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60 0 PROLEGOMENA PROLEGOMENA 

100 De handschriften^ 

10.11 De Larqpiog-versie 

Hett onderzoek voor dit proefschrift is niet gericht op de volledige reconstructie van de 
earliestearliest retrievable text van PsA's collectie van '23', dat wil zeggen van de tekst van vóór 
dee opneming in de Lcdrrjpiog, of van vóór de opneming in de collectie van '88', als deze 
niett ten behoeve van de Icorjjpiog is samengesteld, maar al bestond86. Ik heb me tot de 
doorr mij gereconstrueerde tekst in de Iwnjpioq bepaald. 

Loss van het feit dat de pre-Soteriaanse tekst er nog niet is (zie 'Negatief', hieronder), heb 
ikk laten gelden dat mijn doelstelling nauwer omschreven is dan volledige tekstreconstructie. 
Ikk ben uit op vergelijking van PsA met AA, wat inhoudt dat ik het volle pond heb gegeven 
aann de elementen die zij gemeen hebben, de vraagstellingen en de antwoorden stricto sensu. 
Datgenee wat zich niet laat vergelijken omdat het bij AA ontbreekt, heb ik minder diepgaand 
bestudeerd.. Bij PsA's eigen toevoegingen, de bijbelcitatenreeksen-met-verbindende-tekst-
en-commentaarr en de citaten-florilegia, ben ik niet verder gegaan dan ze te kort te 
karakteriserenn en in verband te brengen met het discours dat PsA wilde aangaan, in het 
hoofdstukk over de bijbelcitaten (vooral 7.2, 'Twee soorten van discours') en in Appendix 
5,, De florilegia '. 

Daarnaastt heb ik voor mijn keus van de Icorqpiog-versit nog twee redenen, een positieve 
enn een negatieve: 

-- Positief: Tekstcritisch, dat wil zeggen op het stuk van de door de opeenvolgende copisten 
veroorzaaktee corruptie, zijn er geen zeer opvallende verschillen tussen AA en de Soteriaanse 
PsA.. Het aantal verschillen heb ik nog eens kunnen verkleinen toen ik in PsA aanwezige 
variantenn op de originele tekst aantrof in Munitiz' apparatus critici  bij de Genuinae. Zeker 
tweee AA-handschriften vertonen zulke varianten met grote consistentie. Ze stonden dus in 
hett door PsA gebruikte exemplaar en werden door hem overgenomen. Ik heb ze 
aangebrachtt in de AA-tekst waarmee ik PsA vergelijk. Zonder twijfel zijn er nog 
bijgekomenn in de verlorengegane AA-transmissie tot en met het PsA-origineel, én in de 
transmissiee van het PsA-origineel tot en met het exemplaar dat de üurT/pic^-compilator 
gebruikte.. Die varianten staan in mijn tekst als PsA-varianten op de originele AA-tekst. Het 
zullenn er echter niet veel zijn: de meeste van de PsA-varianten behoren tot een patroon van 
bewustee revisie, zoals ik in het Commentaar aantoon87. Voor het doel waartoe ik PsA 
bestudeer,, is de Zcornpiog-versie bevredigend, en worden eerdere versies niet zeer gemist. 

855 Het materiaal voor dit hoofdstuk is deels ontleend aan Sieswerda, 'Eorriipicx;', in het bijzonder Appendix 
1,, p. 313 sqq. 
866 Sommige lezingen in het PsA-citaat in Georgius Monachus' XpoviKÓv (zie 2.1, 'Tijd van ontstaan') 
makenn de indruk ouder te zijn dan die in de Zwnjpiog. Het citaat is veel te klein voor enigszins houdbare 
conclusies,, maar als die indruk juist is, heeft Georgius een pre-Soteriaanse, zelfstandige collectie van '23' in 
handenn gehad. Ook het feit dat Georgius spreekt van 'Anastasius van Theoupolis (=Antiochië)' kan daarop 
wijzen.. Sporen van deze kwalificatie zijn te zien in de traditie van de authentieke Quaestiones van Abbas 
AnastasiusAnastasius (zie Munitiz, hfdst. 'Titulus' onder 2, [iii]) . Ik sluit niet uit dat PsA in zijn titel 'QeovnokEux,' 
opnam,, en dat de kwalificatie pas later werd weggelaten, door de compilator van de '88', die de Pseudo-
Anastasiaansee 23' in zijn collectie opnam, of door die van de EwTripicx;, die de '88' opnam (zie 1, 'Van 
Anastasiuss tot Pseudo-Anastasius'). (Zie voor nadere bespreking p. 72, 'De titel'.) 
877 Zie ook 6.1, 'Patroon 'en 11, 'Legenda (...)'. 
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-- Negatief: Aanwijzingen dat op redelijke termijn een tekst kan worden verkregen die nog 
dichterr bij het origineel ligt, ontbreken. Er zijn weliswaar vele handschriften die de collectie 
vann '23', c.q. '88', zonder overig Xöm/ptog-materiaal bevatten, maar in de handschriften 
vann die soort die ik bij wijze van steekproef heb onderzocht, heb ik geen lezingen gevonden 
diee niet in verband met de Xöm/pfo^-overlevering kunnen worden gebracht: ze gaan 
kennelijkk terug op een ontlening aan de loycqpiog. Bij verder onderzoek is er grote kans dat 
dee 'wet van de afnemende opbrengst' in werking treedt, te meer daar er waarschijnlijk 
slechtss weinig handschriften geweest zijn tussen het origineel van PsA en het exemplaar dat 
gebruiktt is door de 2<im7pio^-compilator (zie hierboven onder Positief). 

Ditt alles neemt niet weg dat de tekst hier voor het eerst wordt uitgegeven naar de normen 
vann de moderne tekstcritiek, en met de juiste toeschrijving (ook al moeten we genoegen 
nemenn met 'Pseudo-Anastasius')88. Vandaar dat een tekstcritische verantwoording wordt 
gegeven,, in dit hoofdstuk en bij de tekst, het laatste door middel van de apparatus criticus 
enn de apparatus fontium , binnen de grenzen die hieronder in 10.12 zijn aangegeven. 

10.22 " ïküvrjpwg-handschriften" en "non-Zkorqpiog-handschriften" 

Dee Moskouse onderzoeker M.V.Bibikov geeft in het verslag Prototip van zijn onderzoek 
naarr de historie van de Izbornik van 1073 een overzicht van de Byzantijnse handschriften 
diee de tekst van het Griekse origineel, de Zcorijpiog, of één of meer gedeelten ervan 
bevatten.. Hij komt tot meer dan twintig handschriften die het gehele werk representeren. Ik 
noemm ze kortheidshalve de 'Töm/pio^-handschriften". Als ze lacunes hebben, zijn die 
onbedoeld,, veroorzaakt door verlies van bladen, of redactioneel, vanwege bewuste selectie 
vann tekst. De andere soort noem ik gemakshalve de "non-iiurrjipiog-handschriften", omdat 
zee niet pretenderen het werk als zodanig weer te geven. Bibikov telt er meer dan honderd. 
Dee "Soteriaanse" gedeelten bestaan alle uit bijna elk denkbaar aantal van de 
èpcöTcmoKpiaeii;; die we ook vinden in de Iwrijptog. 

Bibikov'ss onderzoek bevestigt het belang van de handschriften die Capaldo, Sevcenko en 
Veder899 al eerder hadden genoemd, zoals de Coislinianus 120 en de Vaticanus 423, die, 
samenn met de Patmius 109, de oudste zijn van de "2iyn;piO£-handschriften" en, gelet op de 
inhoudd van de Izbornik van 1073, zeer compleet. 

Inn principe heb ik alleen de "Zöjnypto^-handschriften" in mijn voorbereiding van de 
Zcorqpiog-editieZcorqpiog-editie betrokken. Van een klein aantal "non-Xwr^pto^-handschriften" heb ik 
dee "Soteriaanse" gedeelten in de eerste collaties méé-onderzocht op aanwijzingen dat ze 
zoudenn afstammen van een archetype los van of vóór die van de Lcotrjpiog. Die waren er 
niet90.. Eén daarvan, uit een groep die de collectie van '88' bevat, dat wil zeggen de hele 
sectiee 'EpanaTtoKpiaeic;, de Laurentianus Plut. IV 7 (L2), is in het onderzoek gehandhaafd. 

888 De GretserVMigne-editie van de '154', waarin de '88', en dus de '23', zijn opgenomen (zie 1, 'Van 
Anastasiuss tot Pseudo-Anastasius') geeft een zeer summiere verantwoording van het gebruik van 
handschriftenn {PG 89, Notitia 3, 15-16), en van de herkomst van de onderaan de bladzijden vermelde 'vanae 
lectiones'.. Bovendien zijn de Pseudo-Anastasianae mét de andere éptoxaTtoKpiaeiq aan Anastasius Sinaita 
toegeschreven. . 
899 Zie Veder, 'Symposium', i.h.b. de bespreking van M.Capaldo's bijdrage, p. 59. Zie ook Sevcenko, Slavs, 
p.. 152 sqq, en 241 sqq. 
900 Waarom ik niet verder heb gezocht, heb ik uitgelegd in de inleiding tot dit hoofdstuk. 
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10.33 'Recenïiores non deteriores' 

Voorr het collationeren heb ik de tekstcritische regel 'recentiores non deteriores ' gevolgd, en 
inn principe alle handschriften dezelfde textuele waarde toegekend. Een 15de-eeuws 
handschriftt kan van een ouder handschrift zijn afgeschreven dan een 13de eeuws, anders 
gezegd:: tussen een 15de-eeuws handschrift en de archetypus kunnen minder handschriften 
hebbenn gestaan dan tussen een 13de eeuws handschrift en de archetypus. En 'minder 
handschriften'' betekent minder kans op corruptie. Het computerprogramma dat ik voor de 
collatiess heb ingeschakeld, het Oxfordse Collate, voorziet trouwens niet in de mogelijkheid 
dee ingevoerde handschriften te "wegen". Wel heb ik in de beginfase, om een eerste grove 
schiftingg in groepen handschriften te verkrijgen, telkens één van de oudste handschriften als 
basiss of 'master' gekozen, dat wil zeggen als het handschrift waarmee de andere vergeleken 
worden.. Dat is omdat, hoe de transmissie ook verder gelopen is, de oudste in het algemeen 
meerr compleet zijn dan de jongere 91. 

10.44 Onderzochte handschriften 

Dee handschriften die in het onderzoek werden betrokken, zijn de volgende: 

10dee e. 

11dee e. 

12dee e. 

(Gl) ) 
(Al ) ) 

(H) ) 

(BI ) ) 
(Pt) ) 
(PD D 
(P2) ) 
(LI) * * 
(Ot)* * 
(G2)* * 
(L2)* * * 

Coislinianuss 120 
Ambrosianuss gr. 489/ 

LL 88 sup. 
Hierosolymitanus s 

P.T.. 34 
Vaticanuss gr. 423 
Patmiuss 109 
Parii  sinus gr. 1085 
Parisinuss gr. 922 
Laurentianuss Plut. IV 6 
Ottobonianuss gr. 414 
Coislinianuss 258 
Laurentianuss Plut. IV 7 

++ Leydensis gr. 90 

13dee e. 

14dee e. 

15dee e. 
16dee e. 

(A2) ) 

(Aa) ) 
(Ox) ) 

(Ab) ) 
(E)* * 
(Ma) ) 

(P3) ) 
(N) ) 
(B2)* * 

Ambrosianuss gr. 1041/ 
HH 257 inf. 

AthosLavraTT 115 
Oxoniensiss Baroccianus 
206 6 

Athoss Lavra T 37 
Escorialensiss R II I 2 
Marcianuss gr. 489/ 
coll.. 432 

Parisinuss gr. 1259 A 
Neapolitanuss gr. 27 
Vaticanuss gr. 620 

Dee met een * gemarkeerde handschriften bleken descripti: Coislinianus 258 van Parisinus 
gr.. 1085, Escorialensis R II I 2 van Parisinus gr. 922, Vaticanus gr. 620 van Laurentianus 
Plut.. IV 6, die, met Ottobonianus gr. 414, afstamt van Hierosolymitanus P.T. 34. Omdat 
descriptii  per definitie hoogstens de informatie van hun model geven, werden ze uit het 
onderzoekk geëlimineerd. De Marcianus bleek, door redactionele ingrepen, zo verkort, dat 
hijj  nauwelijks nog aanknopingspunten voor collatie bood; ook dit manuscript is buiten het 

911 Collate, The Computers and Variant Texts Project, Oxford University Computing Services (versie 2.1, 
1995).. Zie voor een korte beschrijving Sieswerda, 'Zwnjpiog', p. 303. Bij collaties met minder complete 
handschriftenn als 'master wordt eveneens informatie over de weggevallen tekstgedeelten verkregen, maar die 
verschijnenverschijnen in de lijst van varianten als 'toevoegingen' in de meer complete handschriften, wat ze tekst-
historischh gezien niet zijn. Gaat men uit van de meer complete handschriften, dan vermeldt het collatie-
rapportt de ontbrekende gedeelten als 'omissies', wat in overeenstemming is met de realiteit, en onmiddellijk 
toegangg geeft tot de tekst in kwestie. Men kan namelijk Collate opdracht geven bij de lezingen van het 
'master'master'-'- handschrift het pagina- en regelnummer te vermelden. 



PROLEGOMENA,PROLEGOMENA, De handschriften, 10.4 - 10.6 63 3 

onderzoekk gehouden. Het onderzoek is dus gedaan met 14 van de 20 handschriften. 

Hett met **  gemarkeerde handschrift L2, de Laurentianus Plut. IV 7, waartoe de zeven 
bladenn die in Leiden terechtgekomen zijn, de Leydensis gr. 90, behoren, is volgens de 
definitiee in 10.2 hierboven een "non-I^yrr/piog-handschrift": het bevat de Soteriaanse 
collectiee van '88' en een niet aan de lamjpwg ontleend Hippolytus-fragment. Collatie toont 
aann dat de '88' in de L2 teruggaan op die in de Zconjpiog. L2 vertegenwoordigt een groep 
vann ca. acht handschriften van overeenkomende samenstelling. Ik heb het, zoals hiervóór 
opgemerkt,, voor het onderzoek gehandhaafd92. 

Dee pragmatische opzet van de dissertatie die de omvang van de apparatus criticus bepaalde 
(ziee 10.12), heeft ook doen afzien van de bij volledige tekstreconstructies gebruikelijke 
conspectusconspectus codicum, de inhoudelijke en stoffelijke beschrijving van de handschriften. 
Bibikov'ss Prototip (zie 10.2) bevat een conspectus . Deze zal worden opgenomen in de 
ZwTTJpiog-editieZwTTJpiog-editie (zie 1, 'Van Anastasius tot Pseudo-Anastasius', p. 13, en Sieswerda, 
'ZatTJpioc,'),'ZatTJpioc,'), aangevuld en gecorrigeerd: Bibikov had niet tot alle handschriften, c.q. 
catalogii  toegang. 

10.55 Collaties 

Dee eerste collaties hadden als doel de relatie tussen de handschriften vast te stellen, en in een 
grafischee voorstelling hun positie ten opzichte van elkaar en van hun gezamenlijke 
voorganger,, de archetypus vast te leggen. De voorstelling is traditioneel een genealogische, 
eenn stamboom of stemma, waarin de handschriften gegroepeerd zijn naar afstamming, van 
onmiddellijkee voorgangers, van voorgangers van voorgangers, de hyparchetypen, en van 
dee gezamenlijke voorganger van alle handschriften, de archetypus. 

Vann de passages die in alle handschriften aanwezig zijn, komt één van de langste juist in de 
Pseudo-Anastasiaansee collectie van '23' voor: hij beslaat de èparccmoKpiaeK; 13 t/m 17, 
tegenn de tienduizend woorden, één zesde van de hele tekst van de '23'. Dat is voldoende 
voorr een betrouwbare collatie, zeker waar ter uitbreiding en controle collaties zijn 
uitgevoerdd van nog twee passages, één uit het deel vóór de epioranoKpiaeK; en één uit het 
deell  erna, die elk voorkomen in ca. 10, gedeeltelijk niet dezelfde, handschriften. 

10.66 Significantie van varianten 

Eenn goed stemma is één dat nauwkeurig volgens de regels der stemmatologie is gevormd. 
Dee hoofdregel is dat de varianten waarop beslissingen zijn genomen voor de relaties tussen 
dee handschriften, werkelijk verwantschap-onthullend zijn, oftewel significant. Daarvoor 
geldenn twee criteria: significant zijn die varianten die het - in redelijkheid - onmogelijk 
makenn de lezing van vóór het modelhandschrift te herstellen, en die, ten tweede, - eveneens 
inn redelijkheid - niet parallel zijn ontstaan, dat wil zeggen, niet door verschillende copisten 
onafhankelijkk van elkaar te maken zijn. Het verraderlijke van parallelle varianten is dat ze 
tenn onrechte enge verwantschap suggereren: er kan een lezing ontstaan die "de weg terug" 

922 L2 (de Laurentianus Plut IV 7) blijkt van alle handschriften het dichtst bij de Slavische vertaling (zie 
'Proloog')) te staan. Onderzoek door F.J.Thomson (zie Sieswerda & Thomson, 'Question 23') toont aan dat 
hett ZamïptoS'handschrïfl dat voor de Slavische vertaling is gebruikt, zich bevonden moet hebben tussen de 
hyparchetypuss y en L2 (zie het stemma). 
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inderdaadd "blokkeert", en voortleeft in volgende handschriften. Maar ze kan ook elders 
ontstaan,, waardoor ze, als men haar aard niet doorziet, tot een verkeerde conclusie kan 
leiden.. Een voorbeeld, ook in het artikel genoemd, is de corruptie in vr. 15 (r. 63) van 'oi 
dyopri^ovxec,, (óq [ir\  icaxéxovxec/ tot 'oi dyopd^ovxec, tóe, un. ÓYOpatjovtec/. 
'ayopd^ovxec// lijk t voldoende verwijderd van 'Kaxéxovxe<;' om significant bevonden te 
worden,, totdat men de voorafgaande zinnen in de beschouwing betrekt: 'iva oi exovxec; 
YWCCTKCCC,, cóq jj.fi ëxovxeq coat, Kal oi icA,alovx£<; <óq un, KXaiovxeq, Kai oi xcüpovxei; dx; 
M-fii  xatpovxe<;,...'. Het ligt voor de hand dat door analogie telkens weer de variant '(Kai oi 
ayopa^ovTei;; dx; un,) dyopd^ovxec/ kan zijn veroorzaakt 93. 

Bijj  de examinatio / emendatio zijn de parallelle varianten positiever te waarderen: juist 
doordatt de copisten kennelijk gemakkelijk van de eerdere lezing op de variant kwamen, is 
vaakk goed uit te maken welke variant de eerdere lezing is. Met andere woorden: de vraag 
'Utrum'Utrum in alterum abiturum eratT is dan gemakkelijk te beantwoorden94, 

10.77 Substantiële passages 

Hett inachtnemen van zo strenge criteria heeft als gevolg dat substantiële passages nodig 
zijn,, zoals ik voor collatie gekozen heb (samen ca. 15000 woorden), om voldoende 
significantee varianten te hebben voor het opstellen van een stevig stemma. 

Dee mogelijkheid blijf t bestaan dat bij volgende collaties - met meer tekst - het stemma moet 
wordenn bijgesteld 95. Dat maakt dat het stemma de status heeft van hypothese. Maar omdat 
tegelijkertijdd kan worden volgehouden dat het de totnutoe beste verklaring is van de feiten, 
iss het verantwoord het als uitgangspunt te nemen voor de tekstreconstructie. 

10.88 Het stemma 

Dee vorming van het stemma is uitvoerig beschreven in Sieswerda, 'Lcorrjpiog'. Hier 
volstaatt het resultaat: 

9 33 Het voorbeeld is een in dubbele zin verwarrende variant, want ze blijkt ook aan het eerste criterium niet te 
voldoen:: een bijbelvaste copist herkent hier ICor 7:30, met daarin '... uf] tcctTéxovTEc,', en herstelt de tekst. 
Menn moet dus ook nog eens bedacht zijn op de mogelijkheid van een niet aan de tekst zelf, maar aan een 
externn gegeven ontleend herstel van een corruptie. 
9 44 Zie voor beschrijving en definities van varianten Salemans, Building stemmas, § 3.5, p. 109-112. 
9 55 Sinds de publicatie van het artikel 'Iwtr\pio<;'  is bij voortgaande collaties met meer tekst gebleken dat 
{Pl+[N+Ox])) de relatie tussen deze mss. beter verklaart dan <[Pl+N]+Ox), zoals ik bij het schrijven van het 
artikell  concludeerde. Met betrekking tot de positie van A2 (enige vertegenwoordiger van een derde tak; zie 
hett stemma) is de aarzeling die ik bij het vaststellen had (zie 'Ikoyxrjpioq', p. 316) niet zozeer toegenomen 
datt ik zou moeten besluiten A2 onder te brengen bij één van de andere twee takken: het voorkomen van 
relatieff  veel eigen lezingen ('singulae lectiones') en het nu eens met de ene tak, dan weer met de andere co-
varièrenn rechtvaardigen nog steeds de eenzame middenpositie van A2, en de trifurca-vormvan het stemma. Ik 
blij ff  echter bedacht op de mogelijkheid dat toekomstige collaties tenslotte anders zullen doen besluiten. Ik 
hebb overigens bij nader inzien de relatie van A2 met de archetypus verhelderd door hyparchetypus e tussen te 
schuiven,, die staat voor het onbekende aantal - verloren gegane - handschriften tussen to en A2. Zo wordt 
zichtbaarr dat de voorgeschiedenis van A2 niet wezenlijk verschilt van die van, bijvoorbeeld, P2: zouden wij -
watt in het geheel geen wonder zou zijn - niet beschikt hebben over Gl t/m Ox, dan zou P2 op precies 
dezelfdee manier als A2 zijn ingetekend. 

http://jj.fi
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Anderss voorgesteld (in "bird's-eye view "): 

10.99 "Trifitrca" 

Hett stemma is een trifurca. Twee van de takken zijn vertegenwoordigd door vele 
handschriften,, onder de hyparchetypen a en y, de derde door één handschrift, A2, onder e 
(ziee n. 95 voor het, ondanks enige aarzeling, handhaven van A2 in deze positie, en voor het 
invoegenn van hyparchetype e). Overeenstemming van lezingen van twee hyparchetypen, a 
== y, a = e, y = e, is in principe voldoende voor het bepalen van de lezing van co, de 
archetypus.. 'In principe', want behalve de noodzaak van evaluatie in alle stadia van de 
tekstreconstructie,, moet men extra omzichtig met de lezingen van A2/e omgaan, omdat dit 
handschriftt / deze hyparchetypus de enige vertegenwoordiger is van de derde tak. Toch zal 
menn een A2/e-lezing die overeenkomt met een lezing in één van de andere takken, met 
daartegenoverr in de andere tak een significante variant, zeer serieus moeten nemen; men zal 
eerderr moeten bewijzen dat ze niet de lezing van co kan zijn, dan dat ze dat wel is. 

10.100 Verdere collaties 

Voortgaandee collaties, met behulp van telkens meer ingevoerde tekst, maken het mogelijk 
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hett stemma te toetsen, en waar het nodig is bij te stellen, zoals in het geval van de in n. 95 
genoemdee groep. Hoofddoel van de latere collaties is het verkrijgen van de varianten ten 
behoevee van de examinatio en emendatio, het wegen van de varianten om te kunnen 
besluitenn tot de vroegste lezing, kortom het reconstrueren van de 'earliest retrievable' tekst. 

10.111 "Earliest retrievable text" 

Hieronderr wordt de gereconstrueerde tekst van Pseudo-Anastasius' collectie van '23' in de 
Zcoxr\piocZcoxr\pioc geboden. Het is de 'earliest retrievable text': men kan nu eenmaal niet verder 
teruggaann dan de archetypus, die zelden het origineel zelf is, maar altijd of bijna altijd reeds 
eenn copie. Bovendien is de reconstructie, hoe nauwgezet ook uitgevoerd, in essentie een 
benaderingg van de archetypus-tekst, doordat naast de lezingen die men objectief bewezen 
kann achten, onvermijdelijk lezingen voorkomen waarover de handschriften zo verdeeld zijn 
datt ze geen uitsluitsel geven. De keus die ik in die gevallen maak, berust vanzelfsprekend 
opp kennis van de traditionele copisten-fouten die in de handboeken staan beschreven, maar 
ookk op mijn persoonlijk, in de loop van het onderzoek opgebouwd inzicht in de aard van de 
tekstt en het schrijverschap van de auteur, en daarin steekt onontkoombaar een zekere 
subjectiviteit.. Vandaar de noodzaak van een voldoende uitgebreide apparatus criticus, 
waarinn van de keuzen verantwoording wordt afgelegd. 

10.122 Apparatus criticus 

'Voldoendee uitgebreid' vereist uitleg. Het is duidelijk dat een apparaat waarin alleen de 
variantenn staan van de hyparchetypen het dichtst bij CD, als te opppervlakkig zal worden 
ervaren:: teveel van de voortgang - en neergang - van de tekst blijf t onzichtbaar. Maar aan de 
anderee kant van de schaal dreigt het "variantenkerkhof", waarin ook de lezingen zijn 
opgenomenn die geen rol hebben gespeeld bij het vaststellen van de tekst van hyparchetypen, 
zoalss singulae lectiones, spellingverschillen, accentverschillen en dergelijke. 

Dee gedetailleerdheid van het apparaat kan gerelateerd worden aan de bedoeling die de 
tekstbezorgerr ermee heeft. In het algemeen zal die zijn: duidelijk maken hoe hij voor de tekst 
diee hij onder handen heeft met behulp van de handschriften die hij tot zijn beschikking heeft 
tott zijn keuzen is gekomen. Men kan spreken van een projectgebonden apparaat. Daarvoor 
zall  hij verder moeten gaan dan de dichtstbijzijnde hyparchetypen: lezingen "verderop", in de 
groepenn van handschriften onder opvolgende hyparchetypen, zijn vaak bewijsmateriaal dat 
niett gemist kan worden. Maar daarbij blijf t het: de tekstverschillen die geen bewijsmateriaal 
zijnn voor de tekstreconstructie, blijven buiten beschouwing. 

Datt is anders bij een project-overstijgend doel, dat men "strategisch" kan noemen: 'Wat als 
ooitt nieuwe, dat wil zeggen buiten het onderzoek gebleven of nieuw-ontdekte handschriften 
alsnogg een plaats in het stemma moeten krijgen?'. Daarvoor is het nuttig dat het critisch 
apparaatt varianten tot in verre vertakkingen van het stemma laat zien96. 

" ""  Men kan zich het doel ook educatief voorstellen: het verschaffen van studiemateriaal aan beoefenaren van 
codicologie,, textologie en stemmatologie. Een gedetailleerd overzicht van zo veel mogelijk tekstverschillen 
helptt kennis en inzicht te verdiepen in wat allemaal kan gebeuren in de loop van een transmissie. De vrees 
voorr al te veel uitdijen van papieren edities kan worden voorkomen door de apparaten onder te brengen op 
eenn electronische informatiedrager (CD-ROM). 
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Hett is denkbaar dat voor de editio princeps van de Zomjpiog besloten zal worden tot de 
laatstgenoemdee doelstelling. Het is immers waarschijnlijk dat ten minste een aantal "non-
Icornpiog-handschhfien"Icornpiog-handschhfien" teruggaat op de Zömfpio^-traditie. Ooit zal de behoefte opkomen 
tee onderzoeken of dat zo is, en waar in het Iconjpiog-stemmsi de aftakking naar die sub-
traditie(s)) te plaatsen is. Dat impliceert een - in redelijkheid - volledige apparatus criticus. 

Voorr dit proefschrift is een pragmatische opstelling gekozen. De historie van de vaststelling 
vann PsA's tekst is weliswaar niet zonder belang, gegeven het feit dat de Iwnjpiog-vcrsie 
hierr voor het eerst critisch wordt uitgegeven, maar staat niettemin in functie van het primaire 
doel:: de vergelijking met de authentieke Anastasiaanse tekst (zie hierboven 10.1). Dat 
impliceertt wat ik hierboven een "projectgebonden apparaat" heb genoemd, een apparaat dat 
dee lezers voldoende informeert over het bewijsmateriaal, maar hen niet overlaadt met 
details. . 

10.133 Editoriale beslissingen 

Opp het gebied van spelling, accentuering en interpunctie bieden de handschriften zelden of 
nooitt eenduidigheid. 
a.. Spelling: 
-- ei, Ti, oi, v en i ("iotacisme") vallen samen in 'i', ai en e in 'e', 
-- het lengteverschil is weggevallen, waardoor elke 'o' gespeld kan worden als o of co, 
-- de aspiratie is verdwenen, en daarmee het verschil tussen spiritus lenis en asper, en 
-- de klassieke toepassing van het'" v'ètyeXicvcmKÓv" is teloorgegaan. 
b.. Accentuering: 
-- mét het lengteverschil is het klassieke verband tussen "lang" en de circumflexus ( ~ ) 
verdwenen,, waardoor (pro)perispomena vaak acutus ( ' ), c.q. gravis (' ) dragen. Acutus 
enn gravis worden, doordat er geen "akoestisch" verschil meer is, soms verwisseld. Er zijn 
ookk nieuwe regels ontstaan, bijvoorbeeld voor écrci(v) en eiat(v), en de accentuering van 
enclitischee indefinita aan het begin van een woordgroep ('... nvöq xwv dyYéAxov ...'). Het 
all  dan niet toepassen van nieuwe regels verloopt onsystematisch97. 
c.. Interpunctie: 
-- deze is in veel gevallen niet meer dan een aanduiding van een hoeveelheid in één keer 
gecopiëerdee woorden; voor zover ze syntactisch is is ze ook nog zeer onregelmatig. 

Hierr moet de tekstbezorger of zelf eenduidige oplossingen vinden, of zich naar bestaande 
uitgeversconventiess richten. Ik trek de consequentie uit de ambitie van de Byzantijnen zelf 
klassiekk Grieks te schrijven. Mijn spelling en accentuering zijn dus klassiek-Grieks. Ik 
gebruikk hoofdletters alleen voor het begin van een alinea, zoals in de Oxford Classical 
Texts,Texts, en voor het begin van een citaat, zoals in de Series Graeca van het Corpus 
Christianorum,, die ik ook volg in het cursiveren van de bijbelcitaten; aan de Sources 
ChrétiennesChrétiennes ontleen ik de aanhalingstekens «...» en «...<...>...» 98. 

977 Zie Noret, 'Quand done' en 'OÜK eioiv cm OVIK eioiv?'. Overigens blijkt dat de ene copist bedoelt de 
contemporainee regels te volgen, de andere de klassieke; geen van beide ooit consistent. Daarom, en omdat 
menn nooit kan vaststellen in hoeverre zij op dit punt hun voorgangers volgen - en deze weer de hunne -, is 
hett niet mogelijk de "earliest retrievable accentuation " te reconstrueren. 
988 Alleen in de Griekse tekst. Daarbuiten gebruik ik '...' en ..."..."...'. Vanwege interferentie tussen de 
verschillendee lettertypen is het gebruik van smart quotes ("...' en '..."..."...' ) vrijwel onmogelijk. 


