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Appendixx 1 

Dee 'tepös dviip' 

(zie(zie vr. 2, r. 9) 

Watt is een lEpóq öviïp? Oftewel: wat is het betekenisverschil tussen de woorden die door AA en PsA 
gebruiktt worden voor religieuze voortreffelijkheid: 'tepóc,, ayio<;, en öcno<;? 

öcioc,öcioc, lijk t een AA-woord en is binnen de selectie die PsA heeft gemaakt beperkt tot AA 29, door PsA 
gebruiktt voor PsA 18. Misschien doelt AA, gelet op het thema van de vraag, 'gewelddadige dood', met ömoi 
inn het bijzonder op degenen die hun deugdzaamheid met de dood door rampen of door executie moeten 
bekopenn (zie vr. 18, r. 17-18, r. 23-28 en r. 32-33). PsA neemt het slechts éénmaal van AA over (r. 17) , 
schraptt het éénmaal (r. 23), en vervangt het éénmaal door een vorm van 'öyioc,' (r. 32). Kennelijk is er voor 
hemm niet of nauwelijks verschil tussen öoioc, en ayioq. 

dyioqq is het gewone woord in PsA's collectie: we vinden het elfmaal. Het gaat telkens om mensen van 
uitzonderlijkee religieuze deugd, en, gelet op de strekking en context van de meeste passages, vrij van zonden. 
Dee aytoi blijken na te volgen en te raadplegen voorbeelden te zijn voor de gewone mensen, de zondaren (zie 
bijv.. vr. 6 over het biechten, waar de 'ayioi' als biechthoorders bij uitstek worden voorgesteld (o.m. r. 82); 
ookk de anachoreet van vr. 18 is voor zijn leerling een 'ccyioi;' [zie r. 93]). De ayioq is, volgens vr. 20, r. 42, 
'(JiiXoqq 0eo\)' en behoort tot de 'dXr|0iv(»v 5oiiXtov 0eoü' (ibid.). 

iepói;; wordt tweemaal van mensen gezegd. Als het een eigen connotatie heeft, is die te zoeken in de 
samenhangg met 'iepevw;' en met 'iepcoauvri' (in vr. 16 benadrukt als kwalificatie van het bisschopsambt [zie 
r.. 26]): dan is met 'iepöq ctvip' de betrokkene voorgesteld als bedienaar, iemand die God dient, terwijl de 
aytoc,, I öoioq er voor de mensen is. De anachoreet van vr. 2 (r. 11) is bij uitstek en expliciet een dienaar 
Gods.. AA noemt hem 'övGpamoc, 0eoü, PsA zelfs '6ovXo<; ©eovi' (r. 14; zie het Commentaar); zo bezien is 
dee kwalificatie iepóc, in r. 9 passend. Maar in het citaat uit de Ecclesiastica hierarchia van Dionysius 
Areopagitaa in vr. 21 (r. 15-33) zijn met de iepoi avSpec, (zie de 'Koiuriaeî  xeöv iepcöv dvSpcöv' in r. 30) 
geenn anderen bedoeld dan al degenen die naar christelijke normen hebben geleefd: PsA zou hen in eigen tekst 
'ayioi'' hebben genoemd. 

Inn vr. 18, r. 15, noemt PsA, mét AA, degenen die hij tot dan toe 'aytot' heeft genoemd 'SiKaioi'. In eigen 
tekstt gebruikt hij de term zelden (in vr. 12, r. 27 in de specifieke betekenis van degene die zijn rijkdom op 
rechtmatigee wijze verkregen heeft). Wel heeft hij vele OT-citaten opgenomen waarin de 8iKaioc, kan worden 
begrepenn als de rechtschapene in meer algemene zin (o.m. Ezechiel [vr. 3, r. 24 sqq.], Salomon [vr. 5, r. 10-
11;; vr. 10, r. 7-10, vr. 18, 21-22; David [vr. 6, 91-92] en Job [vr. 9, 12-13]). Het Salomon-citaat echter in 
vr.. 18, 21-22 stelt de 'SiKctux;' tegenover de doePn,c, KCÜ d(iapTcoXó<;', in precies dezelfde positie als de 
'ctyioc,'.. Misschien onder invloed daarvan gebruikt PsA de term in deze vraag vrijelij k (zie r. 113, 117, 123, 
1299 en 131-132), en zonder merkbaar verschil met 'ayioq' en 'öcao^'. 
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Appendixx 2 

«rovÉKXetcee Kat' cruxoü ó 0eó<; (AA) 

aïtéicXevaevv ó 0eó<; KUT' OUTOÜ (PsA) 

(vr.. 22, r. 77:) 

Raadplegingg van de Septuaginta (Rahlfs-editie) en Dionysius' Ecclesiastica hierarchia (in de editie van Heil 
&&  Ritter; zie Bibliografie) leert het volgende: 
-- Dionysius ontleent de woorden aan Job. Job 3: 23 fin. luidt: 'cruvÉKXeiae yap ó ©eöc, Kax' aüxoü' ('Want 
Godd heeft afgesloten te zijnen nadele', dat is: 'God luistert niet naar hem'). Het critisch apparaat van Rahlfs 
vermeldtt geen variant voor 'owéicteioe', wel voor 'ó ©eóc,', nl. 'ó Kv>pio<;' in de Alexandrinus. 
-- De tekst in de editie van Dionysius' Ecclesiastica hierarchia, VII , '©ecopia', § 6 (ed. Heil & Ritter, p. 126, 
r.. 6-7)213 is: 'ÖJiÉKteiae yöp (, <jmaiv,) ó Kiipioq Kat' aüxoü'. De editie vermeldt één handschrift, de 
ParisinusParisinus gr. 437, uit de 9de eeuw, met 'ó 0EÖC/ op de plaats van 'ó Küpioi;'. Of 'ó Kiipioc/ te maken heeft 
mett de bijbelse lezing in de Alexandrinus, of een 'parallelle' variant is, is niet na te gaan214 . 
Voorr de versie bij AA, 'ouvéicXeioe KCIT' aüxoü ó 0eóq', is de meest voordehandliggende verklaring dat in 
hett exemplaar van de Eccl, hier. dat AA tot zijn beschikking had, nog de correcte Septuaginta-lezing 
'awétctaioe'' stond. De variant 'cmÉKAEiae' van de editie is elders in de handschriftentraditie ontstaan. Of 
AAA zelf verantwoordelijk is voor de woordvolgorde 'KOT' OÜTOÜ Ó 0eóq' in plaats van 'ó ©eóc; Kat' aüxoü', 
off  ook die aan zijn exemplaar heeft ontleend, is niet uit te maken. 
Hoee komt PsA aan 'cmeKXeiaev ó ©eöc, tcax' aüxoü '? We moeten ons realiseren dat hij sinds PsA 21 een 
Dionysius-tekstt bij de hand had: hij had immers, onder de indruk van de Dionysius-parafrase in AA 42, die 
hijj  op het oog had voor PsA 22, aan het antwoord van vr. 21 een lang Dionysius-citaat toegevoegd uit een 
eerderr gedeelte van de Eccl. hier., VII , '0ecopia', 2 pars - 3 init. Bij het bewerken van AA 42 voor PsA 22 
herkendee hij in AA's 'cruvÉKXeiae Kax' aüxoü ó ©EÓC,' de zin 'aitéKXsioe yap (, <|maiv,) ó Kupioc, Kax' 
aüxoü'' uit zijn eigen Dionysiustekst215 (misschien stond er ó ©eöc,, zoals in de Parisinus gr. 437). Hij nam 
tweee besluiten. Hij corrigeerde AA door uit zijn Dionysiustekst 'dméicXeloe' over te nemen alsmede de 
woordvolgorde;; ó ©eóc,' liet hij staan, óf omdat ó Kiipioq voor hem als regel Christus is (zie bij vr. 9, r. 
11),, óf omdat hij dat in zijn Dionysius-exemplaar las (zie twee zinnen eerder). Ten tweede besloot hij voor 
hett florilegium bij vr. 22 uit hetzelfde stuk een citaat te selecteren (zie het incipit van het eerste citaat van 
hett florilegium bij vr. 22 op p. 221). Misschien was hij niet tevreden met de wel zeer vrije weergave van 
Dionysius'' tekst door AA? Die moet hem zijn opgevallen. In elk geval is zijn citaat in het florilegium 
(eigenlijkk achtereenvolgens drie citaten) zeer accuraat216. 

2 133 Zie n. 206 voor het mogelijke belang van deze plaats, samen met de context van § 6, voor de bepaling 
vann het tekstgedeelte van Eccl. hier. VII , '©ecopia' dat geparafraseerd is in vr. 22. 
2 144 Parallelle varianten zijn co-varianten die onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan. Hun significantie, de 
matee waarin ze verwantschap van handschriften onthullen, is uiterst beperkt (zie 10.6, 'Significantie [...]'). 
2 155 'yap' valt zowel bij AA als PsA automatisch weg vanwege de syntaxis: in hoofdzin na voorafgaande 
bijzinn geen verbindingspartikel ("connector"). 
2 166 Deze gang van zaken laat vermoeden dat PsA, althans in dit stadium van zijn werk aan de 
epcoxajroicplaeic,,, al aandacht besteedde aan het verzamelen van citaten voor de florilegia. 
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Appendixx 3 

Dee doubletten 

Hett overzicht betreft de doubletten waarvan één term, meestal de tweede, een concretisering is van de andere. 
Toegevoegdd is een lijstje van gevallen waarin, juist andersom, doubletten zijn gereduceerd tot één term. 

Hett getal van de doubletten overtreft verre dat van de reducties tot één. PsA creëert meer doubletten dan hij 
vann AA overneemt, zowel door enkele termen van AA uit te breiden tot doubletten als door ze zelf te maken; 
dee laatste zijn in de meerderheid. 

Dee reducties tot één zijn zeldzaam. PsA handhaaft één van de twee termen, of hij vervangt het geheel door 
één,, ander, woord, kennelijk omdat hij de gehandhaafde, c.q. vervangende term voldoende, resp. beter vindt. 
Ziee voor verklaringen het Commentaar. 

AAAA {overgeslagen door PsA) 

yn.pdoavv Kaï ratkucoÖév (zie ook vr. 8, r. 41 [AA + PsA]) 
awouaiaqq Kaï awn.0eia<; (herhaald in vr. 8, r. 47 [AA] ) 
KÓxyaii  Kaï naiioaoOai 
pSeXupiac,, Kaï aXoyiac, 
Ü7tn.pétaii  (...) Kai auvepyot (vat OÏKOVÓUOI) 
piavv Kaï óuoiav 
TievGowTEC,, Kai 6pn.vowT£c, 
cruvouaiaqq Kaï auvriGeiac, (identiek met vr. 3, r. 19 [AA] ) 
p\mapcÓT£paa <aï aKoXaatótepa 
OtTtioTOUU KCtï é6viK0V> 
dvcryKrii  Kaï itepiatöcei 
dSeA^oxx;; Kaï ónoitiotouc, 
KauÓTö>> KOÏ HÓVÜ) 

taXavi^ojvv Kaï KataKpivtov 
é^ouoXoyoüuevoi;; Kaï KataKpivov eauióv 
tüu.0*;; Kaï d<)»ei8t*; 
dSÏKax;; Kaï avrfijEÜx; 
novnpcx;; Kaï a8eoq (zie ook vr. 18, r. 87 [AA + PsA]) 

AAAA + PsA {i.e. overgenomen door PsA) 

vr.. 1, r. 2 nicmc, Kaï ëpya ex>oefir\ 
vr.. 6, r. 3 KaXov Kaï (...) axtéXauov 
vr.. 6, r. 42 J3XajtTOuévoov Kai drtoXXupevajv 
vr.. 8, r. 41 ynpaoav Kaï itaXaicoGév 
vr.. 9, r. 6 è7iiOTpo<t)r|v Kaï oaxt>poviou.óv 
vr.. 13, r. 3 'EXXIÏVGOV Kaï dvójiaiv 

vr.. 16, r. 16-17 uiapd Kaï diora 
vr.. 16, r. 24 (ftavtd^eoÖai Kaï jieya^o<tipoveïv 
vr.. 16, r. 28 dvdqiov (...) Kat novripóv 
vr.. 16, r. 30 udöe Kaï nioxevt 
vr.. 17, r. 22 <t>ei5ouévax; Kaï $dav6poartcoq 
vr.. 17, r. 24 7tiKpc5q Kaï daufiJtaGö*; 
vr.. 18, r. 4 Öé^naiv (PsA: diteiXr|v) Kaï 7ipóaTa^iv 
vr.. 18, r. 16 d5n,Xa Kaï Kpityia 
vr.. 18, r. 42 ópynv Kaï drceiXnv 
vr.. 18, r. 87 rcovripóv Kaï ö8eov 
vr.. 19, r. 5 öioiKoüvta Kaï npovooüuevov 

vr. . 
vr. . 
vr. . 
vr. . 
vr. . 
vr. . 
vr. . 
vr. . 
vr. . 
vr. . 
vr. . 
vr. . 
vr. . 
vr. . 
vr. . 
vr. . 
vr. . 
vr. . 

3,, r. 13 

3,, r. 19 

4,, 1-2 
6,, r. 69 

6,, r. 93-94 

7,, r. 4 

7,, r. 12 

8,, r. 47 

8,, r. 70 

8,, r. 71-72 

15,, r. 31 

15,, r. 31-32 

15,, r. 33 

15,, r. 47 

15,, r. 48 

17,, r. 39 

17,, r. 43 

18,, r. 92 
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vr.. 22, r. 5 
vr.. 22,, r. 7 

\|/i^öö (...) icav EÜxeXfj 
Papéaa Kal xa^ejid 

PsA:PsA: uitbreiding tot twee 

...... toevoeging aan de achterkant 

vr.. 2, r. 44-45 

vr.. 2, r. 46-47 

vr.. 8, r. 10 

vr.. 9, r. 20 

vr.. 9, r. 21-22 

vr.. 11, r. 9-10 

vr.. 12, r. 2-3 

vr.. 16, r. 11 

.... aan de voorkant 

vr.. 19, r. 6 

vr.. 19, r. 11 

AA A 
PsA A 

AA A 
PsA A 

AA A 
PsA A 

AA A 
PsA A 

AA A 
PsA A 

AA A 
PsA A 

AA A 
PsA A 

AA A 
PsA A 

AA A 
PsA A 

AA A 
PsA A 

JipOOKWEÏ Ï 
jtpoaicweïï Kal XeiToupyeï 

(hxnaaTTipiov v 
Guoiaorripiovv Kal dyiacp.ov 

p.oA,Dap.óv v 
poXuapövv Kal ropveiav 

ï>ji£pTi<t>avlai; ; 
iJ7repTi(t>avia(;; Kal pEyaXauxicti: 

pÉp<(>eo"8ai i 
pép<t»eo6aii  èavroüq Kal KOXOK 

XOVV JtOVTlpOÜ 
xovv novripoü Kal xf\q dpapxiaq 

d6tKia<; ; 
döiKiai;; Kal TtAeovE^iaq 

ayioq q 
ayioqq Kal anXovoxaxoc, 

<t»povf|paTO<; ; 
5óynaxo<;; Kal <|)povTJp.axoq 

doépeiav v 
dvotavv Kal öcéfieiav 

PsAPsA (in eigen tekst) 

vr.. 1, r 
vr.. 5, r 
vr.. 6, r 
vr.. 7, r 
vr.. 9, r 
vr.. 9, r. 
vr.. 9, r 
vr.. 10, 
vr.. 12, 
vr.. 12, 
vr.. 17, 
vr.. 17, 
vr.. 18, 
vr.. 18, 
vr.. 18, 

.. 27-28 
2 2 
3-4 4 

.41 1 

.. 14 

17-18 8 
. 42 2 
r.. 22 
r.. 17 
r.. 26 
r.. 11 
r.. 88 
r.. 57 
r.. 130 
r.. 132 

<ruX.daacovv (...) Kal 0povxi£cov 

döiivaxoi;; Kal óA.iyóv|ruxo<; 
dTteipcoqq Kal ÏSIOOXIKOK; 

npoayvi^eivv Kal JtpOKaOaipEiv 
TÓTcovv Kal ctyéteiav 
èXaxxóvcovv Kal dyevearépcov 

ö8iaKpiaia<;; Kal aii6aSia<; (zie ook vr. 18, r. 57 [PsA]) 
p.ETavoiaqq Kal èniaxpo^ifc 

7tpooyivExaii  Kal ènicru|ipaivEi 
dSiKiai;; Kal nXeove^iag 
^ihavQpamoc,^ihavQpamoc, Kal 5iKaioKpixTi<; 

Jtapaxponf)̂^ (...) Kal ditovoiaq 
dSiaKptaiaqq Kal aüÖEvxEiai; 

(Tuyxcopoüvxoi;; Kal (ïouXo^vou 
KiaxEcoqq Kal vito^ovfii ; 
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vr. . 
vr. . 
vr. . 
vr. . 
vr. . 
vr. . 
vr. . 
vr. . 
vr. . 
vr. . 
vr. . 

18,, r. 
18,, r. 
20,, r 
20,, r. 
20,, r. 
20,, r. 
20,, r. 
20,, r. 
20,, r. 
20,, r. 
21,, r 

132 2 
158 8 
33 3 
34-35 5 
37 7 
66-67 7 
72-73 3 
77-78 8 
79 9 
159 9 
15 5 

éjiijiovctt Kai OXipepd 
ém(h)HTiTf|<;; Kal 7iX.r|p(0TTJ<; 
öva^ioix;; tcai PepV^-üi; 
anaptootabvv Kai dniorcov 
dA.r|6oü<;; Kai nveu^atiKoü 
évvoia*;; (...) Kai (ïouXaq 
Xenxüx;Xenxüx; Kai ÓKpi(ic5q 
(itveünaxa)) Xenta Kai dacófiaTa 
Suvdneî ^ Kai évepyeiaq 
(tiva)) eJii(t>6opa Kai pXd(Sr| 
aïoöriaivv (...) Kai 7iA.r|po<|>opiav 

PsA:PsA: reductie tot één 

...... tweede woord gehandhaafd 

vr.. l,r. 1 

vr.. 10, r. 20-21 

AA A 
PsA A 

AA A 
PsA A 

dX.r|6oü;; Kai teXeio-u 
xeXevou u 

dyaitcövTaii  Kai npovooüvTai 
npovooüvrai i 

eersteeerste woord gehandhaafd 

vr. . 

vr. . 

vr. . 

vr. . 

2,, r. 20 

16,, r. 25-26 

18,, r. 32-33 

18,, r. 97 

AA A 
PsA A 

AA A 
PsA A 

AA A 
PsA A 

AA A 
PsA A 

ëfuiruxoqq Kai OEÓTTXXIOTCX; 

ii\(rr|Xo<|>povei<;; Kai iieyaXauxel*; 
t)Vr|>.o(tipoveli; ; 

XaXeTtatqq Kai (...) piaiovq 
XaXercoïg g 

Tinfj<;; Kai 5Ó^TI<; 

reductiereductie tot één, ander, woord 

vr.. 10, r. 2 

vr.. 14, r. 2 

AAA öyaTtconévoix; Kai eüXoynnévov̂ 
PsAA etJepY£irinévou<; 

AAA itTC0XO\)<; Kai Seojiévoui; 
PsAA névT(Taq 
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Appendixx 4 

Overzichtt  van de bijbelcitaten, toespelingen en verwijzingen 

AAA = door PsA niet overgenomen; AA+PsA = door PsA overgenomen; PsA = door PsA in- of toegevoegd. 

OT T 

AAA AA + PsA 

Genesiss (6) 

Leviticuss (3) 

Iudicumm (I) 

11 Regnorum (1) 

33 Regnorum (1) 

PsA A 

3:16 6 
3:17-19 9 
4:10-12 2 
6:13 3 
18:20 0 
19:24-25 5 

15:31 1 
22:3 3 
24:19-20 0 

1:6-7 7 

21:5-7 7 

NT T 

AA A 

Matthaeus(20) ) 

7:22-23 3 

AAA + PsA 

10:15 5 

10:30 0 

11:30 0 

PsA A 

5:13 3 
5:14 4 
5:20 0 
6:6 6 
7:20 0 
7:22 2 

7:23 3 
8:10 0 
10:1-8 8 

10:29 9 

10:40 0 

11:30 0 
12:45 5 
18:18 8 
23:13-16 6 

44 Regnorum (1) 

Psalmorumm (24) 

34:9 9 

177 sqq. 

33:15 5 

36:27 7 

50:19 9 
70:23 3 

11:11-12 2 25:34 4 

31:5 5 
31:9 9 
32:4 4 

33:22 2 

36:1 1 
36:2 2 
36:7 7 
36:10 0 
36:20 0 

45:11 1 
48:11 1 
48:17 7 

72:19-20 0 
78:1-3 3 
81:5 5 
91:8 8 
118:79 9 
124:5 5 
140:5 5 

Marcuss (2) 

9:40 0 

Lucas(16) ) 

10:20 0 

16:9 9 

Ioanness (15) 

4:21 1 

4:23 3 

9:38 8 

7:28 8 
9:49 9 
9:50 0 

12:47 7 
13:1 1 
13:4 4 

16:9 9 
16:9 9 

4:21 1 

4:23 3 
4:23 3 
4:24 4 

9:62 2 
10:16 6 

11:26 6 
12:15 5 

16:11-12 2 
17:21 1 

3:20 0 
3:20-21 1 
3:21 1 
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AA A 

Proverbiaa (6) 

Ecclesiastess (3) 

lobb (7 [8]) 

Sapientiaa (6) 

Siracidess (8) 

Hoseaa (1) 

AAA + PsA 

1:21 1 
3:23 3 

PsA A 

8:9 9 
10 0 
11 1 
11 1 
16 6 
18 8 

25 5 
8 8 
31 1 
33 3 
6 6 

7:15 5 
7:15 5 
8:14 4 

(1:111 sqq.) 

5:17-19 9 
9:23 3 
14:13 3 
14:14 4 
40:8 8 

1:12-13 3 
1:16 6 
4:10-14 4 
6:6 6 
10:6-7 7 
11:16 6 

4:20-22 2 
4:26 6 
9:11 1 
9:12 2 
13:24 4 
15:14 4 
15:17 7 
21:10 0 

AA A 

14:21 1 

AAA + PsA 

4:24 4 
5:14 4 

14:23 3 

Add Romanos (13) 

Add Corinthios 

11:33 3 

13:1 1 

K12) ) 
2:9 9 

6:18 8 

AdCorinthiosII(ll) ) 
4:18 8 

PsA A 

14:23 3 
20:23 3 

1:24 4 
1:28 8 
2:4-6 6 
3:5 5 
6:12 2 
6:19 9 

12:9 9 
12:10-13 3 
12:17-18 8 

13:12 2 
13:12-14 4 

2:12-13 3 
3:9 9 
3:13 3 
3:16-17 7 
4:1 1 
6:9-10 0 

7:29-31 1 
11:28-32 2 
11:30 0 
11:31-32 2 

5:10 0 
6:14-15 5 
6:14-15 5 
6:16 6 

Abdias(l) ) 

Aggaeus(l) ) 

Zacharias(l) ) 

Isaiass (21) 

14:10 0 

1:15 5 

2:8 8 

1:144 fin.-15 

14:12 2 
14:13-14 4 
14:15 5 
14:22 2 
19:12 2 
41:22-23 3 
41:22-23 3 
42:24-25 5 
43:25-26 6 

12:4 4 

Add Galatas (5) 

Add Ephesios (4) 

AdColossenses(l) ) 

6:16 6 

12:7 7 

11:13-15 5 

12:7-9 9 
13:5 5 

3:3-4 4 
4:14 4 
5:22-23 3 
6:2 2 
6:7-8 8 

4:25-5:4 4 
5:5 5 
5:11 1 
5:11-14 4 

3:5-6 6 
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AA A 

Ieremias(l) ) 

Banichh (2) 

Ezekiell  (4) 

Daniell  (1) 
4:27 7 

AAA + PsA 

3:15 5 

PsA A 

44:7 7 
47:(5)) 6-7 
47:: 9 et 11 
47:13 3 
47:13-14 4 
53:5 5 
59:1-4 4 
61:8 8 
65:11 1 
65:12 2 
66:2 2 
66:24 4 

4:6 6 
4:5-7 7 

18:24 4 
18:30 0 
33:12 2 
39:23-24 4 

AA A AAA + PsA 

Add Timotheum I (6) 

5:24 4 
3:9 9 

5:24 4 

Add Timotheum II (3) 

AdTitum(I) ) 

Ep.. Iacobi (4) 

Ep.. Petri I{1 ) 

Ep.. Petri II (2) 

Ep.. Ioannis (2) 

Ep.. Iudae (1) 

Revelatio(l) ) 

1:3 3 

2:5 5 

PsA A 

6:7 7 
6:10 0 
6:17-19 9 

2:19 9 
3:8 8 

1:16 6 

2:26 6 
2:26 6 
5:1-3 3 
5:16 6 

2:9-10 0 
2:20 0 

1:9 9 
4:1 1 

1:7-8 8 

21:3 3 

Kerkvader Kerkvader 

AAA + PsA (vr. 22, r. 8-11): 
Cf.. aut Dion. Areop. Eccl. hier., VII , 'öecopia', 7 pars (ed. Heil & Ritter, p. 127, 1. 18 - p. 128, I. 11), 
interpretatioo valde contracta; aut, fortasse potius, ibid., 6 pars (p. 125,1. 24 - p. 126,1. 11) 

PsAA (vr. 21, r. 17-33): 

Dion.. Areop. Eccl.hier., VII , '©eoopia', 2 pars - 3 init. (ed. Heil & Ritter, p. 121,1. 23 - p. 122,1. 15) 

TotalenTotalen {de citaten bij AA die PsA niet heeft overgenomen niet meegerekend) 

OT-citaten OT-citaten 

88 (AA+PsA) + 88 PsA = 96 OT-citaten 

Pentateuch h 
Historischee boeken 
Poëtischee boeken 
Sirach h 
Profeten n 

00 AA+PsA + 9 PsA= 9 
00 AA+PsA + 3 PsA = 3 
55 AA+PsA + 39 PsA= 44 
00 AA+PsA + 8 PsA = 8 
33 AA+PsA + 29 PsA= 3 

totaal l 966 OT-citaten 
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NT-citaten NT-citaten 

333 (AA+PsA) + 79 PsA = 112 NT-citaten 

Datt is: 

Evangeliënn 21 (AA+PsA + 26 PsA = 47 

Paulinischee brieven 11 (AA+PsA + 44 PsA = 55 
Algemenee brieven 1 (AA+PsA + 9 PsA = 10 
Openbaringg 1 (AA+PsA + 0 PsA = 1 

totaall  112 NT-citaten 

Bijbel Bijbel 

411 (AA+PsA) + 167 PsA* = 208 bijbelcitaten 

**  waarvan 125 in de bijbelcitatenreeksen 

EnigeEnige observaties 

PsAA put veel meer uit het Oude Testament dan AA: aan de 8 OT-citaten die hij van AA overneemt, voegt 
PsAA er 88 toe. Ook wat het Nieuwe Testament betreft is het verschil, hoewel minder eclatant, toch 
aanzienlijk:: aan de 33 met AA gedeelde NT-citaten voegt hij ruim het dubbele aantal toe, 79. 

Hett verschil komt grotendeels op rekening van PsA's bijbelcitatenreeksen, die bij AA ontbreken. Houdt men 
diee buiten de telling, dan is het aantal bijbelcitaten dat PsA inbrengt (42) practisch gelijk aan dat wat hij van 
AAA overneemt (41), en kan man zeggen dat hij in de tekst die hij overneemt en bewerkt het aantal 
bijbelcitatenn verdubbelt. 

Dee keus die PsA maakt in OT en NT voor de citatenreeksen geeft intussen wel aan waar hij significant meer 
dann AA zijn steun zoekt: in het OT bij de Psalmen en de profeten, vooral Jesaja, en in het NT bij Paulus. 
Voorr mogelijke motieven zie 7.7, 'De bijbelcitatenreeksen '. 
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Appendixx 5 

Dee florilegia 

EnigeEnige observaties 

Gedetailleerdee bestudering van de florilegia van bijbelse en patristische citaten bij de Pseudo-Anastasiaanse 
vragenn valt buiten het bestek van deze dissertatie, die immers Pseudo-Anastasius met Abbas Anastasius 
vergelijkt.. Doordat ze een eigen toevoeging van PsA zijn en bij Abbas Anastasius ontbreken, valt hier niet 
tee vergelijken. Ik bepaal mij tot het noteren van enige observaties. 

OpzetOpzet verandert geleidelijk 

Aann elk antwoord is een citaten-florilegium toegevoegd, maar de opzet is niet steeds dezelfde. Twaalf 
florilegiaa bestaan uit bijbelse én patristische citaten, elf uit alleen patristische (zie de grafische voorstelling 
inn 9, '[...] globale structuur'). De laatste nemen in de loop van de collectie toe: onder de eerste dertien 
florilegiaa zijn er vier volledig patristische, onder de laatste tien zijn dat er zeven. Waar bijbel- en vadercitaten 
samengaan,, gaan de bijbelse meestal vóór; in één geval is het andersom (zie n. 150). 

VooralVooral patristische citaten 

Dee patristische citaten zijn in de meerderheid: tegenover ruim 150 vadercitaten staan tegen de 60 bijbelse. Er 
moett een slag om de arm gehouden worden: deze getallen zijn slechts globaal, en daarmee de verhouding. 
Velee ogenschijnlijk enkele citaten zijn in werkelijkheid meervoudig, aan verscheidene plaatsen van een 
bijbelboekk of een patristisch werk ontleend. Bij de bijbelcitaten doet het verschijnsel zich aanvankelijk in 
ruimee mate voor; het neemt echter te beginnen in de tweede helft van de collectie af: dit is ook het gedeelte 
waarinn de florilegia met alleen vadercitaten in getal toenemen. Het zal nog veel onderzoek in de patristische 
fontesfontes vergen om erachter te komen hoe het proces van selecteren en citeren is verlopen. Het is echter 
duidelijkk dat de patristische citaten verreweg de overhand hebben. 

MeerMeer OT dan NT 

Opvallendd is, onder de bijbelcitaten in de florilegia, de suprematie van de oudtestamentische: het zijn er 53, 
tegenoverr 5 nieuwtestamentische citaten (de getallen zijn met dezelfde slag om de arm te nemen als 
hierboven).. Dit in scherpe tegenstelling tot de situatie in de antwoorden stricto sensu, waarin PsA zelf aan 
hett bijbelse materiaal dat hij van AA overneemt vrijwel evenveel nieuwtestamentische teksten toevoegt als 
oudtestamentische,, namelijk respectievelijk 79 en 88 (zie Appendix 4, 'Overzicht van de bijbelcitaten (...)'; 
dee getallen hier zijn wel precies). 

HetHet intellectuele (overtuigings-)discours 

Hett overwicht in de florilegia van de patristische teksten ten opzichte van de bijbelse en van de 
oudtestamentischee ten opzichte van de nieuwtestamentische kan niet anders dan betekenisvol zijn. Ik sluit 
mijj  aan bij wat Mullet te kennen geeft over de functie van patristische teksten in het 'high discourse', het 
overtuigings-discours,, onder de gelovigen, en bij de opmerkingen van Odorico over over hetzelfde en over 
hett toenemende beroep op oudtestamentische teksten door de 'cerchie di intellettuali' (zie 7.2, 'Twee soorten 
vanvan discours ', en ibid. n. 53). Ik ga ervan uit dat PsA, na zich met zijn antwoorden tot de gemeenschap van 
allee gelovigen te hebben gericht - in het 'natural discourse ', om met Mullet te spreken -, zich vervolgens 
mett de florilegia wendt tot zijn gelijken, de intellectuele elite. 

Voorbeelden:Voorbeelden: de ' KetyaXaid-literatuur en de aeipai 

PsA'ss toevoeging van bijbelse en/of patristische citaten is weliswaar een innovatie in vergelijking met AA's 
collectiee van '103', maar het procédé is op zichzelf niet nieuw. Wel moet gezegd worden dat een zo 
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systematischee inzet van citaten als bij PsA in èptota7toKpiaeiq in het algemeen niet courant is217. Men 
moett ze eerder zoeken in de 'oeipai' of 'catenen' en in de 'Ke^öXctia'- of 'capita'-literatuur, werken als de 
navSÉKTTjqnavSÉKTTjq rijg ayiag rpatprjg van Antiochus Monachus (7de eeuw), de Ke<|>dA,aia-verzamelingen van 
Maximuss Confessor, zoals de Kefyakaia öeoXoyiica rjroi  ÈKXoyai ÈK Sicupóptov f}if}Xia)v Ttöv re Kad' 
r/pagr/pag Kai BvpaGev (7de eeuw), en de 'lepa FlapaXX^Xa van Johannes Damascenus (8ste eeuw)218. Maar 
ookk Abbas Anastasius vlocht bijbel- en vadercitaten door wat algemeen als zijn - dogmatisch - hoofdwerk 
wordtt beschouwd, de 'OSrryóg. 

VooralVooral direct geciteerd 

Overr de vraag of PsA zulke en andere bestaande verzamelingen van bijbel- en/of vadercitaten heeft gebruikt 
voorr zijn florilegia valt geen uitsluitsel te geven, vooral omdat hij zelf daarvoor geen enkele aanwijzing 
geeft219.. De introductie van elk citaat, namelijk bijbelboek of bijbelse persoon, dan wel auteur en werk, 
suggereertt eerder direct citeren dan indirect. Redenen voor twijfel zouden kunnen zijn dat men een misleidende 
voorstellingg van zaken kan verwachten van een auteur die zijn gehele werk laat doorgaan voor dat van een 
ander,, en - interessanter - het feit dat hier en daar een citaat extreem afwijkt van wat men in de betreffende 
critischee editie vindt, ook als men rekening houdt met de varianten in de apparatus criticus. De gedachte kan 
dann opkomen dat een tekstgedeelte drastisch is bewerkt om het geschikt te maken als citaat220 voor een 
citatenverzameling,, en dat PsA het daarin kan hebben gevonden. Er kunnen evenwel zoveel endere 
verklaringenn zijn voor het tekstverschil (zie bijvoorbeeld hieronder bij 'Getrouw?'), dat hier niet valt te 
beslissen221.. In elk geval zijn zulke citaten uitzonderlijk: in het algemeen lijken PsA's citaten redelijk in de 
pass te lopen met de tekst in de edities (voor zover die er zijn: van lang niet alle patristiek bestaan moderne 
edities,, en veel is zelfs niet in de PG te vinden en zal dus of nog alleen in handschriften bestaan of verloren 
zijn). . 

Menn moet aannemen dat óók, of zelfs voornamelijk, direct uit de Bijbel en de patristische literatuur is 
geciteerd.geciteerd. Wat de bijbelteksten betreft ziet men in de florilegia hetzelfde als in de bijbelcitatenreeksen in de 
antwoorden:: achtereenvolgende citaten uit één hoofdstuk (of psalm); soms zijn de betreffende bijbelverzen 
aansluitendd (zie voor voorbeelden in de antwoorden 7.8, 'Vooral direct geciteerd en het Commentaar). Dat 
wijstt op direct citeren uit de brontekst. Wat de vadercitaten aangaat, is de hoeveelheid en de diversiteit van de 
werkenn en de auteurs zo groot dat citeren uit verzamelingen, anders dan hier en daar, nauwelijks denkbaar is. 

2 177 Pseudo-Athanasius, bijvoorbeeld, heeft in zijn 137 'épioniuceca' drie patristische citaten: één uit het 
flavapiovflavapiov van Epiphanius (vr. 3), één uit dtAóyog eig TÖV avOpanov van Gregorius van Nyssa (vr. 8), en 
éénn van (Pseudo-)Dionysius de Areopagiet (de herkomst niet nader gespecificeerd; eveneens in vr. 8). 
2 , 88 navöéKTTjg: PG 89, 1420-1856; KeQaXaia deoXoyiicd : PG 91, 722-1081; 'lepa napdXXrjXa : PG 
95,, 1040 - PG 96, 544. 
2 199 De enige mogelijke aanwijzing in die richting zijn twee citaten uit het 'EiiayyeXiov*  (zie vr. 3 en 5). 
Ditt zou het uit de evangeliën voor de eucharistie samengestelde lectionarium van die naam kunnen zijn (zie 
E.C.Colwelll  & D.W.Riddle, Prolegomena). 
2200 r£en voorbeeld is het citaat uit de fJepi Ttdv rcpö rr/g wpag apxa£opévcov van Gregorius van Nyssa in 
hett florilegium bij PsA 16. De editie laat twee zinnen zien, kortweg 'Sommige schurken mogen leven naar 
hunn wens', en een flink eind verderop 'De smid slaat zo lang op het ijzer totdat het zacht is'. In het citaat is 
dee tweede zin vooropgezet en ingeleid met het voegwoord: 'Zoals (de smid ...)', en de eerste zin daarop 
aangesloten:: '..., zo laat God sommige schurken leven naar hun wens', (zie Hörners editie p. 94, r. 2-4 en 
95,, r. 7-18). 
2 211 Het is in elk geval uiterst onwaarschijnlijk dat PsA Maximus' KeQaXata (...)', waarin een verbazende 
hoeveelheidd bijbel-en patristische citaten te vinden is (naast vele klassieke!) heeft geraadpleegd, of de 'lepa 
FlapdXXriXaFlapdXXriXa van Johannes Damascenus, een 'wealth of citations from the fathers ' (aldus Kazhdan, 
Literature,Literature, p. 80). Men zoekt tevergeefs naar overeenkomsten onder de patristische citaten. Die zijn er wel 
onderr de bijbelse, maar dat is geen wonder bij de aantallen waarom het gaat: tientallen bij PsA, honderden bij 
Maximuss en Johannes; het zou eerder verbazing wekken als er géén 'matches' te vinden zouden zijn.) 
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Getrouw? Getrouw? 

Hoee getrouw zijn de citaten? Alleen als er een editie bestaat, valt die vraag te beantwoorden, zij het niet altijd 
definitief.. Tekstverschillen kunnen zijn ontstaan zijn door het uitwaaieren van handschriften, waardoor PsA 
eenn exemplaar kan hebben gebruikt uit een groep ver verwijderd van die waarop de editie is gebaseerd. Is de 
editiee critisch genoeg, dan geeft het apparatus criticus soms een redelijke inzicht in de ontstaansgeschiedenis 
vann de verschillen. Is er geen editie, of is ze niet voldoende critisch, dan is, zoals Beek zegt (weliswaar over 
dee catenen, maar het geldt voor alle auXXoyai) 'redaktionelle Arbeit (...) oft nicht mehr von der reinen 
Abschreibeleistungg zu unterscheiden' (Kirche, p. 414). En redactionele ingrepen zijn er in de ftorilegia-
citaten,, zij het dat ze niet zo courant zijn als bij de (bijbel)citaten in de cmoKpioeu;, waar verbindende tekst 
enn commentaar eerder regel dan uitzondering zijn. Bij de citaten in de florilegia lijken de ingrepen beperkt tot 
selectieselectie (stukken tekst in het origineel worden overgeslagen), en de toevoeging, hier en daar, van een korte 
observatiee of conclusie. 

DeDe bronnen 

Hieronderr volgen de teksten en hun auteurs waaruit PsA voor de florilegia heeft geciteerd. De 'Patres' heb ik 
inn de ruime zin genomen die ik beschreven heb in 1, 'Van Anastasius tot Pseudo-Anastasius', n. 5. Wat de 
(tussenn haakjes toegevoegde) aantallen betreft, bedenke men dat een als één citaat gepresenteerd fragment in 
feitee uit verscheidene citaten kan bestaan. Vervolgonderzoek naar de florilegia zal duidelijkheid moeten 
brengenn over de precieze totstandkoming van de florilegia. 

Dee titels van de patristische werken zijn genomen zoals ze in de I&m\pioq staan: als de handschriften in het 
middenn laten of gaat om een preek, een redevoering, een rondschrijven of een persoonlijke brief, doe ik dat 
ook.. Alleen in het geval van Johannes Chrysostomus' commentaren op de Handelingen en de Paulinische 
brievenn heb ik de - extreem kort aangeduide - titels verduidelijkt. 

BijbelBijbel Epistulae Pauli (2) 
Epistulaee Petri (1) 

OudeOude Testament 

Exodus(2) ) 
Leviticuss (1) 
Numerii  (1) 
Deuteronomiumm (2) 
Iudicum(l) ) 
Regnorumm iv (1) 
Iudithh (1) 
Psalmorumm (3) 
Proverbiaa (7) 
Ecclesiastess (1) 
Sapientiaa (1) 
Siracidess (7) 
Hoseaa (3) 
Michaiass (2) 
Naum(l) ) 
Zacharia(l) ) 
Malachiass (1) 
Isaiass (6) 
Ieremiass (30 
Baruchh (1) 
Iezechiell  (3) 

ConstitutionesConstitutiones Apostolicae (9) 

Patres Patres 

Athanasiuss Alexandrinus 
'Epcürrjoeiqq (1) 

Basiliuss Caesariensis 
'AOKTITIK ÖÖ (7) 

Ei;; xöv 'Ioai'av (1) 
npö<;; Kaïadptov (1) 
'E^arinepoq(l) ) 
Karaa ueÖvóvTcov (1) 
Oii ïï ëoriv aïtioq TGÖV Katcröv ó &EÓq (2) 
ripóqq TcXovcoüvcaq (2) 
Toüü rcpcórou ̂ aX+ioü (éputiveia?) (1) 

Clemenss Alexandrinus 
Ltpcóuataa (1) 

Cyrilluss Alexandrinus 
Kaxctt 'IouXiavoü (1) 

NieuweNieuwe Testament 
Matthaeuss (2) 

Cyrilluss Hierosolymitanus 
Zxó^-iovv ÈK triöv Katrixfioetov (1) 
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KaTtixT|aei<;(l) ) 
Eiss TO fvZV xaor% aapKÓg (1) 
riepii  tris év levereen XmpEias (1) 

Diadochuss Photicensis 
AcncriTiKdd Ke0dXaia (2) 
nep\\ JweunaTiKcöv TEAEIÓTTITOS (1) 

Dionysiuss Alexandrinus 
Karaa 'fipiyévov̂  {1) 

Dionysiuss Areopagita 
riepii  xcöv iepóöv (iepcös?) 

KeKOlUT|U£VÜ)VV (1) 

Epiphaniuss Constantiensis 
'AyicupCDTÓqq (1) 

Gregoriuss Nyssenus 
Eiss tó ndtep rmcov (2) 
riepii  eiuapnévris (1) 
riepii  to&v npö (Dpa<; ap7ca£ou£va>v (1) 
npó<;; 'OXüuniov xöv acncTiTnv (1) 

Ioanness Chrysostomus 
Toöö ËKTOU TaX+ioü (épu"nveia?) (1) 
Eiss TÓV xeooapaKoaTÖv TaXuóv {1) 
Kaxdd MatGalov (8) 
Kaxdd 'lodwnv {7) 
TcBvv npd^etöv (épuiiveia) (1) 
Tfjss rcpós Kopiv6iot>s rtpoTépas ('EniaroXfiq 

épuqveia)) (2) 
Tfjss npö«; 'E<J>ecio\)s (se. 'EmaroXfis 

épuTyveia)) (2) 
Tfjqq npóq <I>iXut7rr|cno\)s ('E7ticrToXfJs 

épunvEict)(i) ) 
Tfjss Jipöq TijxóGeov Seuxépas ('EJCICTTOWV; 

épniiveia)) (1) 
Tfjss Ttpöq 'Eppaiovs ('EnicreoXfis 

êp^veia)) (2) 
Eiss TÓV nevTTpcoaTÖv (TaXuóv) (1) 
Eiss xf|v 'Hp(p5id5a (1) 
'AvapaOuoii  (3) 
nepii  vrjaTeias (1) 
Eiss '"l v Xavavaiav (1) 
Eiss xf)v JcapapoXfiv xfic; auicfis (1) 

HetHet florilegium bij vraag II 

Bijj  wijze van voorbeeld volgt het florilegium bij vr. 11 

Florilegium m 
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riepii  'Avaaxdoecoq (1) Eis tóv aeiauóv (1) 
npö<;; iToryipiov (1) 

Ioanness Climacus 
tXiuaqq (6) 

Iosephuss (Flavius -) 
MaKapaÏKÓÓ (1) 

Isidoruss Pelusiota 
'AavT(TiKdd Ke<|>dXma (1) 
Eiss TÓV ËKTOV TaXuóv (1) 
'Enio-to^aii  (3) 
'ETIICTTOA-TII  npbq Eüoépeiov ÈJtioxo7tov (1) 
...?? (2) 

Marcuss Monachus 
...?(1) ) 

Maximuss Confessor 
'AoKT|TtKdd K6(()dXaia (9) 
"Anopaa (1) 
npó^rivppovv (1) 

Nemesiuss Emesenus 
neptt Tcpovoicu; (1) 

Nicephoruss Constantinopolitanus 
Karaa eiicovoudxcov (1) 

Nii  lus Monachus 
npöqq 'AydGiov (3) 
ripöqq EiJKdpJtiov jiovaxóv (1) 

Olympiodoruss Alexandrinus 
Toöö 'Itofi (èpunveïa) (1) 

Palladiuss Helenopolitanus 
Bio<;T°üü Xpuoocnóuou (1) 

Theodoretuss Cyrrhensis 
"A7topaa (2) 
Flepii  irpovoiaq (1) 
ÖEpajtevTiKTii  (1) 
npo<t>rtTcuu (10 

('Onrechtmatig('Onrechtmatig verkregen rijkdom'). 

«nXovrog«nXovrog aSitccog auvctYÓfdEvog el;EiiT]07J0£Tai.» (lob 20:15) 
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Toüü IoXO|l<BVTO q 

«@r\aavpit,eim«@r\aavpit,eim 8è 8iKceioi<; nkovxog atre/fcöv.» (Prov 13:22) tcai- «ElSov appwaxiav Seivqv, nkovxov 
55 fyvXaaaopevov m> nap' avxov elg KaKiav avxqi.» (cf. Eccl 5:12) 

Toüü Eipdx 
«'OO avvaytav aitö tijg \yvxfjg avtov, avvayet aXXotg Kai èv xoïg ayadoïg avxov xpvQrjaovai v ëxepoi 
(Sirr 14:4).» Kav «'AyctSöq ó nXoüxoi; co \ir\ ëoxiv duapxia, Kai novrjpd f| nxcoxeia év axóuaxi daefknii; 
(ibid.(ibid. 13:24).» Kai- «D óyaiaövxpvoöv ov 5iKauü&r\oexav noMoi yap èSó&noaveig nxépaxópiv 

100 zpvcriov Kai èyevqdrj r\ anóXeia avxüv Kara itpóoomov avxêv.» (ibid. 31:5-6) 

Toüü AauCö 
«"Oyrovxai«"Oyrovxai SIKOIOI Kai (pofinOijaovxai Kai èx' avxov yeXaoovxai Kai èpovaiv i5ov dvOpcmog ög OVK 
ëdexoëdexo xov Oeov fiondóv avxov aXk' ènr\XmoEV èni x<o KXT\BEI XOV KXOVXOV avxov Kai èveövvapédr} èv 
xfjxfj naxaiórnxi avxov.» (Ps 51:8-9) 

155 'Htratou: 
«Eyeó«Eyeó eifii ó ayamöv SiKaioavvnv Kai fiiaév apnaynaxa èg" aSiKiag, Kai doom xöv fióxQov avx<öv 
SiKaioig,»SiKaioig,» (Is 61:8) «Xéyei Kvptog.»222. 

TemTem Nwaijq £K TOÜ Et? TÓ Ildxep TUMOV 
«Eii  yap 6 Geög 8iKaioa\ivr| ècrciv, OVK ëxei napd 0eoü xov apxov ó ÉK nXeove£ia<; xfiv xpo<|>r|v ëxoov 

200 (...) ei uf| èt, dM-oxpicov T| eünopia, ei uf| ÈK SaKpiicov r\ ïcpóaoSoq, ei oi!>Sei<; éni xiï> aai KÓpco 
énetvaaev,, ei oi>8ei<; éni xfj nXriauovfi aou éoxéva^e, Öecm dpxo<; èaxiv ó TOIOUTO<;, SiKaioawry; ó 
Kapnóc,,Kapnóc,, eipf|vriq ó oxa%vg. (...) ei 8è Yecopycov xd dAAóxpta Kai èv ó<|>6aA.uoi<; ë%cov xr|v dfiuciav [Kai 
Ypa^uaxeion;; Kparuvaq xfiv ÖSIKOV Kxfjaiv ëneixa xai 0ea>] kéyeig- <Töv apxov 8óq>, aXkaq ó ÓKoikov 
xf\c,xf\c, <t>covfj<; xaiixriq ècxi Kai oux ó &eóg- xöv yap è£ dSiKiaq Kapnóv f) dvxiKeiuévn, Kapno<)»opEl (jnimq 

255 (...), Kai ó xrrv döiKiav Yecopycöv napd xoü exiepYÉxou*  xr\g d5iKia<; oixi^exai.» 

Gregoriuss Nyssenus, Eig xo IJaxep 'H^KÖV, Aóyog S', ed. J.F.Callahan, Gregorii Nysseni de oratione 
dominica,dominica, de beatitudinibus (= Gregorii Nysseni Opera Omnia, VII , 2), Leiden enz., 1992, p. 55, r. 21-56, 
r.. 9 
**  eiipéxov ed. 

BaoxXciovv èic xov npó<; nXoDxoüvrai; 
«"Opaa 8f| ouv nf| nexd nupicov nóvcov töv nXoüxov döpoioai; V\J\V duaptTijidxcov èxépoiq 
KaxaaKevaarii;,, ëneixa eiipeöfji; 5mA.a xincopoüpevoq, cov xe aüxói; T|5iKiioa<; Kai cov éxépoiq 
è<t»co8iaaaq.» » 

Basiliuss Caesariensis, 'OfiiXia itpög nXovxovvxag, PG 31, 278-304, cap. 7, 300A, r. 9-12 

300 NeiXoi) fiovaxov è*. xatv rcpöq 'Ayd9vov 
«Kaii  noAAÓKii; nèv ó npoYOviKfjv 8ia5e^djievo<; ïinap^iv KaXcöq oiKovo^riaaf; xai>xr|v xol̂  Seojiévoti; 
ëaxriKee napd xov Kpixcrü è<))' on; ev énoiiiaev ei)<)>n,jioü(xevoq Kai i^apcö z<b npoacónco xdi; ènayyeXiai; 
i)no8exónevo<;,, ó Sè KaxaXincbv xaiixn,v éni xd<; KoXdoeiq a)6o^Evo; ëX.Kexai, ènei ^T 8̂èv é£ aiixcöv 
ei^^ xo\)<; Seo^évoiw; xp^orov ène8ei^axo, aXXoi<; ocoxripia*; d^pn v̂ xoïx; oiKeiovi; nóvouc; KaxaX,incbv 

355 Kai aiixcx; èavxèv xcöv i8io>v có$eXr|oa<; ó xaXaq oi)8év. KaA.cöq <t>n.atv ó LoXoncbv Öxi <0 avvdyav xöv 
KXOVXOVKXOVXOV avxov fieta XÓKOJV Kai xXeovacrfiaiv tq> èXeovvn nx(o%ovg avvayei avróv.> (Prov 28:8), éa-uxcp 
KoXdoeax;; xf\q nXeove^iaq Kai éxépep d^oipcov xfjq eiJnouaq dyaOcöv yevó^evo*; aixioq.» 

Niluss Monachus, (Aóyoi) Tlpög 'AyaQiov pova^ovxa, PG 79, 811- 968, zie 857D, 2-15 

To üü Xpwo<TTÓp:oi > èic xtf e f1pó<; Koptv9ioix ; o ' 

a'' «<"Qaxe èopxa£ayt£v\ <|"iai, <fif\  èv C,vpr\ izakaiqpnSè èv C,vpn KaKiag Kai novr\piag.> » (ICor 5:8). 

2 222 Het OT heeft deze uitdrukking 324 keer (waarvan 106 maal 'xdSe Xéyei Kiipioc;), 68 keer in Jesaja 
(waarvann 25 maal 'xd8e Xéyei Kiipioq). 
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400 ft' « Kai yap r\ nteovecjia Conn, taXaia KaKÏaq Kaï noviipiai; éaxi. icai örcowcep ötv eiaéWhj, 
dKÓGapxovv épyd^Exai, KÖV öXAya è.% dSiKÏai; Kep8dvn,i;, o*; <iwepa ^V^TJ öXov tó Qvpaya > (ibid. 5:6 et 
Gall  9), xöv OIKÓV aou ECÓUÜXÏË Kaï èuóXvve. Sid xoüxo TIOMXIKU ; i a eiaevexOévxa ó^iya KOKS*; 

Taa KaXdx; Keijieva noX.Xd è^éPaXe Kai è^e^iicniae.» 
y'' «Ti oviv <t>T|cnv; öti noXXot JtXeoveKxowxe<; oü xaüxa Tidoxowi; fidXioxa (ièv neicovxai, KCXV ur| 

455 nap' aüxd JcdGoxnv av Sè vöv éK^-óyoxn, xóxe $O|JT|6T|XI uaXXov öxi èni UEÏ^OVI KOXÓOEI xn,poüvxai, 
KOVV atixoi 8ia<t>vycooiv, aXX' oi KX.tipovoniioavxe<; td aiixoöv oti 8ia<>E\>£ovxai. Kai now xó 8ÏKaiov, 
<|)Tiai;; Kai 0<J»ó8pa SiKaiov ó ydp 8ia8e^df^voq KMipov d8tKiacj yénovxa, ei Kaï aiixóq |j.r| ripnaoEv, 
dXA'' ötxax; XT|V dpnayfïv ëxei» 
S'' «'EKEÏVOC; dnÉ8*uaEV, dXAd cn> KaxéxEic/ ÈKETVO<; TISIKTIOE, Kai cru dnoXaÜEic/ ÈKEÏVOI; duapxiaq 

500 ÈOnaaüpioE Kai ópyn,v év rmépa ópyfjCj, Kai cru xaq djiapxiaq Kai TTIV ópyn.v ÈKXripovóuriaac; Kai 
dnaixr|0Ticrn.. nepï aüxööv itavxax;. xaüxa 8è xaï oi xcöv ë ĉoÖev ïaaai vóuor xoüq yap dpndaavxa*; Kai 
\»|)EXojxévouqq ÈKEIVO\K; KEXEÜOUCTIV dnaixelv nap' oïq dv EÜpoi xiq xd auxoü Kei(ieva dnavxa. ei uèv 
oiSaqq xovx; r|8iKTip.évo\><;, dnó8o<; KOÏ noiTyrov önep énoirioev ó ZaKxaïoi; nexd «oXAiv; npoö^nKti;. ei 
8èè dyvoelq, xoi; Seonévoi<; 8idvene xaüxa ndvxa.» Kaï cri) uèv xóv ^io6öv èfy\c„ ÊKeivoc, 8è rfiv 

555 KÓXaaiv. 

Ioanness Chrysostomus, 'OpiXia ie' eig TÏ)V npoxépav EmatoXrjv npög xovg Kopiv&iovg, PG 61, 121-
130;; a' cap. 3, 42-3, p' 5, 6-11, y' 5, 15-24,8' 5, 29-38 

Toüü ÖeoXóyoD ÈK XOV Elq xóv è^vcremiv 
«Mn.. uit/o^iev xèv fjiiéxepov nXoüxov dAAoxpioiq 8dKp\>oiv TL>4>* COV toanep dnó ioü KOÏ cm,xó<; 
8aTtavr|6T|oexai,, fj, xö xfV; Tpatyric, einèïv, ê^efirjÖijoexai (vide lob 20:15)223.» 

Gregoriuss Nazianzenus, Aóyog i9', Eig xovg kóyovg Kai eig röv è^iaonqv 'lovXiavóv, PG 35, 1044-
1064,, zie 1056C 10-13 

BaoxXeioi)) CK tt |q 'E^atmépo-o 

600 «O ^èv it̂ EOvÉKXTi<; ëxei td xoü TIÉVTITOI;' CV> 8è xavxa Xapév Kai |iépo<; 7ioiTicd(ievo<; xfiq afi<; 
rtepiouaiaqrtepiouaiaq dSÏKo-u dSiKcóxEpoq ëijKivTiCj Kai JIX^OVÉKXOU nXeoveKxiKtóxepoi;.» 

BasiliusBasilius von Caesarea Homilien zum Hexaemeron, ed. A.A.de Mendietta & S.Y.Rudberg (Die Griechischen 
Christlichenn Schriftsteller der ersten Jahrhunderte), Neue Folge, Band 2, Berlijn, 1997, Homilie VII , p. 116, 
r.. 19-21 

Toww Xpi)<TO<rrónoi> éic xtfe Kaxd Tcodvviiv 
a'' «OpTivrjoaxe oi f|8iKiÏM.evoi \ii\  éauxov;, dX,Xd XOILK; d5iKT|oavxa<; x>na<;' oi» ydp ijp-â  fiSÏKnoav, Ö.XV 
éauxoüi;; amakeaav Kai \>\ie\c, \iè\ éxexe xfiv Paai^eiav xöv ovpavcöv dvxi xfi<; d8tKia ,̂ ÈKeivoi 8è 

655 XTIV yéevvav dvxi xo0 KÉp8o\)<;.» Aio 
P'' «0privT|Oü^ev aüxoüCj epfjvov \ir\ xóv KOIVÓV, dXka xöv ÓTIÖ xóöv Öeicov rpa$c5v öv Kai oi npo^iixai 
èöpiïvTioavv » XÉyovxEq-

y'«<< Ovai oi avvaitTOvreg oimav npog o'iKiav Kai aypöv npög dypöv èyyi^ovxeg ïva wv nXj]<yiov 
a<j>éX(ovtaia<j>éX(ovtai n > » (Is 5:8). 

700 8' «< Ovai ó o'iKoSofiöiv TTJV oimav avroveig vy/og ovfiera SiKaioovvqg.> » (cf. Jer 22:13 init. 224) 
e'' «Kaï ó Kupioq- < Ovai oi nXovtovvxeg, on neivaoexe, ön axéx£*£ *öv fiiadöv vfitöv Kai TTIV 
napaKkr\oiv.>napaKkr\oiv.> » (amalg. Luc 6:24 atque 25) 

Ioanness Chrysostomus, 'Tnó^ivqpia eig róv aywv 'Iwavvqv xöv anóaxokov Kai evayyeXto-rrjv, 'OfiiXia 
ME',ME', PG 59, 359-366, a' 360, 14-18, p' 19-21, y' 23-25, 8' 28-29, e' 30-32 

Tovv at)taü éK tov ÜEpl avatrxdoetaq 
«Eii  8è ai XCÖV reovripóiv eürifiepiai öopupoüai xivaq, Kaï èni xoüxo EKEIVO Xoyi^éaÖtüoav öxi 

755 éX9eïv JtoXAijq dnoXaiioucnv xp^fii; , oiKeiav éjutopiav xdq d\Xoxpia<; crun^opdi; noioüuevoi Kai xóv 

2 233 Heeft PsA naar aanleiding hiervan het Job-citaat toegevoegd (zie hett eerste citaat van dit florilegium)? 
2 244 Zie voor 'eiq -üyoq' Amos 9:6 'ei<; xóv oiipavóv'. 
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KdOdrcepp Xrioraï Kai xonptoptixoi  K a i dvSpo<(>óvoi Kai KaKOÜpyoi (...), Jtpiv ^èv ei? xö 8iKaoTn.piov 
aöiKovv KTtó)ievoi JCXOTJTOV, KOÏ KO0' éKdaxriv ue&uovxe? xf\v fpépav èrceiSdv 8è imö talc, xoü 
SiKaoxo"üü yévtovxai yT|<|>oi?, rtdvxcov ÈKEIVCOV 8iSóaoi 5ÏKT|V OÜXCÖ Kal ovixoi oi nópva? dyopd^ovxe? 
Kall  xd? IvPapixiKd? Jiapaxi8é^evoi xpaTté^a?, Kal xd? ó<t>pv? dvacmaivxe?, Kai aopoüvxe? èrci xij? 

800 dyopa?, Kal xoü? Ttévn.xa? cmapdxxovxe?, öxav ó Xpioxó? icapayéviycai jiexd xciüv dyyéAxov aüxoü Kal 
értii  xoü pfmaxo? èKeivo-u Kaöiar) Kal xn.v oiKou^évnv ei? jiécov TEapaydy-n., yunvoi Kal 7ido-ri? ëpiutoi 
xfj?? <^avxaaia? eioevexOévxe? Kal oü8éva awiïyopov oüSè 7tpooxdxn.v ëxovxe? xcoplq o-uyyvconri? ei? 
xoü?? xoü Tiupö? djrevex9f|Oovtai Ttoxajioü?.» 

loanness Chrysostomus, IJepi xfjg xcöv vetcpüv avaaxaoEwq öfiiXia, PG 50, 417ter-432, i.h.b. 419, 44-64 

Toï>> ovxo» èK xtj? IIpö? KopivÖiou? a' 
855 d «nó6ev ox>\ oi TtXouxoüvxe?, ^r\ai (e.g. ICor 1:5?)- Kal yap eïpiytai <TJXovxog Kai nevia napa 

KvpiovKvpiov (cf. Sir 11:14).> èpcóueOa ouv xoü? xaüxa T\\ÜV dv6wco<t>épovxa?- apa (apa?) na? TtXoüxo? Kal 
Jtaoaa nevia Ttapd 0eoü; Kal xi? av xoüxo elrtoi; Kal ydp ópcöuev Kal ii, dpTtayfj? Kal dito 
x\)^Pcop\>xia?? Kal duo yorixeia? Kal è̂  éxépcov xoioüxcov jipoijidoecov owayóuevov rcXoüxov, Kal xoü? 
ëxovta?? oü8è ^ v d^iou? övxa?. xi ovv, elrté uoi, xoüxov Ttapd 0eoü xöv 7tAoüxov eivai <)>anev; 

900 ctJtaye. dXXd TtóOev; è?" dp.apxia?. Kal ydp n. nópvri xö cröna évuppiaaoa nXovxeV Kal eü̂ op<{>o? véo? 
JtoXXdKiqq nopveiicov ènAoüxriaev- OÜKOÜV JIXOÜXO? jiévv éoxiv èK 0eoü.» 
Oio?? TJV xoü 'Appadp. Kai 'IaaaK Kai 'IaKtoP Kal xoü 'Icóp- 8iö Kai ëXeyev 
p'' «<£ï ra ayaOa ÈK x^pög Kvpiov èSe^afieda, xa KOKÓ ovx vnoiaojuEv; > (lob 2:10) Kal ó uexd 
xaüxaa 8è 8iTcXaaiaajió? xoü JiXoiixov aijxoij (zie ibid. 42:10) 8<öpóv èoxi- 7tevia 8è JtaA.iv rcapd öeoü, 

955 oïav Ttpoe^évei xóxe XCÖ nXouaico Xéyajv <Ei QéXeiq téXewg elvai, JuóXqaóv aov m vndpxovxa Kai 
SögSög itr<oxoïg.> (Mat 19:21, cf. Mark 10:21) Kal xol? ^a0T\xaI? icdA,iv VO^EGEXCÖV ÖXI <Mr\  KTtjcraade 
XpvoövyriSèXpvoövyriSè apyvpov.> (Mat 10:9)» 
y'y' «BoiiX.Ti Kal xov>? ov Ttapa ©eov yivonévov? JtXovoiou? iSeïv; opa xóv ÈKI Aa^dpou, xóv 'Axadp, 
xövv rie^fj. Kal xovc, xoioiixov?. oi p£v yap 8iKaito? KeKxrmévoi axe Jiapd 0eoü Xapóvxe? ei? xd xov 

1000 0eoó) Tipooxdyiiaxa dvaXioKovoiv, oi 8è èv xcp KxaaGai npoaKpoiiovxe? xrö 0ec5 Kal év xq> 8artavav xö 
avxöö noioöoiv, ei? nópva? Kai rtapaoixou? dva^icncovxe? r] Kaxopijxxovxe?, ei? TCXCOXÖV 8è oiiSèv 
Sanavtiövxe?.» » 
T£lvv ydp f| cruAAoyTJ, có? ê<t>r|v, ei? A.Ü7triv xoü 0eoü yéyove. xoiixcov Kai r\ 8iavojiri. 
8'' «MdÖE toivw Kal Jteviav OVK dnó 0eoü yivo^évrrv*  öxav ydp xi? doo>xo? cov véo? ei? 7tópva? 

1055 dvaXcóoT) xöv TCXOÜXOV T\ ei? yoiycd? r\ ei? étépa? xivd? xoiaüxa? eniO-ufiia?, Kal yévrixai rcévii?, OV»K 
eü8r|Xovv öxi OTJK dnö 0eoü yéyove xoüxo, aXKa anö xfj? oiKeia? docoxia?; 7tdA.iv eï xi? xmó dpyia? r\, 
dvoia?? yévoixo rcévri?, OÜK eü8TiXov Öxi aüxó? éaxiv aïxio? xf\? éauxoü Ttevïa?; fif| xoivuv Xéye öxi 
rtdvxartdvxa JtXoüxov Kal rtaoav neviav ó 0eó? 8i8ax5iv.» 

loanness Chrysostomus, 'Ofiikia /iS' eiq TT)V npotépav 'EmatoXfjv npög rovg KopivOiovg, PG 61, c. 285-
296;; a' cap. 6, 1-16, p' cap. 6, 36-40, y' cap. 7, 9-20, 8' cap. 6, 17-28 

riaXXaöiovv ÈK XOÜ BIOD XOV Xpv<roirtó\iov 
1100 (a') «OÜXÖ) 8è ïcdvxoxé eiaiv ai toov KOKGOV dvOptóncav aaeicrxoi eürmepiai xoü 0eo\) en' aüxoï? 

^aKpoOvnowxo?'' oó? Kai xoü? dyiou? èK Tcpoocónoi) x<Sv OAapojiévcov rtpoava())<oveïv ei? ri(ic5v xüv vöv 
rtaaxóvxcovv ttapÓKX-Tiaiv.» 
Kaii  Ttpc&xo? Hèv ó 'Icöp Xéyei-
(P')) <f.<"Exov<n öé fiov rag aapKaq óSvvai- Sia ti Sè aoE/feïg £ükrt, izena\ai(i>vrai Sè èvnkovxto; ó 

1155 anópOQ avrév Kara \//vxijv, ra Sè TÉKVO avxav cv ótyöaXfioig. oi OIKOI avtwv ev&Tjvovai, tpófiog 
ovSa/xov,ovSa/xov, }taaxi  ̂ Kvpiov OVK ëanv èn avxoig- f) flovg avtcöv OVK (ÓHOXÓKTIOE, SIECÓ&T) Sè ano 
KavnaxoqKavnaxoq èv yaaxpi ëxovoa Kai OVK ëaipaXe. pévovoi 6è dianep xpópaxa aiévia, xa 5è naiSia 
avxcovavxcov npoonail^ovoiv, avaXaPóvxeg y/aXxrjpiov Kai KiOdpav evQpaivovxai <pcovrj y/aXfiov' 
avvexéXeaavavvexéXeaav èv ayadoïg TTJV £a)fjv avxtöv, èv Sè avanavaei qcSov èKoi/jrj9r]crav. Xéyei Sè Kvpicp-

1200 "'Axóoxa an'èfiov, óSovg aov eiSévai ov j3ov\oitai,"> (lob 21:6 fin.-14)» 
Aevxepo?? 8è ó Aain'8 <j>iiatv-
(y')) <«.I2g ayaOóg ó Qeöq x<ö 'laparjX, toiq evQéai xr\ KapSia, è^ov Sè napa piKpóv èaaXev&qaav oi 
nóSeg,nóSeg, nap' óXiyov è^exvQi] xa öiafirmaxa nov, öxi è(ijXaxja èni xoig avófioig eiprjvrjv anapxaXcbv 
8E(opdiv8E(opdiv >(Ps 71:1-3)» 

http://JtaA.iv
http://7tdA.iv
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1255 Km icctX.iv «r£2v xö oxópa èXdXrjae paxaióxtjra, Kai rj  öe^ia avxötv Se^id dSiKiaq, év oi vioi avxatv 
cóqcóq veótpvxa ijöpvppéva év TTJ veóxrjxi avxèv» (Ps 143: 11)*, 
(8')) «<ai Övydxepeq avxdüv KeKaXXamiapévai TcepiKeKooprjpévai cóq ópoitopa vaov, ra xapieïa avxév 
7tXi)pri7tXi)pri é^epevyópeva ÈK xovxo (sic) eiq xovxo, ra npóflaxa avxcöv noXvxoKa èv xaïq ê^óSoiq avxóv, 
OVKOVK ëaxi Kaxdrrxcjpa Qpaypov ovöè Kpavyr] èv xaïq nXaxeiaiq avxd>v.> {ibid. 143:12-14) » 

1300 TpiTO<; 5è 'A|i[}aKO\)n fijoi v 
(e')) «<"Ecoq nóxe Kvpie KeKpd^opai ddiKovpevoq Kai ov'/IT) eioaKovor}; (...) fk>r\aopai rcpóq ae Kai ov' 
pfjpfj aéanq. ïva ti poi ëSei^aq KÓnovq Kai móvovq êmpXéjteiv èid xaXairnapiav Kai doéfieiav; è£ 
évavxiaqévavxiaq pov yéyovev r) Kpiaiq Kai ó Kpixfjq Xap/ktvei. Sia xovxo SieoKéSaoxai vópoq Kai ov' 
Sie^dyexatSie^dyexat eiq xéXoq Kpipa, öxi ó aaefir\q Kazaövvaaxevei xóv SiKaiov.> (Hab 1:2-4)» 

1355 TéTapTo; 'Iepeuiat; <t>Tiaiv 
(q')(q') <«nXriv Kpipaxa XaXr\aa> npóq ae Kvpie' xi öxi óSóq dae/köv EvoSovxai; EvOrivqaav xavxeq oi 
dÖexovvxeqdÖexovvxeq d9éxr\pa; é<pvxevaaq avxovg Kai èpiC,óBi]aav Kai ÈKoirjaav Kapnóv èyyvq el xov 
axópaxoqaxópaxoq avxdüv Kai nóppm dnö xd>v vetppév avxö)v.> (Jer 12:1-2) » 
néujcxô ^ ó MaXaxtaq 

1400 (£,') «Ttpóc, xovq tfjv 7tpóvoiav tox> 0eoü ueu.<|>ouévo\)(; Kai xoüq dyioui; taXavi^ovxaq ÈK 7tpoaamo\) 
Kupiovv <|>Tioiv <'Epapvvaxe en' èpè xovq Xóyovq vpmv>, Xéyei Kvpioq, <.Kai eïrcaxe- "'Ev xivi 
KaxeXaXjjaapévKaxeXaXjjaapév GOV;' eïnaxe- 'Mdxaioq ó SovXevav Qea, Kai xi nXéov öxi è$vXd^apev xd 
npoaxdypaxanpoaxdypaxa avxov, öiózi ènopevdr\pev 'iKêxai npö npoaamov Kvpiov navxoKpdxopoq; Kai vvv r/peïq 
paKapi^opevpaKapi^opev dXXoxpiovq Kai dvoiKoSopowrai xdvzeq oi Kowvvxeq dvopa Kai dvxéaxr\aav Qeé Kai 

1455 èoó&qaav.' xavxa KaxeXaXijaav oi pr] (sic) Qoflovpevoi xov Kvpiov ËKaoxoq npöq xöv nXr\aiov avxov.> 
(Mall  3:13-16)» 
Kaii  rcdXav «*Ï2 oi napoq\vvovxeq xöv 0eèv èv xolq Xóyoiq vptöv Kai eïnaxe' <'Ev xivi napa^vvapev 
avzov;>avzov;> èv xm Xéyeiv vpdq' <IJdq noiév novr)pd KaXög évoimov Kvpiov Kai èv avxoiq avxóq 
evöÓKrjo~ev.>evöÓKrjo~ev.> Kai- <flov èaxiv o ©eöq 6tKaioovvrjq;> (Mal 2:17) * 

1500 Aéyei 5è Kai ó 9eïoq cutóatoXoc, öti 
(r\')(r\')  «<.riovripoi Sè avdp<onoi Kai yórjxeq npoKÓyfovcnv éni xö xeïpov nXavtiüvxeq Kai rtXavópevoi.y 
(2Tim3:13)» » 
MTJJ TOIVDV yóyiz TOIJTOUI; (laKapiorif; 8id TTIV èvtaüBa euiinepiav, alia 8dKpi)cov 5ia TT̂V néXXovoav 
Tincopiavv ^r|ie TOÜC; 6tKaio\><; TaXaviorî  Sia vr\v èvTcööa jteviav, dXXct jiaKÓpioov 8ia TÖV 

1555 jiéX,X,ovTa nfajmov. * 

A.M.Malingreyy & Ph.Leclercq, Palladios dialogue sur la vie de lean Chrysostome, Tome I (Introduction, 
textee critique, traduction et notes), (Sources Chrétiennes, 341), Parijs, 1989; A.M.Malingrey, Id., Tome II 
(Histoiree du texte, index et appendices), (Sources Chrétiennes, 342), Parijs, 1989; 'OpiXia K' (Tome I, p. 
392-451):: a', 250-254, 0', 258-269, y', 272-275, 5', 279-283, e', 290-297, q\ 300-305, £ , 306-317, i\' , 
3199 320. 
(Ziee de editie van P.R.Coleman-Norton (Cambridge, 1928), p. 134-136 (de apparatus criticus) voor een even 
minutieuzee verantwoording als hierboven van de Pseudo-Anastasiaanse versie, zoals hij die aantrof in de 
Gretser/Migne-collectiee van '154' (PG 89), en die in zijn ogen Anastasiaans was [zie 1, 'Van Anastasius tot 
Pseudo-Anastasius',, p. 12].) 
**  Desunt in editionibus 

77 ÖTIÖ TC5V óya9cov P2 12 eixttpavGTiaov-cai P2 37 ètépcov [}  68 ó (XÜVÖTCTCOV A2 BI 
811 jrapdyTi P2 104 yevouévriv A2 125-129 cov oi vioi a\>T<5v ... év laic, TtXmeiaî  aiittöv] 
Kaii  xd é!;fj<; A2 150 ó 6evo<; 'ArtóöToXoq] ny260 
aüXoqq A2 

http://icctX.iv
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Appendixx 6 

Pseudo-Anastasiuss en het genre der èpotanoKpiaen; 

Datt PsA's collectie van '23' behoort tot het genre der epcDrairoKpio-eic, is gemakkelijk gezegd. PsA zegt het 
ookk zelf, in de titel, die hij naar die van AA's collectie van '103' gemodelleerd heeft (zie p. 72). Maar de 
preciezee relatie tot het genre bepalen vereist een genuanceerde benadering. 

OntwikkelingOntwikkeling van het genre 

Bardyy laat de èptora7toKpioei<; voortkomen uit de scholia, 'courtes notes sur des passages détachés'225. Uit de 
woordkeuss ('... passage ...') is al af te leiden dat Bardy het oog heeft op exegese, in overeenstemming met 
zijnn onderwerp, de ëpcotaitoKpioeiq 'sur 1'Écriture Sainte'. Het is echter duidelijk dat men voor het 
ontwikkeldee genre de definitie ruimer moet nemen: de 'notes' hoeven niet meer zo 'courtes' te zijn, voor 
'passages''passages' leze men 'problèmes', en 'détachés' sluit niet uit dat de vragen, hoe zelfstandig ook behandeld, 
thematischh verbonden zijn226. Overigens behoeft het geen betoog dat ik, met Bardy en de andere door mij 
aangehaaldee onderzoekers, zoals Dörries, Beck en Richard, op het terrein blijf van spirituele 
èpcüTcmoKpiöeiq-collecties227. . 

DeDe Apophthegmata patrum 

Hett verband van de EptoxanoKpioeiq met de literatuur die bekend staat als de Apophthegmata patrum 
(Uitspraken(Uitspraken van de woestijnvaders) is zover als ik kan nagaan nooit systematisch onderzocht. De verschillen 
zijnn evident: de 'AKO^déy^axa weerspiegelen de dvaxcópn,aiq, de 'EpanarroKpiaeig de KÓauoc,, de inkleding 
vann de eerste is in hoge mate die van de anecdote, die van de laatste is eerder betogend. Maar de overeenkomst 
iss eveneens treffend: de vraag-en-antwoordvorm en de strekking; beide zijn stichtelijk. Onderzoek op dit 
terreinn zou interessante resultaten kunnen opleveren. Uitgangspunt zou het werk van J.C.Guy kunnen zijn, 
bijvoorbeeldd zijn Recherches en de inleiding in de door hem bezorgde editie (zie Bibliografie). 

EigenEigen aard van PsA 

Omm te beginnen wijkt PsA al van zijn model Abbas Anastasius af. Hij maakt een eigen en eigenzinnige 
bewerking,, zoals blijkt uit deze dissertatie. En hij selecteert uit AA's collectie vragen op grond van een eigen 
thematiek,, die, hoewel ze een niet gering aantal onderwerpen bestrijkt, beperkt is in vergelijking met die van 
AAA (zie 4- Thematiek'). Hij laat diens vragen op het gebied van dogmatiek en exegese - en andere terreinen 
(ibid.)(ibid.) - weg en bepaalt zich tot vragen die men ethisch of moralistisch kan noemen, maar die ik liever 
'pastoraal'' noem, omdat de kwestie van spirituele leiding en bij wie deze te zoeken in vrijwel iedere vraag 
meerr of minder expliciet aanwezig is. 

AparteAparte florilegia 

Hett meest opvallende verschil met AA is de toevoeging aan de antwoorden van aparte florilegia van bijbel-
enn vadercitaten. Daarmee beoogt PsA, kort gezegd, vergroting van persuasiviteit, en wel, gezien de 
dominantiee van de patristische citaten, in het kader van het "intellectuele discours" (zie o.a. Appendix 4 en 
7.2,, 'Twee soorten van discours'). 

2 255 Bardy ('Littérature', p. 210), die het genre nadrukkelijk onderscheidt van de 'commentaires (...), traites 
méthodiquess qui donnent 1'explication complete d'un livre entier' (ibid.). 
2 2""  Toch blijf t 'détachés' een belangrijk criterium: het maakt duidelijk dat, bijvoorbeeld, de "EKÖeaa; ovvrofioq 
rijgrijg  ópOoöóq'ov Jiiateox; van, of toegeschreven aan, Anastasius van Antiochiè' en Cyrillus van Alexandria (zie 
Bibliographic)) geen épcotanoKpiceiq-collectie is, ook al bestaat ze van het begin tot het eind uit vragen en 
antwoorden.. Er is namelijk slechts één onderwerp, de 'óp9óSo£;oc. ntatiq', en men zou van het hele werkje 
moeitelooss één doorlopende tekst kunnen maken: het schrappen van de vragen en kleine aanpassingen, zoals het 
invoegenn van passende verbindingspartikels en voegwoorden, zouden volstaan. 
22'' Dörries: RAC, s.v. 'Epürtcwioicpiaeiq, Beek, Kirche, passim, Richard, 'Les florilèges', i.h.b. 499 sqq. 
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DeDe plaats van AA en PsA 

Hoee representatief voor het genre is AA? Zijn veelzijdige thematiek is geen reden tot aarzeling. 
'EptorajtOKpioeis-verzamelingenn zoals de 'Aixopa (of Anopiai) van Theodoretus van Cyrrhus en die van 
Maximuss Confessor (zie Bibliografie), die tot de bekendste behoren, kunnen de indruk wekken dat 
èparcajioicpiaen;; als regel dogmatisch / exegetisch zijn. Maar verdere studie leert dat dat weliswaar van deze 
werkenn kan worden volgehouden, maar van andere epcotcmoKpioeic,-verzamelingen niet zonder meer. 
Tenminstee drie verzamelingen bevatten naast en tussen de dogmatisch / exegetische ook vragen van andere 
aard.. Een vijfde-eeuwse verzameling, bekend als de 'AaoKpiaeiq npöq xovq ópdoSó^ovq ixepi TIVCDV 
óvayKctiaivóvayKctiaiv l^rfTqpaxcov, misschien eveneens van Theodoretus van Cyrrhus (zie het Commentaar bij 'De 
titel',, p. 72), is ten minste even gevarieerd van inhoud als AA's '103'. Hetzelfde geldt, iets minder, voor 
Pseudo-Athanasius'' zogenoemde "Epamjpaxa' ('flpög 'Avxioxov apxovxa [...]')228, uit de tijd van AA zelf, 
alsook,, en zelfs in verhoogde mate, voor een collectie 'flevaeig 229 op naam van Gregorius van Nazianzus' 
broerr Caesarius; ten onrechte, want ze is mogelijk pas in de achtste eeuw ontstaan230. 

All  deze collecties bevatten naast dogmatisch / exegetische vragen, net als AA's '103', vragen op het gebied 
vann ethiek en moraal, en zelfs filosofie, psychologie en natuurwetenschap. Zelfs kan men zich afvragen of 
PsAA AA's collectie ter selectie en bewerking heeft gekozen vanwege het uitzonderlijk hoge aantal ethische / 
moralistischee vragen: zulke vragen komen zeker bij Pseudo-Theodoretus en Pseudo-Athanasius veel voor. 

Eenn mijns inziens significant verschil tussen AA - en in zijn voetspoor PsA - en andere ÉpcDTCtJCOKptaei<;-
collecties,, zoals de juistgenoemde, is de afwezigheid bij AA casu quo PsA van expliciete vragen op het 
gebiedd van de apologie, het verdedigen van het christelijk geloof en het insisteren op de verkieslijkheid ervan 
bovenn andere religies en, uiteraard, het heidendom. Bij , alweer, Pseudo-Theodoretus en Pseudo-Athanasius 
zijnn zulke vragen wel te vinden: 'Als heidense voorspellingen evenzeer uitkomen als christelijke, wat is dan 
hett voordeel van de christelijke?' (Ps.-Theodoretus vr. 2), en 'Hoe is aan de "barbaren" het verschil tussen het 
waree geloof en ketterij duidelijk te maken?' (Ps.-Athanasius vr. 44), Bij AA is zulke apologie niet afwezig, 
maarr ze blijf t impliciet, of wordt als sub-thema onnadrukkelijk meegenomen, zoals in AA 62, het voorbeeld 
voorr PsA 20, waar AA de werkzaamheid van wondertekenen van heretici en ongelovigen toeschrijft aan Gods 
bedoelingg om de gelovige op de proef te stellen, en toevoegt dat deze daaraan niet teveel betekenis moeten 
hechten:: 'uf) uéya ti vouierne, ...' (vr. 20, r. 25), zonder andere theologische onderbouwing dan dat van 
Johanness de Doper geen, en van de verrader Judas wel wonderen bekend zijn (zie ibid. r. 20-22). 

AAA stelt zorg om de gelovige boven bezorgdheid om het geloof, en ik acht het zeer goed mogelijk dat dat 
PsAA heeft aangetrokken. Niet omdat hij in enige moderne zin "maatschappelijk bewogen" zou zijn geweest, 
maarr omdat hij in AA's steltingname verwantschap zag met zijn bezorgdheid om het religieus / 
maatschappelijkk bestel, dat in gevaar kon komen door onstandvastigheid en wangedrag van de gelovige (zie 
hiervoorr 3.3, 'Vermaan, het "hier en nu'"). Vanwege deze verwantschap en ondanks het verschil in de aard 
vann hun betrokkenheid is de kwalificatie 'pastoraal' voor beider opstelling op haar plaats. 

Hett is de veelzijdige, niet dwingende thematiek die het genre der èpcoTcmoKpiaeic, blijkt te bezitten, die 
plaatss biedt, eerst aan de ÈpoaromoKpiaeic, van AA, en in zijn voetspoor die van PsA. 

Volledig:: TJpög Avxioxov xepi nXeiarav Kat ÓKvayKaimv ^r\xr\)xax(ov xmv èv raïg Öeiau; rpaQaïq 
anopovpévav,anopovpévav, icai napa napa Xpiaxiavóv yivoxnceaQat óQeikopévayv (zie Bibliografie). Gezien een aantal treffende 
tekstuelee en inhoudelijke overeenkomsten tussen AA en Pseudo-Athanasius is de vraag gewettigd wie aan wie heeft 
ontleend.. De vraag is nog niet opgelost (zie Munitiz, Quaestiones, V, Relation to the Pseudo-Athanasian 
Quaestiones). Quaestiones). 
2 2yy Volledig. Aiakoyoi xéaaapeq, nevoeig npooaxBeïaai aicö Kmvaxavxivov, Oeoxapiaxov, 'AvSpéov, 
rpnyopiov,rpnyopiov, Aópvov, 'laiSépov, Aeovxiov éttivKpixa) Kaïaapicp xco aSekQqj xov ayiov rptjyopiov èmoKÓxov 
Na£iav£ov,Na£iav£ov, ÓJxrjviKa èKpavjOr) èv KojvoxavnvovKÓkei SISÓOKCOV èn\ éxr) etrocn, (zie Bibliografie). 
2 300 Zie Bardy, 'Littérature', p. 42, 212-218, 328-332 en 343-346, en Riedingers inleiding (zie Bibliografie) . 


