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11 Van Anastasius1 tot Pseudo-Anastasius 

Inn de zevende eeuw leefde er in Palestina een monnik, Anastasius de Sinaïet. Blijkens zijn 
bijnaamm was hij woonachtig in het Sinaï-klooster, dat later de naam van de Heilige 
Catharinaa zou krijgen2. Zijn titel, Abbas, zou kunnen betekenen dat hij daar abt was. We 
moetenn ons echter realiseren dat 'Abbas', 'Vader', ook al is het woord 'Abt' ervan afgeleid, 
eenn zeer algemene benaming is van een geachte, wijze kloosterling, zodat Abbas Anastasius 
wellichtt niet meer was dan dat. Maar ook niet minder, zoals blijkt uit de geschriften die hij 
heeftt nagelaten, waaronder een collectie van 103 'EpcDtanoicpioeig, Vragen-en-
Antwoorden.Antwoorden. Deze getuigen van zijn status van veelgezocht raadsman in zaken van geloof 
enn leven. 

Inn de tweede helft van de negende eeuw selecteerde een ons niet bij naam bekende 
compilatorr - zeer waarschijnlijk in Constantinopel (zie 2.2, 'Constantinopel?') - uit Abbas 
Anastasius'' collectie 27 épcoTcmoKpiaeic,, waaruit hij, door enige samenvoegingen, een 
collectiee van 23 vragen samenstelde3. Hij bewerkte ze grondig, en dat niet alleen: hij voegde 
aann elk antwoord een florilegium toe van citaten uit de Bijbel en van kerkvaders (hier en 
daarr uit andere bron, zoals de Constitutiones Apostolicaefi. Daarbij veranderde hij de 
strekkingg van de vragen niet onaanzienlijk. 

Dee collectie van '23', in het bijzonder de aard van de bewerking door de anonieme 
compilator,, Pseudo-Anastasius, is het onderwerp van deze dissertatie. Nauwkeurige 
vergelijkingg van Pseudo-Anastasius' tekst met die van Abbas Anastasius staat daarbij 
centraal. . 

Dee compilator gaf zijn collectie de naam mee van Anastasius, een vervalsing (of: wat naar 
maatstavenn van nu een vervalsing zou zijn) die zo succesvol was dat een contemporaine 
auteur,, Georgius Monachus, in het XpoviKÓv een passage citeert als van Anastasius, 
terwijll  die aantoonbaar afkomstig is uit de Pseudo-Anastasiaanse bewerking (zie 2.1, 'Tijd 

11 Ik houd mij aan de gewoonte Griekse namen en bijnamen te "verlatijnsen" (Anastasius, niet Anastasios; 
Maximuss Confessor, niet Maximos Homologetes). Titels, echter, van Byzantijnse werken geef ik in het 
Griekss (Pseudo-Caesarius, Aialoyoi, niet Dialogi), behalve waar de Latijnse versie kennelijk ingeburgerd 
iss {Constitutiones Apostolicae, niet 'AnoatokiKai Siara^eiq). Anastasius is een heilige in de orthodoxe 
kerkk (naamdag 21 april [Delehaye, Synaxarium, s.v April . 21, p. 618]). Zie voor Anastasius in het 
algemeenn Beek, Kirche, p. 442 sqq., Kazhdan, ODB, s.v. Anastasius; voor de 'EptmaJiOKpiaeiq in het 
bijzonderr Richard, 'Les véritables "Questions'" en Munitiz, Quaestiones; voor nieuwe gegevens over 
Anastasius'' leven en werken Binggeli, Anastase (zeer recent, nog niet voor mij beschikbaar). 
22 In de 10de of 11de eeuw, nadat de relieken van de martelares daar waren ondergebracht (ODB, s.v. 
Catherine,, Monastery of Saint -)  In Anastasius' tijd heette het To-B Baxou' (Het Braambos, uit Exodus 3). 
33 Kortheidshalve spreek ik van hier af van 'vragen' als ik dee vragen-en-antwoorden bedoel; de vraag in engere 
zin,, de probleemstelling in vraagvorm, noem ik 'vraagstelling'. Het antwoord blijf t 'antwoord'. 
44 De termen 'Patres', '(Kerk-)vaders', 'patristisch', zijn door mij in ruime zin gebruikt, in overeenstemming 
mett de omschrijving van het begrip 'patrologie' in, bijvoorbeeld, Kraft, Einführung, i.h.b. p. 3-4, waar de 
doorr de patrologie bestudeerde periode wordt voorgesteld als eindigend met de zevende Oecumenische Synode 
vann Nicaea in 787, die algemeen gezien wordt als de voltooister van de ontwikkeling van de orthodoxe 
dogmatiek,, in het bijzonder de christologie en de leer van de Drieëenheid. Enige decennia eerder (ca. 754) was 
dee laatste grote theoloog / vormgever van dat tijdperk, Johannes Damascenus, gestorven. Slechts één door 
PsAA geciteerde auteur valt buiten deze periode: Patriarch Nicephorus I van Constantinopel (patriarch 806-
815,, gestorven in 828), van wie in vr. 2 een fragment uit een werk Kara tav eiKOvofiaxoiv wordt 
aangehaald. . 



122 PROLEGOMENA, Van Anastasius tot Pseudo-Anastasius (vervolg) 

vanvan ontstaan'). Niet veel later, ruim vóór het eind van de negende eeuw, werd de lamipioq 
samengesteld,, een grote - nog onuitgegeven - verzameling van religieuze en profane 
teksten,, waaronder een sectie 'EpöyvanoKpiaeig'. De Pseudo-Anastasiaanse collectie van 
'23'' werd daarin opgenomen - onder de naam van de Heilige Anastasius -, gevolgd door 
driee andere verzamelingen van épcotanoKpiaeiq, die afkomstig blijken van onbekende én 
bekendee ëpcmaTtoKpiaeiq-auteurs, zoals Maximus Confessor en Theodoretus van 
Cyrrhus,, sommige zelfs van Abbas Anastasius. De vier epcorajtOKpiaen;-collecties in de 
LconjpioqLconjpioq gingen niettemin sindsdien door voor één collectie, onder één auteursnaam: 
opnieuww Anastasius. Naar het totale aantal van de vragen noemen we die de collectie van 
'88'. . 

Hett feit dat van de collectie van '88' alleen de eerste 23 en nog enige verspreide vragen 
bewerkingenn van authentieke vragen van Abbas Anastasius zijn en alleen deze dus met recht 
Pseudo-Anastasiaanss genoemd mogen worden, werd opgemerkt door Marcel Richard en 
doorr hem gepubliceerd in zijn artikel 'Les véritables "Questions'" in het Bulletin 15 (1967-
1969)) van het Institut de Recherche et d' Histoire des Textes. Dat de vragen 24 t/m 88 
bestaann uit drie epu>ra7toKptaEi<;-verzamelingen is door mijzelf aangetoond in mijn recente 
onderzoekk van de Zconjpiog bij de voorbereiding van de editio princeps van dit werk5. Ik 
concludeerr dat de samensteller van de collectie van '23', "onze" Pseudo-Anastasius, een 
anderee is dan degene of degenen die de drie andere verzamelingen heeft of hebben 
aangelegdd — ik moet, althans voorlopig, in het midden laten of dat er één of meer zijn 
geweest.. De juistgenoemde verspreide vragen in déze collecties die teruggaan op 
authentiekee Anastasianae, zijn heel anders geredigeerd dan de eerste 23, en niet het werk 
vann onze Pseudo-Anastasius. 

Inn de elfde eeuw besloot een compilator, die de beschikking had over een exemplaar van de 
'88'' en één van de oorspronkelijke collectie van 103 épcmarcoKpiaeiq van Abbas 
Anastasius,, deze te combineren. Grosso modo deed hij dat door achtereenvolgens de '88' 
enn de '103' te copiëren, waarbij hij de authentieke vragen waarvan hij de Pseudo-
Anastasiaansee versie al had opgenomen, wegliet. Zodoende, en door enige andere 
manipulaties,, kwam de elfde-eeuwse compilator uit op een 'nieuwe' collectie van 154 
èpcoTaïïOKpiaeic,,, ook nu onder de éne naam van Anastasius. Deze collectie, die van '154', 
werdd in 1617 gepubliceerd door Jacob Gretser, samen met enige nieuw-gevonden vragen, 
ookk toegeschreven aan Anastasius. De editie werd in 1860 door J.-P.Migne gedeeltelijk 
opnieuww bezorgd en opgenomen in de Patrologia Graeca (PG 89), en is totnutoe de enige 
gedruktee versie van de epcoxcmoKpi.o'eic, van Abbas Anastasius en van Pseudo-Anastasius. 

Dee transmissie van de oorspronkelijke collectie èp(otaïtOKpioeî van Abbas Anastasius is 

55 De eerste 23 vragen gaan, zoals gezegd, alle terug op Abbas Anastasius, van de overige vragen slechts 
enigee verspreide, die geheel anders geredigeerd zijn. De handschriften bevatten een viervoudige nummering, 
diee op de archetypus terug te voeren is: a'-vy' voor 1-23, a'-KTj' voor 24-53, a'-T|' voor 54-61 en a'-K '̂ voor 
62-888 (in de tweede groep zijn enige vragen samengevoegd, vandaar KT|' [=28] in plaats van X' [=30]). Van vr. 
1-233 is elke vraagstelling gemarkeerd met 'ip<iyz(r\oi<;y,  en elk antwoord met 'cmÓK(p^ol(;),, een markering 
diee ontbreekt bij vr. 24 sqq. De citatenflorilegia ontbreken bij een derde van de vragen 24-88, bij ca. tien 
daarvann ontbreekt het antwoord stricto sensu. Constateren we bovendien, inhoudelijk gesproken, dat vr. 1-23 
pastoraall  van aard zijn, en vr. 24-88 exegetisch (aangaande het Oude Testament [24-53], de 
Nieuwtestamentischee Brieven [54-61] en de Evangeliën [62-88]), dan moeten we bewezen achten dat de '88' 
uitt vier vragencollecties bestaat, de Pseudo-Anastasiaanse (1-23) en drie andere (die mogelijk bij elkaar 
horen). . 
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viaa een kleine stroom handschriften gegaan, veelal sterk geëxcerpeerd. De compilatie die we 
weergegevenn vinden in de Gretser/Migne-editie heeft weliswaar bijgedragen tot het bewaren 
vann de tekst, maar heeft tegelijkertijd door haar verwarde samenstelling het zicht op 
Anastasius'' oorspronkelijke werk verduisterd. Daarentegen is de Pseudo-Anastasiaanse 
collectiee van '23' in zeer veel handschriften overgeleverd: ten minste twintig Iconjpiog-
handschriften,, met daarin, zoals gezegd, de collectie van '23' als onderdeel van de '88', en 
velee tientallen handschriften waarin de '88', de '23' of een andere selectie zonder overig 
Iconjpiog-matthaalIconjpiog-matthaal voorkomen. Hun opneming in de compilatie waarop de editie in 
Migne'ss PG 89 is gebaseerd heeft dan ook niet zozeer tot hun voortbestaan bijgedragen als 
well  tot het bestendigen van de idee, als zouden zij echte Anastasianae zijn6. 

Sindss de ontdekkingen van Marcel Richard is serieus onderzoek gedaan naar de authentieke 
Anastasianae.. Richard en, na zijn dood, Joseph A. Munitiz traceerden de handschriften die 
dezee bewaarden. Twee manuscripten, in Moskou en Wolfenbüttel, bleken substantiële 
gedeeltenn van de '103' te bevatten. Fragmenten in andere manuscripten vullen die aan tot 
eenn complete tekst. Munitiz legt thans de laatste hand aan de eerste zelfstandige critische 
uitgave7. . 

Inn de jaren 70 ontstond ook belangstelling voor de Pseudo-Anastasiaanse collectie. 
Slavistenn vierden het 900-jarig bestaan van de befaamde Izbornik van 1073, het op één na 
oudstee gedateerde oudslavische handschrift. Nieuw onderzoek bevestigde het vermoeden 
datt de Izbornik teruggaat op een begin-tiende-eeuwse Slavische vertaling van de lotttjpwg, 
vervaardigdd voor de Bulgaarse Tsaar Symeon8. Het plan kwam op om de Ecotr)piog voor 
hett eerst uit te geven. De uitnodiging de earliest retrievable text9 uit de handschriften te 
reconstrueren,, werd aan mij gericht10, en zo kwam ik in aanraking met de Pseudo-
Anastasianaee in de Iam\pwq. Het plan daaraan separaat onderzoek te wijden kreeg een zeer 
profijtelijkee wending door de kennismaking met Munitiz' reconstructie van de Genuinae. De 
inzagee in zijn gereconstrueerde tekst stelde mij in staat Pseudo-Anastasius' bewerking 
nauwkeurigg te vergelijken met de tekst van Abbas Anastasius11. Zodoende heb ik én woord 
voorr woord én met overzicht over het geheel Pseudo-Anastasius' ingrepen in Abbas 
Anastasius'' tekst kunnen blootleggen, daaruit zijn methoden van bewerken kunnen 
destillerenn en een theorie ontwikkelen omtrent zijn bedoelingen. 

66 Al vóór en onafhankelijk van de llde-eeuwse compilatie kenden Pseudo-Anastasiaanse èp<ittaitoKpicei<; 
verspreiding,, als 'Anastasiaanse' . Aldus Munitiz in 'Traces'. Eén van de daar genoemde auteurs die naar 
'Anastasius'' verwijzen, maar in werkelijkheid de bewerking van Pseudo-Anastasius onder ogen hadden, 
Georgiuss Monachus, is van belang gebleken voor mijn onderzoek (zie 2.1, 'Tijd van ontstaan). 
77 Zie Bibliografie, Anastasius Sinaita, 'Eporartoicpiaeig- Ik verwijs met 'Munitiz' naar het typescript dat 
mijj  door Munitiz ter beschikking is gesteld. 
88 Zie Thomson, 'Symeonic Florilegium', passim, en voor eerdere verkenningen op het terrein van het 
Byzantijnsee oorsprong SevCenko, Slavs, o.m. p. 153-156; p. 243, n. 2; p. 598, n. 27. Zie ook hier n. 89. 
99 De Engelse term 'earliest retrievable text' is zo ingeburgerd dat ik haar overneem. Voorzover ik kan nagaan 
iss hij een variant op en een verkorting van de term 'the earliest recoverable form of the text', geïntroduceerd 
doorr Reynolds en Wilson in Scribes and Scolars (19681). 
100 Een poging om in Sofia een daartoe strekkend onderzoek op te zetten werd opgegeven vanwege o.a. 
organisatorischee problemen. Verkennend onderzoek werd verricht door Janeva (Tekstologia). De draad werd 
opgenomenn door de slavist F.J.Thomson (Antwerpen; cf. n. 8) en het Instituut voor Vroegchristelijke en 
Byzantijnsee Studies van de Katholieke Universiteit te Leuven (zie Sieswerda, 'Zorrrjpiog', p. 294-5). 
1 '' Munitiz' uitgebreide apparatus criticus maakt het zelfs mogelijk de tekst van het - verloren gegane -
handschriftt dat door Pseudo-Anastasius geraadpleegd is, te benaderen (zie 10, 1, 'De Lo)tjjpicx;-versie ' [onder 
'Positief'],'Positief'], 11, 'Legenda' (...), n. 126, en n. 132). 


