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SELEKSIE EN ORDENING IN DIE STYLTEORIE 
VAN DIONUSIOS VAN HALIKARNASSOS 

deur J. van W. Cronje 
(Universiteit van die Oranje Vrystaat) 

'Seleksie' en 'ordening' oftewel 'kombinasie' is terme wat in die Linguistiek van 
die twintigste eeu oorbekend is. Die bekende Switserse taalkundige, Ferdinand 
de Saussure, (1857 -1913), wie se bekende Cours de linguistique generate in 1916 
na sy dood deur sy studente uitgegee is op basis van sy kursusse in taalkunde wat 
hy van 1906 tot 1911 aangebied het, het gese dat die 'assosiatiewe' en 
'sintagmatiese' relasies die twee mees basiese struktuurbeginsels van taal
sistematiek is. 'Assosiatief is later deur Louis Hjelmslev (1899-1965) van die 
Cercle Linguistique de Copenhague (gestig in 1931) vervang met 'paradigmaties'. 
By 'paradigmaties' en 'sintagmaties' sluit Roman Jakobson (gebore in 1896 in 
Moskou) aan met sy 'kombinasie' en 'seleksie', twee aktiwiteite waarsonder taal 
nie moontlik is nie: 

'Speech implies a SELECTION of certain linguistic entities and their 
combination into linguistic units of a higher degree of complexity.' 1 

Hierdie twee beginsels het egter nie die alleenbesit van die Linguistiek gebly 
nie; letterkundiges het onmiddellik die grondliggende waarde daarvan vir 
literere teorie ingesien. 'n Voorbeeld hiervan vind ons in die literere teorie van 
Yuri Lotman, Russiese strukturalis: 'The ordered quality of any text can be 
realized along two lines. In linguistic terms it can be characterized as ordering in 
terms of paradigmatics and syntagmatics.' 2 

'n Laaste inleidende opmerking: 'seleksie' en 'ordening' word vanselfsprekend 
nie deur alma! op dieselfde wyse gelnterpreteer nie; alhoewel dieselfde twee 
beginsels deur verskeie teoretici benut is en word, moet die konteks altyd 
verreken word. Dit geld nie net ten opsigte van die benutting van hierdie 
beginsels in die modeme tyd nie, maar ook in die Oudheid. Daar sal nou 
aangetoon word dat hierdie twee begrippe reeds in die Oudheid deur Dionusios 
as twee basiese struktureringsbeginsels aanvaar is, alhoewel die teoretiese 
raamwerk waarbinne bulle voorgekom het, die retoriese sisteem was en nie, soos 
vandag, 'n omvattende taal- of letterkundige teorie nie. 

Dionusios van Halikamassos was 'n Griek wat sedert c. 30 v.C. in Rome jong 
Romeine in die redenaarskuns opgelei bet. Sy werke bet egter vee! meer waarde 
as net bandleidings vir jong redenaars; trouens, bulle is vir die literere kritiek van 
groat waarde en betrek skrywers uit verskillende genres, bv. Homeros, 
Herodotos, Thoekudides en Demostbenes. Van die groat literere kunstenaars 
van die klassieke tyd se Dionusios dat bulle niks aan die toeval oorgelaat bet nie. 
Elke woord is noukeurig oorweeg. As beelhouers en skilders soveel moeite doen 
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met fyn detail soos hare en baard, hoekom nie ook skrywers met die fyn detail 
van hulle kuns nie? 3 Die finale produk staan aan die einde van 'n lang proses 
waardeur die kunstenaar moes gaan - 'n proses wat teoreties met inhoud 
( npayJlattKo<; 16no<;) en vorm (A.cKnKo<; 161to<;) te doen het. Albei hierdie sake
nie net die MKnKo<; 161to<; nie- is bepalend vir wat mens as die styl van 'n literere 
werk, of, volgens Dionusios, selfs van 'n bepaalde skrywer, sou kon beskryf. Met 
hierdie twee algemene be grippe wou hy so omvattend as moontlik beskryf wat hy 
as 'styl' verstaan. By die onderverdeling van hierdie begrippe word mens bewus 
van hoe basies die twee beginsels van seleksie en ordening beskou is. Dit het nie 
eers by die vormgewing begin opereer nie, maar alreeds op die vlak van die 
npayJlU1tKO<; 161to<;. Laasgenoemde word onderverdeel in napamccur] (voor
bereiding) oftewel EUpcm<; (uitvinding, skepping van idees) en otKOVOJlta 
(organisasie van argumente). In die· geval van 'n toespraak sal die ontwikkeling 
van die argumente rondom jou saak die heel eerste stap wees (cupcm<;). 'n 
Volgende stap is wat Dionusios die Kpim<; noem. 4 Dit is die seleksie van die 
argumente wat wel gebruik gaan word. Alhoewel Aristoteles nie rninder nie as 
twee van die drie boeke van sy Rhetorica wy aan die cupcm<; (die eerste tWee 
boeke), kom aspekte van die cupcm<;, bv .fJ9o<; en mi9o<;, maar net van tyd tot tyd 
ter sprake, bv. in sy boek oor die styl van Isaios. 5 Die werklike rede vir die gebrek 
aan bespreking van hierdie faset van styl is egter eerder te vinde in Dionusios 
se voorkeur vir ordening as stylprinsipe. Die organisering, ordening van 
materiaal, OtKOVOJlta, is volgens hom belangriker as die cupcm<;. 6 OtKOVOJltU 
word onderverdeel in 8taipcm<; (verdeling, indeling), 1ci.~t<; (orde) en i\~cpyacria 
(ontwikkeling).7 Hier kry die kunstenaar nou die geleentheid om sy talente ten 
toon te stel; dit geld nie net vir die redenaar nie; Dionusios stel dit duidelik dat 
otKOVOJlta 'n sine qua non is vir alle vorme van letterkunde, soos ook duidelik 
gelllustreer word wanneer hy die styl van Thoekudides in die lig van hierdie 
beginsel bespreek. Die term 8laipcm<; verwys na die hoofindelings van die 
materiaal, terwyl1ci.~t<; die rangskikking daarvan in die teks beskryf. 

Hierdie ordening van materiaal in die teks hoef glad nie logies-chronologies te 
volg soos in die werklikheid nie; trouens, so 'n wyse van aanbod word as te 
simplisties beskou. By die Grieke, egter, het literere konvensies 'n groot rol 
gespeel en ooreenkomstig hierdie beginsel van 1ci.~t<; sal 'n eenvoudige, 
simplistiese 1ci.~t<; beteken dat die skrywer hom streng hou by wat die kon
vensionele orde van hom verwag. So sal 'n redenaar getrou die npooiJltoV eers 
aanbied; daarna die 8tr]yTJm<;; dan die nicr1Et<; en uiteindelik die 1\niA.oyo<;. Dit is 
wat Lusias gedoen het en dit is ook die rede hoekom Dionusios se dat die jong 
redenaars hom liefs nie moet neem as model wat hierdie aspek van 'n toespraak 
betref nie.8 In skrille kontras met Lusias het Isaios hom nie aan konvensies 
gesteur nie; op enige denkbare manier het hy afgewyk van die konvensionele 
vorm van die toespraak9 en juis hierin het sy krag gele. So het hy byvoorbeeld 
dikwels die 8tr]yTjm~ (narratio, weergawe van feite) nie as 'n eenheid aangebied 
nie, maar in seksies, met getuies en bewyse by elke seksie. Soms redeneer hy oor 
'n saak nog v66r die 8tr]yTJm<;. 10 Seker die bekendste voorbeeld van hierdie 
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onkonvensionele rangskikking van materiaal is te vind in die De Corona van 
Demosthenes. Aeschines vra die jurie om Demosthenes te verplig om dieselfde 
orde van argumentasie as hy te gebruik, dus sy materiaal op dieselfde wyse tyd
ordelik aan te bied ter wille van duidelikheid;11 dus, eerstens te antwoord op die 
argument in verband met die verantwoordelikheid van openbare amptenare; dan 
op die argument oor die plek van proklamasie en laastens op die argument dat 
Demosthenes nie 'n kroon verdien nie. Demosthenes het geen verweer 
hoegenaamd teen die eerste twee argumente nie, maar oor die derde kan daar 
geargumenteer word. Soos Goodwin dit stel: 'If he had followed the order of 
Aeschines, and dealt first with the question of his responsibility as a magistrate, 

i he would have begun his argument at its weakest point, on which he had nothing 
to say which really answered the cogent legal argument of Aeschines. Nothing 
could have been worse for his case than this.' 12 Uiteindelik plaas Demosthenes sy 
antwoorde op hierdie argumente tussen twee opwindende historiese gedeeltes, 
waar die gehoor gou sal vergeet hoe swak die argumente wasY 

'n Ander onderafdeling van oi.KOVOj .. Lia is g~~::pyacria, wat, algemeen gesproke, 
verwys na die hoeveelheid tekstyd wat aan 'n bepaalde insident, gebeurtenis, 
argument, ens. gewy word. Die grondliggende beginsel is dat belangrike sake 
geregtig is op baie tekstyd, en onbelangrike sake nie - iets wat Thoekudides, 
volgens Dionusios, nie altyd toegepas het nie, aangesien hy soms te veel tyd 
bestee het aan onbelangrike sake, of belangrike sake soms te vinnig afgehandel 
het. 14 

Die ordening van materiaal was vir die Grieke dus wesentlik belangrik en 
inderdaad het hulle goeie insig geopenbaar. Trouens, 'n baie kort kennismaking 
met modeme narratologie sal mens gou laat besef hoe belangrik die beginsel van 
OlKOVOjltU inderdaad is. Slomith Rimmon-Kenan se dat drie faktore in berekening 
gebring moet word by die interpretasie van 'n narratiewe teks: fokalisasie, 
karakterisering en tyd. 15 Ruimte word gewoonlik ook as 'n narratologiese 
beginsel oorweeg, maar sy ignoreer dit in haar werk. Onder 'tyd' verstaan sy dan 
'the textual arrangement of the event component of the story. . . . ' 16 en gaan 
voort om dit te verdeel in orde, duur en frekwensie. 17 Eersgenoemde twee, te 
wete orde en duur, is maar die modeme weergawe van 'ta~t~ en g~~::pyacria. Een 
enkele voorbeeld is voldoende om dit te bewys. Ten opsigte van duur (en hou 
nou Dionusios se kritiek teen Thoekudides ten opsigte van g~~::pyacria in 
gedagte!) se sy byvoorbeeld: 'Ordinarily, the more important events or 
conversations are given in detail . . . whereas the less important ones are 
compressed.' 18 

Ook- en veral- in die A.cK'ttKO~ 't07tO~ vorm seleksie en ordening die basis op 
grond waarvan 'n literere teks tot stand kom. Die A!::KnKo~ 'tono~ word 
onderverdeel in twee groot afdelings, te wete die seleksie van woorde (gKf...oyl)· 
'tffiV 6vojlanov) en die rangskikking of ordening van die gekose woorde in sinne 
( cruv8~::m~ 'tffiv EKMYEV'tffiV). 19 Die wyse waarop die seleksie en ordening gedoen 
kan word, is glad nie konsekwent nie, aangesien die teoretici, en m.n. Dionusios, 
met meer as een sisteem gewerk het. Volgens die een sisteem wat reeds al by 
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Aristoteles aanwesig is,20 is die woordkunstenaar aangewese op die alledaagse 
woordgebruik ( Tj dro9uiu ou:i/u:xto<;) en is sy keuse dus aan bande gele, aangesien 
die woordbetekenis gegewe is. 21 Indien hy dus iets treffends wil bereik met sy 
woordkeuse, kan dit net op die volgende wyse gedoen word: eerstens kan hy van 
skaars en vreemde woorde gebruik maak (~evo<;) soos argalsmes;22 tweedens kan 
hy nuwe woorde skep deur bekende woorde aan mekaar te voeg, en derdens kan 
hy van figuurlike taal, in besonder metafore, gebruik maak. 23 Aangesien die 
Grieke 'n hoe premie geplaas bet op die verskuiling van kuns ( KA.emstat st'i)24 en 
aangesien hierdie drie tegnieke opvallend kunsmatig is, spreek dit vanself dat 
veral eersgenoemde twee met groat omsigtigheid aangewend moet word. 
Matigheid (to ~etpwv) voor oe! 25 

Dus: die seleksie van woorde sal in 'n groat mate bepaal of die soort styllyk 
soos die gewone, alledaagse spreektaal (xupaKti]p icrxv6<;) (ook genoem 
xupaKtijp a<j>sA.it<; of xupaKtijp Att6<;), of die teenoorgestelde hiervan, die 
buitengewone soort styl (xupaKtijp E~TJA"-ay~vo<;), of 'n mengsel van die twee 
uiterstes (xupaKtijp ~tKt6<;), wat verskeie toepassingsmoontlikhede bet. 

In die Oudheid was die musikale aspek van taal iets wat altyd in berekening 
gebring is. Vir Dionusios was dit s6 belangrik, dat hy dit ontwikkel bet tot 'n 
sisteem van literere evaluering. In hierdie sisteem word 'n literere werk 
uitsluitlik beoordeel in terrne van die musikale aspekte daarvan wat veral in die 
opbou van die sinne na vore kom, maar ook in die seleksie van woorde. Dus: 
indien 'n woordkunstenaar baie wil maak van die musikale aspek van taal, sal hy 
nie eers in die kombinasiefase, waar hy sy geselekteerde woorde in sinne 
rangskik nie, maar reeds wanneer hy sy woorde kies, pro beer om woorde te kies 
wat aan die besondere musikale vereistes voldoen wat by verlang. Vanself
sprekend is hy uitgelewer aan wat die taal bied; 'n redelike mate van vryheid 
bestaan egter in die finale vorrn wat die woord uiteindelik in die sin sal he. Die 
kunstenaar kan byvoorbeeld sekere hinderlike klanke verrny deur byvoorbeeld 
die naamval in die geval van selfstandige naamwoorde en byvoeglike naam
woorde of die tyd in die geval van werkwoorde te verander. Hy is nie eens beperk 
tot 'n spesifieke soort rededeel nie; geen betoog is nodig om te bewys dat 
byvoorbeeld 'n finitiewe werkwoord, 'n infinitief en 'n partisipium maklik 
uitruilbaar is nie. 26 

Ten opsigte van vorrngewing is, soos reeds gese, die ordening van woorde tot 
sinne ( m)v9scrt<;) die belangrikste. Die mees primere eenheid van die sinstruktuur 
is die sinsdeel, K&Aov/7 wat deur die Hellenistiese teoretici beskryf is of as 'n 
voltooide enkelvoudige sin, of as een van die gedagte-eenhede waaruit 'n 
saamgestelde sin opgebou is .28 Hier moet die skrywer twee sake oorweeg: 
eerstens, hoe hy die K&A.u self deur die ordening van die geselekteerde woorde 
tot stand gaan bring; tweedens, hoe hy die afsondelike K&Aa met mekaar in 
verband gaan bring. 

In die opbou van 'n kolon kry die woordkunstenaar nou werklik geleentheid 
om sy verrnoens tentoon te stel, aangesien sy vryheid nie meer so aan bande gele 
is as in die geval van die kies van woorde nie. 
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Ten opsigte vim woordorde bestaan daar geen definitiewe riglyne nie . Mens 
sou hoogstens kon praat van tipe spreektaal-woordorde waar die spreker ter wille · 
van die hoarder kombinasies wat logieserwys by mekaar hoort, by mekaar plaas. 
Maar spreektaal en literatuur is twee verskillende sake, om nie eens te praat van 
die vryheid wat digters hulleself veroorloof ten opsigte van woordorde nie! Die 
tekortkominge van 'n teorie oor die woordorde gebaseer op logiese relasies, 
asook die feit dat die literatuur geen steun daarvoor bied nie, het Dionusios laat 
besluit dat die ordeningsbeginsel in die musikale kwaliteit van taal gesoek moet 
word. 29 As ons vandag bitter min waardering het vir die aspek van die Grieke se 
taal, is dit net weens 'n gebrek aan kennis. Die Grieke was klaarblyklik baie 
sensitief vir die musikale kwaliteit van dit wat bulle gehoor het. 30 So is die 
welsprekendheidskuns, volgens Dionusios, (t'] T&v nol-.ntK&v Myrov Eman'JilT]) 
ook maar 'n soort musiekwetenskap (1.1oumK1) Eman'JI.lT]), wat nie in wyse nie 
( TQ'> notQ'>) maar slegs in mate ( TQ'> noaQ'>) van sang en instrumentale musiek 
verskil .31 Die vier basiese beginsels van musiek, t .w. melodie (J.!EA.o~), ritme 
(pu81.16~), variasie (l.lETa~oA.t'J) en toepaslikheid (npt:nov), is ook van toepassing 
in taal. Dit is juis die aanwending van hierdie vier beginsels wat die woord
kunstenaar in staat stel om die hoofdoel van die stilistiese vormgewing te bereik, 
t.w. aangenaamheid (To t']M) en skoonheid (To KaA6v). 32 

Reeds a! by die seleksie van woorde sal die skrywer musikale eienskappe swaar 
laat weeg. Nie aile klanke het dieselfde eufoniese waarde nie; lang vokale is , 
volgens Dionusios, byvoorbeeld meer musikaal ( eufonies) as kortes; 'n volledige 
gradering is moontlik. Die lang a is die mooiste vokaalklank; dan volg die res in 
die volgende (dalende) volgorde: T], ro, u, t, o, ~:;onder die semivokale is die 
dubbelkonsonante (wat Dionusios ook as semivokale ag) die mooiste; dan volg 
A., 1.1, v, p, en a. Die sigma is die lelikste denkbare klank wat bestaan. Wat die 
konsonante betref, is daar ook 'n duidelike gradering; 9, <!> en xis die 'ruwe' 
(oaau~) klanke; K 1t en Tis die gladde (1j!tA6~) klanke en~. yen o tussen die twee 
uiterstes ( KOt v6~) (J.ttaov &.1.1<J>oiv, lli:TU~u TOUTffiV) . 33 

Met hierdie fonetiese basis, se Dionusios, is dit die taak van skrywers om 
woorde te vorm sodat bulle by dit pas wat bulle beskryf- mooi klanke om mooi 
dinge te beskryf, ensovoorts. Dat Dionusios nie ver sou kom met hierdie fonetiek 
nie, is duidelik. Dit blyk alreeds uit die feit dat hy moeite vind om voorbeelde aan 
te bied. In aile billikheid moet egter gese word dat hy vera! onomatopee in 
gedagte gehad het. 

Ander, meer aanvaarbare fonetiese reels het te doen met die langsmekaar
plasing van letters; wanneer 'n konsonant voorafgegaan of gevolg word deur 'n 
vokaal, is daar geen belemmering in die uitspraak nie; twee vokale langs mekaar 
veroorsaak egter 'n stremming op die vrye vloei van uitspraak; dit geld ook van 
die kombinasies konsonant-konsonant en semivokaal-konsonant. Alhoewel 
die Grieke hierdie reels gei:gnoreer het wanneer dit binne woorde self voorkom, 
soos klaarblyklik in die geval van diftonge, is dit 'n ander saak tussen woorde.34 

Deur 'n vernuftige ordening van die woorde in 'n sin kan die skrywer dus 
versnellings en vertragings veroorsaak; byvoorbeeld, deur woorde wat met 
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vokale eindig ('vokaalwoorde') te plaas voor woorde wat met vokale begin, kan 
vertragings veroorsaak word of versnellings wanneer vokaalwoorde gevolg word 
deur woorde wat met konsonante begin ('konsonantwoorde'). 35 Wanneer die 
skrywer hiermee saam moeite gedoen het met die lengte van lettergrepe in die 
woorde ,36 is dit duidelik dat vertragings en versnellings in die vrye vloei van die 
taal bewustelik en met groat sukses tot stand gebring kan word wanneer die 
skrywer dit weens die eis van toepaslikheid nodig geag het om dit te doen. In C. V. 
20 illustreer Dionusios hierdie beginsels aan die hand van Homeros se hantering 
van die bekende verhaal van Sisuphos. 

Met die volgende woorde beskryf Homeros hoe moeisaam en stadig Sisuphos 
die rots teen die berg oprol: 

Klli J.lllV l:icru<j>ov dcrEi8ov Kpll'tEp' {j} ... yE' exov-ra, I Mav ~ucr-r<isOV'tll 
ncA.ffipwv &J.t<J>o-r8pnmv· If] wt 6 J.lEV crKllptm6J.tEvoc; xcpcriv 'tE nocriv 'tE I 
Muv livro &9EcrKE no-ri A.6<j>ov· (Hom. Od. xi . 593-6). 

En s6 beskryf hy hoe die rots met 'n groat spoed weer afro I: 
&A.A.' 6-rE J.lEA.A.ot I liKpov unEp~uA.EEtv -r6-r' tmcr-rpE\jfUcrKE Kpa-rmic; ' I ui'inc; 
i:1tf.l'tU 1tE1tOVOE KUAtVOE'tO Muc; avm8i]c;. (Hom. Od. xi. 596-8). 
As die tersaaklike verse met mekaar vergelyk word (595-6 met 598), is die 

volgende verskille opmerklik: van die veertien woorde wat die moeisame oprol 
beskryf (595-6) is nie minder nie as twaalf een- of tweelettergrepig; van die ses 
woorde wat die vinnige afrol beskryf, is slegs twee tweelettergrepig. Die grater 
aantal korter woorde veroorsaak, volgens Dionusios, 'n remming ofvertraging in 
die leesproses aangesien die woorde elkeen afsonderlik gelees moet word. 
Hierdie remming word versterk deur die groat aantal vokaal-, semivokaal- of 
konsonantbotsings (soos in liv~ ~9EcrKE en crKllptm6J.lEVOS x_Epcriv) tussen 
aangrensende woorde. Hierteenoor verseker die Ianger woorde van reel 598 'n 
versnelling in leestempo wat aangehelp word deur die totale afwesigheid van 
vokaal-, semivokaal- of konsonantbotsings. Dit veroorsaak dat die hele vers as't 
ware as een lang woord gelees kan word - iets wat in skrille kontras staan met 
reels 595-6. 

As hierby ook nag die feit in ag geneem word dat die afrolbeskrywing relatief 
meer kart vokale bevat en minder spondees (slegs een) as die oprolbeskrywing, is 
dit, volgens Dionusios, duidelik dat hierdie verskille nie aan die toeval toegeskryf 
kan word nie; Homeros het die remmende tegnieke aangewend omdat die 
moeisaamheid van die oprol deur die wyse waarop dit vertel word ook 
gesuggereer word, terwyl die vlot lees van die afrolbeskrywing daarenteen weer 
assosiatief is van die spoed waarmee die rots afro I. Die teks kommunikeer dus nie 
net deur die inhoud nie; die metrum en fonetiek is ook betekenis-konstitutief. 

Alhoewel Dionusios se fonetiek in vele opsigte miskien vergesog mag klink, 
het die Nederlandse digter Leopold blykbaar nie so gedink nie. Volgens A.L. 
S6temann37 was Leopold so bei'ndruk met dit wat hy in die C. V. gelees het, dat 
menige voorbeelde van bei'nvloeding aangetoon kan word in 'n gedig van hom, 
'Een druppel wijn' , wat kart na W. Rhys Roberts se edisie van die C. V. in 1910 
geskryfis. 
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Vervolgens moet die rol wat ordening gespeel het in die bepaling van die 
verband tussen kola oorweeg word. Die verband kan los, tinier, paratakties 
wees, wat dan 'n tipe styl tot gevolg het wat soos spreektaallyk: A.e~t<; dpo~v11 
(los styl: 8tTIP11~V11 EPJlllVctu) . Dit kan egter ook hupotakties, verwikkeld wees. 
Dan is daar 'n onderlinge afuanklikheid tussen kola, wat 'n verstrengelde styl 
(KU1:EO"tpUJl~V11 EPJlllVEiu), periodiese styl tot gevolg het. 38 Albei soorte sinne is 
belangrik; soms is dit beter om een tipe te gebruik; soms weer die ander tipe. So 
kan periodiese sinne bydra tot kragtige styl;39 daarteenoor is die M~t<; dpOJlEVll 
weer uiters geskik in narratiewe seksies. 

Ten slotte, enkele opmerkings oor die invloed van algemene literere konvensies 
op seleksie en ordening. Die seleksie van literere vorm het 'n definitiewe 
beperkende invloed op die vryheid van 'n skrywer vanwee die sterk konvensionele 
aard van genres in die Oudheid. Met verwysing na die tradisionele onderskeiding 
tussen drama, liriek en epiek se Francois Jost: 'Traditionally, each genre existed 
independent of the other two; each was governed by its own code, recognized 
and respected by authors.' 40 

Dat dit inderdaad die geval was, is nie moeilik om te bewys nie; die skrywers het 
hulle gehou bygenrekonvensies. Tog is daar reeds in die Oudheid, ten spyte van 
die sterk literere konvensies, kunstenaars wat gebreek het met konvensies. Dit 
geld nie net ten opsigte van die redenaarskuns nie (soos bv. Isaias en 
Demosthenes, cf. bespreking hierbo), maar inderdaad alle literere vorme. 

'n Sterk konvensionele tradisie le wel sekere beperkinge op 'n woordkunstenaar, 
maar skep terselfdertyd die geoutomatiseerde agtergrond wat noodsaaklik is vir 
die effek van beklemtoning wat juis na vore kom in die deurbreking van 
outomatisasie. So sal 'n afwyking van byvoorbeeld die tipiese, konvensionele 
patroon van 'n toespraak onmiddellik die aandag trek en impak he vanwee die 
verrassingselement, op dieselfde wyse as wat 'n huperbaton slegs ervaar sal word 
as 'n deurbreking van die 'normale' woordorde teen die agtergrond van wat as 
'normaal' ( dus geoutomatiseerd) beskou word. 41 

Die literere tradisie oor wat as goeie en wat as swak literatuur beskou is, die 
sogenaamde apc·mi 'tTJ<; AE~Effi<;- sisteem, het ook 'n beperkende invloed gehad 
op die keusevryheid van die skrywer ten opsigte van seleksie en ordening. Die 
skrywer moes byvoorbeeld te aile tye aan die sogenaamde avuyKuiut upc-rui 
voldoen, waar die eise van 6 EAAllVtO'JlO<;, -ro cru<j>e<;, ft cruvtOJltU en -ro npbtav 
gegeld het. 42 

Dit is duidelik dat seleksie en ordening inderdaad twee basiese strukturerings
prinsipes by Dionusios is - nie net ten opsigte van die npuyJlUnKo<; -rono<; nie, 
maar ook ten opsigte van die A.cqtKo<; -rono<;. Dat hy hierdie twee beginsels wel 
opgeneem het, tel tot sy krediet; hulle maak egter wesentlik deel uit van sy 
retoriese sisteem. Dionusios het wel ander literatuursoorte betrek, soos geskied
skrywing en epiek, maar het geen aparte omvattende literere teorie aangebied op 
basis waarvan aile literere werke beoordeel kan word nie. Sy teoretiese raamwerk 
was maar steeds sy retoriese sisteem. Die upcmi -ri'J<; A.E~Em<;-, die xupuK-ri'JpE<; 
-ri'J<; M~cro<;- en selfs die apJloviu-sisteem is aldrie ingetrek in die breer retoriese 
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raamwerk en maak alles deel uit van 'n komplekse konteks wat medebepalend is 
vir sy interpretasie van 'seleksie' en 'ordening'. 

1. 
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4. 
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