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Abstract
The desert of Egypt has brought to light a number of grammatica! exercises
written on papyrus, which originally circulated in the classroom of the ypaµµanKÓÇ or ancient teacher of Greek grammar. As "direct" sources, these
school papyri provide us - more than the indirectly transmitted literary
source material - with specific information about daily school practice, about
the didactic methods used by teachers and students, and about the content
and purpose of grammatica! instruction in Greek antiquiry. Moreover, given
their varied character, they can be subdivided into several types: a series of
fragmentary preserved grammatica! manuals; a set of morphological paradigms of the verb, the noun, and the pronoun; 2 lisrs with a phonetic classification of the letters of the alphabet; a couple of exercises with an elementary
form of syntax; and the inf1ection of a whole sentence. The present paper
seeks to discuss a selection of school texts out of this direct and varied papyrological source material in order to give the reader a short introduction to
ancient grammatica) insrruction.

Wat zou onze kennis van de antieke wereld voorstellen zonder de wondere wereld van de papyrologie? Als hulpwetenschap van de klassieke
filologie en de Altertumswissenschaft heeft deze discipline ons beeld van
de Oudheid al op verschillende domeinen aanzienlijk verruimd, en
verwacht wordt dat ze door de voortdurende aangroei van de teksten
nog heel wat in petto heeft.
Ook voor onze kennis van het antieke grammaticaonderricht speelt
de papyrologie een verdienstelijke rol. Dankzij de woestijn van Egypte
beschikken we thans over een dertigtal taalkundige schoolceksten op

* Dit artikel biedt een synthese van mijn licentiaatsverhandeling "Grieks leren in de
Oudheid. Het getuigenis van de papyri" (2003) , die op haar beurt verder bouwt op
A. WOUTERS. 1999. "La grammaire grecque dans l'école antique, d'après les papyrus". In:
L. BASS ET - F. BIVILLE (edd .), Actes du XXXI' Congrès International de l'A.P.L.A.E.S.
(Universités Lyon 2 et Lyon 3 - Lyon 5, 6 et 7 juin 1998), 51-68. Lyon.
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papyri, ostraca of schrijftafeltjes, die ons direct introduceren in de klas
van de ypaµµmtKÓÇ of grammaticaleraar Grieks uit de Oudheid. Deze
ypaµµmtKÓÇ deed allicht zijn intrede in het onderwijs omstreeks 100
voor Chr. 1 Vanaf dat moment tekende zich in het onderwijssysteem
een driedelige structuur af - met een 'lager', een 'middelbaar' en een
'hoger' niveau - die gedurende heel wat eeuwen het educatief klimaat
doorheen de Griekse, Romeinse en Byzantijnse wereld zou bepalen. 2
Zo liepen kinderen ten eerste tussen ongeveer 7 en 11 jaar school bij
de ypaµµmo8t8ácrKaÀoç om te leren lezen en schrijven. Daarna,
vanaf ongeveer 12 jaar, kwamen ze terecht bij de ypaµµanKÓÇ, en ten
slotte konden ze hun schoolcarrière eventueel nog vervolmaken met
hogere studies in retoriek, filosofie of geneeskunde, al was zeker dit
derde niveau en waarschijnlijk ook het tweede wel enkel voor de hogere
klasse weggelegd. 3
Wat stond er concreet op het programma in de klas van de ypaµµanKÓÇ? De definitie van ypaµµanKT\ uit de eerste spraakkunst van
het Westen, namelijk het grammaticaal leerboek van Dionysius Thrax
uit ca. 100 voor Chr., biedt ons het volgende beeld van wat er in de
Oudheid allemaal onder de noemer 'grammatica' viel (Grammatici
Graeci, vol. 1.1, p. 5-6) 4:
Grammatica is de proefondervindelijke kennis van wat bij dichters en
prozaschrijvers het meest gebruikelijk is. Ze heeft 6 delen: ten eerste,
het gedegen voorlezen in overeenstemming met de prosodie; ten
tweede, de verklaring van de aangetroffen poëtische figuren; ten derde,
de toegankelijke verklaring van de zeldzame woorden en van de his-

' Cf. A.D. BOOTH. 1978. 'The Appearance of the scholagrammatici". Hermes 106. 117125.
2
Deze driedelige structuur was evenwel niet altijd en overal duidelijk aanwezig.
Ondanks de continuïteit konden er grote verschillen bestaan tussen 'scholen' onderling,
niet in het minst doordat er in de Oudheid geen centrale instantie aanwezig was die het
onderricht van alle niveaus reguleerde en subsidieerde (cf. R.A. KASTER. 1983. "Notes on
'Primary' and 'Secondary' Schools in Late Antiquicy". Transactions of the American
Phi!ologica! Association 113. 323-345) .
3 Voor meer informatie over het antieke onderricht, cf. o.a. H.-I. MARROU. 1965 6 •
Histoire de lëducation dans l'antiquité. Paris; S.F. BONNER. 1977. Education in Ancient
Rome. From the Eider Cato to the Younger Pliny. London; T. MORGAN. 1998. Literate
Education in the Hel!enistic and Roman Worlds. Cambridge; R. CRIBIORE. 2001. Gymnastics
of the Mind Greek Education in Hellenistic and Roman Egypt. Princeron-Oxford.
4
Een aantal geleerden nemen deze definitie als uitgangspunt voor een beschrijving van
het grammaticaonderwijs. Cf. o.a. E. HOVDHAUGEN. 1991. "The Teaching of Grammar in
Antiquicy". In: P. SCHMITTER (ed.), Sprachtheorien der abendländischen Antike, 384-387.
Tübingen; WOUTERS, p. 54 en vooral CR!BIORE, pp. 185-219.
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corische verwijzingen; ten vierde, het vinden van de etymologie; ten
vijfde, het opstellen van de analogie (d.i. de morfologische regelmaat);
ten zesde, de beoordeling van gedichten, wat van al de delen in het vak
het mooiste is. 5

Een scholion op Dionysius Thrax vertaalt deze 6 onderdelen van grammatica als volgt naar de lesactiviteiten van de ypaµµanKÓÇ
(Grammatici Graeci, vol. 1.3, p. 453, r. 19-23):
Eerst lezen (de leerlingen) en dan legt (de leraar) hen de betekenis van de
tekst uit. Vervolgens verduidelijkt hij de zaken die door het vocabularium
en door de geschiedenis worden opgeroepen. D an geeft hij de etymologie
van de woorden. Daarna legt hij aan de leerlingen de (fl exie)regels uit van
de woorden die ze tijdens de lectuur tegenkomen, en tenslotte leert hij hen
de teksten te beoo rdelen.

Aldus blijkt dat de term grammatica in de Oudheid een ruimere
betekenis had dan nu, namelijk die van filologie of taal- en literatuurstudie, en dat conform hiermee de ypaµµanKÓÇ niet enkel een taalleraar was, maar ook en vooral een leraar in de studie van de klassieke literaire teksten. Dit ruime concept van grammatica dient te worden
gesitueerd tegen de achtergrond van de Alexandrijnse, filologische traditie, waarbij geleerden vanaf het begin van de Hellenistische periode
zich gingen toeleggen op het becommentariëren, corrigeren, uitgeven
en beoordelen van de klassieke auteurs met het oog op de bewaring van
het Griekse literaire patrimonium. 6
Welke plaats bekleedde ons modern concept van grammatica,
namelijk de taalstudie, in de lesactiviteiten van de ypaµµmtKoç? In de
literaire bronnen vinden we maar een karig antwoord op deze vraag.
Quintilianus uit de 1srt eeuw na Chr. en Sextus Empiricus uit de 2de_3de
eeuw na Chr. zijn nagenoeg de enige auteurs die specifiek aandacht
besteden aan het taalkundige aspect van het antieke grammaticaonderricht. Gelukkig maar dus dat we daarnaast ook kunnen terugvallen op
een reeks papyrologische bronnen om deze karige informatie aan te
vullen. Vooral sinds de studie van Cribiore uit 19967 beschikken we

5
Vertaling uit: P. Sw1GGERS - A. WOUTERS. 1998. De Tékhnê Grammatikê van
Dionysius Thrax: de oudste spraakkunst in het Westen. i nleiding; Griekse tekst met Nederlandse
vertaling en noten; Duitse vertaling (door W. K üRSCHNER); terminologisch apparaat en bibliografie. Leuven-Paris.

Cf. o.a. J. LALLOT. 1999. "Philologie er grammaire à AJexandri e". In : BASSET
pp. 4 1-49.
7
R. CRIBIORE. 1996. Writing, Teachers, and Students in Graeco-Roman Egypt. Atlanta.
6

BIVTLLE,

-

122

VALERJE VAN ELST

over een stevig gefundeerde lijst van grammaticale of taalkundige
schoolpapyri 8 die hierbij als vertrekbasis kan dienen . Zij heeft namelijk
bij het samenstellen van haar lijst voor het eerst uitvoerig aandacht
besteed aan de criteria die toelaten om te bepalen of een papyrustekst
oorspronkelijk in een schoolmilieu fungeerde of niet. Ik zet de voornaamste criteria hier even op een rijtje (cf. pp. 35-118):
Een eerste en meteen ook het meest doorslaggevende criterium is het
handschrift. Leraren hadden over het algemeen een vlot en regelmatig
handschrift met duidelijk leesbare letters, omdat ze dienden rekening
te houden met het gemak van de leerlingen, die hun modellen kopieerden. Het handschrift van leerlingen verschilde uiteraard van niveau tot
niveau. Bij de ypaµµanKÓÇ konden leerlingen over het algemeen al
tamelijk snel, vloeiend en regelmatig schrijven, zodat hun geschrift niet
altijd duidelijk onderscheiden kan worden van dat van een leraar of
geoefende beroepsscriba, en er vaak andere criteria nodig zijn om te
bepalen of een tekst al dan niet uit een schoolomgeving stamt.
Een tweede criterium is het schrijfmateriaal. De meest gebruikte
schriftdragers voor de grammaticale schoolceksten zijn papyri en
houten schrijftafeltjes. Het materiaal van de papyri is doorgaans van
een povere kwaliteit en vaak schreef men op de verso zijde van reeds
gebruikte vellen, o.a. om de kostprijs te drukken. De schrijftafeltjes
werden vaak gelinieerd, maar omdat men meestal parallel met de lange
zijde van de tabletjes schreef, konden ook de nerven van het hout als
richtsnoer dienen, een methode waarvan vooral gevorderde leerlingen
gebruik maakten.
Een derde criterium omvat allerlei kenmerken van formele en
inhoudelijke aard. Sommige kenmerken hebben vooral betrekking op
de lay-out van de schoolceksten en werden gebruikt om oefeningen
overzichtelijker te maken of om louter esthetische redenen. Zo zijn
bijvoorbeeld soms horizontale en verticale lijnen in een oefening
aangebracht om verschillende secties van elkaar te onderscheiden.
Andere kenmerken hebben dan weer eerder betrekking op de inhoud,
zoals lees- en punctuatietekens, waaronder bijvoorbeeld de paragraphos,
d.i. een kort horizontaal lijntje aangebracht in de linkermarge om een
(onderdeel van een) oefening af te ronden.

8
Her betreft hier grammaticale reksren die door leerkrachten of leerlingen werden
opgesteld. Grammaticale teksten die door geoefende beroepsscriba's werden geschreven,
werden door Cribiore nier in haar lijst met schoolpapyri opgenomen, omdat her heel moeilijk is om re bepalen of dergelijke teksten in een schoolmilieu fungeerden dan wel bestemd
waren voor een algemeen publiek.
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Een vierde criterium tenslotte is het voorkomen van fouten en correcties of uitwissingen. In bepaalde gevallen kunnen deze twee elementen door hun veelvuldige aanwezigheid of door hun aard
doorslaggevend zijn in de identificatie van papyri als schoolteksten.
Uit deze criteria blijkt dat de grammaticale of taalkundige schoolpapyri9 alleen al door hun directe karakter een interessante aanvulling
vormen op het indirect overgeleverde literaire bronnenmateriaal. Ze
geven ons namelijk een concreet beeld van de fouten waartoe leerlingen geregeld verleid werden, van de manier waarop leerkrachten en
leerlingen schreven en hun schoolwerk een verzorgde lay-out trachten
te geven etc. Bovendien gaat het om gevarieerde bronnen die zowel het
domein van de fonetiek, de morfologie als de syntaxis beslaan. Zo
beschikken we over een paar fonetische classificaties van de lettertekens, over een paar oefeningen met een elementaire vorm van syntaxis en over een hele reeks morfologische flexieparadigmata. Het gros
van deze paradigmata zijn vervoegingen van het werkwoord, maar er
zijn ook drie verbuigingen van het naamwoord, een verbuiging van het
voornaamwoord en zelfs een verbuiging van een hele zin bewaard
gebleven. Daarnaast tellen de schoolpapyri ook nog een aantal fragmenten uit 'tÉXVat ypaµµanKat of grammaticale leerboeken. Deze
fragmentarisch overgeleverde leerboeken vertonen zowel inhoudelijk
als formeel veel overeenkomsten met de Technê Grammatikê van
Dionysius Thrax en bevatten net als deze een reeks definities, classificaties en voorbeelden van de basisconcepten van grammatica, en in de
eerste plaats van de rededelen.
In wat volgt, zou ik een selectie uit dit papyrologisch schoolmateriaal onder de loep willen nemen teneinde een concreter beeld te geven
van Grieks leren of aanleren in de Oudheid.
A.

FONETIEK

Naast afzonderlijke schooloefeningen zijn er in Egypte ook een aantal
schoolhandboeken met verschillende oefeningen bewaard gebleven,
zoals bijvoorbeeld Brit. Mus. Add MS. 37533 (= Cribiore nr. 385). Dit
schoolhandboek, daterend uit de 3de eeuw na Chr., bestaat uit acht
houten schrijftafeltjes, waarvan elke zijde - behalve die die de cover
vormen - is genummerd van A tot IT. Elk schrijftafeltje is bovendien

' Van de mees te van deze schoolpapyri is een online editi e beschikbaar in de ?Catalogue
of Paraliterary Papyri" (h ttp:/ /cpp.arrs.kuleuven.be).
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voorzien van twee gaatjes in de lange onder- of bovenzijde, waardoor
oorspronkelijk een koord was aangebracht om ze met elkaar te
verbinden. We weten aan wie het schoolhandboek toebehoorde,
namelijk aan de leerling Epaphroditos, wiens naam op het eerste
tabletje (cf infra) vermeld staat, al is het wel zo dat hij zeker niet alle
tabletjes heeft beschreven, omdat er twee of drie verschillende handschriften onderscheiden kunnen worden.
Verderop in het luik syntaxis zullen er nog een paar oefeningen uit
her schoolhandboek van Epaphroditos aan bod komen. Hier, in het
luik fonetiek, verdient de volgende fonetische classificatie van de
Griekse lettertekens op tabletje 46 10 in het bijzonder onze aandacht" :
Col. 1

Col. 2

228 1:0 ëi öimiµov
229 1:0 ~ µfoov

243
244

230

,à y µfoov

,à 8 µfoov
232 ,à E ~paxu

231

'tü n \j/tÀ.Óv
,à p ûypóv Kat aµetá~aÀ.ov

245 1:0 ä riµi(j>oovov
246 'tü Ï: \jftÀ.ÓV
247 to u 8imiµov

233 'tü Ç 8t1tÀ.OUV
234 1:0 fj µai<:páv
235 'tü 0 8acru
236 ,à î 8imiµov
237 'tü K \j/tÀ.OV
238 'tü X uypóv Kat àµEtá~aÀ.ov "
239 1:0 µ uypóv Kat àµetá~aÀ.ov
240 to v uypóv Kat àµe,á~aÀ.ov
241 'tü Çöt7tÀ.OUV
242 'tü 6 ~paxu

248 'tü <p 8acru

234

238-240; 244 àµEtáPaÀov: 1. àµEtái\oÀov

µaKpáv: 1. µaKpÓv

249 'tü X: 8acru
250 'tü \ji öt7tÀ.OUV
251 to w µaKpóv

De terminologie van deze classificatie stemt in grote mate overeen met
die van het leerboek van Dionysius Thrax. Zo worden de E en de o
~paxu genoemd en de T] en de w µaKpÓv, omdat her respectievelijk

'° Transcriptie uit F.G. KENYON . 1909. "Two Greek School-Tablets".journal ofHellenic
Studies 29. 36.
11
Onze besp reking van deze fonetische classificatie is in grote mate gebaseerd op
WO UTERS, pp. 56-58.
12
Voor zover ons bekend is de vorm àµetá~g_Àov (i.p.v. àµe1á~QÀOv) enkel hier
betuigd. Waarschijnlijk gaat het dus om een fout van de opsteller van de fonetische lijst.
Zoals reeds eerder gezegd, kan de aanwezigheid van fouten ee n belangrijke rol spelen in de
identificatie van schoolteksten . Let in dit verband ook nog op rwee andere karakteristieke
elementen, namelijk de korre, horizo ntale lijntjes boven de verschillende letters, die mogelijk zijn aangebracht om het geheel overzichtelijker te maken , en de "paragraphos", die het
einde van de oefening aangeeft.
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om korte en lange klinkers gaat. De resterende klinkers a, t en u krijgen de benaming öt<TT]µOv (letterlijk: "met twee aanduidingen"),
omdat ze zowel kort als lang kunnen zijn. Dionysius Thrax gebruikt in
dit verband het meer courante öi.xpovov ("met twee tijden"), wat op
hetzelfde neerkomt. Van de medeklinkers wordt de cr 11µi.qiwvov
genoemd ("half- of bijna-klinkend"), omdat deze letter op zich wel een
geluid voortbrengt, maar minder goed weerklinkt dan een klinker.
Ook de Ç, de I;, de \Jf, deµ, de v, de À en dep vallen onder de categorie
van "halfklinkers", maar deze zeven letters krijgen nog een specifiekere
benaming toebedeeld. Zo worden de Ç, de I; en de \j/ als ÖutÀouv
("dubbel") bestempeld, omdat ze elk, aldus Dionysius Thrax, uit twee
medeklinkers zijn samengesteld, namelijk respectievelijk uit cr en 8, uit
K en cr, en uit 7t en cr. De µ, de v, de À en de p daarentegen worden
uypàv Kat àµE'tá~oÀov genoemd ("vloeiend en onveranderlijk"), een
benaming waarvan de verklaring allicht minder voor de hand ligt dan
die van de vorige letters. Dionysius Thrax zegt ons over deze subcategorie het volgende (Grammatici Graeci, vol. 1.1, p. 14, r. 7-9):
Ze worden 'onveranderlijk' genoemd omdat ze niet veranderen in de
toekomende tijden van de werkwoorden, en ook niet in de buigingen
van de naamwoorden. Ze worden ook 'vloeiende' (medeklinkers)
genoemd. u

Op de vraag waarom de betrokken letters ook "vloeiend" genoemd
worden, biedt Dionysius ons geen antwoord, maar hiervoor kunnen
we wel terecht bij de scholia op diens leerboek. Eén van de verklaringen die zij geven voor de term "vloeiend" is dat deµ, de v, de À en de
p zowel de waarde kunnen hebben van twee letters als van één letter,
en daardoor nu eens in combinatie met een onmiddellijk voorafgaande medeklinker een lettergreep door positie verlengen, dan weer niet
(Grammatici Graeci, vol. I.3 , p. 46, r. 22-31; p. 340, r. 20-24 etc.).
"Vloeiend" lijkt hier aldus synoniem te staan voor "onstabiel" of "veranderlijk", daar waar de term aµE'tá~oÀov juist wijst op een onveranderlijk kenmerk. Tenslotte bevat de fonetische classificatie ook nog de
benamingen 8acru ("ruig", "behaard"), \JflÀÓV ("zuiver", "kaal") en
µÉcrov ("ercussenliggend"). Deze benamingen berusten op de aan- of
afwezigheid van aanblazing: "ruig" zijn de medeklinkers die met veel
aanblazing worden uitgesproken, namelijk de geaspireerde medeklinkers 0, qi en x; "zuiver" de medeklinkers die met weinig of geen aan-

" Vertaling uir

SW IGGERS - W OUTERS,

p. 26.
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blazing worden uitgesproken, namelijk de niet-geaspireerde medeklinkers 'T, rr en K; en "ercussenliggend" de medeklinkers die qua aanblazing
het midden houden tussen de "ruige" en de "zuivere" medeklinkers,
namelijk de o, de y en de ~- Deze driedeling, en vooral de categorie
"ertussenliggend", is vanuit ons oogpunt op zijn minst merkwaardig,
maar het zou ons te ver voeren om hier op deze kwestie dieper in te
gaan. 14
Laten we daarentegen nog wél eventjes blijven stilstaan bij het doel van
de schooltekst: waartoe dienden Epaphroditos en zijn schoolkameraadjes een fonetische classificatie zoals deze te memoriseren? De benamingen lijken weinig of niets te zeggen over de correcte uitspraak van
de letters. Welk belang heeft het bijvoorbeeld voor de uitspraak om te
weten dat À, µ, v en p "vloeiend en onveranderlijk" zijn? Of wat voor
nut heeft het in dit opzicht dat de Ç, de ç, en de \j/ "dubbel" genoemd
worden als niet tevens vermeld wordt uit welke medeklinkers de letters
zijn samengesteld? Bovendien corresponderen sommige benamingen
niet meer met de fonetische realiteit van de 3dc eeuw na Chr., waarin
onze schooloefening tot stand kwam. Zo wordt de Ç bijvoorbeeld als
"dubbel" bestempeld, hoewel deze letter reeds in de loop van de 4d,
eeuw voor Chr. werd uitgesproken als /z/ in plaats van als /sd/ of /dz/. 15
Als er aldus geen verklaring gevonden kan worden in de uitspraak
van de letters, kan er dan één gevonden worden in een onderdeel van
de literatuurstudie, namelijk in prosodie en metriek? De klinkers worden op grond van lengte ingedeeld in lang, kort en "dichroon" . Met het
oog op het scanderen van verzen is kennis hiervan uiteraard belangrijk.
Ook het gebruik van de term "dubbel" is vanuit dit oogpunt verklaarbaar: Ç, ç, en \j/ hebben in het metrum de waarde van twee medeklinkers en kunnen aldus een lettergreep die een korte klinker bevat, verlengen. Bovendien wordt aannemelijk waarom À, µ, v en p samenvallen onder één categorie. Zij kunnen namelijk in combinatie met een
onmiddellijk voorafgaande medeklinker een korte lettergreep nu eens
door positie verlengen, dan weer niet. Dit veranderlijk metrisch gedrag
is precies ook de reden die sommige scholia aanvoeren als verklaring

Het onderscheid stemhebbend (y, B, 8) - steml oos (1t, K, î , Ij>, X, 0) was de Griekse
gram matici vreemd, omdat ze het bestaan van de stembanden niet kenden. Ze plaatsten de
medeklinkers y, Ben 8 dus niet in eenzelfde categorie op basis van hun sonoriteit. Voor
meer informatie over de betrokken driedeling, cf. o.a. J. L ALLOT. 1989. La grammaire de
Denys le Thrace. Traduction annotée, 102-104. Paris.
" Cf. W. S. ALLEN. 1974 2• Vox Graeca. A Guide to the Pronunciation of Classica! Greek,
55-56 . Cambridge.
14
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voor de term "vloeiend", zoals we hebben gezien. Tot slot wordt ook
begrijpelijk waarom enkel de ç; van de acht "half- of bijnaklinkers" die
Dionysius Thrax vermeldt, als 17µi<)>oovov wordt bestempeld. De andere
"halfklinkers", de "dubbele" en de "vloeiende", spelen namelijk in de
metriek een andere rol dan de ç; en hebben in functie daarvan een specifiekere benaming gekregen. In het licht van dit alles had onze
schooloefening dus blijkbaar als doel om Epaphroditos en zijn
medeleerlingen voor te bereiden op (de regels van) het scanderen. Dit
doel strookt precies met het gedegen voorlezen in overeenstemming met
de prosodie uit Dionysius Thrax' definitie van "grammaticà' als taal- en
literatuurstudie, die we hogerop hebben behandeld.
B. MORFOLOGIE

Onder het luik morfologie ressorteren, zoals reeds eerder gezegd, flexietabellen van het naamwoord, het voornaamwoord en het werkwoord,
alsook de verbuiging van een hele zin. In het leerboek van Dionysius
Thrax is de aandacht voor morfologie - in tegenstelling tot fonetiek beperkt tot een minimum, maar deze leemte werd later in de grammaticale traditie opgevuld door de flexieregels voor het naamwoord en
het werkwoord van de grammaticus Theodosius uit de 4d,_5d, eeuw na
Chr. Deze flexieregels, die didactisch bruikbaar werden gemaakt onder
de vorm van flexietabellen, lijken een grote invloed te hebben uitgeoefend in de grammaticale traditie vanaf de late Oudheid. Toch treffen
we reeds flexietabellen aan in schooloefeningen uit de l stc -2d, eeuw na
Chr., en het valt niet uit te sluiten dat dergelijke oefeningen ook reeds
in de eerste eeuwen voor Chr. in het grammaticaonderwijs circuleerden, aangezien de eerste Alexandrijnse filologen Aristophanes van
Byzantium en Aristarchus mogelijk al over een flexieleer beschikten. 16
In ieder geval werd hiermee een trend ingezet die tot op heden een
belangrijke rol zou blijven spelen op het vlak van taalbeheersing. Nil
novi sub sole dus, al mag een dergelijke "aha-Erlebnis" ons er natuurlijk
niet toe verleiden om flexietabellen uit de Oudheid probleemloos over
te hevelen naar de hedendaagse context waarin ze functioneren.

16

C f. o.a. S. MATTHAIOS. 1999 . Untersuchungen zur Grammatik Aristarchs: Texte und
fnterpretation zur Wortartenlehre, 400-4 12. Gö rcinge n.
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B.I. Naamwoord
Zoals hogerop reeds vermeld, zijn er drie schoolteksten met verbuigingen van het naamwoord tot ons gekomen. Eén ervan is PS! inv. 479 (=
Cribiore nr. 372). Deze papyrus uit de 5<le _6<l, eeuw na Chr. bevat op de
verso zijde een verbuiging van het adjectief cro<j)óç ("wijs") en op de
recto zijde, waarvan hieronder een transcriptie 17 geboden wordt, een
verbuiging van de eigennamen Ó TTpiaµoç ("Priamus") en 17 'EKá~17
("Hecabe") 18 :
Col. 1
41
42

52

[1:cp] flptá[µq:>)
TOV flpi[aµov)
Opia[µe]

53

w

43
ou)-------44
1:ci> [TTptáµro)
45 wlv [f1p1áµotv]
46
[TTptáµro)
îtÀ.T]) - - - - - - 47
oi flp[iaµot)
48
[1:oov TTp1áµrov)
49
1:[olç TTptáµotç]
50
w[uç TTptáµouc;-]
51
[piaµot]

54
55
56
57
58

w

óvóµa[rnç 0T]À.UKOU
ÈVLKOU àpt0µou
Tl 'EK[áPril
1:î']ç 'EK(áPriçJ
1:fl 'EKáPn
1:11v 'E[KáPriv]
"EKá[Pril

w

ou]-------59
1:à 'EKá[Pa]
60
1:alv 'EKá[Pmv]
61
d:J 'EKáPa

wn

46
52
61

w: [1]w Zalaceo
[îOÇ 0~ÀUKOU] :
w: Tà Za laceo

[wç

0~ÀtKOU]

Zalaceo

Beide eigennamen worden verbogen in het enkelvoud (1. 53: ÉVlKOU
àpt0µou), de dualis (afk. 8u voor 8uïKou) en het meervoud (afk. nÀ.17
voor 1tÀ.170uvnKou). Deze enkelvouds-, dualis- en meervoudsvormen
zijn telkens van elkaar gescheiden door middel van horizontale lijnen,
een element dat samen met nog andere karakteristieken, zoals de
povere kwaliteit van de papyrus en het handschrift met duidelijk
leesbare letters, de afkomst van de verbuiging uit een schoolomgeving
aannemelijk maakt. In de verbuiging van Hecabe, die op 1. 52 wordt
aangekondigd door het label óvóµmoç 017À.UKOU (" [verbuiging] van
17
De transcripti e die ik hier bied, houdt reke ning met de correcties die Weems (S.
WEEMS. 1981. Greek Grammatica/ Papyri: The School Texts. Diss. G raduate School
Universicy of Missouri-Columbia, 163-164) in de editio princeps van Zalateo (G. ZALATEO.
1940. " Papiri Fiorentini inediti". Aegyptus 20. 12-1 3) heeft aangebracht.
"Cf. ook WOUTERS, pp. 58-59 voor een korte bespreking van deze verbu iging.
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het vrouwelijk naamwoord"), ontbreekt het hele meervoud, terwijl in
die van Priamos enkel de nominatief en genitief enkelvoud mankeren.
Binnen de drie getallen worden Priamos en Hecabe telkens verbogen
in de vijf verschillende naamvallen. In de dualis staan er telkens maar
drie vormen vermeld, omdat in dit getal de nominatief gelijk is aan de
accusatief, en de genitief aan de datief.
Deze dualis zegt ons ook meteen iets over het doel van de verbuiging, want dit getal kwam niet meer voor in de periode waaruit onze
oefening dateert. Reeds een tiental eeuwen eerder, namelijk in de 5<l, _
4dc eeuw voor Chr., was het volledig uit het dagelijkse taalgebruik en
grotendeels uit de literaire taal verdwenen. Bijgevolg diende de verbuiging niet om leerlingen het Grieks van hun periode te leren spreken,
want ze weerspiegelt niet het contemporaine taalgebruik van de 5d,_6<l,
eeuw na Chr.
Waarvoor diende de schooloefening dan wel? Ook hier lijkt een link
met de literatuurstudie ons van pas te komen, want het is precies bij
populaire schoolauteurs uit de archaïsche en klassieke periode zoals
Homerus, Hesiodus, Euripides, Menander en Aristophanes dat we de
dualis nog wel aantreffen. De verbogen eigennamen Priamos en
Hecabe vormen bovendien een allusie op de Ilias van Homerus, de
meest gelezen auteur op de schoolbanken. Bijgevolg diende onze
schooloefening allicht in eerste instantie bij te dragen tot een betere
kennis van de literaire taal uit het verleden, en dan vooral van het
klassieke literaire Attisch uit de 5de_4dc eeuw voor Chr. Dit is niet verwonderlijk aangezien het Attisch werd beschouwd als dé Griekse cultuurtaal uit het verleden bij uitstek, die bovendien in de eerste eeuwen
na Chr. een heropbloei beleefde in de literatuur (het zogenaamde
Atticisme). Vanuit deze idee van "geïdealiseerde" cultuurtaal vervulde
het Attisch in onze verbuiging mogelijk niet louter een literaire, maar
ook een normatieve functie. Mogelijkerwijs droeg deze modeltaal niet
alleen bij tot een correcte analyse van de naamwoorden uit teksten van
het literaire patrimonium, maar fungeerde het ook gedeeltelijk als een
norm voor correct taalgebruik waaraan de leerlingen hun Grieks konden, of liever, moésten spiegelen. 19
Nu laten echter dit literair georiënteerde en eventueel normatieve
doel nog een dringende vraag onbeantwoord, die nochtans onmiddellijk door de inhoud van de papyrus wordt opgeroepen: waarom zijn de
eigennamen Priamos en Hecabe verbogen in de dualis en in het meer-

19

Cf. voor deze normatieve functie in het bijzonder MORGAN, pp. 152-189.
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voud? Het antwoord hierop vinden we terug in het vijfde luik van
Dionysius Thrax' definitie van "grammatica", namelijk het opstellen van
de analogie. De àvaÀoyia stond als principe garant voor morfologische regelmaat en als dusdanig fungeerde het als basisprincipe voor de
opbouw van flexieregels en flexietabellen, maar blijkbaar gingen grammatici in hun toepassing van dit principe in verbuigingen en vervoegingen zodanig ver dat zij ook vormen genereerden die slechts zelden
in literaire teksten voorkwamen of die, zoals in dit geval, fictief waren.
De drang van grammatici naar regelmaat en volledigheid bij het opstellen van flexietabellen was dus kennelijk groter dan hun bekommernis om werkelijkheidswaarde en geloofwaardigheid. Dit àvaÀoyiaprincipe kan tevens het voorkomen van de vrouwelijke dualislidwoorden -rá en -ra1 v verklaren: naar analogie van het enkelvoud en het
meervoud werd voor het vrouwelijk in de dualis een eigen lidwoord
gecreëerd, onderscheiden van het mannelijk en het onzijdig. Deze
vrouwelijke vormen kwamen bij de klassieke auteurs zelf echter slechts
heel zelden voor, want normaliter treffen we in hun werken -rcó en w1v
voor de drie geslachten aan. Vanuit literair oogpunt ware het aldus veel
adequater geweest om voor het vrouwelijk eveneens de vormen -rcó en
w1v op te geven, maar ook hier was men er blijkbaar toe bereid om de
taalkundige realiteit op te offeren aan het aantrekkelijke àvaÀoyiaprmc1pe.

B.2. Werkwoord
De flexietabellen van het werkwoord bieden ons een gelijkaardig beeld
als dat van het naamwoord. Ook zij zijn namelijk opgesteld in het klassieke, literaire Attisch en reveleren onder invloed van de àvaÀoyia een
aantal zeldzame of zelfs totaal fictieve vormen, zoals bijvoorbeeld de
imperatief futurum. Ter illustratie bied ik een gedeeltelijke transcriptie20 van de verso zijde van Brit. Mus. Add MS. 37516 (= Cribiore nr.
364), een houten schrijftafeltje uit de 3d, eeuw na Chr., met optatiefen participiumvormen van het werkwoord vtKáw ("overwinnen"):
Col. 1
ê'UlC'tl!CÓ
vixo1µ1
VtlCOlÇ
VllCOl

20

Transcriptie uit

Col. 2
7CÀ'TJ0UV'tl1CÓ
VtlCOtµev
VtlCOl'tê
VtlCOlêV

KEN YON ,

p. 3 1.

Col. 3
µû.VlK'T]0'T]crOiµriv
vtK'TJ0iicrow
Vt1C'T]0~CJOl'tO

Col. 4
n11:r10uvnKá
Vl1COtµe0a
Vt1COtcr0€
VtlCOlV'tO
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5

10

15

napa KVEVlKT]KOtµt
VEVlKT]KOlÇ
VEVlKT]KOl
ao-

VEVlKT]KOl'tE
VEVlKT]KOlEV
ao-

~IE- µEÀvtKriool,µ17v
VlKT]OOlO
VlKT]OOl'tO
8u'tKá

VlKT]Oatµt
VlKT]OatÇ
VlKT]Oat
µEÀVlKT]OOtµt
VlKT]OOlÇ

VlKT]OatµEV
VlKT]Oat'tE
VlKT]OatEV
µ EÀVlKT]OOtµEV
VLKT]OOl'tE

vtKOLµe 0ov
vLKOto0ov
vtKoto017v
napaKVEVLKT1KOLµe0ov
VEVlKT]KOto0ov

VlKT]OOl

20

8u'tKá
VlKOl'tOV
VlKOl'tl7V
napaKVEVlKT]KOl'tOV
VEVlKî1KOl 'tl'lV
aoVtKT]Oat'tOV

25

30

napaKVEVlKT]KOtµEv

vtKT]oal,1:17v
µ EÀVtKT]OOt'tOV
VlK!lOOL 'tT]V

VLKT]OOlEV
na017nKá
vtKOLµ17v
VlKOlO
VlKOl'tO
napaKvevtK17Kotµ17v
VEVlKT]KOlO
VEVtKT]KOl'tO
aoVlKT]0Et!lV
VlKT]0ELT]Ç
VlKT]0Etll
µ e- aovtKT]oaiµ17v
VlKT]OatO
VtKT]Oat'tO

VEVtKT1KOL0817v
aoVtK178dri1:0v
VtK178EtT]'tl7V
µ e- aovtK17oal,µe0ov
vtKT]omo0ov
vtKrioal,o0riv
µEÀv1K17811ool,µe0ov
VLKTJ0riooto0ov
vtKri017ooio0riv
µE- µ EÀvtKriool,µe0ov
VtKT]OOto0ov
vtK170ol,00riv

napaKvevtKî1KOLµE0a
VEVlKT]KOto0E
VEVlKT]KOlV'tO
aoVtKri0d17µev
VlKT18ELl7'tE
vtKT18d17oav
µ e- aovtKlloal,µe0a
VlKT]Oat00E
VlKT]OatV'tO
µ EÀVtK17817ool,µe0a
VlKl70T]OOL00E
VlKl70T]OOlV'tO
<µE- > µ EÀviqool,µe0a
VtKT]OOt00E
VlKT]OOtV'tO
µi::1:oxai,
VtKWV
napaKVEVlKT]KCÓÇ
ao-8
VlKT]aÇ
µEÀ-

Col. 1: 2-3-4 VLKO lµl - VLKO l Ç - VtKOl: 1. VlK(iJfll - Vl K(iJÇ - Vl K(iJ
18- 19 viKOlTOV - Vl KOLTTJV : 1. Vll<(iJîOv - VtK<{>n1v
Col. 2: 2-3-4 viKo tµ Ev - VLKO lîE - VLKO l EV: 1. VlK(iJ(l EV - Vl K(iJîE - VlK(iJEV
18-19-20 VlKOiµri v - Vt KOlO - VLKOlîO: 1. VlK<{>µ11 v - VtK0o - Vl K(iJîO
Col. 3: 10-11 - 12 Vl KOLµ E8ov - VIKOl08ov - Vl KOicr8 11 v : 1. VtK<{>ftE8ov - VtK0cr8ov Col. 4: 2-3-4 VlKOiµE8a - VLKOtcr8E - VtKOlVîO: 1. VtK<{>ftE8a - VLK0cr8E - VLK(iJVîO

VtK<{>cr811 v

De optatief (col. 1, 1. 1: êUKîtKá) en het participium (col. 4, 1. 25:
µewxai,) van het werkwoord vtx:ám worden beide zowel in het
activum als in het passivum (col. 2, 1. 17: na0rrnx:á) vervoegd. Binnen
deze twee vormen wordt telkens eerst het enkelvoud doorheen alle tijden vervoegd, vervolgens de dualis en tenslotte het meervoud. De
labels van de verschillende tijden - behalve die van het praesens, die
niet is weergegeven - verschijnen in afgekorte vorm. Zij staan respectievelijk voor de tijden napax:dµeva ("perfectum"), àóptcr-ca
("aorist") en µÉÀÀov-ca ("futurum").
In de vervoeging komen een aantal foutjes voor, reeds in de eerste
drie vormen, bijvoorbeeld, waar mogelijk de concractieregel even uit
het oog werd verloren en daardoor verkeerdelijk de diftong Ol werd
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gebruikt in plaats van cp. Dat de leerling uit wiens pen deze vervoeging
is gevloeid af en toe de mist is ingegaan, hoeft ons natuurlijk niet te
verbazen in het licht van het "literaire" doel van de vervoeging. Zo kon
hij voor de dualis niet terugvallen op het gesproken Grieks uit zijn
omgeving, want dit getal was toen, zoals hogerop reeds vermeld, al lang
verdwenen uit het dagdagelijks taalgebruik, en ook met de optatief was
hij allicht minder vertrouwd, omdat het gebruik van deze wijs sterk
afnam in de loop van de eerste eeuwen na Chr. 21 Daarenboven diende
hij onder invloed van het àvaÀoyia-principe een aantal vormen te
construeren die reeds bij auteurs uit de klassieke periode maar zelden
voorkwamen, zoals de actieve optatief perfectum en de 1"' persoon van
de medio-passieve dualis op -µE8ov. 22 In één geval heeft de analogie
zelfs aanleiding gegeven tot de constructie van een aantal fictieve vormen, namelijk in de passieve optatief perfectum. Hier verschijnen
vanaf l. 22 in de tweede kolom de niet-omschreven vormen
VEVlKT)KOtµT)v, VEVlKT]KOlO etc., terwijl in het literaire taalgebruik
enkel de omschreven vorming (vEVlKT)µÉvoç dT)v, dT)ç etc.) is geattesteerd.
In de vervoeging van VtKáw zijn aldus gelijkaardige karakteristieken
aanwezig als in de verbuiging van de eigennamen Priamos en Hecabe.
Draaien we schooltabletje Brit. Mus. Add. MS. 37516 om, dan wordt
dit karakteristieke beeld nogmaals bevestigd, ditmaal in de verbuiging
van een hele zin of xpEia, de zogenaamde KÀicnç xpEiaç-oefening.23
B.3. KÄfrnç xpEiaç
Op de recto zijde van Brit. Mus. Add. MS. 37516 wordt een zin over
de filosoof Pythagoras als volgt verbogen 24 :

21
Cf. B.G. MAND ILARAS. 1973. The Verb in the Greek Non-Literary Papyri, 271-273.
Athens.
22
Cf. o.a. J. E. H ARRY. 1905. "The Perfect Subjunctive, Optative and Imperative in
G reek". The Classica/ Review 19. 35 1-352; id. 1906. "The Perfect Forms in Later Greek
from Aristotle to Justinian". Transactions and Proceedings of the American PhiLoLogicaL
Association 37. 55-58; WEEMS, p. 169.
23
Cf. V. VAN ELST -A. WOUTERS. 2005. "Qu in tilian on the dicnç XPEiaç. A Visit to
the Class of the grammaticus" . Hyperboreus 11. 247-274 en A. WOUTERS. 2007. "Berween
the Grammarian a nd the Rhetor ician: the KÀL<JtÇ XPELaç". In: V. CORO LEU
ÜB ERPARLEITER - I. HOHENWALLNER - R. KRITZER (edd. ), Bezugsfe/der. Festschrift for
Gerhard Petersmann zum 65. Geburtstag, 137-154. H orn/Wien.
" Gedeeltelijke transcriptie uit KENYON, p. 30. Cf. ook WOUTERS 1999, pp. 60-61.
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Enkelvoud:

ó TTu0ayópaç qi1Mcroqioç ánoPaç Kat ypáµµma 8t8ácrKwv
2

CJ'UVêPouÀê'UêV 'COLÇ Éa'U'COÜ µa0rrmlç i::vmµóvwv ántxrn0m.
wü TTu0ayópou qi11cocróqiou á n0Páv1:1::ç Kat ypáµµata 8t8ácrKovwç
Myoç ánoµv riµ ovi::ui::wt cruvPou1c1::uov1:oç 1:olç i::auwü µa0ri1:alç
È:vmµóvwv án[t)xrn0[m).

Dualis:

10 1:w TTu0ayópa <jlt1cocróqiw ánoPánriv Kat ypáµµata 818ácrKov1:È: <jlacnv
11

2
10

2

cruvPouÀi::ucrm wlç i::amoü 2 5 µa0riwlç i::vmµóvwv á n txi::cr0m.
éh TTu0ayópa <jltÀocróqiw án0Páv1:riv Kat ypáµµma 8L8ácrKOV'tê crqiro
7tO'tê cruvpou1c1::ucrá1:riv 1:olç i::auwu µa0riwlç i::vmµóvwv ántxi::cr0m.

àrrol3áv1:eç: 1. àrroj3ávwç
cruvj3ouÀ.ëuovwç: 1. cruµj3ouÀ.ëuov,:oç
àrrol3ávi:17v: 1. árroj3ávi:e

11

cruvl3ou11.eucrm: 1. cruµj3ouÀEucrm
àrrol3áv,:17v: 1. àrroj3áv,:e
cruvl3ou11.eucráTI1v: 1. cruvej3ouÀ.ëucrai:ov

Toen de filosoof Pythagoras aan wal was gegaan, gaf hij als schoolleraar zijn
leerlingen de raad zich van vlees ("[levende wezens) met bloed in zich") te
onthouden.
(Of: Toen de filosoof Pythagoras (de filosofie) had laten varen en grammatica onderrichtte, gaf hij zijn leerlingen de raad zich van (h et woord)
È:vaiµovi::ç re onthouden .) 26
Men rapporteert van de filosoof Pythagoras dat hij, toen hij aan wal was
gegaan, als schooll eraar zijn leerlingen de raad gaf zich van vlees te
onthouden.

10 Men zegt dat de 2 filosofen Pythagoras, toen ze alle 2 aan wal waren
gegaan, .. .

11 Oh 2 filosofen Pythagoras, jullie 2 hebben ooit, toen jullie 2 aan wal waren
gegaan, ...

" In de verbu iging van de dualis en het meervoud werd overal verkeerdelijk de enkelvoudsvorm Éamou behouden .
26
Deze alcernatieve vertaling stoelt op een humoristische interpretatie van de xpeia, die
werd voorgesteld door Sedley (D.N. SEDLEY. 1998. "Pythagoras the Gram mar Teacher and
Didymon the Adulterer". Hyperboreus 4. 122-137). De komische anekdote zou er dan in
bestaan dar de vegetariër Pythagoras als filosoof van beroep zou zijn veranderd en dat hij
als grammaticus zijn leerlingen aanraadde om in plaats van het woord èvaiµoveç het
woord ëvmµot re gebruiken voor levende wezens van vlees en bloed.
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Een xpEia is een zin die een korte en scherpzinnige uitspraak of handeling bevat van een bepaald persoon, doorgaans van een bekend personage, zoals hier, in onze oefening, de filosoof Pythagoras. De KÀt<HÇ
of buiging bestaat er dan in om de persoon uit de xpEia, i.c.
Pythagoras, te verbuigen in de drie getallen en in de vijf naamvallen,
en de rest van de zin telkens hierbij grammaticaal te laten aansluiten
aan de hand van een paar gepaste formules . Als men de persoon in de
genitief wil verbuigen, bijvoorbeeld, dan moet men de hele xpEia
laten afhangen van de formule ÀÓyoç à1toµvî]µOVEUE'tat d1tóvwç
("men rapporteert van iemand, i.c. Pythagoras, dat hij heeft gezegd
dat" etc.), zoals te zien is op 1. 2. Overlopen we ook de rest van de verbuiging, dan hoeft het allicht weinig betoog dat de KÀicnç xpEiaç een
veeleisende oefening was. Dat ze meerdere fouten en correcties vertoont, is dan ook niet zo verwonderlijk. In feite kunnen we stellen dat
ze het beeld uit de flexietabellen van het naam- en werkwoord niet
zomaar bevestigt, maar eerder nog eens uitvergroot.

B. 4. Voornaamwoord
Een enigszins ander, "moderner" beeld biedt de enige ons bekende verbuiging van het voornaamwoord op tabletje 1a van Bod!. Gr. Inscr.
3019 (= Cribiore nr. 388), een schoolhandboek uit de 3d, eeuw na
Chr. 21:
Col. 2

Col. 1

1

2
3
4
5

Q
7

8
9

JO

11
.Ll.
13
14

óp011
Éyr.ó
cru
o-0wc;
m'.nóc;
ÉKëlvoc;
YEVlKTl
èµou
crou
'tOUîOU
m'.nou
ÉKëtVOU
ÖüîlKT\
Éµoi

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

crÉ
îOUîOV
au1óv
ÉKëtVOV
KÀTlîlKT)
cru
Kat TCÀT10UVîlKWÇ
óp011
iiµëlc;
uµëlc;
o[ .... ]

27
Transcriptie uit P.J. PARSONS. 1970. "A School-Book from the Sayce Collection".
Zeitschrift for Papyrologie und Epigraphik 6. 134-135. Cf. ook W OUTERS 1999, pp. 59-60.
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15

16
17

la
19
20
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croi
î0'\J1:<J)
au,:cp
ÈKëlV<J)
ainmtKTJ
ÈµÉ

Het betreft meer bepaald een verbuiging van het persoonlijk voornaamwoord van de 1st ' , 2c1, en 3d, persoon doorheen de verschillende
naamvallen - óp817, YEVtKT], ◊OîlKT,
al'ttaîlKTl en KÀT]îlKTl - in het
enkelvoud en in het meervoud (l. 27: Kat 7tÀ.T]0uvnKroç). De dualis,
die in de 3d, eeuw na Chr. reeds lang was verdwenen, ontbreekt echter. 28
Ook is het opvallend dat in de 3d, persoon niet de oude persoonlijke
voornaamwoorden 'i, o{}, ol, Ë, 0cpE1ç etc. verschijnen die we aantreffen bij Dionysius Thrax, maar wel het verwijzende voornaamwoord
au-cóç en de aanwijzende voornaamwoorden oDwç en ÈKEL voç, die
vanaf de klassieke periode geleidelijk aan de rol van deze oude persoonlijke voornaamwoorden in het Grieks hebben overgenomen.
Kennelijk werd dus bij deze flexietabel, in tegenstelling tot die van het
naamwoord en het werkwoord, de Griekse omgangstaal van de 3d,
eeuw na Chr. als uitgangspunt genomen. 29

C.

SYNTAXIS

Binnen de antieke grammaticale traditie werd pas relatief laat enige
aandacht aan syntaxis geschonken. Zo is het wachten tot de 2d, eeuw
na Chr. vooraleer we een noemenswaardig spoor terugvinden van
interesse voor syntactische ontleding, namelijk in de vier boeken TIEpt
<JUV'táÇEWÇ van Apollonius Dyscolus. Bovendien ging het niet om syntaxis in de moderne betekenis van het woord. Wat werd bestudeerd
waren niet de verschillende syntactische functies van woorden op het
niveau van de zin, maar wel de woorden op zich. De centrale vraagstelling luidde meer bepaald: met welke andere woordsoort(en) kan
een bepaald rededeel verbonden worden en op welke manier? Aldus zat

28
Vermits dit getal tradition eel tussen het enke lvoud en het meervoud in wordt verbogen, gaat her hi er waarschijnlijk niet om ee n gebrek re wijten aa n het fragmentarisch karakter van de tekst.
29
Cf. o.a. P. Oxy. inv. 25. 3B.58L (editie in voorbereiding door WOUTERS), col. 2, ll.
10-17 (2d' eeuw na C hr.): In plaats van de bovenvermelde voornaamwoorden van de y , persoon (sc. 1, oD ere.) gebruiken wij voornaamwoorden die het geslacht aanduiden, de mannelijke voornaamwoorden avróç, i:Kelvoç, Öóe, ovroç, etc.
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syntaxis in de Oudheid gevangen binnen het rededelensysteem, waardoor ze zich nog niet kon ontwikkelen tot een autonome taaldiscipline
met een systematisch uitgebouwde theorie.30 Dit neemt echter niet weg
dat in het grammaticaonderwijs wel degelijk aandacht bestond voor
een soort van praktisch georiënteerde syntaxis. Hiervan getuigen twee
oefeningen uit het schoolhandboek van Epaphroditos, dat reeds eerder
in het luik fonetiek ter sprake kwam. Vermits deze twee syntactische
oefeningen van een totaal verschillende aard zijn, worden ze hier beide
kort voorgesteld.
De eerste oefening31 bevat een lijst van 207 werkwoorden met aanduiding van de erbij horende naamval of naamvallen door middel van
het voornaamwoord ouwç. Mogelijk gaat het om een invuloefening,
waarbij een leerling - mogelijk Epaphroditos zelf, wiens naam op 1. 1
van de transcriptie verschijnt - het voornaamwoord telkens in de juiste
naamval moest toevoegen aan de werkwoorden die de leraar had genoteerd32:
Tabletje l 6:
Col. 1
1
2
3
4
5

Q
7
8
9
10
11
12

Èna$po8Ei1:roç 33
nµcîi îO'UîOV
ooçáÇro îO'UîOV
nprnPEuro îO'UîOV
yEpaipro îO'UîOV
CTEµ V'lJV(J) îO'UîOV
ànµáÇro îO'UîOV
el;ouoEviÇro îO'UîOV
uPpiÇro îO'UîOV
À.OlOOpûl îO'UîOV
ÓVlOElCT(J) îO'UîOV
ÈyKroµtáÇro îO'UîOV

Col. 2

13 Ènmv& îO'ÎiîOv

25_
26
1caÀ.Ol îO'UîOV
27
$rovÉro îO'UîOV
28
ÈyKaÀûl îO'UîOV
29
f.ntKaÀ.OUµat îO'UîOV
3..Q
OU À.ÉyEml f.ntKaÀW
31
µtÇûl îO'UîOV
32
ex0aipro îO'UîOV
33
ànoa1:pÉ$oµat1:ou1:ov
34
ou ÀÉyEtm èmoatpÉ$ro 35
Poduîîoµm îO'UîOV
36

J.1 Ó7COOÉXOµat îO'UîOV
15
16
17
18
19
20

21
22

2.3.
24

Col. 3

ou ÀÉyE1:at Podimro
$lÀ.(Î) îO'UîOV
àyanW îO'UîOV
CTîÉpyro îO'U'rüV
$Euyro îO'U'rüV
f.KîpÉnoµa tîO'UîOV
oioroµt îO'U'rü îO'lJ''C(f)
aunop& îü'liîü îüUîCfl
napaxropw îO'UîO îOUî(fl
npol;Evw 1:ou1:o îOUî(fl
xapiÇoµm îO'UîO îOUî(fl
ljlTJ$iÇoµm 1:ou1:o îOUî(fl

1 èrracppolieirniç vel É11:aq,poöeirn}U: 1. Érraq,póöettOÇ vel erraq,poöe irnu; Érraq,poöei1:roy Kenyon;
Érraq,poöei1:roç PARSONS, p. 147, n. 40 et WEEMS, p. 201, n. 162
1 1 óvtöeicrro: 1. óvetöiÇro; óvtöicrro Kenyon
20 µtÇ<ii: 1. µw<ii
32 crunop<ii: 1. cruyxrop<ii

3
°Cf. D. DONNET. 1967. "La place de la syncaxe dans les traités de grammaire grecq ue,
des origines au XII' siècle". L'Antiquité Classique 36. 22-48.
·" Onze bespreking van deze oefening is ste rk gebaseerd op W OUTERS 1999, p. 62.
32
Gedeeltelijke transcriptie uit KENYON, pp. 32-36.
33
Kenyon transcribeert hier onterecht de eindletter y i.p. v. a of u.
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De samenstelling van de lijst blijkt vooral te berusten op de betekenis
van de werkwoorden. Zo treffen we bijvoorbeeld op de ll. 1-6 werkwoorden van "eren" aan, op de ll. 7-11 werkwoorden van "beledigen",
etc. Deze diverse semantische groeperingen zijn van elkaar gescheiden
door middel van "paragraphoi", al staan ze wel niet altijd op de juiste
plaats. 34 Her en der verschijnt er in de lijst ook in plaats van een voornaamwoord de uitdrukking ou ÀÉYEîat (bijv. op 1. 19), wat zoveel wil
zeggen als wordt niet gezegd of komt niet voor. In sommige gevallen gaat
het inderdaad om actieve of medio-passieve vormen die nergens betuigd zijn (bijv. op 1. 156: ou À.ÉyEîat ~OUÀ.W), maar in andere gevallen
gaat het om werkwoorden die wel geattesteerd zijn en we dienen
daarom vermoedelijk onder de formule te verstaan komt niet voor in de
betekenis van de groep werkwoorden die aan de orde is (bijv. op ll. 23 en
25) of, in nog een paar andere gevallen, komt niet voor in het contemporaine taalgebruik (bijv. op 1. 19). D e opsteller van de lijst heeft inderdaad meer dan waarschijnlijk niet de klassieke literaire taal, maar wel
het contemporaine taalgebruik als richtsnoer genomen. 35 Dat oefeningen als deze ter correctie van het dagdagelijkse taalgebruik in de eerste
eeuwen na Chr. geen overbodige luxe waren, blijkt uit de documentaire
papyri, waarin meer dan eens verwarring optreedt tussen de naamvallen die de werkwoorden regeren.
De tweede syntactische schooltekst bevat een aantal nota's over het
gebruik van de voegwoorden en de woordordë in vraag-en-ancwoordvorm37:
Tabletje Sa:
274
275
276
277
278
279

'to öcppa Kat 'to önwç Kat 'to '(va Kat 'to Èàv
'ti.vt cruv'tácmE'tat; 'tij unornKnKij·
'tO äv Kat 'tO d0E 'ti.vt cruv'tácrcrE'tat; 'tij
E\JK'ttKij. µE'tà 'ITlV µE'tOX~V 'to pfiµ a,
olov ÈÀ.0mv à1t~"(YEtÀff Èàv dnnç
'tO pfiµa ÈnÉvEyKov 'tO ànapÉµcpawv ,
280 olov PouÀ.oµm ypá\jfat PouÀoµm ànayyEUat.

Na 1. 11 o ntbreekt er één; na ll. 2 1 en 23 lijken ze overbodig.
Die zo u ook kunnen ve rklaren waarom we in d e schooloefening op 1. 202 de laat
betuigd e - sc. bij Lucianus in de 2de eeuw na C hr. - vorm Karn8ucrw1t& terugvinden.
36
Transcriptie uit K ENYON , p. 37. Voor ee n gedetailleerdere besprekin g, cf. WOUTERS
1999, pp. 63-64.
37
D eze methode, de zogenaamde Èpw'ta7tÓKptcrtç, die ook elders is betuigd, werd reeds
in het anti eke o nderri cht toegepast o m enerzijds de mondelinge instructie van leraars te
bevorderen en and erzijds leerlingen ee n geheuge nsteuntje te biede n bij het reciteren van
14
·

35
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Met welke (modus) worden Ö<j>pa, önroç, Ïva en Èáv gebruikt? Met de conjunctief. Met welke (modus) worden EÏ,8E en äv geconstrueerd? Met de optatief.
(Plaats) het werkwoord na het participium, zoals bijv. ÈÀ.0wv àm,yynÀ.a ('toen
ik was weggegaan, meldde ik'). Als je het werkwoord uitspreekt, plaats dan de
infinitief (die ervan afhangt) erna, zoals bijv. ~ouÀ.oµm ypá\J/al ('ik wil schrijven') en ~ouÀ.oµm ànayyëUm ('ik wil melden') .

Gezien haar normatieve karakter, dat vooral blijkt uit het gebruik van
de imperatiefvorm op 1. 279, had ook deze oefening waarschijnlijk
eerder als doel om het taalgebruik van de leerlingen te corrigeren dan
om hen voor te bereiden op de lectuur van de klassieke auteurs.

D.

T ECHNAI

In wat voorafging werd reeds meermaals gealludeerd op de Technê van
Dionysius Thrax. Lange tijd was deze elementaire spraakkunst het
enige grammaticale compendium dat ons uit de Oudheid bekend was,
maar sinds het einde van de l 9de eeuw zijn er ook een aantal fragmenten van leerboeken op papyrus teruggevonden. Deze leerboeken
zijn, zoals reeds gezegd, zowel inhoudelijk als formeel sterk gerelateerd
aan de Technê van Dionysius Thrax en bevatten net als deze een systematisch en beknopt overzicht van de letters, de lettergrepen en de
rededelen aan de hand van een hele reeks definities, classificaties,
onderverdelingen en voorbeelden. 38 Ter illustratie bied ik een gedeeltelijke transcriptie van P. Yale 1.25, een leerboek uit de l "e eeuw na Chr.
(= Cribiore nr. 358) 39 :
Co l. 1

1

2
3
4

[Àóyoç ö'foüv n]EÇ~ Mçrnv cruv[0rnu;]
[füávotav au'to)'tüii ö111coücra. 'tOU'tO\J
[ÖÈ µÉp11 Èa'tt)v évvéa, övoµa , 1tpo011[yopia, µewxri L a vwvoµacria!tL
èip0pov,

Een zin is een samenstellin g va n woo rden
in her algemeen, die een zelfstandige gedachte ui tdrukt. Er zijn 9 zi ns (-/rede-)
delen , (namelijk) de eigenn aam , de soo rtnaam , het dee lwoord, het voornaam-

een re memoriseren teks t (cf. o.a. V. LAW. 1996 . "The Mnemonic St ructure of An cient
Gra mmatica! Doctrine". In: P. SWIGGERS - A. WOUTERS, Ancient Grammar: Content and
Context, 37-.52. Leuven-Paris).
3
'
Cf. A. WOUTERS. 1979. The Grammatica! Papyri from Graeco-Roman Egypt.
Contributions to the Study of the Î'lrs Grammatica' in Antiquity, 49-52. Brussels. Voor een
overzicht van de 1:éxvm die vóó r 1994 werden teruggevonden , cf. P. SWIGGERS - A.
WOUTERS. 1995. "Technê er empeiria: la dynamique de la gramma ire grecq ue dans l'anciquiré à la lumi ère des papyrus grammatica ux" . Lalies 15. 83- 101.
3
' Transcriptie uit WOUTERS 1979, pp. 49-52.
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5 (pfiµa, rrpó0i::cn]ç, è1ti<p>p17µa,

woord, het lidwoord, het werkwoo rd , het
voo rzetsel, het bijwoord en het voegwoord. De eige nnaa m is een woord da t
de ind ividuele substantie van ee n co ncreet of een abstract subj ect uitdrukt en
dat gee n tijden aann ee mt, maar naamvall en, zoals bij v. Home rus, Paris. De
soo rtnaam is . ..

54
55
56
57

Het voegwoo rd is een woord dar de delen
va n de taaluiting met elkaar verbindt.
Her is ofwel verbindend ofwel disjunctief
ofwel redengevend ofwel redeneringvormend ofwe l vrage nd ofwel voorwaa rdelijk ofwel opvull end . De voegwoorden die een ve rbinding aandu id en,
zijn de vo lgende: àUá ('maa r'), µÉv
('wel, enerzijds'), TE ('e n'), KE, 1.ÖÉ ('e n'),
~ÖÉ (['e n' ... ] 'e n') , Kat ('en'), f\1ot ('en
waa rl ijk'), 1iµÉv ('e n' [ ... 'en']), äv. (D e
voegwoo rd en di e ee n) disjunctie (aandu id en)

cruvoë[crµo]v
6 [.... övoµa µ]Èv ouv fottv ÀÉç,tç [ou-]
7 [criav ioiav croo]µmoç f\ rrpáyµmoç
8 [CTT]µai voucra, x]wp\.ç xpóvou rr1:oocri::9 [WV È7tLOEKîl]K~, ofov "OµllPOÇ, nápLÇ.
10 [1tpocr17yopia ö'] foüv ...

58

59

60
61
62
63

cruvöi::crµoç ö' fo1:\.v ÀÉç,tç cruvám:oucra
1:à µÉpT] 1:fic, èpµEv<E>iaç. rrapaÀaµ~áVEWL fü: f\'WL XáPLÇ Cî'\JVltÀO KÏÏÇ
f\ ÖLaÇi::uç,i::oç f\ aitiaç f\ cruUoywµoü
f\ àrropiaç f\ <lK<O>ÀOU0iaç f\ îOÜ µ11 KEXTJVÉvm î~V cruv0rntç.
cruvrr<À>OKfiç µÈv ouv d crtv oi ,uoü,o t
ÖT]ÀWnKo\. cruvörnµot , àUá, µÉ [v], ,É,
KÉ, LOÉ, ~ÖÉ , Kal,
tjwt , 17µÉv, äv. Ö[t]aÇE'UÇEOÇ40

5 cruvoe[crµo ]v: I. mivoe[crµo]ç
55 ÉpµEV <E>iaç: 1. Épµ11v <E> iaç
56 ;(Óptç: 1. ;(Ópl v (J\)Vl[A.OKiiç: 1. cruµ7tÀOK11Ç
57 füaÇeuçeoç: 1. ◊taÇ
eué;
eroç

59 cruv0emç: 1. cruv0emv
60 îUO\JîOl : 1. îOlO\JîOl OUV7t<A.>OKiiç: 1. ouµ7t <A.>OKiiÇ
: spatium
6 1 anre ◊ l ÀW îlKOi
63 1 Çeuçeoç: 1. 1 Çeué;eroç

Dit leerboek bevat ten eerste een definiti e van de zin (ll. 1-2), vervolgens een opsomming van de rededelen (ll. 2-5), en tenslotte een reeks
definities van deze rededelen met voorbeelden (ll. 6 ff). Binnen de
woordklasse van het voegwoord (ll. 54-63) wordt, net zoals bij het bijwoord, nog een verdere onderverdeling gemaakt in verschillende
soorten, die ook telkens met voorbeelden worden geïllustreerd. D e
structuur van de -réxv11 is dus afdalend: men vertrekt van de zin en
eindigt bij de subcategorieën van het voegwoord. D eze hiërarchische
structuur was er in de eerste plaats op gericht om de memorisatie van
de leerboeken te vergemakkelijken.
Waarom dienden leerlingen deze leerboeken dan te memoriseren?
Waarom moesten ze de rededelen met hun formeel-semantische eigenschappen en subklassen kunnen definiëren? Meer dan waarschijnlijk
vormde ook dit grammaticale begrippenapparaat een inleiding tot de
studie van de klassieke auteurs, en in de eerste plaats Homerus.
40
Hier wordt de tekst in het midd en van ee n zin abrupt onderbroken, hoewel er nog
ruimte was voor een aantal regels.
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Dit wordt ten eerste door een aantal elementen uit de îÉXVat zelf
gesuggereerd. Zo bevatten deze leerboeken o.a. dualisvormen, voorbeeldzinnen uit Homerus, voorbeelden van auteursnamen of persoonsnamen uit de Ilias (1. 9) en literair gekleurde woorden (1. 62: KÉ, töÉ
etc.) die haast enkel in een epische of poëtische context voorkomen.
Daarnaast kunnen we ons ook beroepen op een aantal externe bronnen om de functie van de grammaticale handboeken in het onderwijs
te bepalen. 41 Zo bevatten tabletjes 5a en 56 uit het handboek van
Epaphroditos bijvoorbeeld een lange lijst met de verschillende subcategorieën van het naamwoord, telkens voorzien van enkele voorbeelden. Deze schooltekst is kennelijk gebaseerd op een îÉXVTJ die een
uiteenzetting bevat over het naamwoord en geeft aldus een mooi beeld
van de manier waarop leerkrachten en leerlingen met de inhoud van de
grammaticale leerboeken in de praktijk omsprongen. Uit de talrijke
voorbeelden van epische heldennamen blijkt dat de schoolkinderen
zich deze classificatie in de eerste plaats dienden eigen te maken met
het oog op de correcte analyse van de verschillende types van naamwoorden in de klassieke literaire teksten. Een tweede belangrijke bron
betreft een passage uit Sextus Empiricus (2de_3d, eeuw na Chr.) over de
zogenaamde µEptaµóç-techniek, letterlijk de "verdelingstechniek", een
didactische methode, die, zo legt de auteur uit, vooral berust op twee
pijlers, namelijk op de scansie of "verdeling" in versvoeten en op de
onderscheiding van de rededelen. 42 Elders biedt Sextus ons ook een
voorbeeld van deze µEptcrµóç-techniek, toegepast op het openingsvers
van de Ilias (Adv. Math., l, 133):
'Bezing mij, Muze, de wrok van Peleus' zoon Achilles',
de rededelen van dit vers zijn de volgende: µfivu; is een soortnaam,
èiëtöê is een werkwoord in de imperatiefvorm, 0eá is opnieuw een
vrouwelijke soortnaam, CTT]À.T]Ï.áöHü is een patronymicum en daarnaast is ÄXtÀ.fioç een eigennaam.
Ook uit deze passage blijkt dat kennis van het grammaticale begrippenapparaat uit de leerboeken in de eerste plaats een literair doel
diende. Van leerlingen werd verwacht dat zij zinnen uit literaire teksten
konden opsplitsen in hun verschillende rededelen en deze correct konden benoemen volgens de µEptaµoç-techniek. Voor deze methode, die
allicht populair was in de Griekse en de Byzantijnse periode43, werden
41
Cf. hiervoor ook W OUTERS 1999, pp. 66-67.
" Cf. ook Quincilianus, lnst. Or., I, 8, 13 voor een allusie op deze twee pijlers.
43
Ook nu nog wordt van deze didactische methode gebruikgemaakt. Zo is de µEptcrµóç-rechniek bijvoorbeeld heel populair in de studie van her Bijbelgrieks, waarbij men
doorgaa ns elk woord van her Griekse Nieuw Testam ent grammaticaal analyseert.
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overigens vanaf een bepaald moment ook specifieke handboeken
gecreëerd, de zogenaamde EmµEptcrµoi of "parsing grammars", grammatica's die een klassieke of religieuze tekst bevatten waarvan elk woord
uit elk vers of uit elke regel is voorzien van een grammaticale uitleg. 44

BESLUIT

De grammaticale schoolpapyri verschaffen ons heel wat specifieke
informatie over het taalonderricht van het Grieks in de Oudheid. Ten
eerste laten ze ons door hun direct karakter rechtstreeks kennismaken
met een aantal praktische en didactische aspecten uit het antieke
onderricht, zoals het schrijfmateriaal, de fouten die geregeld in grammaticale oefeningen slopen, etc. Ten tweede bieden ze door hun
gevarieerde inhoud een concreet beeld van de taalkundige oefeningen
die leerlingen bij de ypaµµm:tKÓÇ kregen voorgeschoteld en tonen ze
aan dat het memoriseren van allerlei lijsten (classificaties, paradigma's,
etc.) een centrale rol speelde in de dagdagelijkse onderwijspraktijk. Ten
derde geven ze ons inzicht in de functionele context van grammatica in
de Oudheid. Ze leren ons namelijk dat die in de eerste plaats gericht
was op de studie van de klassieke teksten uit het Griekse literaire erfgoed. Ook al hebben we her en der een toegeving aan het contemporaine taalgebruik vastgesteld, zoals in de verbuiging van het voornaamwoord en de syntactische oefeningen, toch stond de taalstudie in de
Oudheid vooral ten dienste van de literatuurstudie, waarmee ze conform het antieke concept van grammatica als "taal- en literatuurstudie"
nauw verbonden was. Ten vierde zijn de school papyri ook getuige van
de grammaticale traditie waarin ze zijn ingebed. Op deze traditie ben
ik niet uitgebreid kunnen ingaan, maar ik hoop her en der toch de
band tussen het onderzoeksniveau en het onderwijsniveau te hebben
aangetoond. Ten slotte kunnen we uit de papyri afleiden dat er een
aantal pedagogische methodes die ook nu nog gangbaar zijn in het
taalonderricht, hun wortels hebben in het antieke grammaticaonderricht. Of de lezer dit nu zelf als een positief dan wel negatief Nachleben

Bovendien wordt ze ook roegepast in een geauromatiseerde vorm. Denken we in dit verband bijvoorbeeld maar aan de presentatie van Griekse teksten op de website van "Perseus"
(http://www.perseus.rufts.edu) of "The Chicago Homer" (http://www.library.norrhwescern.edu/horner/), waarbij door op om her even welk Grieks woord re klikken de morfologische analyse van her woord in kwestie getoond wordt.
" Cf. R.H. ROBIN S. 1993. The Byzantine Grammarians: Their Place in History, 125148 . Berlin-New York.
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ervaart of heeft ervaren, dat laat ik aan zijn eigen oordeel of herinneringen over. Het oordeel van Quintilianus over grammatica klonk een
twintigtal eeuwen geleden alleszins als volgt (Inst. Or., 1, 4, 5):
zij is een noodzaak voor de jeugd, een bron van vreugde in de oude
dag, aangenaam gezelschap in het privé-leven, en misschien wel het
enige type studie dat meer inhoud in zich heeft dan uiterlijk vertoon.
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BIJLAGEN

PS/ inv. 479 (recco zijde): verbui ging va n
de eigennamen ó npiaµoç en ~ 'EKá~n
(CRIB IORE 1996, LXJ II )
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PSI inv. 479 (verso zijde): verbuiging van
her adjectief cro<j>óç (CR IBI ORE 1996,
LXIV)
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Brit. Mus. Add. MS. 37516 (2 zijden): vervoegin g van het we rkwoord
ging van een xpeia over Pythagoras (CRIBIORE 1996, LXI)

VLKÓW

en verb ui -
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Brit. Mus. Add. MS. 37533 (tabletje 1b + 2a): lijst van werkwoorden mee aanduiding van
de erbij horende naamval(len) door middel van het voornaamwoord ou-i:oç (CRIBIORE
1996, LXX)

