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'n Grammatika vir Koine-Grieks ontbreek. Verskeie studies oor talle 
aspekte is bekend, maar wat die geheel van na-klassieke Grieks betref, het 
ons slegs oorsigtelike algemene werke. Op twee terreine van die tydperk het 
ons wel goeie-maar meestal ou-grammatikas, t.w. die groot werk van 
Mayser oor die Ptolemeerpapiri, en die talle Nu-Testamentiese grammatikas. 
Die behandeling van die Perfektum in hierdie studies gaan, soos in alle 
grammatikaboeke, nie verder as 'n tabulering van die mees-voorkomende 
kontekstuele gebruiksvariasies nie, met die tradisionele keuse daaruit van 'n 
soort basiese betekenis. Lg. word gewoonlik geformuleer as die voortduur 
van 'n afgehandelde handeling: ,it combines the present and the aorist. 
7t:E7t:ll:r1PO:llcats may be resolved into E1tATJpfficratE -.cai vuv 1tATJPTJs €crtiv.1 

Dit beteken dat uit die handeling 'n toestand ontstaan het wat by die objek 
voortduur. Maar hierdie definisie pas nie by die Perfektum van €A.1ti~co nie, 
want ftA.m-.ca (,have set my hope on = I hope'1) kan nie 'n toestand by 'n 
objek aandui nie. Hier duur die toestand voort by die subjek. Wanneer 
Moulton2 egter in dieselfde trant otoa verklaar as ,I discovered (doov) and 
still enjoy the results, i.e. I know', kom die vraag na vore waarom ons nie 
na analogie van 1tE1tAT]pffiKatE kan vertaal nie: ,I discovered and now it is 
discovered'. As antwoord sal ongetwyfeld moet dien dat otoa beteken ek 
weet, en dat hierdie betekenis tog duidelik 'n toestand by die subjek aandui. 
Maar vanwaar dan ,I discovered'? Dit is duidelik dat die voorgaande 
de:finisies gebaseer is op die leksikologiese waarby in 'n deurlopende passasie 
die konteksverband ook sal meespreek. Vir die betekenis van 'n gebruiks
geval is hierdie aspekte wel belangrik, maar vir 'n definisie moet gevra word 
na wat die Perfektum as sodanig, aandui. Hiermee word die semantiese 
waarde of valensie bedoel wat die suiwer linguistiese beginsel, vergestalt in 
die taalgebruiksituasie, moet agterhaal. Daarsonder bly die verskillende 
,betekenisse' van die Perfektum niks anders as 'n lys van die gebruiksituasies 
nie. Voorbeelde soos KEKpaysv (Jn. 1: 15) of peppuxs (Od. 12,242) wat nie 

* Referaat gelewer tydens die konferensie van die Klassieke Vereniging van Suid-Afrika 
in Julie 1966 te Stellenbosch. 

1. F. Blass and A. Debrunner: A Greek Grammar of the New Testament, revised and 
translated by R. W. Funk, Cambridge 1961 p. 175. D. Tabachowitz se uitgawe van hierdie 
werk in 1965 (met Ergiinzungsheft) behou dieselfde formulering. J . C. Trotter: The Use 
of the Perfect Tense in the Pauline Epistles, cliss. Southern Baptist Seminary, Louisville, 
Kentucky 1951 volg dieselfde definisie alhoewel hy onderskei tussen 'Perfects of Action' en 
'Perfects of State'. Lg.le egter in die betekenis van die betrokke werkwoorde self. 

2. J. H. Moulton: A Grammar of New Testament Greek, Vol. I Edinburgh, 1949 p. 109. 
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as aanduiding van 'n toestand by die subjek of objek as gevolg van 'n 
afgehandelde handeling verklaar kan word nie, maar wat in vertaling 
goedskiks soos 'n Praesens voordoen, word dan 'n praesentiese Perfektum3 

genoem. In navolging van Wackernagel4 noem Schwyzer-Debrunner5 dit die 
praesentiese intensiewe Perfektum: .~s~puxc: er brtillt, KEKpayc: er schreit'. 

By monde van Schwyzer-Debrunner word die geskiedenis van die Per
fektum soos volg gestel: Die Perfektum is oorspronklik 'n intensiewe 
Praesens. Hierin le die begrip van 'n toestand by die subjek opgesluit wat 
ontwikkel tot die einste betekenis van die Perfektum. Daarna gaan die 
toestand ook op die objek oor en kry ons die sg. resultatiewe Perfektum, 
waarby die idee van die afgehandelde handeling in Hellenistiese tye gaan 
oorheers en die Perfektum naas die Aoristus te staan kom-en dan uit die 
taal verdwyn. 

Hiermee het ons die ,standaardopvatting' oor die betekenis van die 
Perfektum, hoewel die aanname van 'n intensiewe Pe1jektum almeer be
twyfel is, die resultatiewe Perfektum bevraagteken is, en die ondergang van 
die Perfektum in Hellenistiese tye ontken is. Hierdie drie aanvalspunte het, 
soos verderaan sal blyk, elk sy verdienste-en reg-met die gevolg dat die 
semantiese waarde van die Perfektum tans geensins eenstemmig beoordeel 
word nie. 

* * * * 
In 1905/6 verskyn die eerste bree studies oor die Perfektum in na-klassieke 
Grieks van J. E. Harry.6 Dit gaan oor die opgawe van die aantal nie
indikatiewe Perfekta en nie oor die semantiese waarde nie. (So ook Hesseling 
se studie wat in 1928 gepubliseer is).? Hy behandel die verdwyning van die 
Perfektum statisties en bepaal hom hoofsaaklik tot die vormleer. Die 
verskraling van die Perfektum en sy funksie word sonder meer verbind met 
die bevinding dat die nie-indikatiewe vorme eintlik net by die atticistiese 
skrywers terug te vind is. In Chantraine se epogmakende proefskrif8 is 32 
paginae aan die Perfektum in die Hellenistiese tyd bestee. Volgens hom is 
die ou intransitiewe Perfektum wat die toestand by die subjek aangee, in 

3. R. W. Funk: op. cit. p. 176; N. Turner: A Grammar of New Testament Greek 
(Moulton), Edinburgh 1963 Vol. ill p. 82. 

4. J. Wackernagel: 'Studien zum griechischen Perfektum', Kleine Sc/zriften, Gottingen 
1953 Vol. II pp. 1000-1021 (oordruk uit 1904). 

5. E. Schwyzer-A. Debrunner : Griechisclze Grammatik, Miinchen 1959 Vol. II p. 263. 
6. 'The Perfect Subjunctive, Optative and Imperative in Greek', Classical Review XIX 

1905 p. 347 sqq. en XX 1906 p. 100 sqq., en veral 'The Perfect Forms in later Greek from 
Aristotle to Justinian' Trans. and Proc. of the Amer. Phil. Ass. XXXVII 1906 p. 53 sqq. 
(Vgl. ook E. A. Sonnenschein: 'The Perfect Subjunctive, Optative and Imperative in 
Greek' , Classical Review XX 1906 p. 155 sqq.) 

7. D. C. Hesseling: 'Het Perfectum in het Postlclassieke Grieks; Overblijfsels in de taal 
van heden' Mededeelingen der Akademie van Wetenschappen te Amsterdam LXV, A 4 en 6. 

8, P. Chantraine: Histoire du Pmfait Grec, Paris 1927. 
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Hellenistiese tye aan die verdwyn. Die resultatiewe Perfektum is egter volop 
en ontwikkel eers 'n volgende fase-die affektiewe Perfektum-voordat dit 
ekwivalent aan die Aoristus word. Die aantoon van die sg. affektiewe 
Perfektum is 'n ·belangrike bydrae, maar hierdie funksie van die Perfektum 
wat sy ekspressiewe krag versterk en hom as't ware meer nadruklik maak, 
kom 66k in Klassieke Grieks voor en is eerder 'n stilistiese uitbuiting van 
die betekenisinhoud van die Perfektum en nie 'n nuwe fase nie, alhoewel dit 
'n populere gebruik in Koine-Grieks is. 

Nog twee studies verdien vermelding. In 1955 word aan die Universiteit 
van Ljubljana 'n proefskrif aanvaar van Erika Mihevc ('n leerlinge van 
Chantraine) oor die verdwyning van die Perfektum in die na-Hellenistiese 
tydvak. 9Sy to on aan dat die gelykstelling van die Perfektum met die Aoristus, 
en die gevolglike verdwyning van die Perfektum, eers sy beslag in Bisantynse 
tye kry, alhowel die begin daarvan al sporadies in Hellenistiese tye voorkom. 

In 1965 betoog McKay10 in 'n studie oor die gebruik van die Perfektum 
tot in die tweede eeu n.C. dat gesien die oorweldigende massa Perfektums in 
koine-Grieks waarin die krag van die Perfektum nog duidelik is, die klein 
getal ,moeilike' gevalle hom noop om die vervaging van die Perfektum nog 
later as Mihevc te stel. Origens hou hy hom aan die Perfektum as aanduider 
van 'n toestand hoewel hy die resultatiewe Perfektum (toestand by objek) 
bevraagteken-m.i. tereg sover dit as definisie voorgehou word. 

Die tradisionele Griekse Taalkunde het in sy behandeling van die Perfek
tum sy dispuut telkens tot die kontekstuele vlak beperk, en dan die uitkomste 
daarvan as aanduiding van die semantiese vlak gaan formuleer. Hierin le m.i. 
die hoofrede waarom die een publikasie na die ander van sy voorganger 
slegs in detail verskil. Dit ignoreer die linguistiese struktuur waarbinne die 
Perfektum beweeg, deurdat dit nie die taalkundige elemente van die nie
taalkundige onderskei nie. Ebeling11 formuleer dit soos volg: ,To separate 
linguistic facts from among a body of data, means to ... derive from the 
substance of content (the things meant) the underlying form of content (the 
meaning)'. Dit kom daarop neer dat die semantiese vlak onderskei moet 
word van die sintakties-kontekstuele. En hierby moet ons die volgende voeg: 
In Gymnasium 1965, publiseer Harald Weinrich, professor in die Romaanse 
Taalkunde te KOln, 'n artilcel waarin hy Klassici die verwyt maak dat hulle 
vreemd staan teenoor die strukturele Taalkunde, en vashou aan verouderde 
onderskeidinge.12 Die semantiese basis in die verbum-sisteem is volgens 
Weinrich nie tyd en aspek nie. Hy gaan m.i. te ver deur te poneer dat dit 
hoegenaamd niks hiermee te maak het nie. Weinrich herhaal bier sy stand-

9. E. Mihevc: La disparition du Pmfait dans le Grec de la basse epoque, Ljublana 1959. 
10. K. L. McKay: 'The use of the ancient Greek Perfect down to the second century 

A.D.', Bulletin of the Classical Institute, University of London 1965 pp. 1-21. 
11. C. L. Ebeling: 'On Case Theories', Museum 62, 1957 p. 130. 
12. H. Weinrich: 'Die Lateinische Sprache zwischen Logik und Linguistik', Gymnasium 

73, 1965. 
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punt wat hy 'n jaar tevore in sy hoek Tempus-Besprochene und erziihlte 
Welt, gestel het: die primere semantiese onderskeiding in die verbum
sisteem hang saam met die tweerlei spreeksituasie: die van vertelling en die 
van bespreking, m.a.w. twee werelde: een van distansiering, die ander van 
aktualiteit. Eersgenoemde is nie identies met die spreeksituasie nie, laas
genoemde is eksistensieel en reeel. Weinrich se ondersoek het die Praes. en 
Fut. as vorme van die eksistensiele, reeele wereld uitgewys, die Aor. , 
Imperf. en P. Perf. as vorme van die gedistansieerde wereld van die vertel
situasie. Hy swyg oor die Griekse Perfektum, maar vind die Latynse 'n vlieg 
in die salf. Dit pas eintlik by beide voorstellingswerelde. (Reeds al in 1949 
het Andre Burger13 die mening uitgespreek dat die Latynse Perfektum 'n 
oorgangsfase tussen die Griekse en die Romaanse-ons kan ook G~rmaanse 
byvoeg-Perfektum is). Alhoewel die Griekse en Latynse Perfektum hoege
naamd nie in dieselfde lyn gei:nterpreteer moet word nie, hou die vermoede 
van Weinrich dat die Latynse Perfektum tot beide voorstellingswerelde 
behoort 'n beginsel wat ook vir Grieks iets sinvols bevat, nl. die begrip van 
distansiering. Weinrich se struktuurontleding wat onder Klassici onbekend 
gebly het, val in beginsel verrassend non saam met die opvatting van die 
oud-Indiese grammatikus Panini, (± 400 v.C.) en die van sy genoot 
Pantanjali (bekend vir hulle fyn taalkunde-waarnemings) wat die Sanskrit 
Perfektum verklaar as distansievorm wat slegs gebruik word wanneer dit nie 
om 'n ooggetuie relaas gaan nie en wanneer 'n afstandshouding t.o.v. die 
gebeure ingeneem word. 

Dit is opmerklik dat in die Indo-Europese tale die mees opvallende 
verskil tussen die sg. tydsvorme is, dat die Perfektum as een van die oudste 
formasies altyd (veral morfonologies) onderskeie staan teenoor al die 
ander, en soos verder betoog sal word distansieer dit hom nie net van die tyd 
van gebeure nie, maar ook van die gebeure self. Maar eerst moet ons nog 'n 
ander saak noem: Gonda14 kom tot die slotsom dat vir die Indo-Europese 
tale as mees basiese tydsonderskeiding nie ons gewortelde verlede-hede
toekoms begrippe gebruik word nie (dit is filosofie), maar wel die terme hier 
teenoor nie-hier. So bv. het Hetities en ook die Semitiese tale die sg. 
praeteritum wat tot die nie-hier behoort. Daarnaas die sg. praesens wat vir 
ons tydsbegrippe van hede en toekoms geld, en wat tot die hier behoort. 
Vir ons filosofies-gekondisioneerde taalbeskouing rym futurum nie met die 
be grip hier nie, maar as ons Weinrich se onderskeidinge gebruik, hoort die 
sg. grammatiese hede- en toekomstyd tot die besprochene Welt waarin dit 
om die aktuele, eksistensiele gaan en waarin die verskil tussen die sg. 
praesens enfuturum nie met die kalender-kronologie saamval nie, maar slegs 
aandui, dat die een nader as die ander aan die aktueel, eksistensiele voorgestel 

13. 'Sur le passage du systeme des temps et des aspects de l'indicatif du latin au roman 
commun' (in Cahiers Ferdinand de Saussure 8 (1949) 21-36). 

14. J. Gonda: The Character of the Indo-European Moods, Wiesbaden 1956, in die 
hoofstuk 'Tense and Primitive Thought'. 
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word (nie staan nie). Hierdie voorstel is niks anders as wat die grammatiese 
term verbale aspek aandui nie. 

Wanneer ons vir Grieks, soos Panini en Pantaiijali vir Sanskrit, die 
Perfektum tot die distansie-wereld verwys, en dus tot die nie-hier, het dit 
niks (hoegenaamd) met ons kronologiese verlede te doen nie. Dit distansieer 
die verbale begrip slegs van die spreeksituasie. Die Griekse Perfektum, wat 
ook morfonologies skerp van die ander sg. tempora afwyk, distansieer hom 
nie net van die spreeksituasie alleen nie, maar ook van die gebeure self soos 
sy aspek, wat tradisioneel toestand genoem word, maar wat juister met die 
term statief omskryf kan word, duidelik na vore bring. Met statief word 
bedoel dat nie die ,gebeure' nie, maar die ,saak' as voldonge gestel word. Hier 
le die eintlike verskil t.o.v. die tradisionele definisie n1. voortduur van 'n 
afgehandelde handeling. In die begrip statief wat dui op die saak wat as 
voldonge gestel word, le die kern van die Perfektum se semantiese vlak, en 
taalentiteite moet immers semanties gedefinieer word. Hierdie vlak dui op 
die betekenis-inhoud; en dit is nie dieselfde as die betekenisgebruik nie. Bv. 
op semantiese vlak beteken ,;eSV11KB (hy is dood) slegs dat die spreker hier 
distansieer, m.a.w. dit gaan nie om die gebeure van sterwe nie, maar dit stel 
die saak statief voor. Dat ons daarby afl.ei, dat hy eens gesterf het en nou 
in 'n toestand van dood verkeer (soos die tradisionele verklaring dit wil he), 
is 'n kwessie van die implikasie van die kontekstuele vlak. Die nuwere Taal
kunde ontken of verwerp nie die tradisionele nie, maar toon slegs die vlak 
aan waarop dit beweeg, en wil verder wys dat daardie vlak (die kontekstuele) 
nie gebruik kan word om die betekenis van die Perfektum te definieer nie. 
Daarom sit die tradisionele grammatika oorhoop met voorbeelde soos 
peppux,s (brul), o8co8s (ruik), KEKpays (roep), ens. wat sedert Wackernagel 
as intensiewe praesense verklaar word. Hoekom? Omdat ons dit so vertaal. 
Die aanname van 'n intensiewe Perfektum vind al minder aanhangers.15 Nee, 
hierdie sg. intensiewe vorme is gewone Perfektums. Hartmann16 stel dit in 
hierdie verband, goed: ,Das Perfekt bezeichnet den Gehalt des Verbums an 
sich'. Hiermee is niks anders gese as dit dat die Perfektum die saak statief 
voorstel nie. M.a.w. KEKpays dui nie op die aksie roep nie, maar op die saak. 
As intensief moet KEKpays skreeu (teenoor roep) beteken. Maar Kpa~co (en 
Kpi~co) beteken dit tog ook. En 08co8s? Waarvan is die vertaling ruik 'n 
intensief? Hierdie voorbeelde distansieer hulle van die gebeure en stel die 
saak voldonge voor net soos die volgende: Od. 19,446 n:up ocpSctA.J..Lotcn 
8s8opKm~, vuur flits in sy oe. 8s8opKm~ dui nie op die flikker wat plaasvind 
nie, maar op diejlitsing. Ons kan dit vertaal ,met 'n kyk van vuur'.l7 II. 2,272 
'08ucmei.J~ scrSM. eopysv-hy is man van edele dade. /l. 1,235 sn:ei 81) 
n:pO'rm 'tOJ..LTJV sv opscrcn A.eA.otn:sv-toe hy die eerste rif in die berge oor is. 

15. K. L. McKay: op. cit. p. 6 (ook met verwysing na Chantraine). 
16. H. Hartmann: 'Zur Funktion des Perfekts', Festschrift Bruno Snell Miinchen 1956 
p. 243 sqq. 
17. So J.P. J. van Rensburg: Homerus, Die Odysseia, Kaapstad 1963. 
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Hes. Op. 591 ~ooc; ... J.liptro 't&'tOKUiTJ<;- 'n vers wat nog nie moeder is nie. 
II. 2,135 Kai <>it ooupa O"EO"Tj1te Ve&V Kai crmip'ta A.eA.uv-rat-die timmerhout 
van die skepe het verrot geword en die toue uitgerafel. Thuc. 1,9 chc; ~OJ.LT]poc; 
o&oftA.roK&v-dit staan in Homeros te lees. 

Die statiewe karakter van die Perfektum soos gei:llustreer deur die voor
gaande uit Klassieke Grieks is ook in die Hellenistiese behou en leen hom 
dikwels tot gebruike waarin 'n naamwoordelike ekwivalent optree: Epikt. 
Diatr. 2,13,22 cru J.L&J.L&A.e'tTJKa<;, EK&ivoc; o' UJ.L&A.e-rTJ'tO<; scrnv. Polybius 
Hist. 12,24 (i.v.m. die eise vir 'n goeie geskiedskrywer) ... 1t&1top&t>J.LEVot 
'tWV 1tPU'YJ.Lii'trov .. . ot6n lCU't' UVUYKTJV 6 'YPUIJlffiV 1te1tOAi'tet>'tat Kai 1teipav 
ECiXTJK&. Acta Apostolorum Apocrypha (Actus Petri cum Simone XXXI) &t 
oi)v UJ.Lei<; 1tE1t't6:>1CU'tE, ios syro EiJ.Lt 6 'Ecr-rroc;. Plutarchus Lycurgus 20,4-
antwoord op die verwyt van 'n Athener dat Spartane ongeleerd is: opSroc;, 
EIJlTJ, A.eyet<;. J.LOVot yap 'EA.Mvrov liJ.LJ.LE<; ouosv KaKov J.L&J.La31)KaJ.LEV nap' 
UJ.L&V. Hierdie voorbeelde uit Hellenistiese Grieks wat in menigte vermeerder 
kan word, toon gewis die behoue krag van die Perfektum. 

Verder: Voorbeelde wat nie soos die vorige voldoen aan die tradisionele 
definisie ,die handeling is verby, maar die resultaat bestaan in die hede' 
word heel gou as aoristiese Perfektums geklassifiseer. Bv. Euphronius Com. 
Jr. sxSs<; KEKtVOUVEUKU<;. ouo&i<; dxe crot Kffi~tO<; of...ro<; yap i'jnap, af...A.' 
l'jcrav Kevoi. Poutsma18 skryf: ,Hier kan de spreker onmogelik hebben 
gedacht aan het resultaat van een handeling op de vorige dag verricht, dat 
nog bestond op de volgende'. Maar die Perfektum is hier in 'n komedie 
uiters beeldryk en realisties gebruik. Die spreker distansieer hom van die 
gebeure. Hy stel dit as saak statief voor. Ons kan beter vertaal: oor jou 
waagstuk van gister: nie 'n enkele vis het eers 'n lewer gehad nie-hulle was 
leeg! Op semantiese vlak dui die Perfektum as sodanig, d.w.s. op sigself, net 
op die statiewe. Op kontekstuele vlak beteken die beswaar van die koper, 
natuurlik dat die winkelier 'n slenterslag probeer het, en dat die saak nog 
gladnie sy aktualiteit verloor het nie. Die Perfektum is hier realisties gebruik, 
maar die realistiese is die effek, en nie 'n linguistiese definisie nie. 

In die N.T. en in die Kerkvaders is hierdie gebruik baie popuH~r. Vgl. bv. 
Hd. 7,35 -rou-rov -rov Mroi.icrfjv, ov .. . -rou-rov 6 Seo<; Kai lipxov-ra Kai 
A.u-rpro-rl)v unemaA.KEV. Dit is 'n feit, dit staan vas! Patristiese auteurs ge
bruik die Perfektum geweldig baie in soortgelyke verband. Dit is nie ekwiva
lent aan 'n Aoristus nie. Op semantiese vlak het dit sy eie aanduiding, maar 
op kontekstuele vlak kan 'n gegewe situasie dikwels die semantiese aan
duiding oorheers, en omdat dit juis die kontekstuele vlak is wat vir spreker 
en hoarder ,tasbaar' is, vind geleidelike betekenisverskuiwing op hierdie 
vlak plaas. In 'n bepaalde tydperk gebeur dit dan maklik dat alhoewel die 
semantiese aanduiding sy rol vervul, meerdere of mindere kontekstuele 

18. A. Poutsma: 'Over de Tempora van de Imperativus en de Conjunctivus Hortativus
Prohibitivus in het Grieks', Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, 
Afd. Letterkunde 27, 1928 nr. 2 Amsterdam, p. 20. 
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gevalle die grense tussen bv. 'n Perfektum en 'n Aoristus op die oog af laat 
vervaag. Bv. die inskripsielesing E~E3s-ro Kai 1tE<psuys, en Open b. 5, 7 
ijA.3sv Kai si:A.rt<psv (-ro ~t~A.iov) EK -rfj<; 8s~tfi<; -roiJ Ka3rtJlEVou ... wat deur 
Schwyzer-Debrunner19 as Aoristusse verklaar word-waarskynlik tereg. 

In gebruike soos hierdie le die aanknopingspunt vir vervaging van subtiele 
grense. Hier is die rede vir die verdwyning van die Perfektum, maar elke 
skynbare vervaging moet nie sondermeer aangegryp word nie. Dikwels le 
die Perfektum-aspek nog subtiel veranker. Eers wanneer dit nie meer 
sinvol verstaan kan word nie, moet vervaging toegegee word. Byvoorbeeld: 
Inherent in die statiewe aspek van die Perfektum, gee die betekenis by baie 
woorde op kontekstuele vlak die idee van 'n voltooide handeling met sy 
nawerking wat as toestand voortduur, en gevolglik die idee van 'n voldonge 

• 
1 

feit, 'n afgehandelde gebeure, 'n voltooidheid. (Die antieke grammatici se 
cruv-rsA.tK6<; dek sulke gevalle). Dit dien veral om die Perfektum die skyn van 
iets net emfatieser as die Aoristus te gee. Die Perfektum wek dus die skyn 
asof dit pertinenter se: Dit het gebeur (en dit is so!!). Hier het ons geen nuwe 
fase in die geskiedenis van die Perfektum soos sedert Chantraine aanvaar is 
nie, want Klassieke Grieks toon dit ook. Bv. Xen. Hell. VII,l,41 aMt<; 
8' 'E1taJlstvffiv8a<;, ~ouA.rt3si<; -roue; A:xawuc; 1tpocrayuyscr3at ... EyvroKs 
cr-rpa-rsuov-rEov dvat s1ti -riJv A:xaiav. Die statiewe konnotasie verklaar 
sodanige voorbeelde. Stilisties egter dien dit so in affektiewe taalgebruik 
omdat dit ekspressief of pregnant teenoor die Aoristus staan. 

Die Perfektum leen hom tot gebruike waarin hy juis teenoor Praesens of 
Aoristus fyn kontrasteringe gee. Bv. Mt. 25:24. Die slawe wat die talente 
ontvang het, kom doen verslag. 6 -ra 1tEV'ts -ruA.av-ra A.a~ffiv verwys bloot na 
die gebeure. Hy wat die een talent ontvang het, en niks byverdien het nie, 
is juis die skuldige in die gelykenis en word beskryfmet Kai 6 -ro llv -ruA.avwv 
sl.A.rt<pc:b<; si1tsv ... = hy met sy een talent. Chantraine (Histoire du Parfait 
Grec) wil hier nie juis onderskeid tussen Aor. en Perf. sien nie, maar die 
statiewe aspek dra by tot gradasie. Dit beklemtoon die feit dat lg. steeds 
nog net een talent besit. Vgl. ook 1 Kor. 2:8 ftv ou8si<; -r&v ap:x6v-rrov -roo 
al.&vo<; -rou-rou EyvroKsv· d yap Eyvrocrav, ouK uv -rov Kupiov -rfj<; 86~rt<; 

scr-rauprocrav. Die Aoristus neem dieselfde begrip weer op en omdat dit net 
die blote feit aanstip, dien dit uitmuntend teenoor die Perfektum om 
,tibercharakterisierung'20 te vermy. In Klassieke Grieks ook: Arist. Nubes 

I 238 Wt, viJv KU't<i~rt3', d) LWKpa-ri8tov roc; EJlE, 'Lva Jlf: 8tOU~1J<; iliv1tsp 
. :: ···:' · :.:; •.".-:-':1 OOVEK' i';A.ijA.u3a-ijA.3s<; of; KU'ta -ri; = sodat U my kan onderrig terwille 

waarvan ek hier is-het jy dan vir iets gekom? Die onderskeid is fyn, en tog 
werklik. Vgl. ook II. 2,272 '08ucrcrsuc; i';cr3M Eopysv ... viJv 8€ ... Eps~sv. 

In passasies soos hierdie waarin Perfektum en Aoristus gekombineer is, 
gee dit dikwels op sintaktiese vlak, binne die konteks, gradasie-'n stygende 

19. op. cit. Vol. II p. 287-88. 
20. W. Havers: Handbuch der erkliirenden Syntax, Heidelberg 1931 pp. 19, 164, 198. 
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(Mt. 25:24 hierbo) of dalende lyn (1 Kor. 2:8 hierbo) by wyse van aan
vulling deurdat die een die ander weer opneem; in ander passasies gee dit 'n 
affektiewe kleur deurdat die Perfektum pregnanter staan en goed te pas kom 
in 'n plegtige, formele of statige konteks: Jn. 1:32 en 34 Kai EJ..Lap'tUpllcrEv 
'Imuvv11c; ... Kay<b s<bpaKa, Kai J..LEJ..Lap't6p11Ka; in nog ander gevalle is die 
kontras so subtiel dat ons nouliks meer as blote afwisseling het: Jn. 6: 42 
syro Ei.J..Lt 6 dp'toc; 6 Ka'Ca~ac; waarop hulle antwoord 1t&c; A.~yEt O'Cl. Ka'Ca
~~~llKa; In hierdie voorbeeld is dit moeilik om enige verskil aan te dui, tensy 
miskien die presisering van die begrip neerdaal met die Perfektum bedoel 
word. Hierdie stilistiese aanwendinge van die Perfektum het 'n belangrike 
rol in sy vervaging gespeel. 

Die tradisionele formulering dat die toestandsidee vervaag het en die 
gedagte aan die verlede handeling gaan oorheers het, is geen taalkundige 
uitspraak nie. Oppervlakkig beskou lyk dit wel so, maar dit strook nie met 
die betekenisinhoud van die Perfektum nie, en is 'n formulering wat slegs op 
sommige kontekstuele gebruike gebaseer is. Die stilistiese aanwendinge is ook 
geensins die rede vir die vervaging v.d. Perfektum nie. Dit het slegs 'n rol 
gespeel. Die rede vir betekenisverandering van taalvorme le vervleg in 
subtiele aanknopingspunte wat nie met enkele terme aangedui kan word nie. 

Passasies waarin dit byna onmoontlik is om die sin van die Perfektum te 
snap, en ander waarin dit geensins verklaar kan word nie, kom wel voor. Hulle 
relatiewe aantal is egter uiters gering. 21 Ons kan op grond hiervan nie se dat 
die Perfektum in Hellenistiese en Patristiese tye sy krag verloor het nie. Wat 
wel gese kan word, is dat dit in die tydvak die eerste spore van die vervaging 
van sy besondere funksie begin vertoon: Die verdwyning van die Perfektum 
van Klassieke Grieks vind nie plaas in die Hellenistiese en Patristiese tydperk 
nie, dit begin hoogstens van daar af aan. 

Dit is belangrik om te onthou dat ons gegewens en konklusies op geskrewe 
Grieks gebaseer is. Literere Kotvij vertoon die klassieke gebruike natuurlik 
nog sterker, maar selfs eenvoudige papiri illustreer dat die algemene volk nog 
die Perfektum se eie funksie geken het. Ons kan egter logies aanneem dat by 
.alledaagse gesproke Grieks die vervaginge lank voor die van geskrewe-en 
.dan veral literere-Grieks voorgekom het, maar hiervoor het ons nie ge
noegsame materiaal om behoorlik te oordeel nie. 

Die perifrastiese konstruksies in die Perfektum is beslis in verhouding tot 
·die sintetiese vorme nie volop nie, behalwe in die plusquamperfectum (en 
.dan weer veral in die passiewe). Op die duur het die Perfektum tot in moderne 
tye in die vorm voortgeleef, maar sy verbreiding is in Hellenistiese en 
.Patristiese Grieks nie so groot as wat algemeen aanvaar word nie. Dieselfde 

21. Vgl. voetnoot 10 i.s. McKay (oak 9 i.s. Mihevc) wat dieselfde mening nahou. Uit 
my eie volledige versameling van al die Perfektums in die Nuwe Testament, Apostoliese 
Vaders, Apologete van die 2de eeu, Philo, Polybius, Plutarchus, Clemens van Alexandrie, 
N. T. Apokriewe, Epiktetus, Josephus, Marcus Aurelius en 'n 1,000 papiri, is hierdie 
gevolgtrekking te handhaaf. 
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geld vir die sg. toename in die gebruik van die Perfektum-veral ook as ons 
in aanmerking neem dat sy gebruiksveld uitgebrei het. Lg. maak hom dus 
grater in trefkrag. Van 'n oplewing van die Klassieke Perfektum is egter nie 
sprake nie. Buite die Indikatief leef die Perfektum in die ander modi eintlik 
net by die Atticistiese skrywers voort en al kan daar verskeie voorbeelde 
aangewys word, is hulle voorkome beperk en relatief nie groat in getal nie. 
Terwyl die participiale vorme rykelik verteenwoordig is, is die In:finitief baie 
seldsaam.22 

'n Saak wat by oordele oor Perfektumgebruike dik:wels uit die oog verloor 
word, is dat ons nie logiese oordele op die taal moet afdruk in ons verlange 
na duidelik gekontrasteerde betekenis nie. 'n Subtiele nuanse moet nie ver
ontagsaam word net omdat dit vir ons logiese DENKE nie al te duidelik of 
sinvol is nie. 'n Skrywer of spreker gebruik immers die vorme van die taal, 
ooreenkomstig sy subjektiewe visie op 'n situasie: die keuse van die sg. tye 
is 'n subjektiewe voorstelling. Wisselinge tussen Aoristus en Perfektum in 
handskrifte-bv. van die Nuwe Testament-moet in die lig hiervan ge
interpreteer word. 

Samevattend die volgende: Die talle ,soorte' Perfektums, bv. intensiewe, 
toestands, resultatiewe, emfatiese of affektiewe, en hierby kan ons ook voeg 
die gnomiese, iteratiewe, ens. is kontekstuele onderskeidinge-wat die ge
bruiksituasies benoem, en kan slegs sinvol wees as in 'n bepaalde voorbeeld 
die semantiese konnotasie van die Perfektum as definieringsnorm gebruik 
word. Die meeste ,moeilike' voorbeelde val sodoende weg! In Hellenistiese 
Grieks is die Perfektum-konnotasie lewend. Dit beantwoord nog grootliks 
aan die semantiese definisie: Die Perfektum distansieer hom van die gebeure 
en stel die saak statief voor. 

SUMMARY 

Traditional grammar defines the Perfect as emphasizing the result or 
continuance of a completed action: ot8a being 'I discovered and still enjoy 
the results', or nEnA:rJProKa'tc 'you have filled and now it is full'. The Perfect 
thus designates a continuing effect on the subject or object. Other examples 
like KEKpay~:, ~E~PUXE etc. which do not fit this scheme are best translated 
by a Present, consequently termed Present Perfect, or even Intensive Perfect: 
KEKpayE =I shout-a translation based on the meaning of the word at stake 
(Kplisro call, but also shout). These distinctions are based on lexicological 
considerations, and merely serve to name a contextual usage. 

Modern linguistic approaches do not ignore the contextual level on which 
alone traditional grammar is based, but intend to establish its proper domain 
and to state that it will not do to define the Perfect as such. A (linguistic) 

22. Vgl. voetnoot 21 vir die materiaal waarop die gevolgtrekkinge van hierdie paragraaf 
gebaseer is. 
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definition must be based on the semantic value stating the linguistic principle 
figured in contextual usage. On the semantic level the Perfect designates an 
attitude of distance with regard to the occurrence by directing the attention 
not to the event itself, but statically to the accomplished matter at stake. 
E.g. Hom. Od. 19,446 nup ocpSu/q.wtcrt 8a8opKroc;-with a flash of fire in his 
eyes, or his eyes aflame. The traditional explication that fire flashed in his 
eyes and that the result continued after completion of the (initial?) flashing 
is-apart from being rather awkward-merely an implication of the context. 

The 'Perfect with Aorist meaning', readily assumed for Hellenistic Greek, 
is based on the assumption that Matt. 25:24 Kai 6 1:0 sv TaA.uvTov dA.11cp&c; 
elnev cannot refer to a result still continuing and therefore must be equiva
lent to 6 -til nsna TaA.uvTu A.uprov of verse 20. The semantic value, however, 
duly fits etA.11cproc;: he with the one talent, said. Most of the so called 
'difficult examples' can thus be fully explained. Besides, an important factor 
to recognize is that the Perfect often serves as a stylistic counterpart to the 
Aorist without necessarily leaving its own semantic field. The instances in 
which it seems inevitable to deny the fading of the Perfect force must be 
recognized, but they are, relatively speaking, so small in number that it 
should be stressed that the Perfect hardly begins to lose its proper meaning 
in Hellenistic Greek. 
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