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Feest bij de tragediedichter Agathon. Deze heeft zijn eerste overwinning gehaald in de competi-
tie (ég≈n) bij de Dionysia. Daags na de officiële feestelijkheden is er diner met ‘borrel’ (sym-
posion) bij de dichter thuis. De feestgangers hebben echter in meerderheid een kater van de dag
ervoor; daarom spreken zij af dat men vandaag van de gebruikelijke regels van het symposion
af zal wijken. In de eerste plaats hoeft men niet mee te drinken met de groep, maar is men vrij
om zo veel of weinig te drinken als men belieft. Daarnaast zal men in plaats van met zang en
dans zich vanavond vermaken met praten: om beurten moeten de gasten een lofrede op Eros
houden. Achtereenvolgens spreken Phaidros, die onder andere de opofferingsgezindheid van
minnars prijst, Pausanias, die het verschil tussen ‘platte’ en ‘meer verheven’ vormen van liefde
introduceert, de arts Eryximachos, die ‘liefde’ als een natuurwetenschappelijk fenomeen van
‘harmonie’ beschrijft, de komediedichter Aristophanes, die in een beroemde quasi-mytholo-
gische speech de liefde beschrijft als een zoektocht naar je ‘wederhelft’, Agathon, die een
rhetorische lofrede op de bijzondere kwaliteiten van Erôs houdt, en Sokrates, die vertelt hoe hij
van de priesteres Diotima heeft geleerd dat ¶rv! zelf niet die kwaliteiten bezit maar juist een
‘gemis’ is: het verlangen naar schoonheid dat de mens uiteindelijk zelfs tot inzicht kan drijven
in de idee van het Schone (de zgn. Platoonse ¶rv!). Als dit alles voorbij is komt Alkibiades bin-
nenvallen, in zwaar aangeschoten toestand. Ook hij is bereid tot spreken, maar hij zal niet
¶rv! prijzen, maar in plaats daarvan een lofrede op Sokrates houden.

215A4 %%%%vvvvkkkkrrrrããããtttthhhh    … §§§§ppppaaaaiiiinnnneeee››››nnnn: Dit is het onderwerp van Alkibiades’ speech; waar anderen ¶rv!
prezen, ging hij Sokrates prijzen. §pain°v prijzen. ooooÏÏÏÏttttvvvv!!!!: wijst hier vooruit naar di' efikÒnvn:
“als volgt”. §§§§ppppiiiixxxxeeeeiiiirrrr°°°°vvvv aanpakken.

A5 ddddiiii''''    eeeefifififikkkkÒÒÒÒnnnnvvvvnnnn: ‘door middel van efikÒne!’: ≤ efik≈n beeld, hier gebruikt in de zin van ‘beeldspraak’.
oooottttoooo!!!!: scl. ı %vkrãth!.    mmmm¢¢¢¢nnnn    ooooÔÔÔÔnnnn: het ‘punt’ dat Alkibiades over zijn efikÒne! wil maken is
tweeledig: ‘híj zal vinden… maar in feite…’. oooofifififiÆÆÆÆ!!!!eeeettttaaaaiiii: fut van o‡omai.
[De ind. fut is hier gebruikt in een uitspraak die een veronderstelling aangeeft ten aanzien van
wat er in de toekomst ‘vast wel’ zal gebeuren: “hij zal (straks) wel vinden”. De ind. fut. corre-
spondeert hier in feite met een opt. praes. + ên (potentialis) in tegenwoordige context, die dan
aangeeft wat er nú vast het geval zal zijn: Pl. Ap. 30D5-E1    nËn    oÔn, Œ êndre! ÉAyhna›oi, pol-
loË d°v §g∆ Íp¢r §mautoË épologe›!yai, À! ti!    ín    o‡oito , éllå Íp¢r Ím«n, mÆ ti
§jamãrthte per‹ tØn toË yeoË dÒ!in Ím›n §moË katachfi!ãmenoi. “Maar zoals de zaken nu
liggen, heren Atheners, is het bij lange na niet zo dat ik mij voor mijzelf verdedig, zoals men
(nu: nËn!) vast zal denken, nee ik doe het voor u, om te voorkomen dat u zich aan uw
godsgeschenk vergrijpt door mij te veroordelen.]
§§§§pppp‹‹‹‹    ttttåååå    ggggeeeellllooooiiiiÒÒÒÒtttteeeerrrraaaa: §p¤ + acc. geeft het doel/beoogde resultaat van het §pa¤nein aan. De comp.
tå geloiÒtera geeft aan: ‘dat wat belachelijk is’, d.w.z ‘meer belachelijk dan gepast’. Dus: “op
het belachelijke af”, “om hem belachelijk te maken”.

A6 ttttooooËËËË    ééééllllhhhhyyyyooooËËËË!!!!: “dat wat waar is” > “de waarheid”. Het gebruik van het gesubstantiveerde adi.
neutr. is idiomatisch om eigenschappen of kwaliteiten aan te duiden. In het Ndl. gebruik je dan
eerder abstracte substantiva.

A7 ddddÆÆÆÆ: geeft aan dat de bewering (fhm¤) die Alkibiades doet ‘evident’ is: iedereen kan volgens hem
zien dat Sok. ımoiÒtaton … e‰nai to›! !ilhno›!. ttttoooo››››!!!!    !!!!iiiillllhhhhnnnnoooo››››!!!!    ttttooooÊÊÊÊttttooooiiii!!!!: “die Silenen-beeld-
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jes”. Blijkens het vervolg gaat het om beeldjes van een Silenos (volgeling van Dionysos) die je
kunt openmaken en die dan van binnen als een soort ei met verrassing een godenbeeldje blijken
te bevatten. “These were statuettes representing a Silenus playing a flute or pipe; the interiors
were hollow and served as caskets to hold little figures of gods wrought in gold or other pre-
cious metals.” (Bury) De precieze constructie wordt niet duidelijk uit de context, en er schijnen
geen voorbeelden bewaard te zijn: in ieder geval gingen ze kennelijk ‘in tweeën’ open, dixãde
dioixy°nte! (B2): dat suggereert dat ze, horizontaal of vertikaal, in tweeën uiteen te nemen
waren.

B1 §§§§nnnn    ttttoooo››››!!!!    ••••rrrrmmmmoooogggglllluuuuffffeeee¤¤¤¤ooooiiii!!!!: •rmoglufe›on tÒ “Hermen-makerij”. Kennelijk een term voor beeld-
houwerswerkplaatsen waar men met name Hermen vervaardigde. (Hermen zijn Hermes-beelden
die bij de ingang van het huis stonden.) De term komt niet elders voor (behalve in een citaat uit
Pl. en een laat lexicon.) kkkkaaaayyyyhhhhmmmm°°°°nnnnooooiiii!!!!: De term (‘zitten’) schijnt idiomatisch te zijn waar wij
‘staan’ gebruiken: Arist. Pol. 1315b21 tÚn éndriãnta tÚn §n t∞i égorçi kayÆmenon: ‘het beeld
dat op de agora staat’. ooooÏÏÏÏ!!!!ttttiiiinnnnaaaa!!!!: Niet oÏ!, want het gaat hier om willekeurige (-tina!) voor-
beelden van een ‘type’ beelden.

B2 ddddhhhhmmmmiiiioooouuuurrrrggggoooo¤¤¤¤: dhmiourgÒ! ı ambachtsman. !!!!ÊÊÊÊrrrriiiiggggggggaaaa!!!!: !Êrigj ≤ rietfluit, pansfluit. aaaaÈÈÈÈllllooooÊÊÊÊ!!!!:
aÈlÒ! ı houten blaasinstrument, aangeblazen door een mondstuk met riet (als een hobo of
klarinet eerder dan een fluit).    ¶¶¶¶xxxxoooonnnnttttaaaa!!!!: Het ptc. van ¶xv + acc. is idiomatisch waar het Ndl.
zegt ‘met …’ of ‘met … in de handen’. ddddiiiixxxxããããddddeeee: in tweeën.
ddddiiiiooooiiiixxxxyyyy°°°°nnnntttteeee!!!!: dio¤gnumai opengaan.

B3 ¶¶¶¶nnnnddddooooyyyyeeeennnn: idiomatisch gebruik van het suffix -yen, vgl. Ndl. van binnen . kkkkaaaa‹‹‹‹    ffffhhhhmmmm‹‹‹‹    aaaaÔÔÔÔ: blijkens aÔ
volgt hier de tweede van Alkibiades’ efikÒne!: “en voorts…”.

B4 tttt««««iiii    !!!!aaaattttÊÊÊÊrrrrvvvviiii    tttt««««iiii    MMMMaaaarrrr!!!!ÊÊÊÊaaaaiiii: schol. Mar!Êa! d¢ aÈlhtÆ!, ÉOlÊmpou uflÒ!, ˘! toÁ! aÈloÁ!
ÉAyhnç! =icã!h! diå tÚ §na!xhmone›n aÈto›! énelÒmeno! ≥ri!en ÉApÒllvni per‹ mou!ik∞!,
ka‹ ≤ttÆyh, ka‹ poinØn d°dvken tÚ d°rma dare¤!. “Marsyas was een aulos-speler, zoon van
Olympos. Hij heeft de fluiten van Athene, die ze had weggegooid omdat ze er niet netjes mee
uitzag, opgeraapt, een muziekwedstrijd tegen Apollo gehouden, is verslagen en voor straf
gevild.” ˜̃̃̃ttttiiii    mmmm¢¢¢¢nnnn    ooooÔÔÔÔnnnn: Het punt dat Alk. gaat maken naar aanleiding van de efikÒne! is tweeledig:
Sok. lijkt niet alleen uiterlijk, maar ook innerlijk op de betreffende beeldjes. ttttÒÒÒÒ    ggggeeee    eeee‰‰‰‰ddddoooo!!!!: ge
limiterend: “voor zover het gaat om het e‰do!”. Voor het uiterlijk van Sokrates, cf. Tht. 143E
pro!°oike d¢ !o‹ tÆn te !imÒthta ka‹ tÚ ¶jv t«n Ùmmãtvn, “de jongen lijkt op jou (Sokrates)
doordat hij een platte neus heeft en doordat zijn ogen naar buiten staan”.

B5 ppppoooouuuu: houdt beleefdheidshalve nog een slag om de arm bij het stellige oÈd' aÈtÚ! ên …

émfi!bhtÆ!ai!: “denk ik”, “lijkt me”.
B6 éééémmmmffffiiii!!!!bbbbhhhhttttÆÆÆÆ!!!!aaaaiiii!!!!: émfi!bht°v betwisten. …………!!!!    dddd°°°°: tweede punt van overeenkomst tussen Sokrates

en de silenen. Maar waar Alkibiades de uiterlijke gelijkenis als een onbetwistbaar feit (˜ti) pre-
senteerde, presenteert hij dit tweede punt als een bewering (…!) die hij nog waar moet maken.
mmmmeeeettttåååå    ttttooooËËËËttttoooo: “hierna", “zo meteen".

B7 ÍÍÍÍbbbbrrrriiii!!!!ttttØØØØ!!!!    eeee‰‰‰‰: idiomatisch voor “je hebt geen respect”, “je piepelt mensen”. Agathon zei het-
zelfde tegen Sokrates (175E) toen die suggereerde dat Agathons !of¤a (‘kunde’) veel meer
waard was dan de zijne. Satyrs zijn óók notoire Íbri!ta¤, in een wat ergere zin: “The usual hy-
bris of satyrs is sexual assault, when their natural shamelessness is fortified by wine and over-
comes their natural cowardice; Socratic ‘hybris’ is very different, as Alcibiades’ narrative will
show.” (Dover.) µµµµ    ooooÎÎÎÎ: “of niet?”, “niet dan?”. ppppaaaarrrr°°°°jjjjoooommmmaaaaiiii: par°xv is de idiomatische uitdruk-
king voor het ‘erbij halen’, ‘aanvoeren’ van getuigen.

B8 ééééllllllll''''    ooooÈÈÈÈkkkk: een tweede mogelijke tegenwerping: “maar (ben je) dan niet…?” ppppoooollllÊÊÊÊ    ggggeeee yyyyaaaauuuu----
mmmmaaaassssiiii≈≈≈≈tttteeeerrrroooo!!!!: yaumã!io! ontzagwekkend, uitzonderlijk. ge geeft aan dat Sokrates door het effect
dat hij op mensen heeft in ieder geval nog veel uitzonderlijker is dan Marsyas, los van eventuele
verschillen tussen de twee. In vertaling zul je iets zeggen als: “Jawel, nog véél uitzonderlijker
(in ieder geval)…”, maar let op dat “ja(wel)” daarbij niet een ‘vertaling’ is van ge, maar de
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bevestigende reactie expliciet maakt. §§§§kkkkeeee¤¤¤¤nnnnoooouuuu: sc. de aÈlhtÆ! waarmee Alkibiades Sokrates
vergeleek, Marsyas.

C1 ddddiiii''''    ÙÙÙÙrrrrggggããããnnnnvvvvnnnn: ˆrganon tÒ instrument. §§§§kkkkÆÆÆÆlllleeeeiiii: khl°v betoveren.
C2 ttttåååå    §§§§kkkkeeee¤¤¤¤nnnnoooouuuu: “zijn melodieën/muziekstukken”. íííí    ggggåååårrrr    ÖÖÖÖOOOOlllluuuummmmppppoooo!!!!    hhhhÎÎÎÎlllleeeeiiii: Hier wordt Olympos als

leerling van Marsyas voorgesteld (anders dan in het ad 215B4 geciteerde scholion.)
C3 MMMMaaaarrrr!!!!ÊÊÊÊoooouuuu    llll°°°°ggggvvvv: “die noem ik (stukken) van Marsyas”. ttttooooÊÊÊÊttttoooouuuu    ddddiiiiddddããããjjjjaaaannnnttttoooo!!!!: nadere uitleg bij

Mar!Êou l°gv: “omdat hij…”.    ttttåååå    ooooÔÔÔÔnnnn    §§§§kkkkeeee¤¤¤¤nnnnoooouuuu: herneemt í går ÖOlumpo! hÎlei na de expli-
catie toÊtou didãjanto! (oÔn signaleert de terugkeer naar het eigenlijke punt): “zijn stukken
dus…”.

C4 ffffaaaaÊÊÊÊllllhhhh    aaaaÈÈÈÈllllhhhhttttrrrr¤¤¤¤!!!!: een aÈlhtÆ! is een serieuze musicus, dus in principe égayÒ!, maar een
aÈlhtr¤! is doorgaans een animeermeisje om symposia op te vrolijken, vandaar faÊlh.

C5 mmmmÒÒÒÒnnnnaaaa: predicatief: ‘als enige’, ‘bij uitstek’. kkkkaaaatttt°°°°xxxxeeee!!!!yyyyaaaaiiii: kat°xomai in bezetenheid verkeren. De
mensen op wie dit van toepassing is worden zo meteen nader aangeduid als ttttooooÁÁÁÁ!!!! tttt««««nnnn    yyyyeeee««««nnnn    tttteeee
kkkkaaaa‹‹‹‹    tttteeeelllleeeetttt««««nnnn ddddeeeeoooommmm°°°°nnnnoooouuuu!!!!: “zij die de goden en hun riten nodig hebben”, kennelijk als manier om
van hun ‘bezetenheid’ af te komen, dus teletÆ is hier een soort reinigingsrite.

C7 cccciiiilllloooo››››!!!!    llllÒÒÒÒggggooooiiii!!!!: cilÒ! kaal. cilo‹ lÒgoi is de technische term voor proza, dat ‘kaal’ is in ver-
gelijking tot poëzie, omdat poëzie metrum heeft, en hetzij gezongen wordt (lyriek) of minimaal
een rudimentaire muzikale begeleiding kent (epos, elegie).

D1 ≤≤≤≤mmmmeeee››››!!!!    ggggooooËËËËnnnn: goËn geeft aan dat Alkibiades zijn opmerking over het sterke effect van Sokrates
woorden inperkt tot datgene wat je er in ieder geval (ge) over moet zeggen (oÔn): wij zijn in
ieder geval altijd buitengewoon onder de indruk van wat je zegt. ttttoooouuuu    (zonder accent!): = tino!.

D2 llll°°°°ggggoooonnnnttttoooo!!!!: ptc. als aanvulling bij ékou≈men (Syllabus Syntaxis, 77). kkkkaaaa‹‹‹‹    ppppããããnnnnuuuu    ééééggggaaaayyyyooooËËËË
====ÆÆÆÆttttoooorrrroooo!!!!: specificeert het algemene tou êllou tot een opmerkelijk geval: “ook (als het) een
pãnu égayoË =Ætoro! (betreft) “. ooooÈÈÈÈdddd¢¢¢¢nnnn    mmmm°°°°lllleeeeiiii    … ooooÈÈÈÈddddeeeennnn¤¤¤¤: m°lei moi het raakt mij, het kan mij
iets schelen, dus: ‘dan kan dat niemand iets schelen’, ‘dan is niemand ervan onder de indruk’.

D3 …………!!!!    ¶¶¶¶ppppoooo!!!!    eeeefifififippppeeee››››nnnn: staande uitdrukking, die gebruikt wordt om een sterke uitdrukking (die ‘over-
dreven’ kan lijken) te nuanceren: zogezegd, ik zou haast zeggen. Hier is dat dan vooral oÈden¤,
de suggestie dat niemand onder de indruk is van gewone redenaars. µµµµ    tttt««««nnnn    !!!!««««nnnn    llllÒÒÒÒggggvvvvnnnn    êêêêlllllllloooouuuu
llll°°°°ggggoooonnnnttttoooo!!!!: t«n !«n lÒgvn substitueert in eerste instantie !oË: jou of jouw woorden. In tweede
instantie fungeert het dan als geïmpliceerd object bij êllou l°gonto! (dat zelf ook weer gen.
bij ékoÊhi is): ‘jouw woorden, als een ander (die) spreekt’.

D4 kkkkêêêênnnn    = ka‹ §ãn. ffffaaaaËËËËlllloooo!!!!: hier kennelijk vooral in de zin van ‘niet welbespraakt’, ‘geen be-
genadigd spreker’.

D5 §§§§ããããnnnntttteeee    … §§§§ããããnnnntttteeee … §§§§ããããnnnntttteeee: drieledige opsomming, die alle denkbare soorten van ‘publiek’ voor
Sokrates’ lÒgoi opsomt, in contrast met het eerdere oÈden¤ (D2). mmmmeeeeiiiirrrrããããkkkkiiiioooonnnn: (tÒ) jongen, ongev-
eer in de leeftijdsklasse tussen puberteit en volwassenheid, dus specifieker, en veelal ouder, dan
pa›!. Menander fr. 18 somt op: ¶fhbo!, meirãkion, énÆr, g°rvn. §§§§kkkkppppeeeeppppllllhhhhggggmmmm°°°°nnnnooooiiii    §§§§!!!!mmmmeeeennnn:
§kplÆttomai wordt gebruikt bij sterke emoties die het reactievermogen als het ware ‘stilleg-
gen’, dus niet alleen bij hevige angst of moedeloosheid maar ook bij hevige bewondering (zoals
hier) of verliefdheid (216D3). De ‘synthetische’ vorm §kpeplÆgmeya is niet vóór de eerste
eeuw AD geattesteerd.

D6 §§§§gggg∆∆∆∆    ggggooooËËËËnnnn: Weer een inperking van de algemene claim (‘iedereen is stupéfait’) tot wat Alkibia-
des uit eigen ervaring (§g≈) in ieder geval (ge) kan zeggen. eeeefifififi    mmmmØØØØ    §§§§mmmm°°°°lllllllloooonnnn… ddddÒÒÒÒjjjjeeeeiiiinnnn: De bijzin
geeft een irreële voorwaarde aan die betrekking heeft op de toekomst: “als ik niet onherroepelijk
de indruk zou gaan wekken…”. Het Grieks kan die betrekking op de toekomst alleen in de bij-
zin uitdrukken (d.m.v. ¶mellon + inf. fut.); in de hoofdzin staat ‘gewoon’ een ind. II aor. + ên
(e‰pon ÙmÒ!a! ên). kkkkoooommmmiiiidddd∞∞∞∞iiii: bijw., geeft aan dat het beweerde precies of helemaal van toepas-
sing is: hier komid∞i … meyÊein: “volslagen dronken te zijn”. eeee‰‰‰‰ppppoooonnnn    ÙÙÙÙmmmmÒÒÒÒ!!!!aaaa!!!!    êêêênnnn: Het ptc. (ÙmÒ!a!
van ˆmnumi) preciseert hoe de algemene handeling e‰pon zijn beslag zou krijgen: “dan zou ik
onder ede uitspreken”. Aan de positie van ên (achter het participium) kun je zien dat de combi-
natie van verbum finitum met participium dan vrijwel als één werkwoord wordt gevoeld. ooooÂÂÂÂaaaa    ddddØØØØ
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pppp°°°°ppppoooonnnnyyyyaaaa: “wat (voor dingen) ik heb meegemaakt”. dÆ is grappig: hoewel Alkibiades’ ervarin-
gen met Sokrates kennelijk zo extreem zijn dat ze eigenlijk een bevestiging onder ede nodig
hebben, speelt hij erop in dat zijn toehoorders Sokrates kennen en zich een en ander dus wel
kunnen voorstellen (dÆ).

E1 ¶¶¶¶ttttiiii    kkkkaaaa‹‹‹‹    nnnnuuuunnnn¤¤¤¤ : nun-¤ is ‘aanwijzend’ (‘deiktisch’): “ook heden ten dage nog”. kkkkoooorrrruuuubbbbaaaannnnttttiiii≈≈≈≈nnnnttttvvvvnnnn:
korubantiãv in korybantische vervoering zijn, hier gebruikt als alternatieve term voor wat
eerder met het neutralere kat°xesyai (C5) beschreven werd. Korybanten waren de priesters van
Kybele. “The special feature of their cult was the drum- and pipe-music which induced a cura-
tive frenzy in those who were ‘possessed’ in the sense ‘deranged’.” (Dover). ppppoooollllÊÊÊÊ    mmmmooooiiii    mmmmççççlllllllloooonnnn    µµµµ
tttt««««nnnn    kkkkoooorrrruuuubbbbaaaannnnttttiiii≈≈≈≈nnnnttttvvvvnnnn : Strikt genomen verandert Alkibiades van constructie (‘spreektaal’): moi
aan het begin van de zin is als dat. ‘van de betrokken persoon’ op te vatten, t«n koru-
banti≈ntvn is vervolgens keurig gen. ‘possessivus’ bij ¥ … kard¤a. ‘M’n hart’ is normaal
gesproken ≤ kard¤a mou, zoals in A. Supp. 785 pãlleta¤ mou kard¤a. Vgl. ook E6
§teyurÊbhtÒ mou ≤ cuxÆ.

E2 pppphhhhddddòòòò: phdãv springen, kloppen, bonzen.
E4 PPPPeeeerrrriiiikkkkllll°°°°oooouuuu!!!!: Perikles was een legandarisch goede spreker, zie bijvoorbeeld de komediedichter

Eupolis (fr. 94): mÒno! t«n =htÒrvn / tÚ k°ntron §gkat°leipe to›! ékrovm°noi! ‘als enige
redenaar liet hij zijn angel achter in zijn toehoorders’.

E5 ≤≤≤≤ggggooooÊÊÊÊmmmmhhhhnnnn: met de ind. II ≤goÊmhn ‘kleurt’ Perikl°ou! d¢ ékoÊvn uiteraard ‘mee’, dus: “als ik
Perikles hoorde”. ttttooooiiiiooooËËËËttttoooonnnn    ooooÈÈÈÈdddd°°°°nnnn: “niets van dien aard” (als ik bij Sokrates onderga).

E6 §§§§tttteeeeyyyyoooorrrrÊÊÊÊbbbbhhhhttttoooo: yorub°omai in verwarring geraken. De ind. II perf. fungeert als verleden tijd bij
de ind. I perf., dus teyorÊbhtai ‘ze is in verwarring’, §teyorÊbhto ‘ze was in verwarring’. mmmmoooouuuu
≤≤≤≤    ccccuuuuxxxxÆÆÆÆ: de woordvolgorde is normaal: enklitika staan bij voorkeur na het eerste accentdragende
woord van het zinsdeel, of anders zo kort mogelijk daarachter: in dit geval dus na
§teyuorÊbhto, omdat enclitische pronomina na oÈd° in proza vermeden worden. ±±±±ggggaaaannnnaaaakkkktttteeee››››:
éganakt°v zich ergeren, balen. …………!!!!    éééénnnnddddrrrraaaappppooooddddvvvvdddd««««!!!!    ddddiiiiaaaakkkkeeeeiiiimmmm°°°°nnnnoooouuuu: diãkeimai is één van die
werkwoorden die in combinatie met een adv. aangeven dat het subject ‘in zus of zo’n toestand’
verkeert of geraakt, vgl. direct hieronder 216A1 oÏtv diet°yhn en ibid. ¶xonti …! ¶xv. Hier:
éndrapodvd«! = ‘als een éndrãpodon (slaaf)’, dus: ‘in een positie van afhankelijkheid’. …!
leidt een ‘subjectieve’, betwistbare motivering in: “in de gedachte dat…”, “omdat … volgens
mij …”.

216A1 ddddiiiieeeetttt°°°°yyyyhhhhnnnn: diat¤yemai + adv. in zus of zo’n toestand geraken. ÀÀÀÀ!!!!tttteeee    mmmmooooiiii    ddddÒÒÒÒjjjjaaaaiiii: À!te + inf.
geeft een voorstelbaar gevolg aan: “zodat ik (haast) zou denken…”. bbbbiiiivvvvttttÒÒÒÒnnnn: adi. verbale bij
biÒv leven: ‘te leven’.   

A3 !!!!ÊÊÊÊnnnnooooiiiidddd''''    §§§§mmmmaaaauuuutttt««««iiii: de idiomatische uitdruking voor zich bewust zijn, van zichzelf weten.
ppppaaaarrrr°°°°xxxxeeeeiiiinnnn    ttttåååå    ŒŒŒŒttttaaaa: idiomatische uitdrukking voor zijn oor lenen, gehoor geven. (tå Œta de
oren.)

A5 ppppoooollllllllooooËËËË    §§§§nnnnddddeeeeÆÆÆÆ!!!!: §ndeÆ! gebrek hebbend aan, dus: ‘aan veel gebrek hebbend’ > ‘in veel opzich-
ten onvolmaakt’.

A6 éééémmmmeeeellll««««: émel°v + gen. niet zorgen voor, verwaarlozen. ttttåååå    …    ÉÉÉÉAAAAyyyyhhhhnnnnaaaa¤¤¤¤vvvvnnnn: de affaires van de
Atheners.
‘De zaken van de Atheners doen’ is een verwijzing naar Alkibiades’ politieke activiteiten. Het
aan de kaak stellen van dit soort inconsistentie (niet voor jezelf zorgen, maar andermans zaken
behartigen) is een typerende activiteit voor Sokrates. In Ap. 29D-E claimt Sokrates dat hij zijn
stadsgenoten het volgende zal blijven verwijten: “Mijn beste man, je bent een Athener, burger
van de grootste en meest geroemde stad als het gaat om wijsheid en kracht. Schaam je je niet
dat je ervoor zorgt zo veel mogelijk geld, aanzien en standing te hebben, terwijl je je om inzicht
en waarheid en een optimale toestand van je ziel niet druk maakt; er zelfs niet eens aan denkt?”
Wat Sokrates Alkibiades en anderen verwijt, is in feite dat zij niet tå •autoË prãttou!in, ‘zich
om hun eigen zaken bekommeren’, maar wel zich met andermans zaken bemoeien. Dat verwijt
heeft niet alleen een ‘ethische’ kant, maar ook een politieke lading: het verwijt van poluprag-
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mo!Ênh, zich met ‘prãgmata’ inlaten, is een veel gehoord verwijt van ‘rustige’, ‘nette’ burgers
tegen politici en mensen die zich inlaten met rechtzaken. In Charmides 161B is tå •autoË
prãttein één van de definities van !vfro!Ênh, een definitie die -kenmerkend- afkomstig is
van de aristokraat Kritias, met zijn typerende afkeer van de ‘druktemakers’ in het openbare
leven van de demokratische pÒli!.
ÀÀÀÀ!!!!ppppeeeerrrr    ééééppppÚÚÚÚ    tttt««««nnnn    %%%%eeeeiiiirrrrÆÆÆÆnnnnvvvvnnnn: “Men who heard the Sirens’ song stayd with them and died, and
Alcibiades would have ‘died’ politically had he not stopped his ears as Odysseus stopped the
ears of his crew with wax (Hom. Od. 12.37-54, 154-200).” (Dover)

A7 §§§§ppppiiii!!!!xxxxÒÒÒÒmmmmeeeennnnoooo!!!!: §p°xomai tå Œta zich de handen op de oren houden, zich de oren bedekken.
oooo‡‡‡‡xxxxoooommmmaaaaiiii    ffffeeeeÊÊÊÊggggvvvvnnnn: Het ptc. preciseert hoe de handeling o‡xomai (‘weggaan’) zijn beslag krijgt:
“ik vlucht weg”. Vgl. boven 215D7 e‰pon ÙmÒ!a! ên en verder (met het ww. o‡xomai) 217B7
’xeto épi≈n ‘hij liep/ging weg’, maar ook Il. 2.71 (van een droomgestalte die zich aan Aga-
memnon voordoet): o‡xet' époptãmeno! ‘hij vloog weg’. ’xeto épi≈n (217B7) is dus strikt
genomen niet dubbelop, zoals het op het eerste gezicht zou kunnen lijken.

A8 aaaaÈÈÈÈttttooooËËËË: gezien kayÆmeno! hier het bijwoord van plaats: ‘ter plekke’.
kkkkaaaattttaaaagggghhhhrrrrãããã!!!!vvvv: kataghrãzv oud worden.

B1 pppprrrrÚÚÚÚ!!!!    ttttooooËËËËttttoooonnnn: ‘ten overstaan van hem’. (Het gebruik van het voorzetsel wordt duidelijker uit
het vervolg: tÚ afi!xÊne!yai ıntinoËn.) ˜̃̃̃    heeft geen antecedent, de relatieve bijzin anticipeert
op tÚ afi!xÊne!yai ıntinoËn: “datgene wat, datgene waarvan…”.
ooooÈÈÈÈkkkk    êêêênnnn    ttttiiii!!!!    oooo‡‡‡‡ooooiiiittttoooo: blijkens de opt. praes. potentialis een mogelijke veronderstelling ten aanzien
van het heden (vgl. p°ponya), niet een ‘irreële’ veronderstelling ten aanzien van het verleden:
“niemand zal denken/verwachten” (niet: “niemand zou hebben verwacht”).
§§§§nnnn    §§§§mmmmoooo‹‹‹‹    §§§§nnnneeee››››nnnnaaaaiiii: de uitdrukking voor eigenschappen die ‘in iemand zitten’.

B2 aaaafifififi!!!!xxxxÊÊÊÊnnnneeee!!!!yyyyaaaaiiii    + acc. pers. schaamte voelen tegenover iemand (dus niet ‘zich voor iemand
schamen’ in de zin van ‘plaatsvervangende gêne voelen’). ıııınnnnttttiiiinnnnooooËËËËnnnn: de ‘schaamteloze’ politicus
Alkibiades schaamt zich natuurlijk normaal gesproken tegenover niemand.

B3 !!!!ÊÊÊÊnnnnooooiiiiddddaaaa    … §§§§mmmmaaaauuuutttt««««iiii: zie 216A3. ooooÈÈÈÈ    dddduuuunnnnaaaammmm°°°°nnnnvvvviiii : Het ptc. is regulier in aanvulling op een
werkwoord van ‘weten’ (Syntaxis 77). De dat. staat in congruentie met §maut«i, dus: “dat ik
niet in staat ben om…”.

B5 ≤≤≤≤tttttttthhhhmmmm°°°°nnnnvvvviiii: Het ptc. sluit aan op !Ênoida … §maut«i, dus: “dan weet ik van mezelf dat ik…”.
≤tthm°nvi is perfectum, dus niet “dat ik niet opkan tegen…” (praes.) maar “dat ik in de ban ben
van…”, “dat ik verslaafd ben aan..” (toestand!). ddddrrrraaaappppeeeetttteeeeÊÊÊÊvvvv: op de vlucht slaan voor, ontsnap-
pen aan. drapeteÊv gebruik je normaliter van voortvluchtige slaven.

B6 aaaafifififi!!!!xxxxÊÊÊÊnnnnoooommmmaaaaiiii    ttttåååå    …………mmmmoooolllloooogggghhhhmmmm°°°°nnnnaaaa: “dan schaam ik mij ten aanzien van datgene waarover we het
eens waren” (ptc. perf.), kennelijk …! …  de› poie›n ì oto! keleÊei (B4), nl. voor zichzelf
zorgen.

C1 ≤≤≤≤dddd°°°°vvvv!!!!    íííínnnn    ‡‡‡‡ddddooooiiiimmmmiiii: De opt. pot. hier als ‘beleefdheidsvorm’/’omzichtigheidsvorm’ in een voor-
zichtige wens: “ik zou graag zien…”.

C2 ppppoooollllÁÁÁÁ    mmmmeeee››››zzzzoooonnnn    íííínnnn ééééxxxxyyyyoooo¤¤¤¤mmmmhhhhnnnn: êxyomai bedrukt zijn, bedroefd zijn, dus: “dat ik dan des te meer
bedroefd zal/zou zijn”. Potentialis (geen irrealis): het gaat immers sowieso om een reële
mogelijkheid, ook al is die niet direct te verwachten.

C3 ooooÈÈÈÈkkkk    ¶¶¶¶xxxxvvvv    ˜̃̃̃ttttiiii    + coni. deliberativus: ik weet niet wat ik … moet. xxxxrrrrÆÆÆÆ!!!!vvvvmmmmaaaaiiii: + dat. omgaan met,
dus: “ik weet niet hoe ik met … moet omgaan” (in de zin van: ‘wat ik met hem aanmoet’). tttt««««iiii
éééénnnnyyyyrrrr≈≈≈≈ppppvvvviiii: meer colloquiaal/neerbuigend dan t«i éndr¤: ‘die kerel’.

C4 ddddÆÆÆÆ: geeft aan dat ÍpÚ t«n aÈlÆmatvn … êlloi pollo‹ toiaËta pepÒnya!in een feit betreft
dat het gehoor eigenlijk bekend is; in het vervolg (êlla d°) komt Alkibiades met een verhaal
dat een meer intiem karakter heeft. tttt««««nnnn    aaaaÈÈÈÈllllhhhhmmmmããããttttvvvvnnnn: aÎlhma fluitspel, fluitspelerij.

C6 oooo‰‰‰‰!!!!    §§§§gggg∆∆∆∆    ≥≥≥≥iiiikkkkaaaa!!!!aaaa: relativum zonder antecedent: “met die wezens waarmee..” ttttØØØØnnnn    ddddÊÊÊÊnnnnaaaammmmiiiinnnn    …………!!!!
yyyyaaaauuuummmmaaaa!!!!¤¤¤¤aaaannnn    ¶¶¶¶xxxxeeeeiiii: De uitroep …! yauma!¤an staat predicatief bij tØn dÊnamin, omdat tØn dÊnamin
bekende informatie bevat (dat Sokrates invloed heeft) maar …! yauma!¤an de kern is van wat
Alk. bil overbrengen: ‘hoe wonderlijk hij de/z’n invloed heeft’, i.e. ‘hoe wonderlijk de invloed
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is die hij heeft’. In het Nederlands kun je dat weergeven door een lichte beklemtoning van het
attributieve adjectief: ‘wat een wónderlijke invloed hij heeft’.

C7 eeeeÔÔÔÔ    ggggåååårrrr    ‡‡‡‡!!!!tttteeee : blijkens de context imperatief, geen indicatief: de toehoorders denken dat ze So-
krates kennen, maar Alkibiades vindt dat niemand hem echt begrijpt/doorziet.

D1 ddddhhhhllll≈≈≈≈!!!!vvvv: hier kennelijk met aÈtÒn als geïmpliceerd object: ‘ik zal hem onthullen’, ‘ik zal
duidelijk maken hoe hij is’.

D2 §§§§rrrrvvvvttttiiiikkkk««««!!!!    ddddiiiiããããkkkkeeeeiiiittttaaaaiiii: diãkeimai + adv. weer om een typerende houding/karaktertrek aan te
duiden: “hij is altijd geneigd tot verliefdheid op…/verlangen naar….”

D3 ppppeeeerrrr‹‹‹‹    ttttooooÊÊÊÊttttoooouuuu!!!!    §§§§!!!!tttt¤¤¤¤; per¤ hier van plaats: “hij hangt altijd bij hen rond”. §§§§kkkkpppp°°°°ppppllllhhhhkkkkttttaaaaiiii: pf. van
§kplÆttomai, cf. 215D5. Hier kennelijk door een gevoel van ¶rv!; “hij is van de kaart”. kkkkaaaa‹‹‹‹
aaaaÔÔÔÔ: ‘en verder…’, een tweede punt met betrekking tot Sokrates dat het publiek bekend is
(ırçte). ééééggggnnnnooooeeee››››    ppppããããnnnnttttaaaa: Sokrates’ roemruchte claim van onwetendheid.

D4 …………!!!!    ttttÚÚÚÚ    !!!!xxxx∞∞∞∞mmmmaaaa    aaaaÈÈÈÈttttooooËËËË    ttttooooËËËËttttoooo    ooooÈÈÈÈ    !!!!iiiillllhhhhnnnn««««ddddeeee!!!!: tÚ !x∞ma het optreden, het gedrag. !ilhn≈dh!
sileen-achtig.
De passage is problematisch. …! tÚ !x∞ma aÈtoË is een vreemde uitdrukking, maar misschien
net te begrijpen als “which is the role he affects” (Bury), “zoals hij zich gewoonlijk gedraagt”.
toËto oÈ !ilhn«de! lijkt een rhetorische vraag: “is dat nou niet sileen-achtig?”, waar !fÒdra
ge prima op aan zou sluiten. (Vgl. E. Ba. 246 taÈt' oÈx‹ deinå kégxÒnh! §pãjia; "Is dat niet
crimineel gedrag dat de wurgdood verdient?”.)
Dan lijkt het aantrekkelijk om – in navolging van Bekker en Schleirmacher – geen punt maar
een komma te zetten na oÈd¢n o‰den, en wel een punt achter aÈtoË: … ka‹ oÈd¢n o‰den, …! tÚ
!x∞ma aÈtoË. toËto oÈ !ilhn«de!; !fÒdra ge. "…en dat hij niets weet, zoals hij zich nu een-
maal gedraagt. Is dat niet sileen-achtig? Ja, heel èrg.”
Een probleem blijft dat …! tÚ !x∞ma aÈtoË weinig toevoegt na de voorafgaande zin, zodat de
verdenking op zou komen dat we het met een glosse te doen hebben. Vermoedelijk is het dan in
twee stappen gegaan: een scriba heeft tÚ !x∞ma aÈtoË in de marge gezet om toËto te verkla-
ren, en nadat dat in de tekst is geraakt is …! ingevoegd in een poging er weer een enigszins
lopend geheel van te maken.

D5 !!!!ffffÒÒÒÒddddrrrraaaa    ggggeeee: Bevestigend/corrigerend: “ja, heel èrg.” ¶¶¶¶jjjjvvvvyyyyeeeennnn: aan de buitenkant. ppppeeeerrrriiiibbbb°°°°bbbbllllhhhhttttaaaaiiii:
peribãllomai: (een kledingstuk) om zich heen slaan, aantrekken. Sokrates’ silenengedrag is als
een mantel die zijn ware aard ‘omhult’.

D6 ggggeeeegggglllluuuummmmmmmm°°°°nnnnoooo!!!!: glÊfv beitelen, beeldhouwen. ¶¶¶¶nnnnddddooooyyyyeeeennnn: aan de binnenkant, van binnen.
éééénnnnooooiiiixxxxyyyyeeee¤¤¤¤!!!!: éno¤gnumi openmaken. Dus: “als hij opengaat”, of ‘passief’: “als je hem openmaakt”.
ppppÒÒÒÒ!!!!hhhh!!!!: pÒ!o! hoeveel? oooo‡‡‡‡eeee!!!!yyyyeeee: Een uitdrukking als pÒ!h! o‡e!ye doet colloquiaal aan (“hoe-
veel denken jullie?”). De dronken Alkibiades praat hier en daar erg informeel, losjes? Strikt ge-
nomen staat o‡e!ye als een ‘interjectie’ buiten de constructie van de hoofdzin (g°mei).

D7 gggg°°°°mmmmeeeeiiii: g°mv + gen. vol zijn van, in zich hebben. !!!!vvvvffffrrrroooo!!!!ÊÊÊÊnnnnhhhh!!!!: hier in tegenstelling tot het
schijnbaar obsessieve erotische gedrag dat Sokrates aan de buitenkant vertoont: “zelfbe-
heersing”. ‡‡‡‡!!!!tttteeee    ˜̃̃̃ttttiiii: imperatief: “Besef wel:..”.

D8 kkkkaaaattttaaaaffffrrrroooonnnneeee››››: katafron°v neerzien op, geringschatten.
E1 ooooÈÈÈÈdddd''''    êêêênnnn    eeeeÂÂÂÂ!!!!    oooofifififihhhhyyyyeeee¤¤¤¤hhhh: sterker dan oÈde‹! ín ofihye¤h: “(zo erg als) niemand ook maar zou kunnen

bevroeden.” êêêêllllllllhhhhnnnn    ttttiiiinnnnaaaa    ttttiiiimmmmÆÆÆÆnnnn : Kennelijk gaat het in deze context concreet om ‘verworven-
heden’, ‘assets’ waarmee men eer inlegt. Stallbaum wilde dat niet en suggereerde dat we
moeten interpreteren: “of als men daarnaast een timÆ bezit” (“aut praeterea honore aliquo or-
natus”). Maar voor de ‘playboy’ Alkibiades zijn schoonheid en rijkdom ongetwijfeld ook tima¤.

E2 tttt««««nnnn    ÍÍÍÍppppÚÚÚÚ    ppppllllÆÆÆÆyyyyoooouuuu!!!!    mmmmaaaakkkkaaaarrrriiiizzzzoooommmm°°°°nnnnvvvvnnnn: makar¤zein doe je niet alleen met mensen, maar ook met
benijdenswaardige verworvenheden en eigenschappen van mensen: gelukkig prijzen, roemen.
Dus: “van de tima¤ die door de massa hogelijk geroemd worden”.

E3 kkkkaaaa‹‹‹‹    ≤≤≤≤mmmmçççç!!!!    ooooÈÈÈÈdddd¢¢¢¢nnnn    eeee‰‰‰‰nnnnaaaaiiii: na de ‘dubbele’ acc. pãnta taËta tå ktÆmata … oÈdenÚ! êjia nu een
A.c.I. na ≤ge›tai: verandering van constructie (‘spreektaal’). “En dat wij helemaal niets voor-
stellen.” Alkibiades lijkt zich persoonlijk aangesproken te voelen, vergelijkd de paraphrases van
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de commentatoren: “atque nos qui talia magni faciamus nullo in numero habendos censet”
(Stallbaum) of, beter nog, “nos ipsos, qui pulchri qui divites sumus” (Rückert).

E4 llll°°°°ggggvvvv    ÍÍÍÍmmmm››››nnnn: interjectie: “ik verzeker jullie”, “ik zweer het jullie”; kennelijk als verzekering van
het – in Alkibiades’ ogen – bijna onvoorstelbare ≤mç! oÈd¢n e‰nai. eeeefifififirrrrvvvvnnnneeeeuuuuÒÒÒÒmmmmeeeennnnoooo!!!!: efirvneÊomai
zich geringer voordoen dan men is. (Bij Sokrates gaat het dan vooral om zijn – al dan niet ge-
veinsde – onwetendheid, maar blijkens Arist. EN 1127b gaat het om allerlei soorten ‘valse
bescheidenheid’.)

E5 ddddiiiiaaaatttteeeelllleeee››››: diatel°v + part. steeds maar doorgaan met. (Een van die fasewerkwoorden, type
êrxomai, die met een ptc. verbonden worden, Syntaxis 78.) !!!!ppppoooouuuuddddãããã!!!!aaaannnnttttoooo!!!!: in contrast met
efirvneÊomeno! … ka‹ pa¤zvn.

E6 éééénnnnooooiiiixxxxyyyy°°°°nnnnttttoooo!!!!: cf. 216D6. eeee‡‡‡‡    ttttiiii!!!!    ••••≈≈≈≈rrrraaaakkkkeeeennnn: pf. “of iemand het beeld op zijn netvlies heeft van…”.
ttttåååå    ¶¶¶¶nnnnttttoooo!!!!    ééééggggããããllllmmmmaaaattttaaaa: Parallel aan de gouden égãlmata (godenbeeldjes, 215B3) in de Sile-
nenbeeldjes, gaat het hier om de égãlmata (‘schatten’) die Sokrates’ innerlijk herbergt.

E7 ≥≥≥≥ddddhhhh    ppppooootttt''''    eeee‰‰‰‰ddddoooonnnn: in contrast met oÈk o‰d' e‡ ti! •≈raken: “ik heb ze ooit gezien”.
217A1 xxxxrrrruuuu!!!!çççç: metaphorisch (zoals ons ‘een hart van goud’), maar de beeldspraak versterkt de par-

allellie met de echte gouden égãlmata in de Silenenbeeldjes. ppppooooiiiihhhhtttt°°°°oooonnnn: adi. verbale van
poi°v: “(ik meende) … dat ik moest doen”.

A2 ¶¶¶¶mmmmbbbbrrrraaaaxxxxuuuu: adv. om kort te gaan, gebruikt om een categorische uitspraak in te leiden, hier ˜ti
keleÊoi %., “alles wat Sokrates aanraadt”. NB ¶mbraxu is Cobets emendatie voor het onbegrij-
pelijke §n brãxei, ‘gedurende korte tijd’. (Iotacisme.) aaaaÈÈÈÈttttÚÚÚÚnnnn    §§§§!!!!ppppoooouuuuddddaaaakkkk°°°°nnnnaaaaiiii    §§§§pppp‹‹‹‹    tttt∞∞∞∞iiii    §§§§mmmm∞∞∞∞iiii    ÀÀÀÀrrrraaaaiiii:
“that he was keen on my beauty” (Dover), maar §!poudak°nai roept een contrast op met
pa¤zvn (E4): A. wist kennelijk nog niet dat het Sokrates niet op de gebruikelijke manier ‘ernst
is’ met zijn amoureuze avonturen.

A3 ßßßßrrrrmmmmaaaaiiiioooonnnn: gouden vondst, buitenkansje (volgens het volksgeloof aan Hermes te danken).
eeeeÈÈÈÈttttÊÊÊÊxxxxhhhhmmmmaaaa: gelukje (‘Glücksfall’).

A4 …………!!!!    ÍÍÍÍppppããããrrrrxxxxoooonnnn    mmmmooooiiii: “alsof/in de gedachte dat (…!) het mij gegeven was/ik de kans had (Ípãrxon
moi) om…”. xxxxaaaarrrriiii!!!!aaaammmm°°°°nnnnvvvviiii    %%%%vvvvkkkkrrrrããããtttteeeeiiii: xar¤ze!yai tini iem. ter wille zijn, een genoegen doen,
specifiek gebruikt van de jongen die doet wat zijn §ra!tÆ! (‘minnaar’) verlangt, dus concreet is
bedoeld: “als ik met hem naar bed zou gaan”.

A5 ˜̃̃̃!!!!aaaappppeeeerrrr    oooottttoooo!!!!    ≥≥≥≥iiiiddddeeeeiiii: Alkibiades had een ‘naïeve’ kijk op Sokrates’ wijsheid. §§§§ffffrrrrÒÒÒÒnnnnoooouuuunnnn … §§§§pppp‹‹‹‹
tttt∞∞∞∞iiii    ÀÀÀÀrrrraaaaiiii    yyyyaaaauuuummmmãããã!!!!iiiioooonnnn    ˜̃̃̃!!!!oooonnnn: m°ga frone›n (‘groots denken’) §p¤ tini trots zijn op. Hier in plaats
van m°ga zelfs yaumã!ion ˜!on (“ongelooflijk hoe veel!”), dus: “ik was ontzaglijk trots op mijn
looks”. Blijkens ddddÆÆÆÆ    (‘dat weten jullie wel’) heeft Alkibiades zijn trots nooit onder stoelen of
banken gestoken.

A6 ttttaaaaËËËËttttaaaa    ooooÔÔÔÔnnnn    ddddiiiiaaaannnnoooohhhhyyyyeeee¤¤¤¤!!!!: herneemt ≤goÊmeno! ktl., en dan speciaal xari!ãmenvi; diano°omai in
gedachten hebben, van plan zijn. pppprrrrÚÚÚÚ    ttttooooËËËË: voordien, tot dusverre.

A7 éééékkkkoooollllooooÊÊÊÊyyyyoooouuuu: ékÒlouyo!, chaperon, normaliter een slaaf die als ‘begeleider’/’bewaker’ van
jongetjes was aangesteld. mmmmeeeettttÉÉÉÉ    aaaaÈÈÈÈttttooooËËËË    gggg¤¤¤¤ggggnnnneeee!!!!yyyyaaaaiiii: “alleen met hem te zijn”.

B1 ppppããããnnnnttttaaaa    ttttééééllllhhhhyyyy∞∞∞∞: “de hele waarheid”: de tussenzin toont Alkibiades’ gêne over wat komen gaat.
B3 §§§§jjjj°°°°lllleeeeggggxxxxeeee: Hier niet in de technische zin van de Sokratische discussie, maar losser: “corrigeer

me”. mmmmÒÒÒÒnnnnoooo!!!!    mmmmÒÒÒÒnnnnvvvviiii: de herhaling onderstreept dat het voor een rijk burgerszoontje ongewoon is
om met een ‘vreemde’ man alleen te zijn, zonder dat een van beide begeleiding bij zich heeft.

B4 ëëëëppppeeeerrrr    íííínnnn    §§§§rrrraaaa!!!!ttttØØØØ!!!!    ppppaaaaiiiiddddiiiikkkkoooo››››!!!!  … íííínnnn    ddddiiiiaaaalllleeeexxxxyyyyeeee¤¤¤¤hhhh: potentialis “wat een verliefd man (§ra!tÆ!) te-
gen zijn jongen/vriendje (tå paidikã) normaliter zal zeggen.”

B5 §§§§nnnn    §§§§rrrrhhhhmmmm¤¤¤¤aaaa: “in afzondering”, “als ze met z’n tweeën zijn”.
B6 ooooÈÈÈÈ    mmmmããããllllaaaa    … ooooÈÈÈÈdddd°°°°nnnn: “helemaal niets”. (De teleurstelling druipt eraf.)

ddddiiiiaaaalllleeeexxxxyyyyeeee‹‹‹‹!!!!    êêêênnnn    …     iiiixxxxeeeettttoooo    ééééppppiiii≈≈≈≈nnnn: Een van de pijnlijkste gevallen van ên uit de Griekse litera-
tuur: het moet wel betekenen dat Alkibiades meer dan eens zo’n blauwtje heeft gelopen (‘itera-
tivus’). Maar Alkibiades kiest zijn woorden zo dat dat zo min mogelijk opvalt: zo kunnen we nu
achteraf tÒte (A7) als ‘vanaf dat moment’, ‘voortaan’ interpreteren.

B7 !!!!uuuunnnnhhhhmmmmeeeerrrreeeeÊÊÊÊ!!!!aaaa!!!!: !unhmereÊv    samen de dag doorbrengen. !!!!uuuunnnnnnnnuuuummmmnnnnããããzzzzeeee!!!!yyyyaaaaiiii: samen sporten.
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C1 pppprrrroooouuuukkkkaaaallllooooÊÊÊÊmmmmhhhhnnnn: prokal°omai uitnodigen.
C2 §§§§nnnnttttaaaaËËËËyyyyaaaa: daar, op die plek/manier. ppppeeeerrrraaaannnn««««nnnn: pera¤nv vortgang maken, (iets) bereiken.

pppprrrroooo!!!!eeeeppppããããllllaaaaiiiieeeennnn: pro!pala¤v met mij worstelen.
C3 ooooÈÈÈÈdddd°°°°nnnn    … mmmmooooiiii    ppppllll°°°°oooonnnn    ∑∑∑∑nnnn: “ik had/kreeg niet méér”, “ik schoot niets op”.
C4 ooooÈÈÈÈddddaaaammmm∞∞∞∞iiii    ttttaaaaÊÊÊÊtttthhhhiiii: oÈdam∞i op geen enkele manier, helemaal niet. ttttaaaaÊÊÊÊtttthhhhiiii: langs deze weg, zo.

¥¥¥¥nnnnuuuuttttoooonnnn: ènÊtv voortgang boeken. Dus: “aangezien ik zo (met worstelen) helemaal niet op-
schoot..”.

C5 ••••ppppiiiiyyyyeeeetttt°°°°oooonnnn: adi. verbale van §pit¤yhmi + dat. aanvallen. kkkkaaaattttåååå    ttttÚÚÚÚ    kkkkããããrrrrtttteeeerrrroooonnnn: “volgens de krachti-
ger methode”, dat komt neer op: ‘op een directe wijze’. éééénnnneeeetttt°°°°oooonnnn: adi. verbale van én¤hmi (iem.)
laten gaan, (iets) opgeven.

C6 §§§§nnnnkkkkeeeexxxxeeeeiiiirrrrÆÆÆÆkkkkhhhh: ind. II perf. van §gxe¤rev (iets) ondernemen, “aangezien ik mijn onderneming had
opgestart”. fifififi!!!!tttt°°°°oooonnnn: adi. verbale van o‰da. tttt¤¤¤¤    §§§§!!!!ttttiiii    ttttÚÚÚÚ    pppprrrrççççggggmmmmaaaa: “wat er aan de hand was”. De ind.
praes. signaleert de ‘actualiteit’/’dringendheid’ van de behoefte om te weten waarom Sokrates
niet hapte; bij een neutralere vertelwijze had Alk. e‡h kunnen gebruiken.

C7 pppprrrrooookkkkaaaallllooooËËËËmmmmaaaaiiii: praes. historicum: de derde poging om Sokrates te versieren wordt kennelijk de
kern van wat Alkibiades wil overbrengen. !!!!uuuunnnnddddeeeeiiiippppnnnneeee››››nnnn: samen eten. éééétttteeeexxxxnnnn««««!!!!: ronduit, zonder
meer. Het woord is op zijn plaats omdat in de derde versierpoging de rollen zijn omgedraaid:
was A. eerst een willige §r≈meno!, nu wordt hij §ra!tÆ! en is hij de verleider.

C8 §§§§ppppiiiibbbboooouuuulllleeeeÊÊÊÊvvvvnnnn: §pibouleÊv + dat. jagen op, in het vizier hebben.
D1 ÍÍÍÍppppÆÆÆÆkkkkoooouuuu!!!!eeeennnn: ÍpakoÊv gehoor geven aan + dat. ˜̃̃̃mmmmvvvv!!!!    dddd''''    ooooÔÔÔÔnnnn: “(het ging niet snel), maar toch, in

ieder geval (‘punt is’: oÔn): … “. §§§§ppppeeee¤¤¤¤!!!!yyyyhhhh: op en top de tegensputterende beminde: “hij liet zich
overhalen”.

D2 ttttÚÚÚÚ    pppprrrr««««ttttoooonnnn: ook hier heeft Alkibiades weer meer dan één aanval nodig.
D3 aaaaÔÔÔÔyyyyiiii!!!!    dddd'''': “opnieuw”.
D4 ééééeeee‹‹‹‹    ppppÒÒÒÒrrrrrrrrvvvv    tttt««««nnnn    nnnnuuuukkkktttt««««nnnn: “steeds (ée¤) verder (pÒrrv) in de nacht (gen. partitivus): “tot diep in

de nacht”. ddddiiiieeeelllleeeeggggÒÒÒÒmmmmhhhhnnnn: Ook bij het gesprek zijn de rollen omgedraaid (cf. 217B6): Alkibiades
heeft nu het initiatief en ‘kletst maar door’.

D5 !!!!kkkkhhhhppppttttÒÒÒÒmmmmeeeennnnoooo!!!!: !kÆptomai als excuus aanvoeren. ÙÙÙÙcccc°°°°: “laat”.
D6 éééénnnneeeeppppaaaaÊÊÊÊeeeettttoooo: énapaÊomai uitrusten. §§§§xxxxoooommmm°°°°nnnnhhhhiiii: ¶xomai + gen. grenzen aan, §xÒmeno! + gen.

naast. kkkkllll¤¤¤¤nnnnhhhhiiii: kl¤nh ≤ ligbank, bed.
D7 §§§§ddddeeee¤¤¤¤ppppnnnneeeeiiii: deipn°v de maaltijd gebruiken, dineren. oooofifififikkkkÆÆÆÆmmmmaaaattttiiii: o‡khma tÒ vertrek.
E1 mmmm°°°°xxxxrrrriiii … ddddeeeeËËËËrrrroooo    ttttooooËËËË    llllÒÒÒÒggggoooouuuu: ‘tot op dit punt (deËro) in het verhaal’. Alkibiades onderbreekt zijn

verhaal om eerst excuus te maken voor het ‘directe’, ‘eerlijke’ karakter van de rest van zijn ver-
haal. Hij legt uit waarom hij het aan dit gezelschap uitgerekend wel kan vertellen. kkkkaaaallll««««!!!!    íííínnnn
¶¶¶¶xxxxooooiiii: (¶xv + adv.) “het zou fraai zijn”, d.w.z. ‘het zou acceptabel/niet aanstootgevend zijn’.

E2 kkkkaaaa‹‹‹‹    pppprrrrÚÚÚÚ!!!!    ıııınnnnttttiiiinnnnooooËËËËnnnn: “zelfs tegen elke willekeurige man/persoon”. ttttÚÚÚÚ    … §§§§nnnntttteeeeËËËËyyyyeeeennnn: ‘het gedeelte
van hier af’, ‘het vervolg’. ooooÈÈÈÈkkkk    êêêênnnn    mmmmoooouuuu    ±±±±kkkkooooÊÊÊÊ!!!!aaaatttteeee: ind. II irrealis. Gezien de context moet je deze
hier in het Nederlands met een irrealis van het heden weergeven (het gaat om iets dat Alkibia-
des in andere omstandigheden nu niet zou doen): “dat zouden jullie niet van me horen”. (Het
Grieks maakt geen onderscheid tussen de irrealis van het heden en die van het verleden, het ver-
schil tussen ind. II praes + ên en ind. II aor. + ên is er een van aspect.)

E3 ttttÚÚÚÚ    lllleeeeggggÒÒÒÒmmmmeeeennnnoooonnnn: staande uitdrukking: “dat wat gezegd wordt”, i.e. “zoals het spreekwoord luidt”.
E4    oooo‰‰‰‰nnnnoooo!!!!    êêêênnnneeeeuuuu    tttteeee    ppppaaaa¤¤¤¤ddddvvvvnnnn    kkkkaaaa‹‹‹‹    mmmmeeeettttåååå    ppppaaaa¤¤¤¤ddddvvvvnnnn: Photius: dÊo paroim¤ai, ≤ m¢n o‰no! ka‹ élÆyeia, ≤ d'

o‰no! ka‹ pa›de! élhye›!. “Twee spreekwoorden: (i) wijn en (= gaat gepaard met) waarheid;
(ii) wijn en kinderen zijn oprecht (spreken de waarheid).” Dus: “wijn, mét en zónder kinderen”.
¶¶¶¶ppppeeeeiiiittttaaaa: vervolgens. Een tweede punt na pr«ton m°n. ééééffffaaaannnn¤¤¤¤!!!!aaaaiiii: éfan¤zv onbekend
maken/laten, aan de vergetelheid prijsgeven.

E5 ¶¶¶¶rrrrggggoooonnnn    ÍÍÍÍppppeeeerrrrÆÆÆÆffffaaaannnnoooonnnn: Dit is op zijn best een dubbelzinnig compliment: “een grootse daad”, maar
met een ondertoon van “een trotse daad”: Alkibiades voelt zich door Sokrates’ optreden in het
vervolg gekrenkt. eeeefifififi!!!!    ¶¶¶¶ppppaaaaiiiinnnnoooonnnn    §§§§llllyyyyÒÒÒÒnnnnttttaaaa: De ptc.-frase geeft aan onder welke omstandigheden het
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niet juist is om éfan¤!ai %vkrãtou! ÍperÆfanon ¶rgon: “wanneer men ertoe gekomen is
hem te prijzen”.

E6 ¶¶¶¶ttttiiii    dddd°°°°: “en ook nog”: een derde reden om toch door te gaan met het verhaal. ttttÚÚÚÚ    ttttooooËËËË    ddddhhhhxxxxyyyy°°°°nnnnttttoooo!!!!
ÍÍÍÍppppÚÚÚÚ    ttttooooËËËË    ¶¶¶¶xxxxeeeevvvv!!!! ppppããããyyyyoooo!!!!: de lidwoorden laten zien dat het hier om een spreekwoorde-
lijke/welbekende ondervinding gaat: “de welbekende ervaring van de man die gebeten is
(dãknv, aor. ¶dakon/§d°xyhn, pf. med. d°dhgmai) door de slang (¶xi!)". ffffaaaa!!!!‹‹‹‹    ggggããããrrrr    ppppoooouuuu: pou
houdt een slag om de arm: ze zeggen namelijk, dacht ik, …”.

E7 ooooÂÂÂÂoooonnnn    ∑∑∑∑nnnn: “hoe het was”. …………!!!!    mmmmÒÒÒÒnnnnooooiiii!!!!: “zoals aan mensen die als enige…”, d.w.z. “in de gedachte
dat/omdat zij als enige…”. ggggnnnnvvvv!!!!oooommmm°°°°nnnnooooiiii!!!!: fut. bij gign≈!kv herkennen.

218A1 !!!!uuuuggggggggnnnnvvvv!!!!oooommmm°°°°nnnnooooiiii!!!!: !uggign≈!kv iets niet kwalijk nemen.
A2 ÙÙÙÙddddÊÊÊÊnnnnhhhh!!!!: ÙdÊnh ≤ pijn. §§§§gggg∆∆∆∆    ooooÔÔÔÔnnnn    ddddeeeeddddhhhhggggmmmm°°°°nnnnoooo!!!!: Het ‘punt’ van de opmerkingen over slangebeten:

“Nou, ik héb zo’n beet te pakken” (pf.). ÍÍÍÍppppÚÚÚÚ    ééééllllggggeeeeiiiinnnnooootttt°°°°rrrroooouuuu: “door iets dat pijnlijker is/meer pijn
veroorzaakt (élgeinÒ!)”, sc. dan de slang.

A3 kkkkaaaa‹‹‹‹    ttttÚÚÚÚ    ééééllllggggeeeeiiiinnnnÒÒÒÒttttaaaattttoooonnnn: acc. respectus: “en in het meest voor pijn gevoelige lichaamsdeel
waarin…”. (Niet een acc. ‘van het inwendig object’: “en met de pijnlijkste beet”, zoals duidelij-
ker blijkt uit het vervolg: tØn kard¤an … dhxye¤!). ttttØØØØnnnn    kkkkaaaarrrrdddd¤¤¤¤aaaannnn    ggggããããrrrr…: legt §g∆ oÔn
dedegm°no! … tÚ élgeinÒtaton uit (gãr) met een parallelle constructie: “ik ben namelijk…”.
[De woordvolgorde van B tØn kard¤an µ cuxØn gãr… lijkt niet helemaal uit te sluiten; het ef-
fect is dat Alkibiades ook de term kard¤an meteen al in twijfel trekt: “in mijn hart of ziel name-
lijk…”. De OCT print de lezing van T W en de papyrus, die natuurlijk vlekkeloos is, maar wel
als een ‘normalisering’ oogt.]

A4 µµµµ    ˜̃̃̃ttttiiii    ddddeeee››››    aaaaÈÈÈÈttttÚÚÚÚ    ÙÙÙÙnnnnoooommmmãããã!!!!aaaaiiii: “of met welke naam ook/hoe ook (˜ti = indef. ˜ ti) men het moet
benoemen”. ppppllllhhhhggggeeee¤¤¤¤!!!!: plÆttv treffen, verwonden. Het participium staat syntactisch op een lijn
met dedhgm°no!: “ik ben namelijk … getroffen”.

A5 ¶¶¶¶xxxxoooonnnnttttaaaaiiii    … ééééggggrrrriiii≈≈≈≈tttteeeerrrroooonnnn: ¶xv + adv.: “die gevaarlijker (êgrio!) zijn” §§§§xxxx¤¤¤¤ddddnnnnhhhh!!!! §x¤dnh ≤ slang.
A6 nnnn°°°°oooouuuu    ccccuuuuxxxx∞∞∞∞!!!!    mmmmØØØØ    ééééffffuuuuooooËËËË!!!! ˜̃̃̃ttttaaaannnn    llllããããbbbbvvvvnnnnttttaaaaiiii: een uitbreiding die duidelijk maakt onder welke om-

standigheden de lÒgoi gevaarlijker zijn dan een slang. De bepaling mØ éfuoË! (éfuÆ! ongetal-
enteerd, niet met een goede aanleg voorzien, opp. eÈfuÆ!) zal strikt genomen bij cux∞! horen,
niet bij n°ou. De gen. cux∞! mØ éfuoË! bij lãbvntai geeft het ‘(lichaams)deel’ aan waarbij
men iemand pakt (vgl. Chrm. 153B3 ka¤ mou labÒmeno! t∞! xeirÒ!, ‘en hij pakte me bij de
hand’, ‘en hij pakte mijn hand vast’), dus: “wanneer ze een niet-ongetalenteerde ziel van een
jong iemand vastpakken”, of “wanneer ze een jong iemand bij de niet-ongetalenteerde ziel vat-
ten”. kkkkaaaa‹‹‹‹    ppppooooiiiiooooËËËË!!!!iiii: blijkens de modus sluit dit aan op ¶xontai … égri≈teron (niet op ˜tan
lãbvntai): “en (woorden) die maken dat…”.

A7 kkkkaaaa‹‹‹‹    ıııırrrr««««nnnn    aaaaÔÔÔÔ : na de lange uitbreiding tØn kard¤an µ cuxØn gãr … dhxye‹! ÍpÚ t«n §n
filo!of¤ai lÒgvn sluit ka‹ ır«n aÔ aan op §g∆ oÔn dedhgm°no!   te : aan te kun je zien dat
hier geen nieuwe zin begint. (In vertaling zou het echter wel handig zijn hier een nieuwe zin te
starten): “Nou, ik heb zo’n beet te pakken … . En wanneer ik vervolgens … zie”. FFFFaaaa¤¤¤¤ddddrrrroooouuuu!!!!,,,,
ÉÉÉÉAAAAggggããããyyyyvvvvnnnnaaaa!!!!    ktl.: Alk. somt hier de aanwezigen op: “Phaidrossen, Agathons…”, d.w.z. “men-
sen als Phaidros, Agathon…”. Phaidros, Agathon, Eryximachos, Pausanias en Aristophanes
waren de sprekers van de eerste vijf lofredes op ¶rv!, Aristodemos heeft niet zelf gesproken,
maar fungeert binnen de dialoog als (tertiaire) verteller, wiens verslag van de avond door ene
Apollodoros wordt naverteld.

B2 %%%%vvvvkkkkrrrrããããtttthhhh    dddd¢¢¢¢    aaaaÈÈÈÈttttÒÒÒÒnnnn: acc. resp. “als het gaat om Sokrates zelf”. kkkkaaaa‹‹‹‹    ˜̃̃̃!!!!ooooiiii    êêêêllllllllooooiiii: “en zoveel an-
deren als er zijn”, d.w.z. “en alle anderen”.

B3 kkkkeeeekkkkooooiiiinnnnvvvvnnnnÆÆÆÆkkkkaaaatttteeee: pf. van koinvn°v deelnemen aan, dus: “jullie hebben meegedaan aan”, “jullie
hebben ervaring met…” (toestand van het subject). ffffiiiilllloooo!!!!ÒÒÒÒffffoooouuuu: hier nog echt als adiectivum
(van twee uitgangen!): “die op !of¤a uit is (fil°v)". mmmmaaaannnn¤¤¤¤aaaa!!!!    tttteeee    kkkkaaaa‹‹‹‹    bbbbaaaakkkkxxxxeeee¤¤¤¤aaaa!!!!: twee termen voor
één begrip (te ka¤): “waanzin en extase”. (≤ bakxe¤a is eigenlijk de extatische Dionysos-rite,
waarbij de vrouwelijke vereerders, bakxa¤ of mainãde! genoemd, in extase verkeren, zie bv.
Euripides’ Bakchai.)
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B4 ddddiiiiÒÒÒÒ: relatief (di' ˜): “waardoor…”, “en daardoor…”. !!!!uuuuggggggggnnnn≈≈≈≈!!!!eeee!!!!yyyyeeee: zie ad 218A1. sug-
gign≈!kv + dat. geen aanstoot nemen aan …, iets    niet kwalijk nemen. ttttoooo››››!!!!    ttttÒÒÒÒtttteeee    pppprrrraaaaxxxxyyyyeeee››››!!!!iiii: <
prãttv, aor. op -yhn: “dat wat er toen gedaan is”, “wat we toen gedaan hebben”.

B6 eeee‡‡‡‡    ttttiiii!!!!    êêêêlllllllloooo!!!!    §§§§!!!!tttt‹‹‹‹nnnn    + adi.: “als er iemand anders is die x is”, d.w.z. “alle (eventuele) anderen die
x zijn. bbbb°°°°bbbbhhhhlllloooo!!!!: oningewijd. êêêêggggrrrrooooiiiikkkkoooo!!!!: ‘als iemand die op het land (égrÒ!) woont’: boers, on-
beschaafd. ppppÊÊÊÊllllaaaa!!!!: pÊlai afl (dubbele) deuren (als bij een poort).

B7 §§§§pppp¤¤¤¤yyyyeeee!!!!yyyyeeee: §p¤-ye!ye van §pi-t¤yemai. De 2e pl. imp. maakt duidelijk dat ofl d¢ ofik°tai voc. was:
“jullie slaven … moeten poortdeuren … voor je oren doen”.

B8 ooooÔÔÔÔnnnn: Na alle excuses (217E1-218B7, een halve bladzijde!) keert Alkibiades terug naar zijn ei-
genlijke verhaal. ééééppppeeee!!!!bbbbÆÆÆÆkkkkeeeeiiii: 3e ind. II pf. bij het intransitieve medium épo!b°nnumai uitgaan:
“aangezien de lamp uit was”.

C1 ppppooooiiiikkkk¤¤¤¤lllllllleeeeiiiinnnn: ingewikkeld (poik¤lo!) doen, erom heen draaien.
C2 §§§§lllleeeeuuuuyyyyeeeerrrr««««!!!!: “op de manier van een vrij man (§leÊyero!)", d.w.z. vrijuit, ronduit. (Want een vrij

man kan ronduit zeggen wat hij vindt.) kkkkiiiinnnnÆÆÆÆ!!!!aaaa!!!!: kin°v (‘bewegen’) porren, aanstoten.
C4 ooooÈÈÈÈ    dddd∞∞∞∞ttttaaaa: “natuurlijk niet”, “absoluut niet”. ∑∑∑∑    dddd''''    ˜̃̃̃!!!!: standaard-frase bij citaten: “zei (∑ van *±m¤)

hij (˜!)”.
C5 ooooÔÔÔÔnnnn: laat zien dat deze vraag de reden is (het punt) waarom A. Sokrates aanstootte.
C6 tttt¤¤¤¤    mmmmããããlllliiii!!!!ttttaaaa: informeert naar wat er nu eigenlijk (‘bij uitstek’, ‘het meest’) aan de orde is: “Wat

dan wel?”, “Wat precies?”
C7 ∑∑∑∑nnnn    dddd''''    §§§§gggg≈≈≈≈: 1e pers. bij ∑ d' ˜!. §§§§mmmmooooËËËË    §§§§rrrraaaa!!!!ttttØØØØ!!!!    êêêêjjjjiiiioooo!!!! : Naar inhoud hoort §moË natuurlijk zowel

bij §ra!tÆ! als bij êjio!: “een minnaar (van mij) die mij waard is”. §ra!tÆ! ı minnaar
(§rãv).

C8 mmmmÒÒÒÒnnnnoooo!!!!: predicatief: ‘als enige’. ÙÙÙÙkkkknnnneeee››››nnnn: Ùkn°v aarzelen. mmmmnnnnhhhh!!!!yyyy∞∞∞∞nnnnaaaaiiii: aor. bij mimnÆ!komai ter
sprake brengen, noemen.

C9 ooooÍÍÍÍttttvvvv!!!!‹‹‹‹    ¶¶¶¶xxxxvvvv: ¶xv + adv. geeft een houding/toestand van een persoon aan: “mijn instelling is
als volgt”. !!!!oooo‹‹‹‹    mmmmØØØØ    ooooÈÈÈÈ    … xxxxaaaarrrr¤¤¤¤zzzzeeee!!!!yyyyaaaaiiii: De ontkenning mØ oÈ omdat in het voorafgaande     é    -nÒhton
… e‰nai een ontkenning zit: de uitdrukking ‘het is onverstandig om…’ komt in feite neer op een
verbod/beletsel (“ik moet dat niet doen”), dus een ‘gewone’ inf. krijgt mÆ, en een ‘ontkende’ mØ
oÈ. Dus: “het lijkt me onverstandig om jou niet ter wille te zijn”. kkkkaaaa‹‹‹‹    ttttooooËËËËttttoooo: acc. resp. “ook
daarin” (in de liefde dus).

C10 eeee‡‡‡‡    ttttiiii    êêêêlllllllloooo    … dddd°°°°ooooiiiioooo: vgl. ad B6: “als je (eventueel) iets anders nodig hebt (d°omai)", d.w.z. “en
wat je verder (eventueel) maar nodig hebt”. Blijkens de optativus (d°oio) zitten we hier in de
sfeer van een veronderstelling die mogelijk/denkbaar, maar niet perse plausibel is (‘eventueel’):
opt. potentialis zonder ên in de efi-zin (Syntaxis, 70). [In de hoofdzin hier dan geen opt. pot.
maar énÒhton ≤goËmai efinai !o‹ mØ oÈ … xar¤ze!yai impliceert: “ik zal/kan je ter wille zijn.]
tttt∞∞∞∞!!!!    ooooÈÈÈÈ!!!!¤¤¤¤aaaa!!!!: oÈ!¤a ≤ bezit.

D2 pppprrrreeee!!!!bbbbÊÊÊÊtttteeeerrrroooonnnn: “gewichtiger”, “belangrijker”. (Want ‘oud’ impliceert ‘gewichtig’.) ttttooooËËËË    …

ggggeeeennnn°°°°!!!!yyyyaaaaiiii: gesubs. inf., de gen. ‘comparationis’ in aansluiting op pre!bÊteron ‘dan om … te
worden’. …………!!!!    ˜̃̃̃ttttiiii    bbbb°°°°llllttttiiii!!!!ttttoooonnnn: …! ˜ti is een ‘versteende’ uitdrukking die de superlativus ver-
sterkt: “zo goed mogelijk” (wellicht te begrijpen als “zoals (…!) wat (˜ti) het beste is”). Vaker
tref je alleen …! + sup. of ˜ti + sup. aan. ttttooooÊÊÊÊttttoooouuuu    dddd°°°°: verwijst naar toË … gen°!yai: “en
daarin…”.

D3 !!!!uuuullllllllÆÆÆÆppppttttoooorrrraaaa: !ullÆptvr ı compagnon (iem. die iets ‘mede aanpakt’: lambãnv). De idee dat
‘liefde’ idealiter tot toegenomen éretÆ moet leiden, loopt als een rode draad door het Sympo-
sion. In de speech van Pausanias was de ‘fraaie’ vorm van ¶rv! gedefinieerd als die waarin de
§ra!tÆ! zijn paidikã ‘opvoedt’ en ‘beter maakt’ (zie speciaal 183D-185C). Dat komt overeen
met wat Alkbibiades van Sokrates verwacht, en met oog daarop is het van zulk eminent belang
voor hem om zich alleen te geven aan een §ra!tÆ! die “êjio!” blijkt. Sokrates zelf ziet ¶rv!
dan in iets abstractere termen als een ‘helper’ (!unergÒ!, 212B) die mensen uiteindelijk tot
filosofisch inzicht in het Schone kan laten komen, dus als een instrument tot ‘filosofische
éretÆ’.  kkkkuuuurrrriiii≈≈≈≈tttteeeerrrroooonnnn: ‘met meer autoriteit’, d.w.z. ‘capabeler’, ‘geschikter’.
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D4 ttttooooiiiiooooÊÊÊÊttttvvvviiii    éééénnnnddddrrrr¤¤¤¤: de dat. bij xarizÒmeno!, toioÊtvi éndr¤ staat met §g∆ (dÆ) voorop, omdat de
twee constituenten samen als het ware de topic van de zin uitmaken: “Als het gaat om mijzelf in
relatie tot zo iemand, zou ik natuurlijk…” mmmmØØØØ    xxxxaaaarrrriiiizzzzÒÒÒÒmmmmeeeennnnoooo!!!!: “als ik niet…”: we zitten in de sfeer
van de potentialis (ên … afi!xuno¤mhn).

D5 ttttooooÁÁÁÁ!!!!    ffffrrrroooonnnn¤¤¤¤mmmmoooouuuu!!!!: “(ik zou me schamen) ten overstaan van de mensen die verstandig zijn”. µµµµ
xxxxaaaarrrriiiizzzzoooommmm°°°°nnnnoooo!!!!: “dan wanneer ik wel…” ttttooooÁÁÁÁ!!!!    ppppoooollllllllooooÊÊÊÊ!!!!    tttteeee    kkkkaaaa‹‹‹‹    êêêêffffrrrroooonnnnaaaa!!!!: “ten overstaan van de
massa (ofl pollo¤) en de mensen die onverstandig zijn”. Alkibiades huldigt kennelijk het stand-
punt dat de intellectuele elite een affaire van hem met Sokrates goed zou vinden, maar is zich
bewust dat de massa zoiets sowieso af zou keuren.

D6 eeeefifififirrrrvvvvnnnniiiikkkk««««!!!!: vgl. 216E4: Sokrates stelt zich “bescheiden” op, meer dan je misschien op grond
van Alkibiades’ complimenten zou verwachten. !!!!ffffÒÒÒÒddddrrrraaaa    ••••aaaauuuuttttooooËËËË: nadere toevoeging bij efirv-
nik«!, en dus een adverbiale frase: “op een manier die heel erg ‘van hemzelf’ is”, d.w.z. “op
een heel karakteristieke manier”. eeeefifififivvvvyyyyÒÒÒÒttttvvvv!!!! (D7) zegt met andere woorden vrijwel hetzelfde
(N.B. te ka¤): “op z’n gebruikelijke wijze”.

D7 tttt««««iiii    ˆ̂̂̂nnnnttttiiii: idiomatische uitdrukking: “werkelijk”.
D8 ooooÈÈÈÈ    ffffaaaaËËËËlllloooo!!!!: “geen sukkel”: Sokrates bedoelt dat Alkibiades een hele goeie deal zou maken als

hij inderdaad zozeer van een relatie met Sokrates zou profiteren. eeee‡‡‡‡ppppeeeerrrr    ééééllllhhhhyyyy∞∞∞∞    ttttuuuuggggxxxxããããnnnneeeeiiii    ˆ̂̂̂nnnnttttaaaa:
“als/mits het inderdaad waar is”, e‡per impliceert dat Sokrates zijn twijfel heeft. (Nooit en te
nimmer: “als het toevallig waar is”: het is de vraag of Sokrates de juiste man is om Alkibiades
beter te maken, maar àls, dan berust dat zeker niet op ‘toeval’!)

E1 kkkkaaaa¤¤¤¤    ttttiiii!!!!    ¶¶¶¶!!!!tttt''''    §§§§nnnn    §§§§mmmmoooo‹‹‹‹    ddddÊÊÊÊnnnnaaaammmmiiii!!!!: zet de ‘voorwaarde’ van D8 voort: “en (als) ik een vermogen in
me heb…”.

E2 éééémmmmÆÆÆÆxxxxaaaannnnÒÒÒÒnnnn: éxÆxano! ontzaglijk (‘waar geen mhxanÆ tegen is’). ttttooooiiii: de ‘aandachtvragende’
partikel: “je zou werkelijk/nota bene…”. kkkkããããlllllllloooo!!!!    tÒ schooheid. ıııırrrr≈≈≈≈iiiihhhh!!!!    êêêênnnn: opt. pot. “je zou (in
het geval dat je gelijk hebt) een ontzaglijke schoonheid … ontwaren”. kkkkaaaa‹‹‹‹    … ppppããããmmmmppppoooolllluuuu
ddddiiiiaaaaffff°°°°rrrroooonnnn: sluit aan op émÆxanon, “en (eentje) die heel veel verschilt van…”. tttt∞∞∞∞!!!!    ppppaaaarrrråååå    !!!!oooo‹‹‹‹
eeeeÈÈÈÈmmmmoooorrrrffff¤¤¤¤aaaa!!!!: eÈmorf¤a is specifieker, maar minder ‘verheven’ dan kãllo!: “het mooie uiterlijk
waarover jij beschikt (dat ‘bij je is’)”.

E3 eeeefifififi    ddddÆÆÆÆ: dÆ suggereert dat dit, gezien Alkibiades’ woorden, blijkbaar inderdaad het geval moet
zijn (maar Sokrates zelf ‘ziet’ die schoonheid niet).

E4 kkkkooooiiiinnnnvvvv!!!!ãããã!!!!yyyyaaaaiiii: koinÒoma¤ tini met iemand delen. ééééllllllllããããjjjjaaaa!!!!yyyyaaaaiiii: éllãtte!yai ruilen (ti ént¤
tino!).

E5 ooooÈÈÈÈkkkk    ÙÙÙÙllll¤¤¤¤ggggvvvviiii : litotes, met dat. ‘mensurae’: “niet in geringe mate”, “heel veel”. pppplllleeeeoooonnnneeeekkkktttteeee››››nnnn:
pleonekt°v meer hebben dan + gen. ddddiiiiaaaannnnoooo∞∞∞∞iiii: diano°omai in gedachten hebben, van zins zijn.
De uitgang -hi (niet -ei) is in het klassieke Attisch de reguliere uitgang voor de 2 sg. ind. praes.
med. van de thematische werkwoorden. -ei is later ‘aangemaakt’ naar analogie van de 3 sg. ind.
praes. act. om een onderscheid met de coniunctivus te realiseren.

E6 éééénnnntttt‹‹‹‹    ddddÒÒÒÒjjjjhhhh!!!!    ééééllllÆÆÆÆyyyyeeeeiiiiaaaannnn    kkkkaaaallll««««nnnn: “in plaats van schijn een realiteit van mooie dingen” (dÒja en
élÆyeia vaak gecontrasteerd: ‘schijn’ en ‘werkelijkheid’), d.w.z. “echte schoonheden in plaats
van schijnbare”. tttt««««iiii    ˆ̂̂̂nnnnttttiiii: zie D7. Hier geeft de frase aan dat het navolgende citaat ‘echt’ van
toepassing is.

219A1 xxxxrrrrÊÊÊÊ!!!!eeeeaaaa    xxxxaaaallllkkkkeeee¤¤¤¤vvvvnnnn: Een citaat uit Homerus (Il. 6.236), de passage over de ‘ongelijke’
wapenruil tussen Glaukon en Diomedes: “(Glaukon gaf) gouden (wapenen) voor bronzen”.
ddddiiiiaaaammmmeeee¤¤¤¤bbbbeeee!!!!yyyyaaaaiiii: onderling inwisselen, uitruilen. ééééllllllll'''': breekt de bespiegeling over de mogelijk
ongelijke ruil af (“als je gelijk hebt…”): “Maar genoeg hierover:…”

A2 mmmmaaaakkkkããããrrrriiiieeee: Colloquiale aanspreekvorm (hoofdzakelijk komedie en Plato) die aangeeft dat de an-
der met een benijdenswaardige eigenschap ‘gezegend’ is, maar vaak met de ondertoon dat het
om ‘zalige onnozelheid’ gaat. Dus eerder zoiets als “mijn lieve jongen” dan iets vlaks als “mijn
beste” (wat je, toegegeven, vroeger wel enigszins neerbuigend kon gebruiken). mmmmÆÆÆÆ    !!!!eeee    llllaaaannnnyyyyããããnnnnvvvv:
Bij lanyãnv staat degene die niet ‘doorzien’ wordt in de nom., degene die het niet door heeft in
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de acc., en het feit dat men niet doorheeft in een ptc., dus: “dat het je niet ontgaat dat ik…” ttttooooiiii:
zie 218E2.

A3 tttt∞∞∞∞!!!!    ddddiiiiaaaannnnoooo¤¤¤¤aaaa!!!!: diãnoia ≤ (‘het denken’) verstand, inzicht. ÙÙÙÙjjjjÊÊÊÊ: adv. bij ÙjÊ! scherp.
A4 tttt∞∞∞∞!!!!    éééékkkkmmmm∞∞∞∞!!!!    llllÆÆÆÆggggeeeeiiiinnnn    §§§§ppppiiiixxxxeeeeiiiirrrreeee››››nnnn: ékmÆ ≤ hoogtepunt. lÆgv + gen. ophouden met … (dingen die je

kunt ‘controleren’), over … (oncontroleerbare zaken) heen raken. Dus: “wanneer het … over
zijn hoogtepunt heen begint te raken”. ttttooooÊÊÊÊttttvvvvnnnn: scl. een scherp inzicht en een afnemend
gezichtsvermogen. ppppÒÒÒÒrrrrrrrrvvvv + gen.: ver van…

A5 ttttåååå    ppppaaaarrrr''''    §§§§mmmmooooËËËË: “dat wat van mij afkomstig is”, d.w.z. “mijn inbreng”. ttttaaaauuuuttttãããã    §§§§!!!!ttttiiiinnnn: “dat”,
terugverwijzend naar Alkibiades’ eerdere woorden, dus: “wat ik heb gezegd”.

A6 …………!!!!    ddddiiiiaaaannnnooooooooËËËËmmmmaaaaiiii: “zoals ik het in gedachten heb”, d.w.z “zoals ik het bedoel”. ooooÏÏÏÏttttvvvv: “zo, op die
manier”, d.w.z. op de manier die Sokrates aangaf (A1-4).

A7 bbbboooouuuulllleeeeÊÊÊÊoooouuuu: bouleÊomai (‘bij zichzelf te rade gaan’) bedenken.
A8 ttttooooËËËËttttÒÒÒÒ    gggg''''    eeeeÔÔÔÔ    llll°°°°ggggeeeeiiii!!!!: “Dat laatste heb je gelijk in”. (toËtÒ ge beperkend: voor Alkibiades’

eerdere woorden geldt Sokrates’ instemming niet. §§§§nnnn    … tttt««««iiii    §§§§ppppiiiiÒÒÒÒnnnnttttiiii    xxxxrrrrÒÒÒÒnnnnvvvviiii: “in de tijd die ‘op-
komt’/’nadert’ (¶peimi)”, d.w.z. “in de nabije toekomst”.

B1 bbbboooouuuulllleeeeÊÊÊÊoooommmmeeeennnnooooiiii: blijkens de 1 pl. hier niet ‘bij zichzelf bedenken’, maar: “in onderling overleg”.
nnnn««««iiiinnnn: dat. dualis: “ons beiden”

B3 §§§§gggg∆∆∆∆    mmmm¢¢¢¢nnnn    ddddÆÆÆÆ: dÆ geeft aan dat Alkibiades zijn reactie een vanzelfsprekend vindt. kkkkaaaa‹‹‹‹    ééééffffiiiieeee‹‹‹‹!!!!
ÀÀÀÀ!!!!ppppeeeerrrr    bbbb°°°°llllhhhh: “en nadat ik (mijn woorden) had afgeschoten (éf¤hmi) als pijlen/projectielen”.

B4 tttteeeettttrrrr««««!!!!yyyyaaaaiiii: inf. pf. med. van titr≈!kv ‘verwonden’, raken. Niet in de zin van ‘kwetsen’,
maar: “ik dacht dat ik raak geschoten had.” éééénnnnaaaa!!!!ttttãããã!!!!    ggggeeee: (én¤!tamai), nl. van mijn eigen bank.
ooooÈÈÈÈdddd''''    §§§§ppppiiiittttrrrr°°°°ccccaaaa!!!!    ttttooooÊÊÊÊttttvvvviiii: §pitr°pv tini (iemand) toestaan, de kans geven, dus: “zonder hem de
kans te geven…”.

B5 éééémmmmffffiiii°°°°!!!!aaaa!!!!: ptc. aor. van émfi°nnumi + dubbele acc. iem. toedekken met…..
B6 kkkkaaaa‹‹‹‹    ggggããããrrrr: “want bedenk daarbij:…”, “want let wel:…”. ttttÚÚÚÚnnnn    ttttrrrr¤¤¤¤bbbbvvvvnnnnaaaa: In tegenstelling tot

Alkibiades’ sjieke flmãtion, heeft Sokrates een eenvoudig ‘kloffie’ dat je af kunt dragen (tr¤bv).
B7 kkkkaaaattttaaaakkkklllliiiinnnneeee¤¤¤¤!!!!: katakl¤nomai gaan liggen. tttt««««    xxxxeeee››››rrrreeee: acc. dualis: “mijn armen” (≤ xe¤r is veelal

meer dan de ‘hand’ alleen.)
C1 ddddaaaaiiiimmmmoooonnnn¤¤¤¤vvvviiii    …………!!!!    ééééllllhhhhyyyy««««!!!!: …! élhy«! geeft aan dat daimon¤vi hier niet in de gebruikelijke over-

drachtelijke/afgezwakte zin van het woord gebruikt is (‘merkwaardig’, ‘wonderlijk’), maar in de
volle zin des woords (‘bovenmenselijk’). In de speech van Sokrates/Diotima was Eros zelf als
da¤mvn bestempeld, want (202A) pçn tÚ daimÒnion metajÊ §!ti yeoË te ka‹ ynhtoË, ‘‘zit
tussen god en sterveling in”.

C2 ooooÈÈÈÈdddd¢¢¢¢    ttttaaaaËËËËttttaaaa    aaaaÔÔÔÔ: verwijst naar het eerdere 216A2. “en ook dit/hiervan opnieuw niet”.
C3 ppppeeeerrrriiiieeeegggg°°°°nnnneeeettttoooo: perig¤gnomai superieur zijn, (+ gen.) zich boven iets stellen.
C4 kkkkaaaatttteeeeffffrrrrÒÒÒÒnnnnhhhh!!!!eeeennnn: katafrone« (‘naar beneden denken’) neerzien op + gen. kkkkaaaatttteeeegggg°°°°llllaaaa!!!!eeeennnn: kata-

gelãv + gen. uitlachen, bespotten. ÀÀÀÀrrrraaaa!!!!: 217A3.
C5 ÏÏÏÏbbbbrrrriiii!!!!eeeennnn: Íbr¤zv (iem.) beledigen. (Niet zozeer: ‘overmoedig zijn’, hoewel dat vaak, en volgens

Alkibiades ook hier, wel de geestesgesteldheid is die maakt dat men anderen beledigt.) Bury
wijst erop dat Ïbri! in liefdespoëzie een standaard-motief van ‘versmade’ liefde is. ppppeeeerrrr‹‹‹‹    §§§§kkkkeeee››››nnnnoooo
ggggeeee: “als het dáárom gaat”, nl. om mijn schoonheid. ŒŒŒŒ    êêêênnnnddddrrrreeee!!!!    ddddiiiikkkkaaaa!!!!ttttaaaa¤¤¤¤ : alsof het om een offi-
ciële aanklacht wegens Ïbri! (‘zinloze belediging’) gaat.

C6 tttt∞∞∞∞!!!!    …    ÍÍÍÍppppeeeerrrrhhhhffffaaaannnn¤¤¤¤aaaa!!!!: arrogantie, hoogmoed. (Dat is de geestesgesteldheid die typich bij het
plegen van Ïbri! hoort.)

C7 ‡‡‡‡!!!!tttteeee: imp.: “weet wel”, “wees er zeker van”. mmmmåååå    yyyyeeeeooooÊÊÊÊ!!!!: uit mã kun je afleiden dat de volgende
‘bezwering’ een ontkenning zal bevatten (anders is het nØ yeoÊ!). ooooÈÈÈÈdddd¢¢¢¢nnnn    ppppeeeerrrriiiittttttttÒÒÒÒtttteeeerrrroooonnnn: adver-
biale frase bij katadedaryhk≈!, “helemaal niets méér”, d.w.z. ‘zonder dat er iets meer ge-
beurde’. kkkkaaaattttaaaaddddeeeeddddaaaarrrryyyyhhhhkkkk≈≈≈≈!!!!: katadaryãnv slapen, dus: “na geslapen te hebben”.

D1 µµµµ    eeeefifififi: “dan indien..”, sluit aan op oÈd¢n perittÒteron.
D3 ttttÚÚÚÚ    … mmmmeeeettttåååå    ttttooooËËËËttttoooo: acc. resp. “in het vervolg” (= dat wat later gebeurde). tttt¤¤¤¤nnnnaaaa    … ddddiiiiããããnnnnooooiiiiaaaannnn:

“wat voor gemoedstoestand”; diãnoia niet alleen van gedachten, maar ook van wat wij ‘emo-
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ties’ noemen. ¶¶¶¶xxxxeeeeiiiinnnn: De inf. correspondeert met de ind. II e‰xon in directe rede (want verwijst
kennelijk naar het verleden): “wat voor gemoedstoestand … denken jullie dat ik had?”
≤≤≤≤ggggooooÊÊÊÊmmmmeeeennnnoooonnnn    mmmm°°°°nnnn: Hier begint een opsomming van de strijdige ‘overwegingen’ die Alkibiades
door het hoofd gingen. (Het ptc. praes. dan vaak voor ‘subjectieve’ overwegingen, de aor. voor
zakelijke observaties.)

D4 ééééggggããããmmmmeeeennnnoooonnnn: êgamai bewonderen. ttttØØØØnnnn    ttttooooÊÊÊÊttttoooouuuu    ffffÊÊÊÊ!!!!iiiinnnn: eerder “des Mannes ganzem Wesen”
(Hommel) dan “die geistige Naturanlage” (Rettig), dus iets als: “zijn karakter”.

D5 !!!!vvvvffffrrrroooo!!!!ÊÊÊÊnnnnhhhhnnnn    kkkkaaaa‹‹‹‹    éééénnnnddddrrrreeee¤¤¤¤aaaannnn: Sokrates’ gedrag tot nu toe is eerder een typisch geval van
!vfro!Ênh (‘control of desires’) dan van éndre¤a, maar net als in La. 191D-E wordt ‘stand-
houden tegen verlangens en begeerten’ als een vorm van dapperheid gepresenteerd.
§§§§nnnntttteeeettttuuuuxxxxhhhhkkkkÒÒÒÒttttaaaa: ptc. pf. act. van §ntugxãnv + dat.: “omdat ik … was tegengekomen”.

D6 ppppooootttt''''    §§§§nnnnttttuuuuxxxxeeee››››nnnn: inf. aor. van §ntugxãnv: “(zoals ik niet verwacht had) ooit te zullen ont-
moeten”: ‘dynamische’ infinitivus na oÈk ên  imhn. Hier zie je waarom de aor. in de antieke
grammatica éÒri!to! heette: de vorm lijkt qua tempus hier naar de toekomst te verwijzen (in
feite echter gaat het, zonder tijdsreferentie, om een algemene verwachting: “zo iemand loop je
niet daadwerkelijk tegen het lijf”). eeeefifififi!!!!    + acc. “met het oog op”, “als het gaat om…”. ffffrrrrÒÒÒÒnnnnhhhh!!!!iiiinnnn:
“inzicht”, “verstand”. De term herneemt !vfro!Ênhn door speciaal naar het ‘cognitieve’ aspect
daarvan (‘gezond/behouden verstand’) te verwijzen.

D7 ooooÎÎÎÎyyyy''''    ˜̃̃̃ppppvvvv!!!!    … ÙÙÙÙrrrrggggiiiizzzzoooo¤¤¤¤mmmmhhhhnnnn    eeee‰‰‰‰xxxxoooonnnn: oÈk ¶xv ˜pv! + con. ‘prospectivus’: “ik weet niet hoe ik zus
of zo kan/moet doen”, d.w.z. “ik ben niet in staat om…”. Hier de verleden variant: “ik kon on-
mogelijk boos worden”. ooooÔÔÔÔnnnn: geeft aan dat dit Alkibiades’ punt is als hij het over zijn strijdige
emoties en overwegingen heeft: “ik kon dan ook onmogelijk boos worden”. ééééppppoooo!!!!tttteeeerrrrhhhhyyyyeeee¤¤¤¤hhhhnnnn:
épo!ter°omai, verstoken raken van, zichzelf beroven van.

D8 tttt∞∞∞∞!!!!    … !!!!uuuunnnnoooouuuu!!!!¤¤¤¤aaaa!!!!: algemene term voor “de omgang”, “het contact”, (maar ook de term voor de
omgang tussen leerling en leermeester, wat voor een filosoof als Sokrates niet irrelevant lijkt.)
˜̃̃̃pppphhhhiiii: “langs welke weg” > “op welke manier”. pppprrrroooo!!!!aaaaggggaaaaggggoooo¤¤¤¤mmmmhhhhnnnn: pro!ãgomai tot zich brengen,
aan zich binden.

E1 hhhhÈÈÈÈppppÒÒÒÒrrrroooouuuunnnn: eÈpor°v goed weten hoe…, het tegendeel van épor°v. (Maar met voorafgaande
ontkenning ontstaat natuurlijk een litotes.) Niet van épor°v, dat levert ±pÒroun op. xxxxrrrrÆÆÆÆmmmmaaaa!!!!¤¤¤¤
ggggeeee: “voor geld”. Alkibiades overweegt kennelijk of hij van Sokrates zijn •ta›ro! kan maken,
zijn ‘gigolo/betaald vriendje’. Op de achtergrond speelt ongetwijfeld ook mee dat Sokrates ook
voor zijn activiteiten als filosoof principieel geen geld aannam.

E2 êêêêttttrrrrvvvvttttoooo!!!!: “onverwondbaar”, “onkwetsbaar” (titr≈!kv). ppppaaaannnnttttaaaaxxxx∞∞∞∞iiii: “overal, in alle opzich-
ten”. µµµµ    !!!!iiiiddddÆÆÆÆrrrrvvvviiii    ıııı    AAAA‰‰‰‰aaaa!!!!: Aias was niet/amper kwetsbaar voor ijzer(en wapens) vanwege zijn
vechtkunde, en speciaal vanwege zijn sterke schild (S. Ai. 576). In de Il. is hij het defensieve
‘bolwerk’ (pÊrgo!) bij uitstek van de Grieken. œœœœiiii    tttteeee        iiiimmmmhhhhnnnn: “maar datgene waarmee ik
dacht…”: nl. t∞i Àrai.

E3 èèèèllll≈≈≈≈!!!!eeee!!!!yyyyaaaaiiii: fut. van èl¤!komai gepakt worden, zich laten pakken: dus: “maar datgene waarvan
ik dacht dat het het enige was waarmee hij zich zou laten pakken…”. Hier de inf. fut. na  imhn,
omdat het hier wel om een specifieke verwachting t.a.v. de toekomst gaat: “zo zal ik hem krij-
gen”. ddddiiiieeeeppppeeeeffffeeeeÊÊÊÊggggeeeeiiii    mmmmeeee: ind. II pf. (dus verleden tijd): “(op dat punt) was hij mij ontglipt”.
±±±±ppppÒÒÒÒrrrroooouuuunnnn    ddddÆÆÆÆ : Volgens Alkibiades is zijn ‘radeloosheid’ iets dat zijn toehoorders zich inmiddels
zullen kunnen voorstellen: “ik wist het dan ook niet meer”. kkkkaaaattttaaaaddddeeeeddddoooouuuullllvvvvmmmm°°°°nnnnoooo!!!!: katadoulÒv
onderwerpen, tot slaaf maken. Alk. voelt zich in de ware zin des woords ‘verslaafd’ aan Sokra-
tes. tttteeee: knoopt deze zin aan ±pÒroun. ka¤ is hier vermeden, ongetwijfeld omdat in dØ ka¤ de
partikel ka¤ bijna altijd adverbiaal is gebruikt, zodat ±pÒroun dØ ka¤…  de  verkeerde ver-
wachting zou wekken.

E5 ppppeeeerrrriiii∞∞∞∞iiiiaaaa: ind. II van per¤eimi rondgaan: “liep ik (doelloos) rond”. ttttaaaaËËËËttttãããã    tttteeee    ggggããããrrrr…: te bereidt
hier de overgang (ka‹ metå taËta…) naar het tweede deel van Alkibiades’ verhaal voor (de
veldtocht in Poteidaia). Merk op dat door te … ka¤ de twee ‘helften’ van het verhaal nauw ver-
bonden worden: volgens Alkibiades belichten zij kennelijk twee kanten van een zaak, of vertel-
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len zij ‘hetzelfde anders’. Uit gãr kun je opmaken dat het vervolg het gebruik van de sterke
uitdrukking katadedoulvm°no! … peri∞ia (nog) duidelijker zal maken. Dat is dus kennelijk in
ieder geval iets dat de twee delen gemeen hebben: in beide gevallen heeft S. hetzelfde effect op
Alkibiades. mmmmooooiiii    … pppprrrroooouuuuggggeeeeggggÒÒÒÒnnnneeeeiiii: ind. II pf. van prog¤gnomai: “dat was mij al overkomen”, “dat
had ik reeds meegemaakt”.

E6 eeeefifififi!!!!    PPPPooootttteeeeiiiiddddaaaa¤¤¤¤aaaannnn: Poteidaia was een bondgenoot/kolonie van Athene, in opstand gedurende de
periode 435-430. De dramatische datum van het Symposion is 416, in het jaar van Agathon’s
eerste overwinning. Alkibiades vertelt dus een verhaal van ‘heel lang geleden’. (Charmides –
153A, C – speelt vlak na dezelfde expeditie.)

E7 !!!!uuuunnnneeee!!!!iiiittttooooËËËËmmmmeeeennnn: !u!!it°v samen eten. Dit berust kennelijk op een keuze van de beide heren, en
dus op vriendschap: Alkibiades en Sokrates behoorden tot verschillende fula¤ (‘districten’) en
daarmee tot verschillende legerafdelingen (tãjei!, vgl. hiervoor Th. 6.98.4, 6.100.1, 8.92.4),
maar waren kennelijk vrij om samen te eten. ttttoooo››››!!!!    ppppÒÒÒÒnnnnooooiiii!!!!: pÒnoi is de term bij uitstek voor
‘ontberingen’ die je in het leger lijdt.

E8 §§§§mmmmooooËËËË    ppppeeeerrrriiii∞∞∞∞nnnn: per¤eimi + gen. superieur zijn aan, overtreffen. Weer de superioriteit van Sokrates
(219C3).
ééééppppoooolllleeeeiiiiffffyyyy°°°°nnnntttteeee!!!!    ppppoooouuuu: épole¤pomai afgesneden raken (van het legerkamp). ppppoooouuuu: geeft aan dat dit
is wat er op een veldtocht ‘allicht’ kan gebeuren: “allicht/ongetwijfeld omdat we afgesneden
raakten”. ooooÂÂÂÂaaaa    ddddÆÆÆÆ: “zoals uiteraard (dÆ) (gebeurt)…”, d.w.z. “zoals je zo meemaakt…”.

220A1 éééé!!!!iiiitttteeee››››nnnn: é!it°v vasten. ooooÈÈÈÈdddd¢¢¢¢nnnn    ∑∑∑∑!!!!aaaannnn: vgl. 216A3, 219A2. §§§§nnnn    tttt''''    aaaaÔÔÔÔ    ttttaaaa››››!!!!    eeeeÈÈÈÈvvvvxxxx¤¤¤¤aaaaiiii!!!!: “en an-
derzijds (aÔ) bij feestmaaltijden (eÈvx¤a)…”

A2 ééééppppoooollllaaaaÊÊÊÊeeeeiiiinnnn: genieten. ttttãããã    tttt''''    êêêêllllllllaaaa: een idiomatische manier om een opvallend geval in te leiden:
“sowieso (= wat betreft de rest) en ook…. Meestal tref je in zo’n geval ka‹ dØ ka¤ gevolgd door
een nominale frase, maar ka¤ is hier tevens verbindingspartikel tussen de beide hoofdzinnen:
“was hij sowieso in staat om te genieten, en…”. N.B. tã t' êlla is acc. ‘respectus’, géén object
bij épolaÊein: datgene waarvan je geniet staat normaliter in de genitivus. kkkkaaaa‹‹‹‹    pppp¤¤¤¤nnnneeeeiiiinnnn: p¤nein
staat vooraan als topic van de zin, en fungeert dus uiteindelijk als acc. ‘respectus’ (net als tã t'
êlla) bij pãnta! §krãth!e: “en in drinken … was hij ons allemaal de baas”. (Daarvoor al als
complement bij oÈk §y°lvn en énagka!ye¤h.)

A3 ooooÈÈÈÈkkkk    §§§§yyyy°°°°llllvvvvnnnn: “zonder dat hij dat wilde”, sc. p¤nein. Sokrates ‘geeft er niet om’. ııııppppÒÒÒÒtttteeee
éééénnnnaaaaggggkkkkaaaa!!!!yyyyeeee¤¤¤¤hhhh: “telkens wanneer hij daartoe gedwongen werd”. Bij symposia was het gebruik
dat men gelijke tred met elkaar moest houden met drinken, hetgeen neerkwam op flink
doorhijsen. Het huidige symposion is bij uitzondering een feestje zónder dwang (zie inleiding
en cf. 176A-E: de afpraak is p¤nein ˜!on ín ßka!to! boÊlhtai, ‘drinken zoveel als ieder zelf
wil’). Gevolg is dat de reguliere gasten aanmerkelijk nuchterder zijn dan Alkibiades, die van
een ander feestje is komen binnenvallen.

A4 ˘̆̆̆    ppppããããnnnnttttvvvvnnnn    yyyyaaaauuuummmmaaaa!!!!ttttÒÒÒÒttttaaaattttoooonnnn: “wat het allergekste is…”. mmmmeeeeyyyyÊÊÊÊoooonnnnttttaaaa: Het ptc. bij een ww. van
waarneming. meyÊv dronken zijn. ooooÈÈÈÈddddeeee¤¤¤¤!!!!    … éééénnnnyyyyrrrr≈≈≈≈ppppvvvvnnnn: wat informeel: “geen mens”, “hele-
maal niemand”.

A5 ttttooooÊÊÊÊttttoooouuuu: sc. van Sokrates’ bestendigheid tegen drank. kkkkaaaa‹‹‹‹    aaaaÈÈÈÈtttt¤¤¤¤kkkkaaaa: “ook zo dadelijk weer” (tij-
dens de rest van het feestje). ıııı    ¶¶¶¶lllleeeeggggxxxxoooo!!!!    ¶¶¶¶!!!!ttttaaaaiiii: Een ¶legxo! is een ‘testresulaat’, dus niet alleen
een ‘weerlegging’ (zoals in Sokratische conversaties meestal) maar eventueel ook een positief
‘bewijs’. Dus: “daarvan … zullen we zo meteen wel weer het bewijs zien.”

A6 pppprrrrÚÚÚÚ!!!!    dddd¢¢¢¢    aaaaÔÔÔÔ: Nu een ander (aÔ) type daden van volharding: “en verder, met het oog op/als het
gaat om…”. ttttåååå!!!!    … kkkkaaaarrrrtttteeeerrrrÆÆÆÆ!!!!eeeeiiii!!!!: “het (herhaald) volharden tegen/verdragen van…”.

A7 aaaaÈÈÈÈttttÒÒÒÒyyyyiiii: “ter plaatse”, sc. in Poteideia. yyyyaaaauuuummmmãããã!!!!iiiiaaaa    ±±±±rrrrggggããããzzzzeeeettttoooo: in het colloquiale taalgebruik is
§rgãzomai + acc. niet meer dan (iets) doen, dus: “heeft hij wonderlijke dingen gedaan/laten
zien”.

B1 ppppooootttteeee: “eens” (bij een bepaalde gelegenheid). ppppããããggggoooouuuu: pãgo! ı vorst. ooooÂÂÂÂoooouuuu    ddddeeeeiiiinnnnoooottttããããttttoooouuuu: o·ou
kwalificeert deinotãtou: “zoals het verschrikkelijkst is”, d.w.z. “heel erg verschrikkelijk”. kkkkaaaa‹‹‹‹
ppppããããnnnnttttvvvvnnnn: De gen. abs. wordt voortgezet.
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B2 ±±±±ffffiiiieeee!!!!mmmm°°°°nnnnvvvvnnnn: Na de bijzin e‡ ti! §j¤oi, ‘(steeds) wanneer iemand naar buiten ging’, wordt hier de
gen. abs. weer opgepakt. ±mfie!m°nvn: ptc. pf. van émfiennumai aantrekken, dus: “met … aan”
(toestand).

B3 yyyyaaaaÊÊÊÊmmmmaaaa!!!!ttttaaaa    … ˜̃̃̃!!!!aaaa: “onwijs veel (kleren)”. ddddÆÆÆÆ: ‘dat kun je je voorstellen’. ÍÍÍÍppppooooddddeeeeddddeeeemmmm°°°°nnnnvvvvnnnn:
Ípod°omai schoeisel onderbinden. Dit bereidt erop voor dat Sokrates natuurlijk weer
blootsvoets liep, zoals hij meestal deed. Overigens, speciaal voor Agathons feest is Sokrates
vandaag (174A3) leloum°non te ka‹ tå! blaÊta! Ípodedem°non, “piekfijn verzorgd en met
sandalen aan”. §§§§nnnneeeeiiiilllliiiiggggmmmm°°°°nnnnvvvvnnnn    ttttooooÁÁÁÁ!!!!    ppppÒÒÒÒddddaaaa!!!!: §n°littomai (een deel van het eigen lichaam) inwik-
kelen, dus: “met de voeten íngewikkeld …”

B4 pppp¤¤¤¤lllloooouuuu!!!!: schol. p›lo!: flmãtion §j §r¤ou pilÆ!ev! ginÒmenon, efi! Íet«n ka‹ xeim≈nvn êmunan:
“een p›lo! is een lap stof die gemaakt wordt door wol te vervilten, ter bescherming tegen regen
en kou”. éééérrrrnnnnaaaakkkk¤¤¤¤ddddaaaa!!!!: érnak¤! schapenvacht. §§§§nnnn    ttttooooÊÊÊÊttttooooiiii!!!!: “onder die omstandigheden”.

B5 ttttooooiiiiooooËËËËttttoooonnnn    ˜̃̃̃nnnnppppeeeerrrr: ˜n    per    definiërend: “van dezelfde soort als…”, “net zo een … als”.
B6 éééénnnnuuuuppppÒÒÒÒddddhhhhttttoooo!!!!: ongeschoeid. In 203D, in de speech van Diotima/Sokrates wordt ook Eros zelve

voorgesteld als een arme bedelaar, !klhrÚ! ka‹ aÈxmhrÚ! ka‹ énupÒdhto! ka‹ êoiko!, ‘ge-
hard, smerig, ongeschoeid, en dakloos’.

B7 !!!!ttttrrrraaaattttiiii««««ttttaaaaiiii: !trati≈th! ı soldaat. ÍÍÍÍpppp°°°°bbbblllleeeeppppoooonnnn: Ípobl°pv 'stiekem (Ípo-), d.w.z. met
argwaan naar iemand kijken’.

C1 …………!!!!: “in de gedachte dat…”, “alsof…”. kkkkaaaattttaaaaffffrrrroooonnnnooooËËËËnnnnttttaaaa: cf. 216D8. kkkkaaaa‹‹‹‹    ttttaaaaËËËËttttaaaa    mmmm¢¢¢¢nnnn    ddddØØØØ    ttttaaaaËËËËttttaaaa:
“En zoveel (‘dat’, taËta 1) dan hierover (‘wat dat betreft’, taËta 2)”, d.w.z. “Ok, genoeg hier-
over”. Een overgangsformule. Het is verleidelijk om te vertalen “dat is dan weer dat”, maar dat
klinkt wat te geringschattend.

C2 Een citaat uit Od. 4.242 éll' oÂon tÒd' ¶reje ka‹ ¶tlh kãrtero! énÆr, “maar wat die sterke
man daar verrichtte en durfde” (Helena over Odysseus). Hier o‰on d' aÔ: “maar verder, wat…”.

C3 !!!!uuuunnnnnnnnÒÒÒÒhhhh!!!!aaaa!!!!: !unno°v (iets) bedenken.
C4 aaaaÈÈÈÈttttÒÒÒÒyyyyiiii: “daar”, “ter plaatse”. ßßßßvvvvyyyyeeeennnn: ‘s morgens vroeg. eeeeflflflfl!!!!ttttÆÆÆÆkkkkeeeeiiii    !!!!kkkkoooopppp««««nnnn: ind. II perf. van

·!tamai. !kop°v niet alleen ‘bekijken’ maar ook ‘beschouwen’, ‘overdenken’. Dus “bleef hij
(het) staan overdenken”. Een vergelijkbare ‘denkpauze’ nam Sokrates ook vlak voor aankomst
bij Agathon thuis (174Dff.); daardoor miste hij het halve diner (175C). ooooÈÈÈÈ    pppprrrroooouuuuxxxxvvvvrrrreeee››››    aaaaÈÈÈÈtttt««««iiii:
proxvr°v verder komen, opschieten, dus: “het schoot niet op voor hem”, d.w.z. “hij kwam
niet verder”.

C5 ooooÈÈÈÈkkkk    éééénnnn¤¤¤¤eeeeiiii: én¤hmi laten gaan, opgeven. mmmmeeee!!!!hhhhmmmmbbbbrrrr¤¤¤¤aaaa    ≤ middag.
C6 ëëëënnnnyyyyrrrrvvvvppppooooiiii: ofl ênyrvpoi, “de mensen”, neerbuigender/informeler dan ofl êndre!. êêêêlllllllloooo!!!!

êêêêllllllllvvvviiii: “de een tegen de ander”, “men … tot elkaar”. Door êllo! êllvi staat het navolgende
werkwoord in het enkelvoud.

C7 §§§§jjjj    ••••vvvvyyyyiiiinnnnooooËËËË: “sinds vanmorgen vroeg”. ßßßß!!!!tttthhhhkkkkeeee: ind. I perf., de modus van de directe rede.
C8 tttteeeelllleeeeuuuutttt««««nnnntttteeee!!!!: “aan het einde komend” (teleutãv), d.w.z. “tenslotte”. tttt««««nnnn    ÉÉÉÉIIII≈≈≈≈nnnnvvvvnnnn: “The

Athenians had a large allied contingent at Potidaea (Thuc. 1.61.4), and most of the allies were
Ionian”. (Dover.)

D1 kkkkaaaa¤¤¤¤    ggggããããrrrr: 219B6. ttttÒÒÒÒtttteeee    gggg'''': “bij díe gelegenheid” (ge!), anders dan tijdens de vorige episode, die
in de winter speelde. xxxxaaaammmmeeeeÊÊÊÊnnnniiiiaaaa: schol. tapeinå klin¤dia (“lage bedjes”), dus vermoedelijk een
soort matjes. §§§§jjjjeeeennnneeeeggggkkkkããããmmmmeeeennnnooooiiii: ptc. aor. bij §kf°rv. De aor. ≥negka is gangbaar naast de vorm uit
de stamtijdenlijst ≥negkon.   

D2    §§§§nnnn    tttt««««iiii    ccccÊÊÊÊxxxxeeeeiiii: “in de koelte” (tÚ cËxo!). Blijkens ëma m°n …  ëma d° was het in deze om-
standigheden ook gewoon prettig om in de buitenlucht te slapen.

D3 eeeeflflflfl!!!!ttttÆÆÆÆjjjjooooiiii: opt. van het fut. bij het pf. ß!thka. De opt. fut. ‘obliquus’ correspondeert met een ind.
fut. in directe rede: “of hij … zou blijven staan”. ßßßßvvvv!!!! dageraad.

D4 éééénnnn°°°°!!!!xxxxeeeennnn: én°xv intr. opkomen.
D5 eeeefifififi    dddd¢¢¢¢    bbbbooooÊÊÊÊlllleeee!!!!yyyyeeee: “als jullie (nog meer) willen (horen)”, d.w.z. “en verder”. ttttooooËËËËttttoooo    ggggããããrrrr: bedoeld

is kennelijk het optreden van Sokrates §n ta›! mãxai!.
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D6 dddd¤¤¤¤kkkkaaaaiiiiÒÒÒÒnnnn    ggggeeee: ge ‘beperkend’: “het is niet meer dan terecht”. Waar veel in Alkibiades’ speech tot
nu toe half en half als een aanklacht klonk, volgt nu kennelijk een ‘pluspunt’ dat hij Sokrates
ruiterlijk moet toegeven. ééééppppooooddddooooËËËËnnnnaaaaiiii: épod¤dvmi teruggeven (van iets dat men verschuldigd is).
Hier lost Alkibiades met zijn verhaal over de gevechten kennelijk een ‘ereschuld’ is, dus zoiets
als: “het is niet meer dan terecht dat ik hem op dat punt terugbetaal”. ≤≤≤≤    mmmmããããxxxxhhhh: “het (welbekende)
gevecht”, sc. in 432, voorafgaand aan een volledige blokkade van Poteidaia. §§§§jjjj    ∏∏∏∏!!!!: “waarna”.

D7 ttttéééérrrriiii!!!!tttteeee››››aaaa: “de prijs voor dapperheid”, “m’n onderscheiding”.
E1 ooooÈÈÈÈkkkk    §§§§yyyy°°°°llllvvvvnnnn: “omdat hij niet bereid was om…”. ééééppppoooolllliiiippppeeee››››nnnn: épole¤pv in de steek laten. In

179A speculeert Phaidros erover dat een leger idealiter uit minnaars en beminden zou moeten
bestaan, want geen minnaar zou bereid zijn om §gkatalipe›n ge tå paidikã, ‘zijn vriendje in
de steek te laten’.

E2 !!!!uuuunnnnddddiiii°°°°!!!!vvvv!!!!eeee: !un-dia!≈izv “gezamenlijk/in een moeite door (!un-) er doorheen (dia-)
slepen/redden”. ttttåååå    ˜̃̃̃ppppllllaaaa: “important not only because of their monetary and artistic value, but
because to return from battle (even wouded) wihout one’s equipment was to give rise to slan-
derous rumours that one had discarded it in order to run away faster”. (Dover.) Verlies van je
wapenen is dus de ultieme schande. Aristophanes drijft bijvoorbeeld voortdurend de spot met
Kleonymos, een bekende Athener die zoiets zou hebben gedaan en =¤ca!pi! (Nu. 353),
‘schildwegwerper’ wordt genoemd. Dat zoiets ook een verlies aan mannelijkheid/éndre¤a in-
houdt blijkt ook uit hetzelfde stuk, als Strepsiades in de grammaticales bij Sokrates volhoudt dat
Kleonymos eigenlijk KlevnÊmh zou moeten heten (Nu. 680).

E3 §§§§kkkk°°°°lllleeeeuuuuoooonnnn    …  ttttooooÁÁÁÁ!!!!    !!!!ttttrrrraaaatttthhhhggggooooÊÊÊÊ!!!!: gezien de heikele situatie waarschijnlijk zonder de precieze
toedracht uit de doeken te doen (vgl. Alkibiades’ opmerking dat hij “in het krijt stond”: D5-6).

E4 ttttooooËËËËttttÒÒÒÒ    ggggeeee    mmmmooooiiii    ooooÎÎÎÎtttteeee    mmmm°°°°mmmmcccchhhhiiii: “Dat (althans) zul je me niet (kunnen) verwijten”, sc. dat ik niet zou
hebben geprobeerd de onterechte toekenning van de prijs te voorkomen. toËto ge is ‘beper-
kend’: A. is zich kennelijk bewust dat zijn optreden in het algemeen niet prijzenswaardig was.

E5 ééééllllllllåååå    ggggããããrrrr: éllã breekt Alkibiades’ argumenten van E2-4 af, en gãr ‘motiveert’ de afbreking:
“maar goed, maar hoe dit zij:…”. ttttÚÚÚÚ    §§§§mmmmÚÚÚÚnnnn    ééééjjjj¤¤¤¤vvvvmmmmaaaa: “mijn status/ standing”.

E6 pppprrrrooooyyyyuuuummmmÒÒÒÒtttteeeerrrroooo!!!! §§§§gggg°°°°nnnnoooouuuu: prÒyumo! e‰nai ergens ‘vóór’ zijn: “was jij er nog meer vóór…”.
E7 §§§§mmmm¢¢¢¢    llllaaaabbbbeeee››››nnnn    ≥≥≥≥    !!!!aaaauuuuttttÒÒÒÒnnnn: µ !autÒn hangt, net als de gen. ‘comparationis’ t«n !trathg«n, af van

de comp. proyumÒtero!. In het Ndl. gaat dat niet, en kun je iets zeggen als “dat ik ‘m kreeg in
plaats van jijzelf”. ¶¶¶¶ttttiiii    ttttoooo¤¤¤¤nnnnuuuunnnn: “en verder, let op”.

E8 ééééppppÚÚÚÚ    DDDDhhhhllll¤¤¤¤oooouuuu: Delion is een plaats in Boiotië: in 424 leden de Atheners daar een pijnlijke neder-
laag tegen de Thebanen. Dit is de slag waarin Laches (La. 181B) Sokrates met bewondering
heeft gadegeslagen.

221A 1 ¶¶¶¶ttttuuuuxxxxoooonnnn    … ppppaaaarrrraaaaggggeeeennnnÒÒÒÒmmmmeeeennnnoooo!!!!: “ik was daar … aanwezig” (maar natuurlijk niet ‘toevallig’!).
A2 éééénnnneeeexxxx≈≈≈≈rrrreeeeiiii: énaxvr°v terugwijken. §§§§!!!!kkkkeeeeddddaaaa!!!!mmmm°°°°nnnnvvvvnnnn    … tttt««««nnnn    éééénnnnyyyyrrrr≈≈≈≈ppppvvvvnnnn: !kedãnnumai zich ver-

spreiden, uiteen raken, “toen de manschappen al uiteen waren”: de slagorde is dus al geheel
verstoord.

A3 oooottttÒÒÒÒ!!!!    tttteeee    ëëëëmmmmaaaa    kkkkaaaa‹‹‹‹    LLLLããããxxxxhhhh!!!!: Pikant, dit énex≈rei als je aan de discussie in La. denkt. ppppeeeerrrriiiittttuuuugggg----
xxxxããããnnnnvvvv: “ik ben in de buurt”.

A4 ppppaaaarrrraaaakkkkeeeelllleeeeÊÊÊÊoooommmmaaaaiiii: aanmoedigen. aaaaÈÈÈÈttttoooo››››nnnn: dat. dualis.
A5 ééééppppoooolllleeee¤¤¤¤ccccvvvv: cf. 220E1. aaaaÈÈÈÈtttt≈≈≈≈: dualis, “het tweetal”.
A6 §§§§nnnn    ffffÒÒÒÒbbbbvvvviiii    ∑∑∑∑: ∑ is 1e sg. ind. II van efim¤. §n fÒbvi efim¤: “in een situatie zijn die aanleiding geeft

tot fÒbo!” dus niet: “ik was minder bang”, maar “ik had minder reden tot angst”.
A6 pppprrrr««««ttttoooonnnn    mmmm°°°°nnnn: A. gaat opsommen wat hij allemaal heeft geobserveerd.
B1    tttt««««iiii    ¶¶¶¶mmmmffffrrrrvvvvnnnn    eeee‰‰‰‰nnnnaaaaiiii: “in het ¶mfrvn zijn”, dus: “hoezeer hij Laches overtrof in koelbloedigheid”.

¶mfrvn: “bij zinnen”, “bij zijn verstand”, in tegenstelling tot verschillende soorten man¤a, in-
clusief – zoals hier – paniek. Ook deze ‘bezonnen’, ‘coole’ houding is een aspect van Sokrates’
!vfro!Ênh.

B2 ttttÚÚÚÚ    !!!!ÚÚÚÚnnnn    ddddØØØØ    ttttooooËËËËttttoooo: “dat zijn, zoals je weet, jouw woorden”, d.w.z. “om jouw woorden te ge-
bruiken”. Wijst vooruit naar het citaat brenyuÒmeno! ktl. ddddiiiiaaaappppoooorrrreeeeÊÊÊÊeeee!!!!yyyyaaaaiiii voortstappen.
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B3 bbbbrrrreeeennnnyyyyuuuuÒÒÒÒmmmmeeeennnnoooo!!!!    kkkkaaaa‹‹‹‹    tttt»»»»ffffyyyyaaaallllmmmm∆∆∆∆    ppppaaaarrrraaaabbbbããããllllllllvvvvnnnn: “plechtig voortstappend en naar alle kanten kij-
kend”. Een toespeling op Ar. Nu.. 362 ˜ti brenyÊei t' §n ta›!i ıdo›! ka‹ t»fyalm∆
parabãllei!, “omdat je parmantig rondstapt en met je ogen alle kanten oprolt”.

B4 ±±±±rrrr°°°°mmmmaaaa    ppppaaaarrrraaaa!!!!kkkkoooopppp««««nnnn: “kalm om zich heenkijkend”. Deze woorden maken duidelijk hoe vir-
tuoos de Aristophanes-adaptatie is: Wat bij Aristophanes pure karikatuur is, wordt hier een te-
ken van kalmte en waakzaamheid.

B5 dddd∞∞∞∞lllloooo!!!!        nnnn: d∞lo! efim¤ duidelijk laten zien. ppppÒÒÒÒrrrrrrrrvvvvyyyyeeeennnn: “van verre”. eeee‡‡‡‡    ttttiiii!!!!    ëëëëcccceeeettttaaaaiiii    ttttooooÊÊÊÊttttoooouuuu    ttttooooËËËË
éééénnnnddddrrrrÒÒÒÒ!!!!: kennelijk vanuit het perspectief van mogelijke vijanden bekeken: “als je die man aan-
valt…”.

B6 §§§§rrrrrrrrvvvvmmmm°°°°nnnnvvvv!!!!: adv. bij het ptc. pf. med. van =≈nnumai sterk zijn, dus: “krachtig”, “geducht”.
éééémmmmuuuunnnneeee››››ttttaaaaiiii: fut. van émÊnomai.

B7 ééééppppÆÆÆÆiiiieeeeiiii: ind. II praes. êpeimi (e‰mi): “daardoor kon hij … ontkomen”. ıııı    ••••ttttaaaa››››rrrroooo!!!!: “zijn kame-
raad/wapenbroeder”, i.e. Laches. (De suggestie is pijnlijk.) De lezing ı •ta›ro! is afkomstig uit
een citaat bij Aelius Aristides II p. 72, en is duidelijk te verkiezen boven de lezing ı ßtero! van
de handschriften. Verwarring tussen de twee is heel goed mogelijk omdat het verschil in klank
tussen e en ai op een gegeven moment verdwijnt. !!!!xxxxeeeeddddÒÒÒÒnnnn    …  ttttiiii: “in het algemeen”, “in de re-
gel”. tttt««««nnnn    ooooÏÏÏÏttttvvvv    ddddiiiiaaaakkkkeeeeiiiimmmm°°°°nnnnvvvvnnnn: “mensen met zo’n houding”, cf. 215E6.

B8 pppprrrroooottttrrrrooooppppããããddddhhhhnnnn: adv. halsoverkop.
C2 ppppoooollllllllãããã    … êêêêllllllllaaaa: acc. ‘respectus’: “op veel andere punten”. ¶¶¶¶xxxxooooiiii: + inf. §pain°!ai.
C3 tttt««««nnnn    mmmm¢¢¢¢nnnn    êêêêllllllllvvvvnnnn    §§§§ppppiiiitttthhhhddddeeeeuuuummmmããããttttvvvvnnnn: §pitÆdeuma bezigheid, activiteit, gewoonte: “als het gaat om

zijn overige bezigheden”. De gen. is uiteindelijk bij het verbum dicendi (ên…) e‡poi te betrek-
ken en te duiden in de zin van “(iets) ergens van/over zeggen”. Het gebruik van de gen. in
vooropgeplaatste topic-constituenten in zinnen met een verbum dicendi is niet ongebruikelijk:
de gen. geeft dan in bredere zin het thema aan waar we het over hebben (en is dan te duiden als:
“we zitten in de algemene sfeer van …”, bijna als een soort ‘partitivus’) en de navolgende
clause preciseert wat men daarover precies zou moeten zeggen. In vertaling kun je dat amper
weergeven, hier temeer niet omdat ook de voorzetselbepaling per‹ êllou (“over een ander”)
natuurlijk nauw bij (ên…) e‡poi te betrekken is.

C4 mmmmhhhhddddeeeennnn‹‹‹‹    éééénnnnyyyyrrrr≈≈≈≈ppppvvvvnnnn: cf. 220D7. Blijkens mhden¤ is de gesubst. inf.-frase tÚ mhden‹ ényr≈pvn
˜moion e‰nai een hypothetisch geval, dat voor Sokrates kennelijk opgaat: “Maar als men aan
geen mens gelijk is”. ˜moion e‰nai gaat kennelijk verder dan een paar bezigheden met anderen
delen: het duidt kennelijk een meer fundamentele overeenkomst aan, die Sokrates met niemand
anders vertoont.

C5 tttt««««nnnn ppppaaaallllaaaaiiii««««nnnn: met de ‘ouden’ bedoelt Alkibiades blijkens het vervolg mythologische figuren.
(De gen. is natuurlijk ‘partitivus’ in aansluiting op ényr≈pvn.)

C6 êêêêjjjjiiiioooonnnn    ppppaaaannnnttttÚÚÚÚ!!!!    yyyyaaaaÊÊÊÊmmmmaaaattttoooo!!!!: “verdient alle (denkbare) verwondering”. ééééppppeeeeiiiikkkkãããã!!!!eeeeiiiinnnn    êêêênnnn    ttttiiii!!!!:
épeikãzv vergelijken: “(daarmee) zou men Brasidas kunnen vergelijken”.

C7 BBBBrrrraaaa!!!!¤¤¤¤ddddaaaannnn: Spartaans generaal, gesneuveld in de slag bij Amphipolis (422), dus in 416 strikt ge-
nomen niet, maar in ruimere zin duidelijk wél iemand t«n nËn ˆntvn.

C8 ÉÉÉÉAAAAnnnnttttÆÆÆÆnnnnoooorrrraaaa: Antenor ws de Trojaanse tegenhanger van Nestor (wijze raadsman).
D1 kkkkaaaattttåååå    ttttaaaaÎÎÎÎtttt'''': “langs dezelfde lijnen”, “op dezelfde manier”. ooooÍÍÍÍttttoooo!!!!¤¤¤¤: aanwijzend: “hij hier”.
D2 ttttØØØØnnnn    ééééttttoooopppp¤¤¤¤aaaannnn: acc. resp., étop¤a ≤ excentriciteit. (êtopon is wat je ‘op geen enkele plaats te-

genkomt’). Dus: “maar zo exotisch als deze kerel hier is…”.
D3 §§§§ggggggggÊÊÊÊ!!!!: “dichtbij”. tttt««««nnnn    nnnnËËËËnnnn: ‘partitivus’: “onder de mensen van nu”.
D4 eeeefifififi    mmmmØØØØ    êêêêrrrraaaa    eeeefifififi: “behalve wellicht (efi mÆ) dan kennelijk (êra) als (efi) … “. oooo‰‰‰‰!!!!    llll°°°°ggggvvvv: “met datgene

dat ik zojuist genoemd heb”: een verwijzing naar de vergelijking aan het begin, waar A. Sokra-
tes met silenen en satyrs vergeleek.

D5 mmmmhhhhddddeeeennnn¤¤¤¤: we zitten nog steeds in de sfeer van een aanname (‘behalve als wellicht…’). aaaaÈÈÈÈttttÚÚÚÚnnnn    kkkkaaaa‹‹‹‹
ttttooooÁÁÁÁ!!!!    llllÒÒÒÒggggoooouuuu!!!!: vgl. D2: Er is tussen Sokrates en de Silenen en satyrs kennelijk inderdaad een
verdergaande ımoiÒth! (‘wezensovereenkomst’).
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D6 kkkkaaaa‹‹‹‹    ggggåååårrrr    ooooÔÔÔÔnnnn: De vermelding van Sokrates’ lÒgoi brengt Alkibiades op een punt (oÔn) dat hij
daarstraks vergeten is, maar dat hij nu wel degelijk erbij moet betrekken (ka‹ gãr): Sokrates’
woorden lijken evenzeer sterk op zo’n sileen-met-verrassing. §§§§nnnn    ttttoooo››››!!!!    pppprrrr≈≈≈≈ttttooooiiii!!!!: “in mijn eerste
woorden”, d.w.z. “aan het begin”.

D8 ttttoooo››››!!!!    ddddiiiiooooiiiiggggoooommmm°°°°nnnnooooiiii!!!!: dio¤gv openen. Het ptc. heeft modale lading: “die je open kunt maken”.
E2 ttttooooiiiiaaaaËËËËttttaaaa: “zulke”, sc. pãnu gelo›a.    kkkkaaaa‹‹‹‹    ÙÙÙÙnnnnÒÒÒÒmmmmaaaattttaaaa    kkkkaaaa‹‹‹‹    ====ÆÆÆÆmmmmaaaattttaaaa: ˆnoma is het gebruikelijke

woord voor een ‘naam’ of ‘(naam)woord’, =∞ma wordt gebruikt voor een ‘uitspraak’: een frase
of, in de grammatica in strictere zin eventueel ook een predicaat. Hier gaat het kennelijk om de
woorden die Sokrates (in zijn voorbeelden in discussies) gebruikt en de uitspraken die hij in
verband daarmee doet.

E3 ppppeeeerrrriiiiaaaammmmpppp°°°°xxxxoooonnnnttttaaaaiiii: periamp°xomai aanhebben.
E4 ddddoooorrrrããããnnnn: dorã ≤ huid. ˆ̂̂̂nnnnoooouuuu!!!!    .. kkkkaaaannnnyyyyhhhhllll¤¤¤¤oooouuuu!!!!: kanyÆlio! pakezel. llll°°°°ggggeeeeiiii: “hij heeft het over…”.

Kallikles in Gorgias 490C heeft dezelfde klacht: étexn«! ge ée‹ !kut°a! te ka‹ knaf°a! ka‹
mage¤rou! l°gvn ka‹ fiatroÁ! oÈd¢n paÊei, “je hebt het gewoon altijd over schoenmakers,
wolkammers, koks en artsen; het houdt niet op”. xxxxaaaallllkkkk°°°°aaaa!!!!: xalkeÊ! ı smid. !!!!kkkkuuuuttttoooottttÒÒÒÒmmmmoooouuuu!!!!: !ku-
totÒmo! ı leersnijder (t°mnv), schoenmaker. bbbbuuuurrrr!!!!oooodddd°°°°ccccaaaa!!!!: bur!od°ch! leerlooier.

E5 ddddiiiiåååå    tttt««««nnnn    aaaaÈÈÈÈtttt««««nnnn: Ùnomãtvn kennelijk: “door middel van dezelfde woorden”. ttttåååå    aaaaÈÈÈÈttttãããã: dit zit
dan op het niveau van de =Æmata: “dezelfde dingen”.

E6 êêêêppppeeeeiiiirrrroooo!!!!: onervaren, d.w.z. “die hem niet kent”. éééénnnnÒÒÒÒhhhhttttoooo!!!!: “onnozel”.
222A1 ddddiiiiooooggggoooommmm°°°°nnnnoooouuuu!!!!: Het ptc. bij het ww. van waarneming fid≈n: fifififidddd∆∆∆∆nnnn    êêêênnnn    ttttiiii!!!!: blijkens ên zitten we

in de ‘potentiële’ sfeer: “als je ze zou zien opengaan…”. Strikt genomen verwacht je daarna een
optativus, maar Alkibiades verandert straks van constructie: eÍrÆ!ei.

A2 §§§§nnnnttttÒÒÒÒ!!!!    aaaaÈÈÈÈtttt««««nnnn    ggggiiiiggggnnnnÒÒÒÒmmmmeeeennnnoooo!!!!: §ntÒ! + gen. binnenin: dus: “als je tot hun binnenste zou doordrin-
gen”. nnnnooooËËËËnnnn    ¶¶¶¶xxxxoooonnnnttttaaaa!!!!: noËn ¶xv “verstandig zijn”, “zin hebben” (in de zin van: niet inhoudsloos
zijn).

A3 ¶¶¶¶nnnnddddoooonnnn: bep. bij noËn ¶xonta!: ‘Van binnen’ zijn Sokrates’ woorden niet gelo›oi. mmmmÒÒÒÒnnnnoooouuuu!!!!: pre-
dicatief bij noËn ¶xonta!: “als enige”. eeeeÍÍÍÍrrrrÆÆÆÆ!!!!eeeeiiii: De verandering van constructie (géén opt. pot.
meer, maar ind. fut., cf. 222A2) lijkt hier gerechtvaardigd doordat Alkibiades hier stelliger over
is: “Als je ze (eventueel) open zou zien gaan … zul je (ongetwijfeld) vinden…”. [Daarom lijkt
correctie van fid∆n ên ti! in fid∆n aÔ ti! (Bekker) onnodig en ongewenst: “en verder, wanneer
je ze ziet opengaan…”.]

A4 pppplllleeee››››!!!!ttttaaaa    ééééggggããããllllmmmmaaaatttt''''    éééérrrreeeetttt∞∞∞∞!!!!    … ¶¶¶¶xxxxoooonnnnttttaaaa!!!!: Dit zet de beeldspraak van de silenen-beeldjes voort,
die van binnen echte égãlmata (godenbeeldjes) bevatten.

A5 tttteeee¤¤¤¤nnnnoooonnnnttttaaaa!!!!: te¤nv van woorden: “betrekking hebben op”. Sokrates’ woorden ‘slaan’ wel de-
gelijk ergens op. pppprrrroooo!!!!ÆÆÆÆkkkkeeeeiiii: pro!Ækei moi + inf. “het komt op mijn weg om…”, “het past mij
om…”.

A6 tttt««««iiii    mmmm°°°°lllllllloooonnnnttttiiii    … ¶¶¶¶!!!!eeee!!!!yyyyaaaaiiii: m°llonti … ¶!e!yai drukt het ‘doel’ uit waar !kope›n een voorwaarde
is: “degene die … wil worden”, “als je … wilt worden”.

A8 !!!!uuuummmmmmmmeeee¤¤¤¤jjjjaaaa!!!!: !umme¤gnumi erdoorheen mengen. ÏÏÏÏbbbbrrrriiii!!!!eeeennnn : cf. 219D5. kkkkaaaa‹‹‹‹    mmmm°°°°nnnnttttooooiiii: Alkibiades
spreekt een verwachting tegen die zijn publiek misschien ten onrechte heeft, dat zijn ervaring
met Sok. een vrij uniek geval is: “en vergis je niet:…”.

B1 XXXXaaaarrrrmmmm¤¤¤¤ddddhhhhnnnn: Een van de centrale figuren uit de dialoog Charmides. Charmides wordt daar gepor-
tretteerd als bijzonder mooi, en bijzonder !≈frvn, hoewel hij Sokrates natuurlijk niet kan
uitleggen wat !vfro!Ênh is. Hoewel Sokrates het ook niet weet, beluit Charmides bij Sokrates
in de buurt te blijven. In Chrm. 155D krijgt Sokrates per ongeluk een ‘inkijkje’ binnen Char-
mides’ flmãtion, maar hoewel flink van zijn stuk gebracht weet hij zich te beheersen.
Net als Alkibiades is Charmides overigens in opspraak geraakt. In zijn geval gaat het om de oli-
garchie van de Dertig: Charmides deed mee met het bewind onder leiding van zijn oom Kritias,
en sneuvelde in de burgeroorlog tegen de demokraten. De associatie van Sokrates met figuren
als Alkibiades en Charmides (en in het laatste geval zeker ook de connectie van Plato zelf:



© Adriaan Rademaker – Universiteit Leiden / Plato Symposium 215a4–222b7 / 19

Charmides was zijn oom, en Kritias zijn oud-oom) is dus voor de auteur Plato een heikel punt,
waarop hij iets heeft uit te leggen.

B2 EEEEÈÈÈÈyyyyÊÊÊÊddddhhhhmmmmoooonnnn: “Euthydemus was also beautiful, as is clear from Xen. Mem. 1.2.29, 4.2.1 (the
sophist after whom the dialogue Euthydemus is named is another person).” (Dover).

B3 §§§§jjjjaaaappppaaaatttt««««nnnn: §japatãv volkomen misleiden. …………!!!!    §§§§rrrraaaa!!!!ttttÆÆÆÆ!!!!: “als een §ra!tÆ!”, “alsof hij hun
§ra!tÆ! was. ppppaaaaiiiiddddiiiikkkkåååå    …    aaaaÈÈÈÈttttÚÚÚÚ!!!!    kkkkaaaayyyy¤¤¤¤!!!!ttttaaaattttaaaaiiii: kay¤!tamai zich opstellen, zich positioneren.
“wordt hij … zelf (hun) paidikã”.

B4 ìììì    ddddØØØØ    kkkkaaaa‹‹‹‹    !!!!oooo‹‹‹‹    llll°°°°ggggvvvv: dÆ laat blijken dat Alkibiades’ waarschuwing aan Agathon een voor de
hand liggende is: Agathon is jong, en voordat Alkibiades aan zijn speech begon, was er een
hoop gedoe over wie er naast Agathon mocht liggen, Sokrates of Alkibiades.

B5 mmmmØØØØ    §§§§jjjjaaaappppaaaattttçççç!!!!yyyyaaaaiiii: Blijkens mÆ zitten we in de modale sfeer: in directe rede zou je een imperati-
vus hebben: “laat je niet om de tuin leiden”.

B6 ggggnnnnÒÒÒÒnnnnttttaaaa: “leer van t«n ≤metervn payhmãtvn.” eeeeÈÈÈÈllllaaaabbbbhhhhyyyy∞∞∞∞nnnnaaaaiiii: eÈlab°omai op zijn hoede zijn.
kkkkaaaattttåååå    ttttØØØØnnnn    ppppaaaarrrrooooiiiimmmm¤¤¤¤aaaannnn: Een dergelijke uitdrukking komt al voor in Il. 17.32 =exy¢n d° te nÆpio!
¶gnv, “en wat eenmaal gedaan is, begrijpt (zelfs) een sukkel”. D.w.z. wie niet zo slim is, leert
pas van de bittere consequenties: “door schade en schande wordt men wijs”.

B7 ppppããããyyyyoooonnnnttttaaaa    ggggnnnn««««nnnnaaaaiiii: “door ondervinding leren”.


