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Appendix E 

Samenvatting 

Hoofdstuk 1: Proloog 

Dit boek is een kritische uitgave van de Oudslavische vertaling van de Apostolus. 
De Apostolus is het tweede deel van het Nieuwe Testament en bevat de Handelingen 
der Apostelen, de Brieven van Paulus en de Katholieke Brieven. Het eerste deel, de vier 
Evangeliën en het laatste, de Openbaring van Johannes, blijven hier dus onbesproken. 

Alles is begonnen met een geschenk dat ik in 1986 kreeg: een 16e eeuws Oudsla-
visch Apostolus handschrift, dat in dit boek beschreven wordt als de Apostolus Am-
stelodamensis (A). Mijn aanvankelijke plannen, daarvan een uitgave te maken, hebben 
uiteindelijk geleid tot dit boek: een kritische uitgave van de 66 pericopen uit de Brieven 
van Paulus die samen het korte Lectionarium van Apostolos-lezingen voor de weken 
tussen Pinksteren en het begin van de Grote Vasten vormen. De uitgave is gemaakt op 
basis van 20 handschriften en deze vormt het eerste gedeelte van dit boek. 

Het tweede deel van dit boek bevat een uitgave van de Oudslavische vertaling van 
Griekse samenvattingen bij ieder bijbelboek. De Slavische vertalingen hiervan zijn nog 
niet eerder gepubliceerd. In dit boek heb ik me beperkt tot de samenvattingen van de 
Brieven die de bron zijn geweest van de 66 pericopen van het eerste deel. 

Deel I: De Lezingen van het Korte Lectionarium 

In de inleiding geef ik een beschrijving en een indeling van de door mij gebruikte 
handschriften. De handschriften zijn, op grond van de manier waarop zij de tekst en 
het begeleidend materiaal ordenen, ingedeeld in drie groepen. 

1. Lectionaria zijn de handschriften die de bijbeltekst aanbieden, opgedeeld in le
zingen die in het typikon worden voorgeschreven voor iedere dag van het litur
gische jaar, dat met Pasen begint en duurt tot en met de Grote Vasten van het 
daarop volgend jaar. Dit gedeelte wordt ook synaxarion genoemd en bevat de 
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wisselende feestdagen. De meeste lectionaria bevatten ook nog bijbellezingen 
voor de feesten—veelal van heiligen—volgens de vaste kerkelijke kalender die 
op 1 september begint (ook menologion genoemd). Korte lectionaria bevatten 
alleen lezingen voor zaterdagen en zondagen, lange, of volledige, ook die voor 
de tussenliggende weekdagen. 

2. Volledige handschriften bevatten de Apostolus tekst van Handelingen en Brieven 
in volgorde als volledige werken, al wijkt de volgorde vaak af van die in mo
derne uitgaven. Meestal worden in deze volledige teksten begin en einde van de 
dagelijkse lezingen zowel in de tekst als in de marges met rode inkt aangegeven. 
Vaak worden ook nog de eerste woorden van de lezing in de marge geciteerd 
(incipit). 

3. Becommentarieerde handschriften bevatten de bijbelteksten in dezelfde volgorde 
als de volledige handschriften, met commentaar toegevoegd. Deze commentaren 
op de Brieven zijn in een enkel geval in de marges van de bijbeltekst geplaatst, 
maar in de meerderheid van de geraadpleegde handschriften zijn de commenta
ren in de tekst ingevoegd. De inhoud van de commentaren heb ik niet onderzocht. 
Deze groep vormt een minderheid onder de voor dit boek gebruikte handschrif
ten. 

Van de Slavische vertaling van het Nieuwe Testament bestaan geen tekstkritische 
uitgaven zoals we die wèl kennen van bv. de Griekse tekst en de Latijnse vertaling 
(nl. de uitgaven van Nestle voor het Grieks en de publicaties van het Vetus Latina in
stituut voor het Latijn). Van de Oudslavische Apostolus bestaan tot op heden alleen 
meestal getranscribeerde uitgaven van aparte handschriften, soms met daarbij min of 
meer willekeurig geselecteerde varianten uit diverse handschriften in voetnoten geno
teerd. Fotografische documentatie waarmee controle op afgedrukte lezingen mogelijk 
is, ontbreekt vaak geheel of is slechts zeer fragmentarisch aanwezig en we zijn bij 
getranscribeerde uitgaven geheel aan de exactheid van de maker van de uitgave over
geleverd. Een aantal uitgaven maakt wat meer controle door de tekstcriticus mogelijk: 
de facsimileuitgaven van de Gennadievskaja Biblia en de Maticin Apostolus en ook 
de uitgave van de Apostolus van Decani-Crkolez, waaraan een set microfiches met de 
complete tekst is toegevoegd. 

Hoe goed de uitgave van een handschrift ook kan zijn, het blijft altijd slechts deze 
ene weergave van de tekst en dat is niet datgene waarnaar de lezer op zoek is. Met ie
dere keer overschrijven werden nieuwe fouten gecreëerd. Hieraan kwam pas een einde 
met de uitvinding van de boekdrukkunst. Van alle teksten die geschreven zijn vóór het 
bestaan van gedrukte boeken moet een kritische uitgave gemaakt worden met een zo 
goed mogelijke benadering van de door de auteur bedoelde tekst. Ieder beschikbaar 
handschrift is een getuige die mogelijk waardevolle of verdraaide feiten te bieden heeft 
voor deze vorm van waarheidsvinding. Dit is het werk van de tekstcriticus. 

Van de Oudslavische Apostolus en van het N. T. als geheel moet dus een tekstkri
tische editie gemaakt worden. De theoretische grondslagen hiervoor heb ik in de afge
lopen jaren samen met mijn collega H. P. S. Bakker ontwikkeld en ze zijn hierboven en 
in een aantal publicaties beschreven (Bakker 1996, Bakker en Van der Tak 1994, Van 
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der Tak 1996). Het eerste gedeelte van dit boek is een uitwerking van deze uitgangs
punten. De uitgave van de 66 pericopen van het korte Lectionarium van Pinksteren tot 
de Grote Vasten heb ik gemaakt op grond van 20 handschriften die met behulp van een 
computer met elkaar vergeleken ("gecollationeerd") zijn. Uitgaande van de tekst in die 
handschriften heb ik een kritische tekst gemaakt die naar mijn mening de 'oudst be
reikbare' vormt. In de voetnoten is het kritisch apparaat opgenomen met die varianten 
die naar mijn mening voor de lezer nuttig zijn om zich een oordeel te vormen over mijn 
beweegredenen om een bepaalde lezing al dan niet in de tekst op te nemen. 

Het collationeren van de handschriften is gebeurd met hulp van een computer. Hier
voor heb ik de volledige tekst van alle 66 pericopen in alle 20 handschriften in de com
puter ingevoerd. Omdat de weergave 'natuurgetrouw' is gebeurd, d.w.z met behoud van 
o.a. alle afkortingen, orthografische eigenaardigheden en regeleinden, moesten de lijs
ten met varianten aan mijn tekstkritische behoeften worden aangepast. Het vóórkomen 
van bijv. een bepaalde vorm van de letter i, y of ij is nl. voor het vaststellen van de 
oudste vorm van de tekst slechts zelden van belang en kan in de meeste gevallen buiten 
beschouwing blijven. Het buiten beschouwing laten van dit soort varianten noem ik 
"data abstractie". Dat gebeurde met behulp van de in het gebruikte programma ("Col
late", door Peter Robinson van De Montfort University, Engeland) aanwezige moge
lijkheden tot vervanging van tekens en groepen en regularisering. Al deze wijzigingen 
hebben de oorspronkelijke natuurgetrouwe vastlegging van de handschriften onaange
tast gelaten: het blijft dus altijd mogelijk, na te kijken in de computer-vastlegging, wat 
er nu eigenlijk écht in een handschrift staat. 

Het vergelijken van de tekst in verschillende handschriften gebeurt altijd ten opzich
te van een basistekst. Om allerlei redenen (bv. orthografie, lacunes) is het niet handig 
hiervoor één van de handschriften te nemen en daarom heb ik hiervoor een basistekst 
gereconstrueerd die als het beste van de tekst van alle handschriften is afgedrukt. In 
deze "operationele" tekst neem ik afstand van alle dialectische en regionale verschillen 
tussen de handschriften door de tekst orthografisch en grammaticaal te normaliseren 
volgens het Praagse woordenboek en de grammatica van Leskien. Alle afkortingen, 
ook van de woorden die nooit voluit in de Slavische handschriften voorkomen, heb 
ik bovendien voluit geschreven om de tekst zo toegankelijk mogelijk te maken. Het 
kritisch apparaat in de voetnoten toont duidelijk de aanwezigheid van twee groepen 
handschriften, allebei met aparte lexicale en morfologische eigenaardigheden: de vol
ledige handschriften F A L W enerzijds en de becommentarieerde handschriften C Tf 
P30 anderzijds. De derde groep, de lectionaria, treedt eigenlijk nooit geïsoleerd op, 
maar bijna altijd samen met een van beide andere groepen. 

Deel II: De Samenvattingen 

In de samenvattingen blijkt een aantal problemen met de tekst in zeer geconcen
treerde vorm voor te komen. De Griekse tekst van deze anonieme hypotheseis wordt 
toegeschreven aan Euthalius Diaconus (4e eeuw), maar ongeveer dezelfde tekst staat 
op naam van Oecumenius, bisschop van Trikka (gedateerd in de 4e, maar ook in de 6e 
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of de 10e eeuw). Deze komen voor in talrijke Griekse manuscripten van de Aposto
lus. In de Slavische handschriften staan ze in handschriften met de volledige tekst en 
die met de becommentarieerde tekst. Het bleek onmogelijk, één gemeenschappelijke 
basistekst voor de collatie te construeren zoals ik dat voor de tekst van de Brieven had 
gedaan. Hoewel er veel minder handschriften voor de tekst beschikbaar waren (de lecti-
onaria vielen immers af), was binnen de negen resterende getuigen toch nog sprake van 
twee verschillende versies. Van deze beide varianten—CS en TS genoemd—heb ik een 
grammaticaal en lexicaal genormaliseerde tekst gepubliceerd, samen met de Griekse 
tekst (Euthalius volgens Migne, met de varianten uit Oecumenius in de voetnoten) en 
een Engelse vertaling van het Grieks, dit laatste om de toegankelijkheid te vergroten. 
Varianten uit de Slavische handschriften zijn weer in het kritisch apparaat opgenomen. 

Het belangrijkste onderzoeksresultaat van dit tweede deel is het bestaan van twee 
versies van de Slavische vertaling van de samenvattingen: die in de volledige Apostolus 
handschriften (F A L W: CS) en in de becommentarieerde handschriften (C Tf P30: 
TS). De verschillen tussen deze twee versies wijzen er m.i. op dat er een Slavische bron
vertaling is geweest waarvan al in een vrij vroeg stadium van de ontwikkeling twee 
versies zijn gemaakt, die beide een eigen ontwikkeling hebben doorgemaakt waarbij 
het Griekse origineel (van Euthalius of Oecumenius of misschien een andere variant) 
in een aantal gevallen opnieuw geraadpleegd is. De vele overeenkomsten tussen TS en 
CS maken het onwaarschijnlijk dat een van beide een geheel nieuwe vertaling vanuit het 
Grieks is geweest. Daartegen pleit ook het feit dat beide Slavische versies afwisselend 
van het Grieks volgens Euthalius en dat volgens Oecumenius gebruik maken en het feit 
dat sommige passages in TS alleen goed verklaard kunnen worden als foutieve lezingen 
van dezelfde tekst vanuit CS. Het feit dat een aantal fouten alleen verklaard kan worden 
door middel van het gebruik van het Glagolitische alfabet wijst er voorts op dat beide 
versies van de vertaling op relatief vroege datum ontstaan zijn. 

De samenvattingen in de Bijbel van Ostrog lijken op grond van het kritisch apparaat 
een bewerking van de CS variant, die in Apostolus handschrift K een bewerking van 
de TS variant. Het is niet onmogelijk dat de samenvattingen in de Bijbel van Ostrog 
en in handschrift K gemaakt zijn met behulp van een andere, nog onbekende, versie 
van de Griekse tekst van de samenvattingen, die niet samenvalt met de aan Euthalius 
of Oecumenius toegeschreven tekst. 

Veel van de hier getrokken conclusies moeten een voorlopig karakter dragen, omdat 
vooral van de samenvattingen het aantal handschriften zeer gering is. Bij de tekst 
van de Brieven geldt hetzelfde: ook daar is het aantal bronnen (handschriften) klein, 
maar ook de hoeveelheid tekst is nog niet één derde van het totaal van de Apostolus 
tekst: de weekdagen, het lectionariumgedeelte van de Vasten tot Pinksteren en de niet-
lectionariumgedeelten moeten nog behandeld worden. Dit stemt tot grote voorzich
tigheid met betrekking tot de geformuleerde conclusies en wijst ook de weg naar verder 
onderzoek. Er moeten meer handschriften bij het onderzoek betrokken worden en het 
moet ook worden uitgebreid met de tekst van de overige delen van de Apostolus om 
tot een volledige uitgave van de tekst van het Nieuwe Testament in het Oudslavisch 
te komen, uiteraard tesamen met de teksten van de Evangeliën en de Openbaring van 
Johannes. 
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