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Summary: This article analyses Xenophon's lexical choices in Anabasis. It exam 
ines ancient and modern critical approaches to his language: Xenophon has often 
been criticized for lapses from 'pure' Attic, but this notion of a 'pure' Attic should 
be regarded as a conservative response to the increasing variety of spoken Attic in 
the fourth century BC. Xenophon's lexical choices reflect the influence both of this 
'Great Attic' (which developed into koine Greek) and of the non-parochial histo 
riographical tradition inaugurated by Thucydides. 

Bij het schrijven van een nieuwe commentaar op Anabasis 3 werd ons eens 
te meer duidelijk dat Xenophons woordenschat interpretatoren voor aan- 
zienlijke problemen stelt.4 Om een paar voorbeelden te noemen: . 
- er komen woorden en vormen in voor die we verder nergens anders vin 

den in de ons overgeleverde Griekse literatuur (bijvoorbeeld 3,4-6: medi 
um otcxyy0. . .Àoµcxt voor het 'doorgeven van een bevel van man tot man' - in 
die betekenis een absoluut hapax);5 
woorden die Xenophon als eerste gebruikt, waarna ze terugkeren in de 
Hellenistische koinè (bijvoorbeeld 3. p: ~Ó(J")(Y)f,lCX 'kudde'); 
woorden die Xenophon deelt met het Ionisch (bijvoorbeeld 3,4-16: cr[voµm 
'schaden', in plaats van Attisch ~Àcbrrw; 3 .2 5: de geregulariseerde aoris 
tus Èowxcxµe:v, die in Herodotus gemeengoed is, in plaats van het Attische 
Ëooµe:v), het Dorisch (bijvoorbeeld 3.1.2: xcx,cxxcx[vw 'doden', in plaats van 
Attisch èmox,e:[vw), of allebei (bijvoorbeeld 3-3-2 en elders: cruv met dativus 
in plaats van het in de vierde eeuw6 in het Attisch gebruikelijke µmi met 
genitivus), maar die in het overige Attische proza niet of slechts sporadisch 
opduiken; 
en woorden die Xenophon deelt met poëzie, maar niet met ander proza 
(bijvoorbeeld 3.1.29: ,À~µwv 'arme', een woord dat vrijwel aan epos en tra 
gedie is voorbehouden). 

In de commentaar hebben we veel zeldzame woorden en uitdrukkingen af 
zonderlijk besproken, maar we zijn daarbij gaandeweg ook gekomen tot een 
nieuwe synthese over de oorsprong en het algemene karakter van Xenophons 
woordenschat, die we in de inleiding op de commentaar kort uiteenzetten 
en in dit artikel in iets uitgebreidere vorm presenteren.' Bijgevolg komen de 
meeste van onze voorbeelden uit Anabasis 3. We zullen betogen dat bestaan 
de analyses van Xenophons taalgebruik uitgaan van een onrealistisch en al te 
normatief idee van wat 'zuiver' of 'goed' Attisch inhoudt. Door dat idee bij 
te stellen werpen we een nieuw licht op Xenophons woordenschat. Het zal 
blijken dat Xenophon in zijn lexicale keuzes bewust afwijkt van de stijl van 
'zuivere' Attische auteurs en dat hij een onderscheidend register voor histori 
ografisch proza creëert. 

Xenophon de Halbattiker? 
Xenophons woordenschat, 'zuiver' Attisch en de 
ontwikkeling van de Griekse historiografie 

Luux HUITINK en TrM Roon 

1 Inleiding 

Xenophons werken - en dan met name Anabasis - behoorden lange tijd tot de 
eerste teksten die leerlingen in het gymnasiaal onderwijs in het origineel kre 
gen voorgeschoteld.' Bovendien bevatten grammatica's veel informatie die di 
rect ontleend is aan Xenophons taaleigen.2 Voor velen die het Grieks machtig 
zijn zal Xenophon daarom gelden als een schoolvoorbeeld - misschien wel 
hét schoolvoorbeeld - van 'klassiek' proza. Nadere beschouwing wijst echter 
uit dat Xenophons taal, en dan vooral zijn woordenschat, met name in Ana 
basis en Cyropaedia een groot aantal items bevat die verder niet of nauwelijks 
voorkomen in de rest van het klassiek Attisch proza, zoals de werken van Pla 
to en de redenaars. Hoewel Xenophon in de laatste jaren weer intensief bestu 
deerd wordt, is er aan zijn merkwaardige vocabulaire nog relatief weinig aan 
dacht besteed. Zoals Vivienne Gray recent heeft opgemerkt: 'Language and 
expression may be a final frontier for Xenophon tic studies'.' 

1 Voor de levendige 'industrie' van schoolcommentaren op Anabasis in de negentiende en twintigste 
eeuw, zie Rijksbaron (2001). 

2 Om daarvan een indicatie te geven: de index locorum van de grammatica van Kühner en Gerth, sa 
mengesteld door Calder III (1965), telt meer dan 29 pagina's met verwijsplaatsen naar Xenophon; 
Homerus komt op de tweede plaats met zo'n 28 pagina's en Plato, die een veel substantiëler oeu 
vre heeft nagelaten, krijgt iets meer dan 22 pagina's. In de 'Index of Examples' van Van Emde Boas, 
Rijksbaron, Huitink en De Bakker (2019) beslaan de verwijzingen naar Xenophon meer dan vier 
pagina's; alleen Plato komt daarbij in de buurt. 

3 Gray (2017: 223). De belangrijkste studie is van Gautier (1911). De lexica van Sturz (1801-1804) en 

Sauppe (1869) bieden veel nuttige informatie. Kortere analyses zijn te vinden in Rutherford (1881: 
160-174), Hoffmann en Debrunner (1969: 137-139), Hiersche (1970: 216-221), Pom_eroy (1994: 
9-15) en Gray (2006). Flower (2017) biedt een goed overzicht van de stand van zaken in de bestu 
dering van Xenophon in het algemeen. 

4 Huitink en Rood (2019). 
5 Alle verwijzingen zijn naar Anabasis, tenzij anders vermeld, in de tekstediti:. van H~de en Peters 

(1972) of, in het geval van Anabasis 3, Huitink en Rood (2019); _vertalmgen Zijn, tenzij ander~ ver 
meld, van de hand van Luuk Huitink. Xenophons unieke gebruik van /StcxyyOJ,oµm wordt geciteerd 
in de Suda (ö 517 Adler). 

6 Alle jaartallen zijn voor Christus, tenzij anders vermeld. 
7 Zie Huitink en Rood (2019: 23-31). 



422 LAMPAS 53 (2020) 4 

2 Xenophons proza: Attisch of niet? 

Xenophons dictie was al een twistpunt binnen de retorische beweging van het 
'atticisme' uit de eerste eeuwen van onze jaartelling, die zich tot doel stelde 
het klassiek Attisch nieuw leven in te blazen.8 Weliswaar wordt Xenophon 
door sommige auteurs geprezen als 'Attische Muze' ('ATrtXY) Moûon) of 'Atti 
sche bij' ('Antx~ µ0,tTrcx),9 er waren ook geleerden die op 'onzuivere' elemen 
ten in zijn vocabulaire wezen en Xenophon daarom verwierpen als model 
voor klassiek Attisch proza. Op die geleerden gaan de gebruikelijke indelin 
gen van Xenophons vocabulaire in dialectismen (ionismen en dorismen), poë 
tismen en hellenistische (koinè) woorden, zoals ook wij die hierboven gege 
ven hebben, uiteindelijk terug. 
Zo beweert de grammaticus Phrynichus (tweede eeuw n.Chr.) dat 'Xeno 

phon zondigt tegen het dialect van zijn geboorte' (rrcxpcxvoµEî [ ... ] 3Evoq,wv Elç 
TY)V mhptov ÖtcxÀEx,ov), omdat hij zoals de Ioniërs óöµ~ ('geur') zegt in plaats 
van óaµ~.10 De Byzantijnse geleerde Photius, wiens lexicon veel ouder mate 
riaal bewaart, stelt dat Xenophon in een passage van Cyropaedia ~wç ('dage 
raad') gebruikt in plaats van het in het Attisch gebruikelijke Ëwç, en wel 'op 
buitensporig poëtische wijze' (rrotY)Ttxwç xcx,cxxópwç).11 Galenus merkt ergens 
op dat Xenophon 'vaak obscure en figuurlijk gebruikte woorden invoegt' 
( rrcxpEµ~cx»..Et rro»..cxxtç óvóµcxw yÀwaCJY)µcx,txcx xcxl ,pomxcx).12 Ten slotte zijn er 
antieke geleerden die de aandacht vestigen op woorden die bij andere klassie 
ke auteurs niet voorkomen, maar die wel deel uitmaken van de koinè. Zo ver 
oordelen zowel Phrynichus als zijn tijdgenoot Moeris Xenophons gebruik 
van cixµ~v in de betekenis 'nog'; het 'goede' klassiek Attische woord is ËTt. 'J 

8 Kim (2010) biedt een goede inleiding. Antieke opvattingen over Xenophons taal zijn verzameld 
in Münscher (1920: 163-180). 

9 Respectievelijk Diogenes Laertius 2.57 en Suda E 47 Adler. 
10 Ecloga 62 Fischer. Of dit waar is, valt moeilijk na te gaan. AIJe handschriften van Xenophon heb 

ben overal ciafl~ ( 17 keer), maar het kan zijn dat kopiisten dialectismen door Attische vormen heb 
ben vervangen. 

11 Lex. E 2 5 3 5. In de bedoelde passage, Cyropaedia 1. 1. 5, hebben alle handschriften npciç Ëw. Dezelf 
de zinswending komt echter voor in Anabasis 3. 5. 1 5 en daar heeft een deel van de handschriften 
npèç ~w. Wij hebben deze variant als mogelijk correct in het kritisch apparaat van onze commen 
taar opgenomen. 

12 18.414K. yÀWO"C1JflCXTtxóç zou ook 'ontleend aan een dialect' of 'buitenlands' kunnen betekenen 
(vergelijk Morpurgo Davis 2010: 161 over yÀwaacx), en dat is hoe Rutherford (1881: 161) en Po 
meroy (1994: II) het opvatten. Maar Galenus vergelijkt Xenophon met Hippocrates, uit wiens 
geschriften hij voorbeelden van ongebruikelijke woordformaties geeft en geen 'dialectismen' 
of 'barbarismen'. Elders in de antieke literaire kritiek betekent yÀWO"C1JflCXTtxóç/yÀwTil')flCXTIXÓÇ 
'obscuur' (bijvoorbeeld Dionysius van Hallicarnassus Epistula adAmmaeum 2.2); vergelijk Gau 
tier (1911: 17). 

13 Phrynichus Ecloga 93 Fischer en Moeris '.Antxcxl ÀÉçEtÇ ex 149 Hansen. Xenophon gebruikt àxfl~V 
alleen zo in Anabasis 4.3.26, waar het misschien niet geheel synoniem is met ËTt, maar blijkbaar 
was de passage een cause célèbre voor antieke geleerden die de 'puurheid' van Xenophons Attisch 
betwistten. 

Luux HUITINK EN ÎIM Roon Xenophon de Halbattiker? 

Men kan zich voorstellen welk scenario hierachter schuil gaat: studenten van 
deze grammatici waren ongetwijfeld geneigd om cixµ~v te schrijven - omdat 
dat nu eenmaal het gebruikelijke woord voor 'nog' was in hun eigen spreek 
taal - om dat vervolgens te verdedigen met een beroep op Xenophon: Phry 
nichus en Moeris moesten daar niets van hebben en rekenden cixµ~v 'fout'. 
De grammaticus Helladius (vierde eeuw n.Chr.) dacht dat hij wist waarom 

Xenophon schreef zoals hij schreef. In een bij Photius overgeleverde opmer- 
king heet het: 

ouoÈv Scxuµcxcrróv, &v~p èv c;rpcx,dcxLç crxoM~wv xcl 1;tvwv 01Jvoucr[cxLç EÎ ,Lvcx ncxpcxxómEL 
tjç ncx,p[ou cpwv~ç. füè voµo9En')V cxu,èv oèx cxv nç IXTILJ<:Lcrµoû ncxpcxÀét~oL. 

Het is helemaal niet verrassend, als een man, wanneer hij zijn tijd doorbrengt op 
militaire campagnes en in het gezelschap van buitenlanders, gaat knoeien met be 
paalde aspecten van het dialect van zijn geboorte. Daarom kan ~en hem beter_ niet 
als wetgever van goed Attisch taalgebruik beschouwen. (Helladms apud Photium, 
Bibliotheca 5 33b25-28) 

Moderne geleerden hebben de antieke opvattingen in het algemeen overge 
nomen en Helladius' biografische verklaring geaccepteerd. Zo schetst Bers 
een beeld van Xenophon als 'eccentric and unreliable as a guide to Attic prose 
usage, whether from artistic incapacity or the variety of his linguistic expe 
rience as an exile'. '4 Voor Rutherford, de uitgever van Phrynichus' Eclogae, 
is Xenophon een soort bandiet, die opereert 'outside the limits of Attic law'; 
hoewel hij in de vierde eeuw leefde, schrijft hij alsof hij al behoort tot het treu 
rige gezelschap 'of men who wrote after the fall of Attic independence'. '5 Vol 
gens Richards was het lezen van Xenophon een verwarrende ervaring: 'Now 
Attic, now Ionic, now poetry, now prose, it is a bizarre diction peculiar to 
X[ enophon ]' .16 Van Wackernagel stamt de uitspraak dat Xenophon niet meer 
dan een 'Halbattiker' is. '7 
De meest systematische analyse van Xenophons lexicale keuzes is nog al 

tijd de studie van Gautier, die al meer dan een eeuw oud is. Gautier gaat er 
van uit dat Xenophon door zijn lange afwezigheid uit Athene zijn spraakge 
voel voor het Attisch en zijn vermogen om de verschillende dialecten goed te 
onderscheiden verloren had. Daarom lengde Xenophon zijn Attisch aan met 
woorden uit allerlei dialecten, die hij tijdens zijn lange verblijf buiten Athene 
had opgepikt, zonder daarmee een bijzondere bedoeling te hebben. Daarbij 

14 Bers (1984: 13). Het is zeker dat Xenophon het grootste deel van zijn leven buiten Athene heeft 
doorgebracht en lang in Scillus nabij Olympia op de Peloponnesus heeft gewoond, maar vele de 
tails zijn onduidelijk. Zie Huitink en Rood (2019: 8-12) voor een korte uueenzetnng van de pro 
blematiek. 

15 Rutherford (1881: II5-II6). 
16 Richards (1907: I 59). 
17 Wackernagel (1907: 5). 
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tekent Gautier aan dat, indien een woord als poëtisme en als dialectisme ge 
duid kan worden, het waarschijnlijk een dialectisme is. Gau tiers redenering is 
dat veel woorden die met name in hoge poëzie (epos en tragedie) voorkomen 
in feite 'gewone' Ionische woorden zijn. '8 Dit geldt bijvoorbeeld voor ~wç 
('dageraad'), waarvan we hebben gezien dat Photius het opvatte als een poé 
tisme, terwijl het in feite een gewoon Ionisch woord is. '9 Enerzijds pleit deze 
redenering Xenophon vrij van het 'ongepast' gebruik van veel poëtismen. An 
derzijds denkt Gautier echter dat Xenophon het onderscheid tussen 'gewone' 
dialectische woorden en 'echte' poëtismen niet altijd meer goed aanvoelde, 
zodat hij toch wel eens een poëtische wending aan het epos of de tragedie ont 
leende en inzette in passages die verder niet 'poëtisch' zijn. Ten slotte betoogt 
Gautier dat Xenophons vermenging van dialecten op individueel niveau een 
voorafschaduwing is van wat snel na zijn dood op grote schaal zou gebeuren: 
het versmelten van de dialecten tot de koinè. Daarom deelt Xenophons taal 
gebruik al bepaalde elementen met de koinè, maar opnieuw is dat min of meer 
toeval en had hij daar geen bijzondere bedoelingen mee. 
Een hardnekkige aanname die steeds terugkeert in de literatuur is dat Xeno 

phon, als hij maar had gekund, wel 'goed' of 'zuiver' Attisch geschreven zou 
hebben. Deze aanname is om verschillende redenen onbevredigend. Ten eer 
ste is het niet prima facie plausibel dat Xenophon het onderscheid tussen de 
verschillende dialecten en stijlregisters niet meer goed aanvoelde. Zoals Do 
ver terecht opmerkt, zou het tegenovergestelde net zo goed waar kunnen zijn: 
'acquaintance with many varieties of a language is as likely to sharpen the ear 
for differences as to blunt it, especially in so articulate a writer'." Recent on 
derzoek heeft bovendien uitgewezen dat Xenophon zijn werken niet in splen 
did isolation schreef, maar voortdurend in een dialoog met Atheense auteurs 
als Plato en Isocrates verwikkeld was, wier werk en stijlopvattingen hij goed 
moet hebben gekend." Ten slotte lijken geleerden uit te gaan van een directe 
relatie tussen de geschreven en de gesproken taal die Griekse auteurs bezigen: 
omdat Xenophon zijn Attisch vergeten was, kon hij het niet reproduceren in 
zijn geschreven werk, terwijl redenaars als Lysias en Demosthenes dat blijk 
baar wel konden en deden. Deze voorstelling van zaken druist in tegen wat 
we weten over de Griekse literatuur in het algemeen: de taal daarvan stond 
meestal ver af van de spreektaal en is het best te beschouwen als een verzame 
ling generiek bepaalde Kunstsprachen. 22 Dit doet de vraag rijzen wat er precies 
bedoeld wordt met een begrip als 'zuiver' of 'goed' Attisch. 

18 Gautier t rç r r: 12-20, 85-87). 
19 Gautier (19n: 79). 
20 Dover (1997: no). 
21 Zie Danzig,Johnson en Morrison (2018) voor Plato, en Tamiolaki (2018) voor Isocrates. 
22 Zie Prauscello (2019). Cassio (2016) en Willi (2019) zijn recente aanzetten tot een taalkundige li 

teratuurgeschiedenis van het Grieks. 
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3 'Zuiver' Attisch 

Het vroegste Griekse proza (mythografie, historiografie, filosofische en me 
dische traktaten) is geschreven in het Ionisch." Tegen het eind van de vijf 
de eeuw komen er echter ook prozawerken in het Attisch tot stand, zoals 
de twee bewaard gebleven redevoeringen van Gorgias, de redevoeringen 
van Antiphon, het geschiedwerk van Thucydides en het traktaatje over het 
Atheense staatsbestel van de zogenaamde 'Oude Oligarch'. Om deels mys 
terieuze redenen braken deze auteurs met de gewoonte dat het dialect waar 
in men schreef bepaald werd door het genre dat men beoefende, en niet door 
het dialect dat de auteur zelf of zijn beoogde publiek sprak." Wat de precie 
ze overwegingen ook geweest mogen zijn, de eerste auteurs van Attisch pro 
za hielden nog vast aan bepaalde Ionische conventies. Ze vermeden een aan 
tal typisch Attische fonologische kenmerken, waarschijnlijk omdat ze als al 
te 'provinciaals' opgevat konden worden: Antiphon en Thucydides schrijven 
bijvoorbeeld meestal Ionisch (en algemeen Grieks) -ca- en -pa- in plaats van 
Attisch -r'r- en -pp-. Het Ionisch oefende ook invloed uit op de morfologie en 
de woordenschat. Zo vinden we in Antiphon de Ionische vorm otöcq.tEV ( 2. I. 3 ), 
terwijl het Attisch YaµEv heeft, en het werkwoord ~<XUElV (3.3.5: 'aanraken'), 
dat vaak voorkomt in Herodotus en het Hippocratisch corpus, terwijl het At 
tisch bijna altijd &rc-rEa6m heeft. 25 
Nu moet hierbij wel een aantekening gemaakt worden. Zoals we hierboven 

hebben opgemerkt, komen veel 'gewone' Ionische woorden in de homerische 
Kunstsprache voor, waarvan de basis immers het Ionisch is, en werden Ioni 
sche woorden ook daarna veelvuldig in hoge poëzie gebruikt, met name in de 
Attische tragedie; ~<XUElV komt in zowel epos als tragedie voor en zou, zeker 
voor een Atheens publiek, wellicht eerder een 'poëtische' dan een 'Ionische' 
gevoelswaarde kunnen bezitten. Bovendien komen het Ionisch en Attisch uit 
hetzelfde dialect voort (het Ionisch-Attisch), wat betekent dat het ook moge 
lijk is dat sommige 'Ionisrnen' voornamelijk werden gevoeld als 'archaïsmen'; 
ook deze interpretatie van Antiphons gebruik van ~<Xt>ElV kan niet uitgesloten 
worden. Vroege beoefenaars van het Attisch proza schreven dus een 'uitge 
breide' vorm van het dialect, dat in belangrijke mate afweek van de Attische 
spreektaal. 26 
Na dit voorzichtige begin ontwikkelde het Attisch zich snel tot hét dialect 

23 Voor de opkomst van proza, zie Goldhill (2002). 
24 Zie Willi (2008: 302-303), die beweert dat Gorgias, die uit Leontini op Sicilië kwam, in het Attisch 

schreef omdat hij een Atheens publiek voor ogen had. Voor verder discussie van de opkomst van 
het Attisch als literair dialect, zie Adrados (2005: 142-160), Horrocks (2010: 67-78), Willi (2010) 
en Colvin (2014: 163-168). 

25 Behalve in één passage van Xenophon: Memorabilia 1-4-12. 
26 Wij volgen hier Colvins (2014: 164) karakterisering van Thucydides' stijl als 'an expanded version 

of Attic' en als 'independent of the local vernaculars, including Attic'. 
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voor Grieks proza, niet alleen voor de typisch Atheense genres als forensische 
en politieke redevoeringen en de socratische dialoog, maar ook voor historio 
grafie en wetenschappelijke traktaten. Voor geschiedschrijvers werd Thucy 
dides snel een onontkoombaar model, en in de eerste helft van de vierde eeuw 
schreven niet alleen de Athener Xenophon, maar ook auteurs als Philistus van 
Syracuse en Ephorus van Cyme geschiedwerken in het Attisch (al lijkt Ctesi 
as van Knidos in navolging van Herodotus in het Ionisch geschreven te heb 
ben). Naarmate het prestige van het Attisch toenam, werd de invloed van het 
Ionisch kleiner. Vierde-eeuwse auteurs als Lysias, Plato en ook Xenophon 
schrijven bijvoorbeeld altijd -TT- en -pp-: ook al zal de overgrote meerderheid 
van de Griekse soldaten 6áÀ.aaaa 6áÀ.aaaa hebben geroepen, Xenophon legt 
deze beroemde uitroep vast als 6cxÀana 6cxÀana (4.7.24). Deze ontwikkeling 
heeft geleid tot de opvatting dat het verschil tussen het geschreven en gespro 
ken Attisch allengs kleiner werd. De redenaars schreven speeches die werden 
voorgedragen bij rechtszaken of politieke bijeenkomsten, en in zijn dialogen 
imiteert Plato vaak (maar zeker niet altijd) alledaagse taal. Vierde-eeuwse au 
teurs lijken daarom in hogere mate dan hun voorgangers de Attische spreek 
taal te vangen in hun geschreven teksten en vermijden daarbij overduidelijk 
Ionische, poëtische en archaïsche vormen en woorden.27 
Het is dit proza uit de eerste helft van de vierde eeuw, en dan vooral dat van 

de redenaars, dat vanaf de atticistische beweging in de Oudheid tot in de mo 
derne tijd opgevat is als 'zuiver' Attisch. Daarbij is het belangrijk te beden 
ken dat 'zuiver' hier vaak impliciet 'echt' betekent (in de zin dat het dicht bij 
het gesproken Attisch lag) en een waardeoordeel inhoudt: goede klassieke 
proza-auteurs doen hun best om dat 'echte' Attisch te schrijven, of zouden 
dat moeten doen. Op deze beide connotaties van 'zuiver' valt echter heel wat 
af te dingen. 

4 Variaties in het Attisch, Groot Attisch en Xenophons dialectismen 

In welke zin is het Attisch dat auteurs als Lysias en Demosthenes schrijven 
'echt'? Zelfs als we de verschillen die moeten hebben bestaan in het spraak 
gebruik van bijvoorbeeld stads- en plattelandsbewoners, jongere en oudere 
mensen en vrouwen en mannen buiten beschouwing laten, is het duidelijk 

27 Richards (1907: 157) over de redenaars: 'They use, we are safe in saying, the actual Attic speech 
of their time, not indeed in all its colloquial idiom and ease, but in its serious and slightly formal 
shape'. Colvin (2014: 166) suggereert dat als een vorm of woord voorkomt in de vierde-eeuwse 
redenaars, de gesproken gedeeltes van de komedies van Aristophanes en in Attische inscripties ( of 
in ieder geval in twee van deze drie), dit afdoende aannemelijk maakt dat de vorm of het woord 
deel uitmaakte van de Attische spreektaal. Zie Thesleff (1967: 63-66) voor Plato's 'conversational 
style'. 
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<dat het gesproken Attisch in de vierde eeuw grote veranderingen onderging.28 
Het Atheense imperium en de toenemende handel hadden ervoor gezorgd 
dat steeds meer niet-inheemse Grieken naar Athene kwamen en steeds meer 
Atheners langere tijd buiten Attica vertoefden. De 'Oude Oligarch' merkt aan 
het eind van de vijfde eeuw al op dat interacties tussen Atheners en sprekers 
van andere dialecten invloed hadden op het Attisch: 

Ën:Et,cx cpwv~v mxcrcxv ch:ouov,Eç ÈçEÀÉçcxv,o roûro µÈv èx tjç roûro oÈ èx tjç· xcxt cl µÈv 
"EMYJVEÇ !o[~ µiiMov xal <pwvfi xcl OlCXL-rrJ xcl ajµcx,L XPWVTCXl, '.A&Y)vcxÎOL oÈ XExpcxµÉvn 
Èç cxmxv-rwv ,wv 'E».~vwv xcxt ~cxp~étpwv. 

Verder hebben ze [de Atheners] er alle vormen van taalgebruik beluisterd en uit 
de ene dit gehaald en uit de andere dat. De Grieken hebben steeds hun eigen ge 
woonten qua taal, levenswijze en kledij, maar de Atheners hebben een mengsel 
van alle Grieken en niet-Grieken. ([Xenophon] Respublica Atheniensium 2.8; ver 
taling Hunink 20II) 

Een specifieke ontwikkeling was dat door het Atheense bestuur van veel Io 
nische gebieden het Ionisch en Attisch begonnen te versmelten. Thumb heeft 
dit proces in kaart gebracht en de zo ontstane 'mengtaal' het 'GroBattisch' 
('Groot Attisch') genoemd. Ook na de val van het Atheense imperium bleef 
het Groot Attisch de taal van internationale diplomatie en handel; het kan ge 
traceerd worden in officiële inscripties uit de vierde eeuw die in Attica en el 
ders zijn gevonden.29 Het Groot Attisch, dat door Horrocks als een 'modern 
Ionicized Attic' getypeerd wordt, is de tussenschakel tussen het oudere At 
tisch en de koinè> 
Het opvallende is nu dat we van deze variatie en ontwikkeling niet veel te 

rugvinden in het vierde-eeuwse proza van de redenaars: ook al zijn er stilis 
tische verschillen tussen individuele redevoeringen en auteurs, het is vooral 
de uniformiteit van het taalgebruik die in het oog springt. De conclusie ligt 
voor de hand dat de stijl van de redenaars, zoals een geleerde het recent heeft 
uitgedrukt, veel meer een 'highly polished Kunstprosa' is dan vaak is aange 
nornen.!' Men zou zelfs kunnen stellen dat het klassiek Attisch proza vooral 
'zuiver' is in de zin dat het 'gezuiverd' is: het betreft een in hoge mate gestan 
daardiseerd taalgebruik dat behoorlijk ver van het dagelijkse Attisch afge 
staan moet hebben en dat zich van een beperkte woordenschat bediende, die 
het resultaat is van min of meer bewuste keuzes uit vormen en woorden die 
in het normale spraakgebruik naast elkaar bestonden. Onder de vormen en 

28 Zie Niehoff-Panagiotidis (1994: 201-218), Crespo (2010: 126-130) en Colvin (2014: 109-111). 
29 Thumb (1974 [1901]); het epigrafische materiaal is verzameld in Schlageter (1909). 
30 Horrocks (2010: 74). 
31 Hafner (2018: 23). Zie ook al Schlageter (1909: 46), die het literair Attisch proza 'sehr stark puris 

tisch' noemt. 



LAMPAS 53 (2020) 4 Luux HUITINK EN TrM Rooo Xenophon de Halbattiker? 

woorden die de redenaars begonnen te vermijden waren items die ervaren 
werden als al te colloquiaal ('vulgarismen', vooral gebruikt door de lagere so 
ciale strata van de Atheense bevolking), maar ook items die werden ervaren 
als poëtisch, archaïsch of Ionisch ( deze laatste drie komen, zoals we hebben 
gezien, soms op hetzelfde neer)." Op deze manier schiepen de redenaars een 
kenmerkende Attische prozastijl, die te onderscheiden was van andere litera 
tuur in het Attisch (zoals tragedie en komedie) en die in zekere mate een ideo 
logisch construct was; het lijkt er tenminste op dat sommige woorden werden 
vermeden omdat ze niet exclusief Attisch waren en in hoge mate met andere 
dialecten konden worden geassocieerd.» 
Door deze overwegingen komen Xenophons 'dialectismen' (vooral Ionis 

men) in een ander daglicht te staan. Sommige ervan betreffen waarschijnlijk 
woorden die al lang deel uitmaakten van het gesproken Attisch, maar die vierde 
eeuwse auteurs begonnen te vermijden. Adrados spreekt in dit verband van 
een 'ondergronds' Attisch vocabulaire, waarvan we nog sporen in de tragedie 
en zelfs Thucydides zien, maar dat daarna pas weer in het zicht komt in de 
werken van Xenophon en de latere dialogen van Plato.34 Niehoff-Panagiotidis 
geeft het voorbeeld van cbq.i~v ('nog'), dat (zoals we hebben gezien) door an 
tieke lexicografen als 'nieuwerwets' werd veroordeeld. Het woord komt ech 
ter al in Aeschylus voor (fr. 339a Radt), misschien als een colloquiaal element. 
Het bewijs is niet overweldigend, maar zou er volgens Niehoff-Panagiotidis 
op kunnen duiden dat èoq.t~v steeds in gebruik bleef in het Attisch, maar door 
vierde-eeuwse auteurs vermeden werd als 'vulgarisme' ten faveure van fn.35 
Een aantal merkwaardige woorden uit Anabasis kan op een vergelijkba 

re manier worden verklaard. Eén daarvan is <X<rtVY]Ç (3.3.3: àcrtvfoww): àcr(VYJÇ 
wordt door Gautier als een 'ionisme' geduid," maar in Ionische teksten heeft 
het zowel een actieve als passieve betekenis ('zonder schade aan te richten' 
respectievelijk 'te lijden'), terwijl bij Xenophon (2.3.37, Cyropaedia 1-4-7, De 
equitandi ratione p) en Plato (Leges 649d8, 67od7) - de enige klassiek At 
tische auteurs die het woord gebruiken - alleen de eerste, actieve, betekenis 
geattesteerd is. Dit zou erop kunnen wijzen dat het woord onafhankelijk van 
het Ionisch in het Attisch voorkwam. Die indruk wordt versterkt door het 
feit dat het verwante werkwoord cr(voµm ook in Xenophon (5 keer, onder an 
dere 3.4.16) en de 'late' Plato (Leges 936q) voorkomt, terwijl Isocrates (Epis 
tolae 4. r. 1) het verwante zelfstandig naamwoord ofvoç gebruikt; hij doet dat 
in een brief in plaats van een redevoering, wat erop zou kunnen wijzen 'that it 

32 Zie Adrados (2005: 156-160). 
33 Zie voor het ideologische punt Hunter (1927: xlvi), Niehoff-Panagiotidis (1994: 219-220) en 

Adrados (2005: 160). 
34 Adrados (2005: 146, 195). 
35 Niehoff-Panagiotidis (1994: 204-205). Zie ook West (1990=2013: 203-214) voor alledaagse taal in 

Aeschylus, die schreef vóór de ontwikkeling van een Attische 'standaard'. 
36 Gautier (1911: 56). 

1 belonged to the colloquial sphere'." Een ander voorbeeld is rcÉmxµm ('bezit 
ten'; 3.3.18: rcÉrccxv,m), een woord dat meestal als een 'dorisme' voor Attisch 
xÉxTY)µext wordt gezien." De attestatie van dit woord in de fragmenten van So 
lon en in Aeschylus en Euripides heeft sommige geleerden er echter van over 
tuigd dat rcÉrccxµm al in een vroeg stadium door de Atheners is overgenomen 
uit het naburige Megara of Boeotië (wier Aeolisch dialect het woord waar 
schijnlijk ook had) en in het Attisch is geïncorporeerd.» We weten niet hoe 
lang rcÉrccxµm onderdeel van het Attisch is gebleven (het maakt geen deel uit 
van de koinè), maar het is zeker mogelijk dat vanuit een vierde-eeuws Attisch 
perspectief Xenophons gebruik van het woord eerder ervaren werd als een 
'archaïsme' of 'vulgarisme' dan als een 'dorisme'. 
Ten tweede onderging, zoals we gezien hebben, het Attisch in de vierde 

eeuw een diepgaande invloed van het Ionisch. In Anabasis komen dan ook 
woorden voor die het beste als innovatief Attisch of Groot Attisch geïnter 
preteerd kunnen worden. Een instructief voorbeeld is Èçcxrc[VYJÇ ('plotseling'), 
dat Xenophon een aantal maal (8 keer, waaronder 3.3.7) in plaats van Èçcx(q,VY)Ç 
(17 keer) gebruikt. Het feit dat ÈçcxrctVYJÇ ook in de komedies van Aristophanes 
(3 keer: allemaal in Plutus, uit de jaren 80 van de vierde eeuw) en Menander 
voorkomt maakt het waarschijnlijk dat het woord in het begin van de vierde 
eeuw al in het Attisch doorgedrongen was. Zo bezien zegt het feit dat de re 
denaars het woord niet gebruiken, maar Xenophon wel, meer over het 'pu 
risme' van de eersten dan over het vermeende onvermogen van de laatste om 
'goed' Attisch te schrijven." Een ander voorbeeld is de al genoemde aoristus 
ÈowxcxµEv (3.2.5) in plaats van ËooµEv. De aoristus met -x- van de athematische 
geredupliceerde verba zien we eerst in het Ionisch opduiken, maar vanaf het 
midden van de vierde eeuw verschijnen ze ook in officiële Attische inscripties. 
Omdat de taal van officiële inscripties nogal conservatief is, is het waarschijn 
lijk dat de x-vorrnen al eerder, sinds het eind van de vijfde eeuw, deel uitmaak 
ten van het gesproken Attisch." Eenzelfde verklaring gaat ons inziens op voor 
Xenophons lichte voorkeur voor het van oorsprong Ionische ~v ( = El + &v; 
bijvoorbeeld 3.r.23) in plaats van ouder Attisch Ècxv (bijvoorbeeld 3.r.14),42 
voor zijn gebruik van het oorspronkelijk Ionische fo,E ('zo lang als/totdat', 

37 Lipka (2002: 51). 
38 Gautier (1911: 34). Het Etymologicum Magnum, s.v. IloÀumiµµwv, zegt dat 'Xenophon dikwijls 

TIC(CJ'(Xf,lEVOÇ in plaats van l(TI)CJ'(Xf,lEVOÇ gebruikt' ( TIC((l'(Xf,lEVOÇ TIOA/\(XJ(lÇ 8Evoq,wv ÀÉYEl ávri TOÛ J(TI)O'(Xf,lE 
voç). In feite vinden we alleen het perfectum TIÉTIC!f,lC(l, en dat slechts zes keer. 

39 Wilamowitz-Moellendorff (1889: ad Euripides Hercules Furens 1426); Mülke (2002: ad Solon 
F13,7 West). 

40 Voor ÈçctTitVY)ÇIÈça[q,vriç, zie Willi (2003b: 61); het komt ook nog voor in Plato Respublica 621b3. 
41 Zie Willi (2010: 105). Het Ionisch vormt de meervoudsvormen met-x- naar analogie van de en 

kelvoudsvormen ('paradigmatische levelling') dus sneller dan het Attisch, en dit is een van de ver 
schijnselen die laten zien dat het Ionisch een minder conservatief dialect is dan het Attisch. Voor 
de vormen in Attische inscripties, zie Threatte ( 1980- 1996: II.600-619 ). 

42 Vergelijk Willi (aooj a: 235). 
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bijvoorbeeld 3.1.19) naast Ëwç (bijvoorbeeld 3.1.43),43 en voor zijn voorlief 
de voor cóv met dativus ('met'), waar het Attisch behalve in een paar staande 
uitdrukkingen µe:-rét met genitivus gebruikt (cûv wordt ook de gebruikelijke 
prepositie in de koinè).44 Ook twee in de klassieke Attische literatuur onge 
bruikelijke woorden op -µex (3.2.19 Ö)(Y)µex 'fundering', 3.5.2 ~ÓO'XY)f.lex 'kudde') 
behoren vermoedelijk tot deze categorie, aangezien veel nomina op -µex van 
uit het Ionisch in het Groot Attisch en vervolgens in de koinè doordrongen.u 
De eerste conclusie die we kunnen trekken is dat Xenophon een breder en 

gevarieerder vocabulaire hanteert dan de redenaars in hun 'zuivere' Attische 
Kunstsprache. Etiketten als 'Ionisch' en 'Dorisch' zijn daarbij niet altijd ver 
helderend: vaak gaat het om woorden die hetzij al lang, hetzij vanaf de vierde 
eeuw onderdeel waren van het taalgebruik van velen in Attica, en voor zover 
het elementen uit het Groot Attisch betreft, ook daarbuiten. Op deze manier 
breekt Xenophon bewust met het expliciet 'chauvinistische' karakter van het 
Attisch van de redenaars en andere 'zuivere' auteurs en de daarmee verbon 
den ideologische ballast. Xenophon verleent zijn stijl een moderne en vooral 
ook 'internationale' uitstraling - precies wat Thucydides in de Historiën op 
zijn eigen manier ook al had nagestreefd. In de volgende sectie bouwen we op 
deze redenering voort door een aantal andere aspecten van Xenophons woor 
denschat in ogenschouw te nemen. 

5 Historiografie: een zich ontwikkelend genre 

De notie van 'echt' Attisch is niet alleen problematisch als we kijken naar de 
veelvormige taalkundige realiteit die achter onze geschreven bronnen schuil 
gaat, maar ook als we die bronnen zelf met elkaar vergelijken. De genres die 
samen de 'Attische literatuur' vormen - tragedie, komedie, redevoering, so 
cratische dialoog, historiografie - hebben alle hun eigen stilistische kenmer 
ken. Het is daarom vreemd om Xenophon met de redenaars te vergelijken 
en dan te concluderen dat hij tekortschiet omdat hij niet zoals de redenaars 
schrijft. Dat deze vergelijking toch gemaakt wordt, komt voort uit het feit dat 
vaak wordt aangenomen dat de stijl van de historiografie eenzelfde ontwik 
keling doormaakte als die van de redenaars, bij wie de invloed van het Ionisch 
steeds verder afnam: volgens deze redenering bevatte de stijl van Thucydides 
nog veel 'ionismen' (tegelijkertijd 'archaïsmen' of 'poëtismen'), maar zou dat 
niet langer gelden voor vierde-eeuwse Attische geschiedschrijvers. Nu trek 
ken de twee genres in bepaalde opzichten inderdaad met elkaar op, bijvoor 
beeld waar het de vervanging van -0'0'- door -rr- betreft, maar dat wil niet zeg- 

43 Zie Lillo (2013). 
44 ZieMommsen(1895:365). 
45 Zie Thumb (1974: 216). 
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• gen dat de ontwikkeling in alle opzichten hetzelfde was. Het feit dat vrijwel 
alle geschiedwerken uit de vierde eeuw verloren zijn gegaan, behalve die van 
Xenophon, maakt het moeilijk in te schatten in welke opzichten de geschied 
schrijving zijn eigen weg ging en wat het eerste publiek van de taal en stijl van 
een werk als Anabasis verwachtte." We kunnen echter wel een paar educated 
guesses wagen. 
Laten we eerst poëtismen onder de loep nemen. Het ligt misschien voor 

de hand dat de redenaars mogelijk poëtisch klinkende woorden vermeden 
om niet pompeus of arrogant over te komen op hun publiek in de rechtbank 
of volksvergadering, maar is er geen goede reden waarom geschiedschrijvers 
hetzelfde zouden moeten doen. Xenophon zet zeker een aantal echte poétis 
men bewust in, dat wil zeggen woorden die verder vrijwel alleen in de seri 
euze poëzie van het epos en de tragedie voorkomen en niet makkelijk als di 
alectisme verklaard kunnen worden." Sprekende voorbeelden uit het begin 
van Anabasis 3 zijn nó6oç ('verlangen', 3.1.3) en C00')7t:'TÓÇ ('bliksemschicht', 
3.1.II), woorden die respectievelijk voorkomen in de emotionele beschrij 
ving van de gevoelens van de soldaten tijdens de bange nacht na het omkomen 
van de generaals en in de dramatische weergave van Xenophons droom. An 
dere mooie gevallen komen uit de ronkende eerste speech die Xenophon (als 
karakter in het verhaal) afsteekt: rporróç ('verwondbaar' 3.1.23),48 Èpûxw ('af 
weren', 3.1.25)49 en TÀ~µwv ('arme', 3.1.29) - stuk voor stuk poëtische woor 
den die het pathos van Xenophons retoriek verhogen. Een ander verhelderend 
voorbeeld, dat meteen aantoont dat Xenophon gevoelig was voor verschillen 
de stijlregisters, betreft het gebruik van samenstellingen met nov-. Zulke sa 
menstellingen behoren tot een hoog en archaïserend register, in tegenstelling 
tot het colloquiale, en typisch Attische, alternatief nétvu.5° Opvallend genoeg 

46 Het feit dat, zoals we gezien hebben, latere grammatici en lexicografen wel degelijk hun wenk 
brauwen fronsten bij het lezen van Xenophon zegt niet veel over de verwachtingen van diens eer 
ste, vierde-eeuwse publiek. Die latere auteurs werkten met een zeer normatief beeld van 'zuiver' 
Attisch, dat grotendeels door het taaleigen van de redenaars bepaald werd. Bovendien moeten 
we bedenken dat Xenophons stijl zo intensief bestudeerd werd omdat hij als een 'klassieker' van 
de Attische literatuur gold, een status die geschiedschrijvers als Philistus of Ephorus überhaupt 
nooit bereikten. 

47 Zie Tsagalis (2002) voor het identificeren van echte poëtismen in het werk van Xenophon. 
48 Xenophon beschrijft de vijanden als xai rporol xai 8v)JTOt - waarschijnlijk een toespeling op 

Homerus, Ilias 21.568-570 (x«l yáp 9)JV TOUT'fl -rpw-roç xpwç OÇÉl XcxÀx(Îl, I èv ÖÈ \'a \j,U)()J, 9V)JTOV ÖÉ Ë 
q,acr' èlv8pw1tot / ËJ.IJ.IEVat, 'ook zijn vlees is wel te verwonden door het scherpe brons, hij heeft maar 
één leven, en de mensen beweren dat hij sterfelijk is'), uit een monoloog van Agenor, die besluit 
Achilles in de strijd tegemoet te treden, zoals Xenophon zegt dat de Grieken de Perzen tegemoet 
moeten treden; rporóç komt in Homerus verder niet voor. 

49 Èpuxw is weliswaar een Ionisch woord, dat ook een enkele maal in Herodotus voorkomt, maar het 
feit dat Homerus het vaak gebruikt en Xenophon alleen hier maakt het aannemelijk dat hij terug 
grijpt op epische dictie. 

50 Voor het verschil in register, zie Thesleff (1954: 57); Willi (zooja: 23). Vergelijk bijvoorbeeld 
1táµ1t0Àu (3-4-13) met 1távu 1toÀÀá (Oeconomicus 3.2.3) of 1tayxaÀrnwç (3.3.13) met 1távu xaÀrn6v 
(Oeconomicus 20.9). 
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gebruikt Xenophon nctv-samenstellingen wel in zijn historiografische wer 
ken, en daar vaak op dramatische momenten (Hellenica 30 keer; Anabasis 9 
keer; Cyropaedia 2 5 keer), maar niet in zijn socratische geschriften. Het lijkt 
er dus op dat Xenophon zich voor zijn socratische werken in dit opzicht van 
een meer conversationeel Attisch bediende, maar dat hij in zijn historiografi 
sche werken soms een andere en meer verheven toon aansloeg. Als dit klopt, 
dan kan Xenophons stijl ook in dit opzicht als een voortzetting van de gedra 
gen stijl van Thucydides gezien worden. 
~et is belangrijk in het oog te houden dat de historiografie in het algemeen 

mmder aan Atheense plaatsen, instituties en gewoontes gebonden was dan 
genres als de socratische dialoog en forensische en politieke redevoeringen, en 
cl.at er met de conventies van het genre in de vierde eeuw nog volop geëxpe 
nmenteerd werd." Een thucydideïsch motief dat Xenophon verder uitwerkt 
en dat in dit kader vermelding verdient is dat hij in H ellenica, Anabasis en 
-:1-gesilaus Spartaanse sprekers af en toe Dorische woorden en uitdrukkingen 
in de mond legt." Het gaat in de meeste gevallen om veelvuldig voorkomende 
woorden en uitdrukkingen, die bijna alle lezers meteen als 'Spartaans' moeten 
hebben herkend: 
- TEÀÉ9w in plaats van y(yvoµctt (3.2.3, in de formulaire martiale phrase OEÎ 

(XVOpctÇ cxyct90UÇ TEÀÉ9m, 6.6. 3 6); 
ÈçÉpnEt voor ÈçÉpXETctt (7.r.8); 

- (val) -rw cnw ('bij de twee goden': Castor en Pollux; 6.6.34, 7.6.39; Hell. 
4+ ro; Ages. 5. 5) in plaats van (µà) -rw 9Ew ('bij de twee godinnen': Demeter 
en Persephone). 

Een paar korte speeches worden bijna in hun geheel in het Dorisch gegeven 
in Hellenica r.r.23 (een briefje), 3.3.2 en 4,4,ro. Onze gebrekkige kennis van 
de vierde-eeuwse historiografie maakt het onmogelijk om vast te stellen of 
Xenophon de enige was die deze vorm van realisme en karakterisering toe 
paste, maar het maakt opnieuw duidelijk dat Xenophon zich bewust was van 
de verschillen tussen dialecten en bereid was daarmee te experimenteren. 
Dit brengt ons tot een laatste, en lastige groep woorden. Xenophon ge 

bruikt een aantal Dorische en algemeen 'dialectische' woorden naast hun At 
tische equivalenten, die we niet in de koinè terugvinden en die waarschijnlijk 
ook geen deel uitmaakten van het Groot Attisch. Voorbeelden zijn 

Xcttctxa(vw ('doden') naast cxnox-rE(vw (vergelijk bijvoorbeeld 2.4.6, merk 
waardig genoeg uit een speech van een Spartaan (!): VlXWVTEÇ µÈv -r(va &v 
cxnox-rdvatµEv; met de echo van die speech in de vertellerstekst in 3. r.z: 

51 Zie Luraghi (2017). 
52 Vergelijk Thucydides 1.81.6 (TáµwµEv, met de handschriften), 4.40.2 en 5.63.3, met Colvin (1999: 

63). Voor Xenophon, zie Hiersche (1970: 217-218), Colvin (1999: 70-73) en Gray (2014: 327-328; 
2017: 224). Behalve de genoemde gevallen kan men ook nog het futurum 1ret[çowmt (van mx[(w) in 
Symposium 9.2 toevoegen, dat vermoedelijk een Syracusaans-Dorische vorm is. 
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• Vl)(WVTEÇ µÈv ouoÉvct &v )(C(TC()(CXVOlEV );B 
de werkwoorden cxÀÉçw (bijvoorbeeld 3,4,33; 9 keer in Xenophons oeuvre) 
en µaaw'.iw (bijvoorbeeld 3.r.43; 9 keer) naast cxµuvw en (Y)tÉw;54 
het Dorische/Ionische adjectief (wóç (3 + 5 en Hell. r.z. 5, beide in de uit 
drukking (wóv Àctµ~cxvm) waar het Attisch aan het participium (wv de voor 
keur geeft;55 
de Dorische comparativus µE(wv ('minder', 'slechter'; bijvoorbeeld 3.r.2, 
4.34; 73 keer) die naast de Attische equivalenten ÈÀcxnwv en ~TTWV staat;" 
en de in het Dorisch en Ionisch gebruikelijke prepositie cxµq,( in contexten 
waarin het vierde-eeuwse Attische proza nEp( gebruikt (vergelijk bijvoor 
beeld 3. 5. 7 7!Epi TCX ÈmtjoElct met 3. p 4 àµq,l TCX ÈmtjoEtct)Y 

Op het eerste gezicht lijkt het gebruik van dergelijke dialectismen aan wil 
lekeur onderhevig. Ons inziens hebben ze echter een belangrijk cumulatief 
effect: door ze hier en daar in te zetten geeft Xenophon de Anabasis een uit 
gesproken niet-Attisch 'patina', en laat hij zijn lezers weten dat ze niet met 
zomaar een 'provinciaals' Atheens werk van doen hebben." 
De distributie van dit type dialectismen is weer onthullend: ze zijn zeldza 

mer in H ellenica en de socratische werken dan in Agesilaus, Anabasis en Cy 
ropaedia. Zo is de distributie van xawxa(vw en cxnox-rE(vw als volgt: Agesilaus 
3 : 3; Anabasis 16: 24; Cyropaedia 25 : 6; xa-raxa(vw komt niet voor in Hel 
lenica (99 keer cxnox-rE(vw ) en de socratische geschriften ( 14 keer cxnox-rE(vw ). 
Onderzoek van Tuplin heeft aangetoond dat het niet goed mogelijk is zulke 
verschillen toe te schrijven aan de chronologie van Xenophons oeuvre;59 eer 
der is het zo dat de meeste dialectismen opduiken in werken die niet veel met 
Atheense gebeurtenissen hebben uit te staan en die waarschijnlijk bedoeld 
zijn om een panhelleens publiek uit alle delen van de Griekse wereld aan te 
spreken." Opnieuw borduurt Xenophon hier op eigen wijze voort op Thucy 
dides' 'internationale' en 'uitgebreide' versie van het Attisch. 

53 Zie Gauter (19n: 22-23); voeg aan de daar geciteerde passages met Dorisch xawxa[vw Epichar- 
mus fr. 8 5 Austin en DK 90 2. 13 (Dissoi logoi) toe. 

54 Vergelijk Gautier (1911: 53, 34). 
55 Vergelijk Gautier (1911: 55). 
56 Vergelijk Gautier (1911: 32-33). 
57 Vergelijk Mommsen (1895: 366) en Gautier (1911: 49-50). 
5 8 Willi (2012) maakt een soortgelijk punt voor het inconsistente Dorisch van Theocritus. 
59 Tuplin (1993: 193-197) op basis van een grotere verzameling woorden. 
60 Zie Bradley (2001) voor Anabasis als genre-experiment, en Huitink (2018: 468-472) voor Cy 

ropaedia. In het geval van Agesilaus kan ook gedacht worden aan een specifiek Spartaans publiek. 
Daarbij kan worden opgemerkt dat dat werkje een aantal niet-Attische vormen heeft waar de pa 
rallelle passage in Hellenica een Attisch equivalent laat zien: zie Gautier (1911: 134); Tuplin ( 1993: 
194-195). 
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6 Conclusie 

In dit artikel hebben we betoogd dat Xenophon in het verleden vaak ten on 
rechte is weggezet als een matige auteur, die doordat hij lange tijd buiten Athe 
?e woonde niet m:er in s~aat ':as 'goed' Attisch te schrijven. In werkelijkheid 
is het zogenaamd goede Attisch van met name de redenaars een gestileerde 
Ku~stsprache, waa:"an ~enophon bewust afwijkt om de ideologische en ge 
nensch~. redenen die :'em de voorgaande secties hebben besproken. Daarmee 
levert h1J,.~a Thucyd1~es, een.bela?grijk~ bijdrage aan de ontwikkeling van de 
taal en stijl van de Gnekse historiografie, Verder onderzoek is nodig om de 
'gevo<:lswaar~e' van de verschillende ingrediënten van het door Xenophon 
gebezigde register nog preciezer te bepalen. 
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J ungermanns indeling 
Herodotus' Historiën 

• 1n • capita van 

IRENE DEJONG en EDWIN RABBIE 

Summary: The division in capita of Herodotus' Histories goes back to the edition 
of GottfriedJungermann of 1608. What were his model, motive, and method when 
undertaking this editorial task? The answers to the first two questions can be found 
in one of his prefaces (Ad candidum lectorem), the relevant section of which is here 
offered in a transcription and translation. The last question can only be tentative 
ly answered by looking at the actual division itself, since he does not say anything 
about it, except that he wanted to keep together speeches. 

1 Inleiding 

Wij maken allemaal gebruik van de indeling in capita van Herodotus' His 
toriën zonder er bij stil te staan wie deze indeling eigenlijk gemaakt heeft en 
wat diegene daarbij voor ogen stond. Het enige wat we eigenlijk allemaal wel 
weten is dat tekstgeledingen meestal niet afkomstig zijn van de antieke auteur 
zelf. 
Zo is het bijvoorbeeld onwaarschijnlijk dat de indeling in 24 boeken van 

Homerus' Ilias en Odyssee van Homerus zelf stamt. Hij zal zeker, net als de 
zanger in de Odyssee Demodocus, van tijd tot tijd gepauzeerd hebben en bij 
een 'Gesamtaufführung' van de Ilias (circa 25 uur) het gedicht in drie avond 
vullende stukken verdeeld hebben.' Maar een indeling in kleinere stukken 
was eerder het werk van de rapsoden die de epen reciteerden tijdens de Pan 
athenaeën en elkaar in een soort es taf ette moesten aflossen. Het is dan wel 
verwonderlijk dat de omvang van boeken zo uit elkaar loopt (van ca. 3 50 tot 
bijna 900 regels). Het is dus maar de vraag of onze huidige boeken precies sa 
menvallen met de rapsodieën. Het meest voor de hand ligt dat het Alexan 
drijnse geleerden waren die bij de eerste wetenschappelijke editie van de tekst 
ook de boekindeling verzorgden. Wie er ook verantwoordelijk voor is ge- 

r Zie voor de 25 uur en de 'Iliad in three movements', Taplin (1992: 4-45). 


