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Inleiding 
 
Mijn interesse in de Slavische taal en cultuur gaat vooral uit naar filologische onderwerpen. Ik 
heb er dan ook voor gekozen om een scriptie te schrijven over een aspect van de 
Šestodnevnik, de 14deeeuwse Kerkslavische vertaling van het Griekse Hexaemeroncorpus. 
 Het is de bedoeling om de taal en de vertaaltechniek van het eerste gedeelte van de 
Šestodnevnik, de vertaling van het Hexaemeron van Basilius van Caesarea (ca.330-379), 
binnen een historisch en linguïstisch kader te plaatsen. Omdat een omvattend gedetailleerd 
onderzoek niet binnen de grenzen van deze scriptie valt, heb ik keuzes moeten maken. De 
tekst van het 14deeeuwse Hexaemeron is nog onuitgegeven. Ik heb een gedeelte van de tekst 
getranscribeerd en zo toegankelijk gemaakt voor het taalonderzoek in mijn scriptie. Als 
fragment heb ik gekozen voor een gedeelte van de negende homilie. Mijn transcriptie is 
gebaseerd op één manuscript. Het gaat om Codex Chilandaricus 405, een van de codici 
waarin de vertaling van de negende homilie is opgenomen. Deze codex is beschikbaar op Cd-
rom. Een afdruk van het getranscribeerde fragment is opgenomen in bijlage. Het Hexaemeron 
is binnen de Kerkslavische traditie een belangrijke tekst. Daarom besteed ik ook ruime 
aandacht aan de brontekst van Basilius uit de 4de eeuw. De keuze voor de vertaling van deze 
kerkvader hangt immers nauw samen met de culturele traditie. In de 10de eeuw was het 
Hexaemeron reeds vertaald door Johannes de Exarch. Deze 10deeeuwse vertaling en haar 
culturele context komen eveneens aan bod. De vergelijking met deze tekst is immers 
verhelderend voor de taal en de vertaaltechniek van de 14deeeuwse vertaling. Naast een 
algemene analyse van taal en vertaaltechniek binnen mijn gekozen fragment, heb ik één 
grammaticaal fenomeen gekozen om in detail te bestuderen: het gebruik van het 
pseudorelativum. Ik kader dit binnen de bestaande onderzoeksresultaten. 

De kennis van het 14deeeuwse Kerkslavisch in Zuidoost-Europa is nog zeer 
fragmentarisch. Vele manuscripten uit deze periode zijn nog onontgonnen gebied en de taal 
en de vertaaltechniek zijn nog niet ten gronde onderzocht. Ook de studie over de Šestodnevnik 
is nog verre van volledig. Het eerste deel, het Hexaemeron, is nog niet uitgegeven. De taal en 
de vertaaltechniek van het Hexaemeron, werden voor het eerst onderzocht in 1978 door Trost. 
Hij concentreerde zich op de abstracta in de 14deeeuwse vertaling en bestudeerde de 
vertaaltheorie en vertaaltechniek in vergelijking met Johannes de Exarch en de 
vertaaltechniek uit de periode van Cyrillus en Methodius. Uit deze studie komt duidelijk naar 
voor dat de 14deeeuwse vertaling nauw bij de Griekse brontekst aansluit. Hij bespreekt 
afzonderlijk het lexicon, de syntaxis en de stijl en heeft aandacht voor een aantal opvallende 
kenmerken. Zijn theoretisch kader vormde de basis voor het latere onderzoek naar de taal en 
de vertaaltechniek van de Šestodnevnik. In 1985 publiceerde Radošević een artikel waarin zij 
in de lijn van Trost, een vergelijking maakt tussen de vertaaltechniek van Johannes de Exarch 
en de 14deeeuwse vertaler. Sels hield zich als eerste bezig met de taal en vertaaltechniek van 
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het tweede gedeelte van de Šestodnevnik, De hominis opificio. In haar artikels van 2001, 2002 
en 2003 bouwt zij verder op het theoretisch kader van Trost. In 2009 resulteerde dit 
onderzoek in de uitgave van De hominis opificio. In de inleiding bij deze editie besteedt ze 
ruime aandacht aan de 14deeeuwse taal en vertaaltechniek. Zij heeft het schema van Trost 
verder uitgewerkt en op punt gesteld. Sels maakt een duidelijk onderscheid tussen taal en 
vertaaltechniek en focust zich voornamelijk op de taal. Ze geeft een gedetailleerd overzicht 
van de orthografie, de morfologie, de syntaxis en het lexicon die sterk beïnvloed zijn door het 
Grieks. Trost baseerde zich voor zijn studie op één manuscript, ondertussen zijn er al vijf 
tekstgetuigen teruggevonden die de Šestodnevnik bevatten. Sels heeft deze vijf manuscripten 
voor haar editie van De hominis opificio gebruikt. 

Bij het doornemen van de verschillende studies, valt onmiddellijk op hoe moeilijk het 
is te achterhalen of de 14deeeuwse vertalers een eigen taal voor ogen hadden, of steeds 
opnieuw de Griekse woorden en structuren in Kerkslavische equivalenten omzetten. De vraag 
of het om een artificiële vertaling ging, die zonder de Griekse brontekst moeilijk te begrijpen 
is of dat er een vast systeem van grammaticale regels bestond, lijkt me een van de kernvragen 
in het studiedomein.  
 Deze scriptie is opgedeeld in drie hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk worden de 
primaire bronnen in hun context geplaatst: de Griekse brontekst van Basilius, de 
Oudkerkslavische vertaling van Johannes de Exarch en de anonieme 14deeeuwse 
Kerkslavische vertaling. Voor dit hoofdstuk baseer ik mij voornamelijk op algemene 
naslagwerken en standaardliteratuur over het onderwerp. In het tweede hoofdstuk wordt de 
transcriptie die ik gemaakt heb, gepresenteerd naast de teksteditie van Johannes de Exarch. 
Op de tegenoverliggende pagina staan steeds de vertalingen. De Codex Chilandaricus en de 
verschillende teksttradities van de andere primaire bronnen worden nader toegelicht. In het 
derde hoofdstuk bespreek ik de taalkundige kenmerken van de getranscribeerde tekst op basis 
van bestaande studies. Vervolgens komt de vertaaltechniek aan bod. Daarvoor vergelijk ik de 
transcriptie met de vertaling van Johannes de Exarch en de Griekse brontekst, die in bijlage is 
toegevoegd. Ten slotte volgt een gedetailleerd onderzoek naar het gebruik van het 
pseudorelativum in mijn transcriptie. Ik toets in hoeverre de resultaten overeenstemmen met 
de onderzoeksresultaten van Trost en Sels. 
 Een scriptie van ongeveer 50 pagina’s kan onmogelijk volledig zijn. Mijn beperkte 
kennis van het Grieks maakt het moeilijk om de vergelijking met de Griekse brontekst zeer 
gedetailleerd uit te werken. Het is ook onmogelijk om algemene conclusies te trekken over 
taal en vertaaltechniek in de 14de eeuw op basis van de transcriptie en de ontleding van een 
beperkt fragment uit het Hexaemeroncorpus. De bijdrage die mijn scriptie wel zou kunnen 
leveren, is tweeledig: enerzijds worden het 14de eeuwse Hexaemeron en het taalgebruik in die 
periode in een brede context geplaatst; anderzijds is mijn gedetailleerd onderzoek naar het 
gebruik van het pseudorelativum een toetssteen om na te gaan in hoeverre mijn 
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detailonderzoek klopt met bestaande onderzoeksresultaten en waar eventueel nog verder 
onderzoek noodzakelijk is. 
 Tot besluit van deze inleiding nog enkele terminologische preciseringen. Ik gebruik de 
term Kerkslavisch als overkoepelende benaming voor de Slavische (kerkelijke) schrijftaal in 
de middeleeuwen. Deze term omvat dus zowel het Oudslavisch van de 10de eeuw als het 
14deeeuwse Kerkslavisch. Wanneer het heel specifiek gaat om het Oudslavisch gebruik ik, 
naar Engels, Duits en Nederlands voorbeeld, de term Oudkerkslavisch. Voor de taal van de 
14de eeuw gebruik ik dan de benaming 14deeeuws Kerkslavisch. Alle namen die in de scriptie 
voorkomen en die een equivalent in het Nederlands hebben, zijn consequent vertaald naar het 
Nederlands. Ik heb er ook voor gekozen om, als het gaat om de brontekst van Basilius, steeds 
de eenvoudige benaming Hexaemeron in plaats van IX homilieën in Hexaemeron te 
gebruiken. 
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Hoofdstuk 1: De primaire bronnen in hun context 
 
In het onderzoek dat in de volgende hoofdstukken aan bod komt, ligt de nadruk op de 
14deeeuwse taal en vertaaltechniek en het contrast met de 10de eeuw. In de 14de eeuw werd het 
Hexaemeron (378) van Basilius van Caesarea (ca.330-379) in het Kerkslavisch vertaald. Deze 
tekst was in de 10de eeuw ook al door Johannes de Exarch (9de-10de eeuw) vertaald en 
opgenomen in zijn compilatie Šestodnev. Om de taal en de vertaaltechniek ten volle te 
begrijpen, is het nodig om elke vertaling te situeren binnen zijn literaire en historische 
context. Ook de brontekst is belangrijk omdat de keuze om een bepaalde tekst te vertalen heel 
veel zegt over een bepaalde vertaalperiode. In het eerste hoofdstuk wordt dan ook ruime 
aandacht besteed aan de inhoud en de ontstaansgeschiedenis van elke bron.  
 

1.1. De Griekse brontekst: het Hexaemeron (4de eeuw)  
 
1.1.1. De historische en literaire context: de Cappadocische vaders 
 
In de 4de eeuw werd de oosterse kerk verscheurd door theologische conflicten. Vooral het 
arianisme vierde hoogtij. In deze periode waren in Cappadocië drie grote theologen actief: 
Basilius van Caesarea (ca.330-379), zijn broer Gregorius van Nyssa (ca.335-na 394) en zijn 
vriend Gregorius van Nazianze (329-389). Ze hielden zich bezig met het vastleggen van de 
juiste leer. Ze bestreden het arianisme en probeerden zo de vrede binnen de kerk te herstellen. 
Ze speelden een belangrijke rol in de ontwikkeling van het monachisme en probeerden een 
middenweg te vinden tussen christendom en hellenisme. In 381 op het concilie van 
Konstantinopel werd het arianisme voorgoed veroordeeld en triomfeerde de leer van de 
Cappadocische kerkvaders. Ze hebben een enorme en blijvende invloed uitgeoefend op de 
kerkgeschiedenis (Quasten 1963: 203). 
 
1.1.2. Basilius van Caesarea  
 
De heilige Basilius van Caesarea of Basilius de Grote is de belangrijkste van de drie 
Cappadocische kerkvaders. Hij kreeg de bijnaam ‘de Grote’ als organisator van de kerk, als 
vader van het oosterse monnikenwezen en hervormer van de liturgie. Hij leverde ook een 
belangrijke bijdrage aan het vastleggen van de christelijke doctrine (Joannou 1958: 33-34). 
 Basilius werd rond 330 geboren in Caesarea in een vroom christelijk gezin. Hij genoot 
een klassieke opleiding en studeerde achtereenvolgens in Caesarea, Konstantinopel en 
Athene. Na zijn studies keerde Basilius in 356 terug naar zijn geboortestreek en kwam in de 
ban van de ascetische levenswijze van Eustathius van Sebaste (†377). Hij maakte een 
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studiereis naar Egypte, Palestina, Syrië en Mesopotamië om er belangrijke asceten te 
ontmoeten. Bij zijn terugkeer in 358 verdeelde hij zijn bezit onder de armen en trok zich terug 
in eenzaamheid in Neocaesarea nabij de Iris. Al snel kreeg hij volgelingen, en stelde voor hen 
een kloosterregel op. Zijn aanpak had veel succes en wekte de interesse van Eusebius (†370), 
de metropoliet van Caesarea. In 364 overhaalde hij Basilius om priester te worden. Na 
Eusebius’ dood in 370 volgde Basilius hem op als bisschop van Caesarea, metropoliet van 
Cappadocië en exarch van het diocees Pontus (Bardy 1967: 1273-1275).  
 Zijn beleid als kerkelijk gezagsdrager werd gekenmerkt door liefdadige projecten, 
zoals de bouw van ziekenhuizen en armenhuizen. Hij kantte zich sterk tegen het arianisme en 
verdedigde onvermurwbaar de leer van het concilie van Nicaea (325). Zijn belangrijkste 
streven was het herstel van de eenheid binnen de christelijke kerk. Hij bracht klaarheid in de 
christelijke en trinitaire theologie en terminologie door het onderscheid tussen ousia en 
hypostase vast te leggen. Basilius van Caesarea overleed echter in 379 en maakte de triomf 
van zijn leer op het concilie van Konstantinopel (381) en het herstel van de eenheid binnen de 
kerk niet meer mee (Gribomont 1992: 114-115).  
 Basilius liet een rijk en verscheiden oeuvre na. In tegenstelling tot andere Griekse 
kerkvaders focuste hij niet op metafysische, maar op praktische zaken en ethische kwesties. 
Naast dogmatisch werk tegen het arianisme en ascetische traktaten, schreef hij ook homilieën, 
sermoenen en opvoedingstraktaten. Hij was populair bij de geleerden en bij het gewone volk. 
De invloed van zijn klassieke opleiding is duidelijk aanwezig in zijn werk. Vooral in de 
homilieën en sermoenen komt de klassieke orator naar boven (Quasten 1963: 208-226). 
 

1.1.3. Het Hexaemeron  
 
De homilieën en sermoenen zijn een belangrijk onderdeel in het oeuvre van Basilius van 
Caesarea. Hij gebruikte ze om uitvoerig commentaar te geven op de Heilige Schrift. De 
belangrijkste van zijn homilieën zijn het Hexaemeron, IX Homiliae in Hexeameron over de 
zes scheppingsdagen. 
 De homilieën werden gehouden in Caesarea, tijdens de vasten. Over de precieze 
omstandigheden bestaat een verslag van de hand van Gregorius van Nyssa. In zijn Apologia 
in Hexaemeron, die hij kort na de dood van zijn broer schreef, vertelt hij dat er veel volk 
aanwezig was: naast een gevormde elite, kwamen ook veel eenvoudige, onopgeleide mensen 
naar Basilius’ vastenpreek luisteren. Over de datering van de homilie bestond lange tijd 
onenigheid. Tegenwoordig wordt aangenomen dat het Hexaemeron tot stand is gekomen in 
378, kort voor Basilius’ dood (Amand de Mendieta & Rudberg 1997: XIV-XVI). 
 Basilius vatte de homilieën op als een exegetisch commentaar bij Genesis 1-25. Hij 
wilde de wereld een christelijke invulling geven, en de schoonheid van de schepping tonen. 
Basilius spoorde de luisteraars aan om trots te zijn op hun geloof en haalde uit naar alle 
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ketterijen die toen populair waren (Amand de Mendieta 1978: 348-351). De eerste homilie 
handelt over de schepping van hemel en aarde, de tweede over de schepping van het licht, de 
derde over het firmament, de vierde over de wateren, de vijfde over de schepping van de 
planten, de zesde over de oorsprong van de  hemellichamen, de zevende over de reptielen en 
de vissen, de achtste over de vogels en de negende ten slotte, over de landdieren In die 
negende homilie kondigt hij nog een vervolg aan over de schepping van de mens. Dat is er 
echter nooit gekomen. Zijn broer Gregorius van Nyssa nam later deze taak op zich in De 
hominis opificio (Amand de Mendieta 1978: 338-340).  
 Basilius baseerde zich op de tekst van Genesis, maar besteedde ook aandacht aan de 
context van zijn eigen tijd. Hij plaatste de Bijbelse passages in een wetenschappelijk licht. Zo 
werd het Hexaemeron een soort encyclopedie van de toenmalige kennis op het vlak van 
filosofie en natuurkunde (homilie I en II), geografie en metrologie (homilie III en IV), 
botanica (homilie V), astronomie (homilie VI) en zoölogie (homilie VII, VIII, XI). Hij bleef 
echter steeds kritisch tegenover de wetenschap. Hij gebruikte alleen wetenschappelijke 
informatie als die binnen het opzet van zijn betoog paste. Wetenschap stond volledig ten 
dienste van het geloof (Amand de Mendieta 1978: 347-348). Naast encyclopedisch, zijn de 
homilieën ook  moraliserend, apologetisch en theologisch van aard (Amand de Mendieta 
1978: 340-342). 
 Basilius putte zijn kennis en informatie uit twee tradities. Aan de ene kant  haalde hij 
inspiratie uit het populaire genre van het hexaemeron (Van Winden 1988: 1251-1254). Aan de 
andere kant was hij schatplichtig aan antieke (heidense) tradities. Zijn grote algemene kennis 
en eruditie maken het moeilijk om zijn precieze bronnen te achterhalen. Hij heeft zonder 
twijfel de Hexaemera van de gehelleniseerde Joodse filosoof Philon van Alexandrië (25v.C-
45n.C) en de kerkvader Origenes (ca.185-253/254) gebruikt. De invloed van Plato (427-
347v.C), Aristoteles (384-322v.C) en het stoïcisme zijn onmiskenbaar. Basilius raadpleegde 
zijn bronnen echter niet altijd rechtstreeks: hij gebruikte ook notities uit zijn studententijd en 
andere leerboeken. Het grootste gedeelte van de filosofische en wetenschappelijke informatie 
zou zelfs uit dergelijke bronnen overgenomen zijn (Amand de Mendieta 1978: 357-363). 
 In het Hexaemeron verdedigt Basilius een letterlijke interpretatie van de Bijbel en zet 
zich af tegen een allegorische lezing. Hij vond het genre van de homilie daarvoor niet 
geschikt omdat de eenvoudige lieden onder zijn publiek bij een allegorische interpretatie van 
de Bijbel gemakkelijk tot ketterijen zouden kunnen vervallen (Lim 1990: 358-363).  
 De homilieën over de zes dagen van de schepping passen volledig binnen het genre 
van de homilie. De toon is belerend en aangepast aan een eenvoudig publiek. Lange tijd werd 
aangenomen dat grote delen van de homilieën geïmproviseerd waren, maar de vormelijke en 
inhoudelijke schoonheid wijzen duidelijk in de tegenovergestelde richting (Amand de 
Mendieta 1975: 365). Basilius gebruikte alle kneepjes van het retorische vak om het geweten 
van de mensen te raken. De combinatie van retorische elementen, de eenvoudige 
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gedachtegang en de heldere manier van uitdrukken maken hem tot een briljante redenaar 
(Amand de Mendieta 1978: 344-345). 

Het Hexaemeron van Basilius heeft als basiswerk een grote invloed gehad zowel in 
het Oosten als in het Westen. Belangrijke westerse kerkvaders, zoals Ambrosius (339-397) en 
Augustinus (354-430), waren schatplichtig aan Basilius’ Hexaemeron (Robbins 1912: 42,48-
52). Reeds in 440 werd het in het Latijn vertaald. Er bestaan ook belangrijke Syrische, 
Armeense, Koptische, Arabische, Georgische en Kerkslavische vertalingen (Amand de 
Mendieta & Rudberg 1997: XVIII).  
 

1.1.4. De negende homilie 
 
De negende homilie van het Hexaemeron handelt over de landdieren. Ze is opgedeeld in zes 
hoofdstukjes en werd ’s avonds, op dezelfde dag als de achtste homilie, gepreekt. Voor de 
korte inhoud heb ik gebruik gemaakt van de Franse vertaling met commentaar van Giet 
(1949: 479-523) en de bespreking van Amand de Mendieta (1978: 343-344). 
 Basilius vat de negende homilie aan met scherpe kritiek op de allegorische 
interpretatie van de Bijbel en benadrukt dat de Heilige Schrift geen kosmologisch traktaat is. 
Het is het woord van God en moet als dusdanig begrepen worden. Vervolgens beschrijft hij 
tal van dieren met aandacht voor hun voortplanting, hun karakter en de manier waarop ze 
zichzelf in leven weten te houden. Ook hun gave om dingen te voorvoelen, hun instincten en 
naastenliefde krijgen een plaatsje in zijn betoog. Centraal staat de overtuiging dat alles 
geschapen is met een welbepaald doel. De schoonheid en genialiteit van de natuur vormen de 
rode draad. Om af te sluiten gaat hij even in op de mens, en kondigt aan dat hij het daar later 
nog over wil hebben. De negende homilie behoort samen met de zevende en achtste tot de 
zoölogische homilieën. Basilius gebruikt vaak eigenschappen van dieren, zowel positieve als 
negatieve, om de mens morele waarden bij te brengen.  

Er is nog geen uitgebreid onderzoek verricht naar de bronnen van de negende homilie. 
De zevende en achtste homilie zijn wel al aan een diepgaand onderzoek onderworpen. 
Hiervoor zou Basilius hoofdzakelijk een samenvatting van het zoölogisch werk van 
Aristoteles gebruikt hebben (Amand de Mendieta 1978: 364). 
 

1.2. De Kerkslavische vertalingen 
 
De Kerkslavische literatuur bestaat hoofdzakelijk uit vertalingen van Griekse kerkelijke 
teksten. Ook het werk van Basilius van Caesarea was stof voor vertalingen. Zijn vita en zijn 
liturgische teksten waren bekend in de Slavische wereld. Toch is zijn werk niet volledig 
doorgedrongen. Hij was vooral gekend als vader van het monachisme. Zijn theologische 
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leringen, brieven en homilieën waren vrijwel onbekend. Het Hexaemeron vormt hierop een 
uitzondering (Thomson 1982: 61-63). Het is drie keer vertaald in het Kerkslavisch. In de 10de 
eeuw werd het opgenomen in de Šestodnev, een compilatie door Johannes de Exarch. In de 
14de eeuw werd het door een anonieme vertaler integraal in het Kerkslavisch omgezet. In 
1656 werd het in het Russisch vertaald (Radošević 1998: 184). Met deze vertaling wordt 
echter geen rekening gehouden in deze scriptie. 

 
1.2.1. De eerste Kerkslavische vertaling: de Šestodnev (10de eeuw) 
 

1.2.1.1. De historische en literaire context: de gouden periode van de Kerkslavische letteren 

 
De 10de eeuw was voor Bulgarije een voorspoedige tijd. Tijdens de periode dat Simeon I 
(864/865-927) regeerde, bereikte Bulgarije het toppunt van zijn territoriale omvang en macht. 
Ook de cultuur en de literatuur kenden een grote bloei. Deze periode ging dan ook de 
geschiedenis in als de gouden eeuw van de Kerkslavische letteren (Crampton 2005: 16). 

De Bulgaarse vorst Boris I (†907) liet zich in 865 dopen. Na lang twijfelen koos hij  
voor het Byzantijnse christendom. In diezelfde periode ontwierp Cyrillus (827-869) het 
Slavisch alfabet. Samen met zijn broer Methodius (826-885) en hun leerlingen begon hij aan 
de Kerkslavische vertaling van de Bijbel en de liturgie. Na de mislukking van de Moravische 
missie kwamen hun leerlingen in Bulgarije terecht. Zij zetten hun activiteiten verder in de 
literaire centra van Preslav en Ochrid. Dankzij het nieuwe alfabet en de nieuwe godsdienst 
ontstond er in Bulgarije een volledig nieuwe literatuur in het Kerkslavisch, die helemaal tot 
bloei kwam onder het bewind van Boris’ zoon, Simeon I. Deze beweging was invloedrijk in 
heel de Zuid-Slavische wereld en verspreidde zich ook naar Rusland. Dit was de eerste Zuid-
Slavische golf in Rusland (Dimitrov et al. 1981: 44-51). 

Simeon was niet voorbestemd om heerser te worden. Boris zag zijn zoon eerder als 
leider van de Bulgaarse kerk en stuurde hem als kind naar Konstantinopel om priester te 
worden. Daar kreeg hij een literaire opleiding en raakte geïnteresseerd in kunst en cultuur. Na 
de afzetting van zijn broer werd hij toch vorst. Hij bracht de hoofdstad van Bulgarije over van 
Pliska naar Preslav en steunde de ontwikkeling van de christelijke kunst en cultuur. Rond de 
heerser vormde zich een groep van kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders. Zij namen de taak 
op zich om de fundamenten van de orthodoxie en de Bulgaarse cultuur vast te leggen (Curta 
2006: 213-218). Dit gebeurde voornamelijk door vertalingen van Byzantijnse teksten. Het 
was voor de jonge kerk belangrijk om, naast de Bijbel en de liturgie, teksten te vertalen die 
betrekking hadden op de consolidatie en de verspreiding van het christendom en de 
bescherming tegen ketterijen. De teksten van de kerkvaders, en in het bijzonder Basilius, 
vormden uitstekende samenvattingen van de christelijke doctrine en waren goed geschikt om 
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de opstandige en nog halfheidense Bulgaren te bekeren (Obolensky 1971: 327-328). Een van 
de belangrijkste figuren in deze beweging was Johannes de Exarch.  

 
1.2.1.2. Johannes de Exarch  
 
De heilige Johannes de Exarch was een belangrijke Bulgaarse vertaler, compilator en 
schrijver uit de 9de-10de eeuw en een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de literaire 
school van Preslav. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden met de regering van Simeon I en 
de gouden eeuw van de Kerkslavische letteren. 
 Over het leven van Johannes de Exarch is heel weinig geweten. Zijn eigen geschriften 
zijn de enige bron van informatie. Er wordt veelvuldig gespeculeerd over zijn ware identiteit. 
Soms wordt hij zelfs in verband gebracht met Ivan van Rila (ca.880-946), de patroonheilige 
van Bulgarije. Uit zijn geschriften blijkt dat hij afkomstig was uit de Bulgaarse aristocratie en 
een goede opleiding genoot in een Byzantijns cultureel centrum. Hij was een generatiegenoot 
van Simeon en behoorde tot de literaire kring rond de vorst. Wat zijn bijnaam Exarch precies 
betekent is niet duidelijk, maar waarschijnlijk gaat het om een hoge functie in de kerkelijke 
wereld (Ikonomova 1995: 169-172). 
 Johannes de Exarch was geen leerling van Cyrillus en Methodius, maar werkte in 
dezelfde traditie. Hij zette zich in om een nieuwe Bulgaarse cultuur te scheppen op basis van 
het christendom en probeerde de principes van het geloof duidelijk te verwoorden voor alle 
Bulgaren (Kočev 1981: 6-12).  
 Hij heeft faam verworven met twee werken. Het eerste, Bogoslovie of Nebesa, is een 
vertaling van De fide orthodoxa van de theoloog Johannes van Damascus (676-749), een 
duidelijke samenvatting van het orthodoxe geloof en de dogma’s van de Byzantijnse 
kerkvaders. Deze keuze paste perfect in de toenmalige vertaalpolitiek. Hij vertaalde en 
schreef ook nog tal van sermoenen en lofredes, maar zijn allerbelangrijkste werk is de 
Šestodnev (Moser 1972: 16-17). 

 
1.2.1.3. De Šestodnev  
 
De Šestodnev is een compilatie van theologische, filosofische en wetenschappelijke werken. 
Het is het omvangrijkste werk van Johannes de Exarch en tevens het eerste en meteen ook het 
belangrijkste exegetische en filosofische werk uit de Kerkslavische literatuurgeschiedenis 
(Podskalsky 2000: 228). 
 De Šestodnev is opgedragen aan de Bulgaarse vorst Simeon I en naar alle 
waarschijnlijkheid geschreven vóór 913. Vanaf dat jaar liet Simeon zich immers tsar noemen 
en in de Šestodnev wordt er nog systematisch naar hem verwezen met knjaz (Ikonomova 
1995: 176). 
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 De Šestodnev - de benaming is een letterlijke vertaling van hexaemeron - is opgevat 
als exegetisch commentaar bij de eerste twee hoofdstukken van Genesis, geschreven met de 
bedoeling om de pas gekerstende Bulgaren een nieuw christelijk wereldbeeld te verschaffen. 
Dit paste perfect in de toenmalige vertaalpolitiek. De Šestodnev omvat een proloog en zes 
hoofdstukken: de zes dagen van de schepping (Ikonomova 1995: 175-176). 
 Elk hoofdstuk in de Šestodnev is een compilatie van Griekse theologische, filosofische 
en wetenschappelijke werken. De belangrijkste bronnen zijn de Hexaemera van Basilius van 
Caesarea en de theoloog Severianus van Gabala (4de-5de eeuw). Ook Aristoteles heeft de 
Šestodnev duidelijk beïnvloed (Barankova 1998: 9-10). Johannes de Exarch sprong vrij om 
met de Griekse brontekst. Hij vulde aan, schrapte of verduidelijkte bepaalde passages. Hij 
stond voor de moeilijke taak om een verfijnd Grieks lexicon om te zetten in een Kerkslavisch 
dat nog maar nauwelijks ontwikkeld was. Hij wilde de ‘zin’ van de brontekst behouden, maar 
vond het niet nodig om heel dicht bij het Grieks te blijven. Om alles tot een zinvol en 
begrijpelijk geheel te maken, vulde hij de letterlijke vertalingen aan met eigen theologische, 
filosofische en actuele maatschappelijke thema’s, vaak parafrases van de kerkvaders 
(Podskalsky 2000: 230). Hierdoor ging een gedeelte van de oorspronkelijke theologische 
inhoud verloren. Zo paste Johannes de Exarch de moeilijke passages van het Hexaemeron van 
Basilius van Caesarea aan aan het eenvoudige publiek waarvoor zijn tekst bedoeld was 
(Thomson 1982: 62). Een derde van de Šestodnev is zelfs nog niet met een Griekse brontekst 
in verband gebracht. De passages met betrekking op de Bulgaarse maatschappij en Simeon I 
zijn zonder twijfel origineel (Ikonomova 1995: 174-175). 
 Door de veelheid aan filosofische, kosmologische, natuurwetenschappelijke, 
wiskundige, astronomische, geografische, anatomische, mineralogische en zoölogische 
kennis, fungeerde de Šestodnev als een encyclopedie voor de Slavische middeleeuwer. 
Johannes de Exarch voegde zeer uiteenlopende natuurwetenschappelijke, filosofische en 
theologische theorieën bij elkaar zonder partij te kiezen. Zo staan Basilius van Caesarea, een 
fervent aanhanger van een letterlijke interpretatie van de Schrift, en Severianus van Gaballa, 
voorstander van een allegorische interpretatie, naast elkaar in de tekst van de Exarch 
(Barankova 1998: 9-10). De Šestodnev is ook sterk polemisch. Ketters, maar ook Griekse 
filosofen en Joden krijgen het soms hard te verduren. De kerk was op dat moment immers nog 
niet zo sterk en ketterijen vormden een reëel gevaar (Podskalsky 2000: 231).  
 De Exarch stond positief tegenover de toenmalige machthebber. Er wordt 
verscheidene malen naar de vorst verwezen. Hij wordt voorgesteld als een rechtvaardige en 
godvruchtige monarch. Zijn hof wordt in al zijn pracht en praal beschreven (Ikonomova 1995: 
180). De Šestodnev had daarnaast ook een sterk didactische functie. Johannes de Exarch wilde 
de Bulgaren op de plaats van de mens in de wonderlijke schepping Gods wijzen, en tonen hoe 
zij zich moesten gedragen (Ikonomova 1995: 174).  
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 De Šestodnev kan zeker beschouwd worden als een volwaardig literair werk. Johannes 
de Exarch was een origineel, getalenteerd auteur. Zijn hoge opleiding en eruditie zijn voelbaar 
in de stijl. Hij was duidelijk op de hoogte van de regels van de Griekse retoriek (Podskalsky 
2000: 232). Hij wist de lezer te boeien met zijn enthousiasme, nederigheid en verbazing over 
de schoonheid van de schepping (Barankova 2001: 6). De compilatie oefende een grote 
invloed uit op de Kerkslavische cultuur en schrijftaal. De tekst stond aan de wieg van de 
filosofie en de natuurwetenschappen bij de Bulgaren en alle andere Zuid- en Oost-Slaven. De 
vastlegging van een nieuwe theologische woordenschat was een bijzondere verdienste van de 
auteur. De Šestodnev werd veelvuldig gekopieerd en gebruikt als inspiratiebron in heel de 
Slavisch-orthodoxe wereld. Vooral in Rusland was de invloed groot (Barankova 2001: 5-6).  
 
1.2.1.4. De negende homilie in de Šestodnev 
 
De vertaling van de negende homilie van Basilius van Caesarea is opgenomen in het laatste 
hoofdstuk over de zesde dag van de schepping. Dit hoofdstuk is het hoogtepunt van de 
Šestodnev en is voornamelijk gewijd aan de mens. Johannes de Exarch heeft grote stukken 
zelf geschreven (Podskalsky 2000: 232). 
 De tekst van Basilius’ negende homilie is niet volledig vertaald. De inleiding over 
allegorische interpretaties en de uitleiding met de aankondiging van latere homilieën over de 
mens, zijn weggelaten om de homilie beter in het geheel van zijn betoog te laten passen.  
 
1.2.2. De tweede Kerkslavische vertaling: de Šestodnevnik (14de eeuw) 
 
1.2.2.1. De historische en literaire context: de zilveren periode van de Kerkslavische letteren  
 
De 14de eeuw was een van de meest turbulente periodes uit de geschiedenis van de Balkan. 
Het Byzantijnse Rijk was territoriaal verzwakt. De Serviërs verwierven de hegemonie over de 
Balkan ten koste van Bulgarije. Op het einde van de 14de eeuw nam ook de macht van Servië 
af. De dreiging van de Osmaanse Turken werd steeds groter en geleidelijk aan veroverden zij 
heel het Balkanschiereiland. Bulgarije verloor het grootste deel van zijn grondgebied in 1393 
en werd in 1396 volledig aangehecht. Na slag van Kosovo Polje (1389) verloor ook Servië 
een groot deel van zijn grondgebied en werd volledig ingelijfd in 1459  (Fine 1994: 217-451). 
 Ondanks de politieke tegenstellingen hadden de Slaven in de 14de eeuw een hechte 
culturele band met het Byzantijnse Rijk (Obolensky 1971: 243-256). De Balkan deelde in de 
politieke en militaire malaise van de Byzantijnse wereld, die tegelijkertijd en mede als 
antwoord op de staatkundige verzwakking, een culturele heropleving kende met de 
zogenaamde ‘paleologenrenaissance’. Een elite werd zich bewust van haar Grieks-zijn en 
greep terug naar het verleden (Meyendorff 1981: 121). Ook op de Balkan kwamen kunst en 
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cultuur tot bloei. Deze periode wordt bestempeld als de zilveren eeuw van de Kerkslavische 
letteren. In Bulgarije speelde tsaar Ivan Alexander (1331-1371) een belangrijke rol als 
mecenas. Hij steunde literatuur, kunst en religie (LaBauve Hébert 1992: 61-65). Stefan Dušan 
(1308-1355) deed hetzelfde in Servië (Obolensky 1971: 253-256). 
 De heropleving van kunst en cultuur, en de toegenomen contacten tussen het 
Byzantijnse Rijk en de Slaven stonden in verband met de opkomst van het hesychasme, dat in 
deze periode door Gregorius Palamas (1295-1359) intellectueel onderbouwd werd. Deze 
spirituele, contemplatieve stroming verspreidde zich vanuit het Byzantijnse Rijk via culturele 
en spirituele centra naar Bulgarije en Servië (Obolensky 2007: 476-477). Vooral in Bulgarije 
speelde het hesychasme een belangrijke rol. Het werd geïntroduceerd door Gregorius de 
Sinaïet (1265-1346) en verder verspreid door zijn leerling Theodosius (14de eeuw) via  Paroria 
en Kifalirevo, centra van het hesychasme in Bulgarije (Heppel 1975: 11-17). 
 Het belangrijkste culturele en spirituele centrum van de Byzantijnse wereld was de 
Heilige Berg Athos. De kloosters op deze berg speelden een niet te onderschatten rol in de 
culturele en spirituele heropleving. Ze waren een bolwerk van het hesychasme (Meyendorff 
1988: 157-165). Veel toonaangevende personen uit de 14de eeuw, waaronder patriarchen van 
Konstantinopel, verbleven op Athos. Het was een kosmopolitisch centrum voor alle 
orthodoxen en speelde daardoor ook een politieke rol. De monniken bestudeerden er Griekse 
spirituele geschriften en werkten er als vertalers en kopiisten (Obolensky 2007: 278-282). In 
de 14de eeuw steeg het aantal Slaven op Athos enorm. De Servische vorst Stefan Dušan had 
goede contacten met de Heilige Berg waardoor de Serviërs een belangrijke rol gingen spelen 
(Dujčev 1963: 137-140). In het Servische klooster op Athos, Chilandar, werden contacten 
gelegd en veel vertalingen en kopieën geproduceerd. De Slaven deden er kennis op die ze 
daarna meenamen naar hun thuisland. Zo was de Slavische aanwezigheid op Athos bepalend 
voor de literaire productie in de 14de eeuw (Meyendorff 1981: 129-130).  
 De Slavische literaire heropleving of zilveren eeuw van de Kerkslavische letteren was, 
in tegenstelling tot de gouden periode onder Simeon I, een conservatieve beweging. Het 
geloof in de toekomst had plaats gemaakt voor conservatisme. De kerk moest niet meer 
geconsolideerd worden, maar had al stevige voet aan de grond (Moser 1972: 24-25). Het 
doelpubliek waren niet langer eenvoudige Bulgaren, maar Slavische geestelijken met 
hetzelfde intellectuele niveau als hun Byzantijnse tijdgenoten. Teksten die in het Byzantijnse 
Rijk actueel waren, werden dan ook onmiddellijk in het Slavisch vertaald. (Thomson 1989: 
144). 
 In zowel het hesychasme, als in de tendens om nieuwe vertalingen te maken, speelden 
Euthymius van Tǎrnovo (ca.1325-1402/1404) en zijn literaire school een sleutelrol. 
Euthymius was patriarch van Tǎrnovo van 1375 tot de val van de stad in 1393. Via de 
ispravlenie knig wilde hij nieuwe juistere vertalingen van de teksten maken op basis van een 
linguïstisch programma. De inhoud van dit programma is voornamelijk bekend door de 
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geschriften van zijn leerlingen Konstantijn van Kostenec (ca.1380-na 1431) en Gregorius 
Camblak (ca.1365-1420). Euthymius streefde naar een terugkeer van de taal van Cyrillus en 
Methodius met een verbetering via het Grieks. Volgens hem waren de bestaande 
Kerkslavische vertalingen ondermaats. Hij wilde daar verandering in brengen door de 
orthografie te hervormen en nieuwe vertalingen te maken. In deze context wordt ook de 
typische stijl pletenie sloves geplaatst (LaBauve Hébert 1992: 39-59). Het ging Euthymius 
echter niet alleen om de terugkeer ad fontes, hij was ook van mening dat de zuiverheid van 
het orthodoxe geloof en het welvaren van de bevolking afhing van de juistheid van het woord. 
Foute vertalingen resulteerden in ketterijen en het oprukken van de heidense Osmanen. De 
hervorming van de taal zou ook de terugkeer naar een correct geloof bewerkstelligen. Zo kon 
het zwakke Bulgarije via de taal van Cyrillus en Methodius nog gered worden en met een 
hernieuwde sterke orthodoxe kerk terugkeren naar de gouden periode van de Kerkslavische 
letteren (LaBauve Hébert 1992: 70-72). 
 Euthymius en zijn volgelingen hebben een grote invloed gehad in de hele Slavische 
wereld. De ingang van zijn ideeën in Rusland, wordt ook wel de tweede Zuid-Slavische golf 
genoemd. Hij was echter zeker niet de enige geleerde die bezig was met taal. Euthymius was 
slechts een exponent van de algemene literaire heropleving. Een andere vertaler voor wie taal 
en taalzuivering belangrijk waren, was de monnik Isaja (14de eeuw) die in 1371 op Athos een 
Kerkslavische vertaling maakte van de werken van (pseudo) Dionysus de Areopagiet (5de-6de 
eeuw) (LaBauve Hébert 1992: 42). Het merendeel van de vertalingen uit die tijd was echter 
anoniem. 
 
1.2.2.2. De Šestodnevnik en haar auteur 
 
In dit literaire klimaat werd ook het Hexaemeron van Basilius van Caesarea in het 
Kerkslavisch vertaald. Hieruit blijkt dat de kerkvader een blijvende populariteit genoot. Het 
vormt één geheel met de vertaling van De hominis opificio van Gregorius van Nyssa, de 
zogenaamde Šestodnevnik. Na de tweede tekst wordt steeds konxcx Šestodxnevxniku 
geschreven. Ook in het Grieks komen beide teksten samen voor als het Hexaemeroncorpus 
(soms ook met Apologia in Hexaemeron) (Sels 2009: 20-21). Het Hexaemeron werd integraal 
vertaald, in de drie eerste homilieën zijn er ook toevoegingen uit de werken van Gregorius 
van Nyssa, Severianus van Gabbala en de kerkvader Johannes Chrysostomos (ca.345-307) 
(Radošević 1985: 157). Over de vertaling is nog maar weinig geweten. De enige 
informatiebron zijn de overgeleverde tekstgetuigen zelf. 
 De vijf overgeleverde manuscripten worden gedateerd tussen ca. 1400 en ca. 1650 en 
zijn allemaal van Zuid-Slavische origine. Het zijn allemaal afschriften van een origineel dat 
niet gekend is. De vertaler is anoniem. De Servisch-Kerkslavische kenmerken en de kwaliteit 
van de vertaling geven aan dat het om een Serviër ging die het Grieks uistekend beheerste 



11 
 

(Sels 2009: 28, 66). Volgens Sels (2009: 66) is het misschien mogelijk dat er meer dan een 
persoon aan de tekst heeft gewerkt. De manuscripten geven geen directe aanwijzingen over de 
datering van de originele vertaling, maar op basis van de vertaaltechniek en de datering van 
het oudste manuscript CH (zie p.14) kan de tweede helft van de 14de eeuw beschouwd 
worden als terminus post quem non (Miklas 1980: 105-106; Sels 2009: 66). Het is ook niet 
helemaal duidelijk waar de vertaling precies gemaakt is. Het is  aannemelijk dat de Servische 
vertaler werkzaam was op Athos. Het oudste manuscript bevindt zich in het Chilandarklooster 
(Sels 2009: 29). 
 De Šestodnevnik is duidelijk een exponent van de literaire heropleving in de 14de 
eeuw. Zowel op basis van de vertaaltechniek als de plaats waar de manuscripten voorkomen, 
kan de Šestodnevnik gerekend worden tot een groep vertalingen uit deze eeuw, die gemaakt 
werden door een kring van belezen monniken uit Athos met bijzondere interesse voor 
theologie, hesychasme en anti-Latijnse traktaten. Het gaat om een groep Servisch- 
Kerkslavische theologische vertalingen, waaronder de anonieme vertaling van een aantal 
hoofdstukken van Johannes van Damascus’ Dogmatica en Dialectica, een anonieme vertaling 
van de Palamitische cyclus uit het Dečani klooster en de vertaling door Isaja van het Corpus 
Aereopagiticum (Sels 2009: 29). 
 De tekstgetuigen bevinden zich allemaal in een relatief klein gebied. Het ontstaan en 
de vroege verspreiding van de Šestodnevnik kunnen teruggevoerd worden tot het gebied dat 
Athos, Montenegro, Macedonië en West-Bulgarije omvat. Zowel het geringe aantal 
overgeleverde tekstgetuigen als de geringe verspreiding tonen mogelijk aan dat de vertaling 
geen grote invloed of populariteit heeft gehad (Sels 2009: 17).  
 
1.2.2.3. De negende homilie in de Šestodnevnik 
 
De vertaling van de negende homilie omvat de volledige tekst van Basilius van Caesarea’s  
Hexaemeron. 
 
Uit de historische en literaire context, die ik in dit hoofdstuk uitgebreid toegelicht heb, komt 
duidelijk naar voor dat de drie primaire bronnen telkens in een zeer verschillend tijdsgewricht 
tot stand gekomen zijn. De specifieke taalkundige aspecten en vertaalkenmerken, die in de 
volgende hoofdstukken aan bod komen, zijn mede bepaald door deze context. Het 
verschillend doelpubliek, de verschillende lexicale kennis en de specifieke politieke en 
religieuze omstandigheden spelen een belangrijke rol bij de vertaling van de brontekst. 
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Hoofdstuk 2: Contrastieve presentatie van de vertalingen 
 
In het tweede hoofdstuk worden de vertaling van het Hexaemeron uit de 10e eeuw in de editie 
van Aitzetmüller (1971) en de vertaling uit de 14e eeuw, in eigenhandige transcriptie, 
contrastief gepresenteerd, samen met de Franse en Duitse vertaling op de tegenoverliggende 
pagina. In het eerste gedeelte wordt aandacht besteed aan de teksttraditie van de teksten. De 
nog onuitgegeven anonieme vertaling uit de 14de eeuw krijgt bijzondere aandacht. Vervolgens 
wordt de werkwijze bij de presentatie nader toegelicht. 
 
2.1. De teksttraditie 
 
2.1.1. De Griekse brontekst: het Hexaemeron (4de eeuw) 
 
Het Hexaemeron van Basilius van Caesarea was bijzonder populair in de Byzantijnse oudheid 
en middeleeuwen. Er zijn meer dan 120 Griekse kopieën bewaard gebleven. Opvallend is de 
stabiele traditie, vergelijkbaar met de Bijbel. Dit komt door de status van Basilius als 
kerkvader. Zijn geschriften werden met de grootste zorgvuldigheid gekopieerd (Amand de 
Mendieta & Rudberg 1980: 1-4). 
 Het Hexaemeron werd voor het eerst uitgegeven in 1532 door Froben (Basel) op 
initiatief van Erasmus van Rotterdam (1466/69-1536). In de eeuwen daarop volgden nog drie 
nieuwe uitgaven. In 1721 verzorgde Dom Garnier van de Mauristen een driedelige uitgave 
van hoge kwaliteit. De daaropvolgende uitgaven waren in feite slechts heruitgaven van deze 
editie. Dit geldt ook voor de uitgave van Giet (1949) in de serie Sources chrétiennes. De 
Franse vertaling die Giet aan de uitgave toevoegde, is uitstekend (Amand de Mendieta & 
Rudberg 1997: XIV-XVI). In 1997 werd het Hexaemeron nogmaals heruitgegeven door 
Amand de Mendieta en Rudberg. Deze degelijke uitgave (Van Winden 1999: 211) heb ik 
gebruikt voor mijn scriptie. De Griekse tekst van het fragment dat ik getranscribeerd heb, is 
opgenomen in bijlage. 
 Een volledig overzicht van alle manuscripten en edities van het Hexaemeron van 
Basilius is te vinden in de Bibliotheca Basiliana Universalis (Fedwick 1996 II: 221-244, 
1131-1171). 
 
2.1.2. De eerste Kerkslavische vertaling: de Šestodnev (10de eeuw) 
 
 De Šestodnev was heel populair in de Slavische wereld. Het oudste bewaarde manuscript van 
Servische redactie, dateert van 1263 en werd in 1813 teruggevonden door Kalajdovič. 
Daarnaast zijn er nog een vijftigtal andere manuscripten bewaard gebleven. Het merendeel 
hiervan bevindt zich in Rusland (Barankova 1998: 19-25).  
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 Na de ontdekking van het manuscript door Kalajdovič, die ook de proloog en het eerste 
hoofdstuk uitgaf, kreeg het werk van Johannes de Exarch veel aandacht. Er werden 
fragmenten uitgegeven en allerlei aspecten van zijn werk werden geanalyseerd. De eerste 
integrale uitgave dateert van 1879. Deze editie door Bojadinski, op basis van de Servische 
redactie, vertoont echter veel onvolmaaktheden (Aitzetmüller 1958-1975 I: VI). In 1958 
publiceerde Aitzetmüller een zevendelige editie van de Šestodnev. Voor deze kritische editie 
baseerde hij zich op zes manuscripten. Hij voegde de Griekse brontekst van vertaalde 
passages toe en maakte zelf een Duitse vertaling. Deze puike editie (Podskalsky 2000: 229) 
heb ik gebruikt voor mijn scriptie. In 1981 verscheen er een integrale Bulgaarse vertaling met 
commentaar door Kočev. In 1998 gaf Barankova de vroege Russische redactie uit en tot slot, 
publiceerden Barankova en Mil’kov in 2001 de Šestodnev op basis van één manuscript en 
voorzien van een Russische vertaling en uitgebreid filologisch en theologisch commentaar. 
 
2.1.3. De tweede Kerkslavische vertaling: de Šestodnevnik (14de eeuw) 
 
De 14deeeuwse Kerkslavische vertaling van het Hexaemeron is nog niet uitgegeven. De 
kritische editie door Sels (2009) van het tweede gedeelte van de Šestodnevnik: De hominis 
opificio, is zeer recent verschenen. 
 
2.1.3.1. De tekstgetuigen 
 
De integrale 14deeeuwse Kerkslavische vertaling van het Hexaemeron van Basilius van 
Caesarea is bewaard in vijf Zuid-Slavische codici. Het oudste manuscript Codex 
Chilandaricus (CH) is codex 405 uit het Chilandarklooster op Athos en wordt gedateerd rond 
1400. De tweede tekstgetuige Codex Bijelopoliensis (N) is codex 48 uit het voormalige 
Nikolaasklooster bij Bijelo Polje in Montenegro. Hij wordt gedateerd rond het eerste kwart 
van de 15de eeuw. De vertaling is ook terug te vinden in twee bloemlezingen van de hand van 
de bekende Bulgaarse kopiist en compilator Vladislav Grammaticus (ca.1420-ca.1480): 
Codex Rilensis (R) dateert van 1456 en is codex 4/14 uit het Rilaklooster; Codex Zagrabiensis 
(Z) dateert van 1469 en is codex III.a.47 uit de collectie van de Kroatische academie voor 
wetenschappen in Zagreb (HAZU). De jongste tekstgetuige Codex Belgradensis (B) is codex 
42 van de nationale bibliotheek van Belgrado. Hij wordt gedateerd in de tweede helft van de 
16de eeuw (Radošević 1998: 183-184; Sels 2009: 69-103). 
 De invalshoek van deze scriptie is echter niet tekstkritisch. De nadruk ligt op de 
14deeeuwse taal. De editie van Sels (2009: 308) heeft aangetoond dat de traditie van de 
verschillende manuscripten vrijwel stabiel is. Codex Chilandaricus is het trouwst gebleken 
(Sels 2009: 104). Daarom heb ik er dan ook voor gekozen om slechts één manuscript te 
gebruiken. Voor de taalkundige analyse die ik voor ogen heb, vormt deze keuze geen 
bezwaar. 
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 Voor een uitgebreide inhoudelijke, codicologische, paleografische en orthografische 
beschrijving van de verschillende manuscripten en hun onderlinge verhoudingen, verwijs ik 
naar de inleiding bij de editie van De hominis opificio met een uitgebreide bibliografie (Sels 
2009: 20-29; 69-103). 
 
2.1.3.2. De beschrijving van Codex Chilandaricus 
 
Voor de transcriptie heb ik gebruik gemaakt van Codex Chilandaricus, die ik op Cd-rom heb 
geraadpleegd. Ik heb een afdruk in bijlage toegevoegd. Het is de oudste en meest betrouwbare 
tekstgetuige. Hij wordt op basis van watermerken gedateerd rond 1400 en bevat vertalingen 
van het Hexaemeron van Basilius van Caesarea (ff.1r-101v), gevolgd door De hominis opificio 
van Gregorius van Nyssa (ff.103r-180v), de Liber de definitionibus (ff.181r-194v) en tot slot 
het Opusculum contra Francos van pseudo-Photius (ff.194v-198v) (Sels 2009: 22). 
 CH is een papieren codex. Hij meet 285 x 205mm. en telt 201 folia met steeds 26 
lijnen per pagina. Het manuscript is in een sobere, neobyzantijnse stijl en geschreven in een 
half-uniciaal, typisch voor de 15de eeuw. Er bestaat een discrepantie tussen de stijl van het 
eerste gedeelte, de vertaling van het Hexaemeron en het tweede gedeelte, de vertaling van De 
hominis opificio. Het eerste gedeelte is zwieriger en bevat meer cursieve elementen (Sels 
2009: 70-71).  
 Ik bespreek de paleografische en de orthografische kenmerken van het 
getranscribeerde fragment uit het eerste deel. Er zijn hasten terug te vinden bij de \ ; z t d r 
] h ou a c en ³à Meestal wordt de driebenige ³ gebruikt, maar op het einde van een woord 
of regel soms ook de zwierige T. Naast de gewone w wordt er ook een hoekige w en vierkante 
w gebruikt. In de meeste gevallen wordt alleen de x gebruikt, maar op het einde van een regel 
komt een ' voor, die een zwierige variant van x zou kunnen zijn. Bovengeschreven letters 
komen voor bij slordigheden. De gestandaardiseerde ligaturen ] ; zijn veelvuldig aanwezig, 
maar ook ligaturen voor tw tr r\ op het einde van een lijn worden regelmatig gebruikt. 
Afkortingen komen voor bij nomina sacra, veelvoorkomende woorden of op het einde van 
een woord of regel. Dit gebeurt met behulp van een titlo of een bovengeschreven letter met of 
zonder pojerok. De afkorting 6 komt systematisch voor. Er worden accenten gebruikt die 
veelal betekenisloos zijn. De pojerok Ù  drukt zachtheid uit. De dubbele gravis wijst op 
contractie, op de genitief meervoud of dient om voornaamwoorden te onderscheiden.  
 Codex Chilandaricus is een Servische redactie met raška orthografie (Sels 2009: 72). 
Er heeft een totale denasalisatie plaatsgehad: - is e, = - ou, 2 – 5 en 3 – 1à Zowel x als ' 
worden gebruikt, maar alleen y. Er bestaat een tendens om geen iotatie te maken. Er is wel 
steeds iotatie na l en n. Naast de 5 drukt ook de Š zachtheid uit. Deze letter is soms moeilijk 
te onderscheiden. Naast o komen ook /, « en ¯ voor. Deze laatste wordt gebruikt voor 
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vormen van okoà Naast de i wordt £ gebruikt vóór klinkers. ( komt voor in leenwoorden. Er 
bestaat verwarring tussen i en y, e en \ en soms ook tussen  x en ;à 
 Een Bijbelcitaat wordt meestal aangeduid door < > in de marge te plaatsen. Glossen en 
marginalia komen voor, maar zijn niet van belang voor deze scriptie. 
 

2.2. De transcriptie en de contrastieve presentatie 
 
2.2.1. Inleiding 
 
De negende homilie is opgedeeld in zes kleine hoofdstukjes. Johannes de Exarch heeft het 
eerste hoofdstukje niet opgenomen in zijn compilatie de Šestodnev. Om de tekstvergelijking 
mogelijk te maken, heb ik het eerste hoofdstukje niet getranscribeerd en begin ik mijn 
transcriptie vanaf het tweede hoofdstukje. Ik heb ook nog het derde en vierde hoofdstukje 
getranscribeerd (CH 405: ff.91r-95v). De beperkte omvang van de scriptie maakte het 
onmogelijk om de volledige negende homilie te transcriberen en te bestuderen. 
 Voor de transcriptie van de 14deeeuwse vertaling van het Hexaemeron, heb ik enkel 
Codex Chilandaricus gebruikt. Daarom wordt de tekst van het manuscript gewoon 
overgenomen. De orthografie is volledig behouden. Ik heb geen rekening gehouden met de 
accentuatie. Ik heb ook geen onderscheid gemaakt tussen de harde E en de zachte Š, de x en 
zwierige ', en de « en oà Afkortingen zijn wel opgelost, waarbij het weggelaten gedeelte 
tussen haakjes is geplaatst. Eventuele fouten in het manuscript blijven in de transcriptie staan 
en worden besproken in het kritisch apparaat. Ik heb dit gedaan op basis van het Kerkslavisch 
en alleen wanneer er iets onduidelijk is, heb ik ook naar de Griekse brontekst gekeken. Bij 
weglatingen in de Kerkslavische vertaling, heb ik het weggelaten stuk tussen driehoekige 
haakjes <…> geplaatst, wanneer er iets overbodigs staat, heb ik het in […] geplaatst. Ik heb 
moderne interpunctie aangebracht en hoofdletters ingevoerd. Hierbij heb ik rekening 
gehouden met de interpunctie die door Aitzetmüller (1971) is aangebracht in zijn kritische 
editie. De nummering van de folia en regels, is in het vet en tussen haakjes in de tekst 
geïntegreerd. 
 Hieronder worden de twee Kerkslavische vertalingen contrastief naast elkaar geplaatst 
in twee kolommen. Links, de 14deeeuwse Kerkslavische vertaling in transcriptie (CH: ff.91r-
95v) en rechts, de 10deeeuwse Oudkerkslavische vertaling in editie van Aitzetmüller (1971: 
273-316) met toevoeging van hoofdletters. Door de twee Kerkslavische vertalingen naast 
elkaar te plaatsen, wordt, door de grote verschillen, de taal van de 14deeeuwse vertaling 
begrijpelijker. Voor de duidelijkheid worden op de tegenoverliggende pagina de Franse 
vertaling van de Griekse brontekst (Giet 1949: 483-503) en de Duitse vertaling van de 
Šestodnev (Aitzetmüller 1971: 273-316) toegevoegd. Ik heb geen eigen Nederlandse vertaling 
van de 14deeeuwse Kerkslavische vertaling gemaakt. Zij ligt zo dicht bij het Grieks dat de 
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vertaling van Giet perfect kan fungeren als vertaling. De Griekse brontekst in editie van 
Amand de Mendieta (1997: 147-154) heb ik in bijlage toegevoegd.  
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2.2.2 Presentatie 
 

2. (f. 91r; l.14) “Da izwedet(x) (l.15) zeml4 
d(ou)[; viw; skotx i zw\r£i i ga(l.16)dx!„ 
Raz;m\i gl(agol)x b(o)vi skroz\ twarx 
(l.17) tek;]x, i togda na`inaemx i do (l.18) 
n(y)n4 d\istw;e i wx konxcx prohode, (l.19) 
dondeve oubo mirx skon`aetseà  
$ko (l.20) ve wokr;gx, egda oubo /t(x) 
n\kotorago /t(x)(l.21)rinowenx b;detx 
tave nizwrxven£a (l.22) n\koego pr£imetx, 
/t(x) swoego ;bo oustr/(l.23)en£a i 
potr\bstwomx m\sta nositse (l.24) kx 
doln5m;, ne prxw\e staw[; pr\(l.25)vde 
dave n\`to /t(x) rawnyh zeml5 sego 
pod(x)(l.26)imetxà  
Sice 5(stx)stwo s;]ih(x) edin\mx (f. 91v; 
l.1) powel\n£emx podwig[ese eve wx b»t£i 
(l.2) i tl\n£i twarx gladc\ prohoditx, 
rodÙ(l.3)stwomx posl\dowan£a podob£emx 
nakon`awa(l.4)1]i, dondeve ;bo kx samomou 
koncou dosti(l.5)gnetxà  
Kon4 bo ;bo kon1 tworitx pr\(l.6)emnika i 
lxwa lxw; i /rla orl;, i ko(l.7)evdo /t(x) 
viw/tn£ih(x) ihve po sih(x) pr\et£i (l.8) 
sxhran4ema do skon`an£a wxsego 
pr\po(l.9)silaetxà  
Niedino ve wr\me nemo]na (l.10) tworitx 
viwotnyh(x) sobstw£a, nx 4ko(l.11)ve 
n(y)n4 postawl4mo 5(stx)stwo pr(i)sno 
nowo (l.12) sx wr\menomx mimotekaet(x)à 
“Da izwedetx (l.13) zeml4 d(ou)[; viw;!” 
Se izx/sta zemli po(l.14)wel\n£e i ne 
pr\staetx sl;ve]i zivdi(l.15)tel1à  

2. (239c; l.10) “Da izwedet' zeml\ dou[x 
viw', skota i zw\ri i gada!” 
Razoum\i glagol' bovii (l.15) po twari 
tek=]x, i togda na`xn' i do n»n\ 
d\istwou2 i do konxca ishod-, w' (l.20) 
nx ve outwarx s- si s'wxr[it'à  
$kove bo obxlo, 5lxma ve n\k»imx 
powaleno b=de(l.25)t', ta`e pogor\5 obr-
]et' owo i swomimx obxlxstwomx i 
kl1`a(239d; l.1)5m»imx m\stomx, dotoli 
ne stanet' donelive rawxna m\sta ne (l.5) 
obr-]et'.  
 
 
Tako 5stxstwo s=]aago 5din\mx 
powel\ni5mx po[xd' 5ve w' b»tii (l.10) i 
w' txli priobr\teni5 glad'c\ i stroin\ 
prohodit', rodxna4 `ineni4 
podobx(l.15)stwomx s'bl1da3]i, donxdeve 
do konxca togo samogo doidet'à  
Konem' bo kon1 (l.20) tworit' pr\m\n= i 
lxwom' lxwou i orxlom' orxlou, i 
k»im'vxdo viwotom' (l.25) por-dxn-2 
pr\m\n» s'hran\5m» do s'konx`ani4 
wxsemou pr\(240a; l.1)prowavda5t'à 
Niko5ve l\to ist-skla tworit' 
viwotxna4 swoistwa, (l.5) n' ak» n»n\ 
s'tworeno 5stxstwo s' l\tomx te`et'à 
 
“Da izwedet' zeml\ dou[x viw'!” se 
osta w' ze(l.10)mli powel\ni5 i ne 
pr\po`iwaet' slouv- tworxc1à  

f. 91r; l. 3 nakon`awa1]i: foute vertaling voor het Griekse ἀποσωζουσα partcipium van ἀποσῴζω: 
bewaren. 
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2. Que la terre produise l’âme vivante du bétail, 
des animaux sauvages et des reptiles. Considère 
la parole de Dieu qui parcourt la création: elle 
inaugurait alors son œuvre ; jusqu’à présent elle 
garde son efficace ; elle continuera d’avancer vers 
sa fin jusqu’à l’achèvement du monde. 
Comme une boule que l’on pousse, et qui 
rencontre une déclivité, se laisse, par l’effet de sa 
propre structure et la disposition du sol, entraîner 
sur la pente, et ne s’arrête pas avant qu’une 
surface plane ne l’ait reçue ; ainsi la nature des 
êtres, mue par un seul commandement, s’avance 
d’une marche égale à travers la création sujette à 
la naissance et à la mort, et sauvegarde la suite 
des espèces grâce à la ressemblance [des 
individus], jusqu’à ce qu’elle soit arrivée à son 
terme. Car elle fait succéder un cheval à un 
cheval, un lion à un lion, un aigle à un aigle ; et, 
conservant chacun des êtres vivants par des 
successions ininterrompues, elle l’accompagne 
jusqu’à la consommation de toutes choses. 
Aucune durée qui détruise ou efface les caractères 
particuliers des êtres vivants ; mais, comme si elle 
venait d’être constituée, la nature, toujours jeune, 
suit la course du temps. 
Que la terre produise une âme vivante! Cet ordre 
est resté inhérent à la terre, et celle-ci ne cesse de 
prêter son ministère au Créateur. 
 
VERTALING GRIEKS 
 

2.  Die Erde bringe hervor Lebewesen, zahme und 
wilde Tiere und Kriechtiere! Verstehe, wie das 
Wort Gottes durch die Schöpfung geht, damals 
begann, bis heute wirksam ist und bis (durch die 
Schöpfung) gehen wird, (bis zum Ende), da sich 
der Kosmos erfüllt haben wird.  
So wie eine Kugel, von irgend jemandem 
angewälzt, das findet, was tiefer liegt, dank ihrer 
eigenen Rundung und geeigneten Terrain, und 
solange nicht stehen bleibt, bis sie einen ebenen 
Ort findet, so durchläuft auch die Natur der 
Dinge, auf einen einzigen Befehl hin angeregt, 
die [Schöpfung] in ihrem Werden und Vergehen, 
gleichförmig und gleichmäßig; und sie bewahrt 
die Ordnung der Gattungen, bis sie an ihr eigenes 
Ende gelangt. Sie läßt aus dem Pferd wieder ein 
Pferd entstehen, aus dem Löwen einen Löwen, 
aus dem Adler einen Adler, und die 
ordnungsgemäße Abstammung eines jeden 
Lebewesens führt sie, (wohl) bewahrt, bis zum 
Ende des Ganzen durch. Zeit läßt die 
Eigenschaften der Tiere vergehen, sondern 
gleichsam soeben geschaffen läuft die Natur mit 
der Zeit mit. 
 
Die Erde bringe Lebewesen hervor! Dieser befehl 
blieb in der Erde und (er, sie) hört nicht auf, dem 
Schöpfer zu dienen. 
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?wa bo ;bo /t(x) pr\et£a 
pr\d(x)b»w[(l.16)£ih(x) priwodetse, /wa 
ve e]e i n(y)n4 /tx samye (l.17) zeml5 
oviwl4ema 4wl41tseà  
Ni bo tx(l.18)kmo ];ry wx odxvden£ih(x) 
wxsp;]aetx, (l.19) nive inye tmami rod/wx  
obnosimyh(x) po wx(l.20)zd;hou pticx, 
ihve neimenowana sout(x) (l.21) mn/vai[a 
drobnago rad(i), nx n(yn)4 i m;hy (l.22) i 
vaby /t(x) n5e wxzdawa1tseà  
Ideve bo i / (l.23) (iwah(x) 
eguptxskyh(x), egda ;bo odxvditx (l.24) 
z\ln\ nx zno1 ab£e /rannye m;hy m\sto 
(l.25) isplxn4etseà  
Zm£e ve nive inako widimx, (l.26) razw\ 
/t(x) t£men£a sxstawl4tise, ihve (f. 92r; 
l.1) nive 4ice nive n\kyi inx /brazx 
pr\et£e (l.2) sxstawl4etx, nx /t(x) zeml5 
5s(tx) t\mx byt£eà 
 
(l.3) “Da izwed(e)tx zeml4 d(ou)[;!” Skoti 
zemlxni (l.4) i kx zemli ponik[e, nx 
n(e)b(e)snyi sadx, `l(ow)\kx (l.5) eliko 
/brazomx t\lesnago nazdan£a 
raznx(l.6)stwowa, toliko i `xst£1 
d(ou)[ewno1à ~etwo(l.7)ronogyh(x) /brazx 
kakowx? 
Glawa ihx kx ze(l.8)mli poni`e kx `r\w; 
zritx, i sem; slad(l.9)koe wÙsakymx 
/brazom(x) gonitxà   
Twoa ve (l.10) glawa kx n(e)b(e)si wxsta, 
(l.11) twoi ve /`i gorn4a sxmatra1txà  
$ko a]e (l.12) n\kogda i ty str(a)stmi 
plxtxskymi sebe (l.13) /b<e>z`xsti[i, 
`r\w; rabotae i pod(x)`r\wÙ(l.14)nymx,  

Owo bo ot' pr\m\nenni4 s=]xnaago (l.15) 
pr\wodit' s-, owo ve i 5]e i n»n\ ot' 
se2vde zeml2 viwot' pri5ml- 
pokaza5t' s-à  
Ne t'(l.20)`x3 bo izoci w' d'vd- s- 
ravda3t', ni ini be`ismene rodowe, 2ve 
par-t' po w'zdouhou p'ti(l.25)c-, 2ve 
neimenowan» s=t' naim'nog» ih' 
drobxnxstwomx, n' i m»(240b; l.1)[i i 
vab» ot' ne2 w'shod-t'à  
$kove i w' (iwah' %gupxtxsk»ih', 
k'de (l.5) t'`i3 d'vdx welik' padet' 
w' zno2, to ouve abi5 souic- i m»[i 
niwxn»2 m\sta ta is(l.10)plxn-t' s-à  
A 2goul-, inako nikakove ne widim' ih' 
b»wa3]-, razw\ w' tinah' s- 
ravda(l.15)3]-, 2ve ni aicemx ni in\mx 
obrazomx nikac\mxve pr\m\neni4 i 
wi(l.20)dim' b»wa3]-, razw\ ot' zeml- 
5st' im' b»wani5à 
“Da izwedet' <zeml\ dou[x>!” skot' 
zemxn' (l.25) i na zeml3 pr\klonen\ zxr-
]x; n' nebesxn»i sad', `low\k', 5likove 
(240c; l.1) obrazomx t\lesxn»2 twari, 
toliko ve i sanom dou[xn»imx 
pr\bo(l.5)lii 5st'à ~etwrxnog»ih' obraz' 
kak' 5st'? 
Glawa ih' k' zemli pr\klonxna na `r\wo 
zx(l.10)rit', i 5ve 5go slastx, to 
wxs4`xsk» 5go i]et'à  
A two4 glawa na nebo zxrit', o`i twoi 
gorx(l.15)n\4 s'motrit\à  
Da a]e i t» koli skwrxnami pl'txn»imi 
sam' si be`xstx5 s'twori[i, (l.20) `r\wou 
rabota2 i pod'`r\wi1,  

f. 91v; l.21 m;hy: in plaats van my[i. Verwarring tussen μυῖα en μῦς.  
f. 91v; l.24 nx zno1: voor wx zno1 voor het Griekse ἐν καύμασιν. 
f. 91v; l.24 /rannye m;hy: verwacht instrumentalis /rannymià  
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Car il y a des êtres qui doivent leur existence à la 
succession de ceux qui les ont précédés ; mais il 
y a d’autres qui, maintenant encore, sont 
visiblement engendrés par la terre elle-même. 
Car ce ne sont pas seulement des cigales que 
celle-ci produit au temps des pluies ; ce ne sont 
pas seulement mille autres espèces d’êtres ailés 
qui peuplent les airs, et dont la plupart n’ont pas 
de nom, tant ils sont petits ; mais elle fait encore 
sortir de son sein des rats et des grenouilles. Aux 
environs de Thèbes en Égypte, lorsqu’il a plu 
abondamment pendant les chaleurs, le pays se 
remplit aussitôt de rats des champs. Quant aux 
anguilles, nous ne les voyons pas naître 
autrement que de la vase : elles n’ont pas d’œufs 
ni aucun autre mode de reproduction ; c’est de la 
terre qu’elles prennent naissance. 
 
Que la terre produise une âme. Les bêtes sont 
terrestres et penchées vers la terre ; mais autant 
l’homme, cette plante céleste, l’emporte [sur eux] 
par le maintien [qu’il doit à] la disposition de son 
corps, autant <à tout le moins> l’emporte-t-il 
aussi par la dignité de son âme. Quelle est [au 
contraire] l’attitude des quadrupèdes ? Leur tête 
est penchée vers la terre : elle regarde leur ventre 
dont elle cherche de toute manière le plaisir. La 
tienne est tournée vers le ciel, tes yeux regardent 
en haut. S’il t’arrive par conséquent de te souiller 
des passions de la chair, d’être l’esclave de ton 
ventre et des [passions] inférieures, 
 
VERTALING GRIEKS 
 

Dieses (Getier) pflanzt sich fort durch 
Abstammung von etwas (bereits) Vorhandenem, 
anders wieder kann man sehen, wie es auch jetzt 
noch von dieser Erde da das Leben erhält. Denn 
nicht nur die Zikaden entstehen zur Regenzeit, 
und andere zahllose Arten von in der Luft 
herumschwirrende Tieren, von denen die meisten 
wegen ihrer Kleinheit namenlos sind, sondern 
auch Mäuse und Frösche gehen aus ihr hervor.  
So z.B. im ägyptischen Theben, wenn in der 
Hitzeperiode nur (einmal) ein starker Regen fällt, 
so ist sofort diese Gegend voll von Ziesel- und 
Feldmäusen. Aber auch die Aale, wir sehen sie 
nicht anders entstehen, als nur in Tümpeln 
geboren werden; wir sehen sie nicht entstehen 
weder aus dem Ei noch durch irgendeine andere 
Art der Fortpflanzung, nur aus der Erde ist ihre 
Entstehung. 
 Die [Erde] bringe hervor eine Seele. Das Tier ist 
von der Erde und sein Blick ist (zur Erde) 
geneigt; aber das himmlische Gewächs, der 
Mensch, ist wie durch Form des Körperbaus, so 
auch durch den Vorrang seiner Seele 
hervorragender. Wie ist nun die Gestalt der 
Vierfüßler? Ihr Kopf, zur Erde geneigt, blickt auf 
den Bauch und das, was dessen Lust ist, das 
sucht er in jeglicher Weise. Dein Haupt aber 
schaut zum Himmel auf, deine Augen schauen 
Höheres. Wenn also auch du einmal dich selbst 
mit den Lüsten des Fleisches entehrst, indem du 
dem Bauch dienst und dem, was unter ihm, 
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prilovise skot\h nesxmys< lx>nyh(x) i 
ou(l.15)podobise imxà Nx twoe pope`en£e 
podobno (l.16) wy[n4a iskati ideve 
Hristosx 5stx, pa`e zemlx(l.17)nyh(x) 
byti mysli1à  
$kove wx/bravenx by(stx), (l.18) sice 
;stawi sebe i swoe vit£e: vitelÙstwo im\i 
(l.19) na n(e)besehxà  
Istinno twoe /t(x)`xstwo wy(l.20)[n£i 
Ier(ou)s(a)l(i)mx, gravdane i s;rodnici, 
prx(l.21)w\nci napisani na N(e)b(e)seh(x)à 
 
3.  Ne ;bo levima (l.22) wx zemli d(ou)[a 
beslowesnyh(x) izx4wl5na bys(tx), (l.23) nx 
k;pno sx powel\n£emx nastaà  
Edina ve (l.24) 5s(tx) d(ou)[a 
beslowesnyh(x), edino bo tou pokaz;e (l.25) 
5s(tx) beslowes£eà  
Sobstw£i ve razli`nymi koe(l.26)vdo /t(x) 
viw/tnyh(x) raz;m\waetseà Nesx(f. 92v; 
l.1)m;txnx bo ;bo wolx;  
l\niw ve /sÙlx; toplo(l.2)txnx konx kx 
velan£; venÙskago pol;; ne;(l.3)pitoml5nx 
wlxkx; i lxstiwa lisica; (l.4) stra[liwo 
elenx; mraw£a tr;dol1bi(l.5)wa; 
bl(a)godarno pxs(x) i kx l1bwi pametnoà 
(l.6) Wxk;p\ ;bo sxzdano bys(tx) koevdo i 
priwovda(l.7)[e sx sobo1 5s(tx)stwa 
sobÙstwoà Rovdena bys(tx) sx (l.8) lxwomx 
4r/s(tx), ;edin5nnoe viw/ta ego, (l.9) 
ne/bx]noe kx sxr/dnom;à  
 

to prim\si[i s- k' skotou 
nerazoumi`xnoumou i podo(l.25)bi[i s- im'à 
Ina teb\ pe`alx l\pa4, 5ve wx[xn\5go 
iskati, ideve (240d; l.1) Hristos' 5st', 
w»[e zemxn»ih' b»ti m»sli3à  
$kove 5si i obrazowan', ta(l.5)ko ve si 
oustroi sam' viznx: viti5 im\ti na 
nebeseh'à  
Istowo5 two5 otx`xstwo gorxn\(l.10)4 
I5rousalim', gravdane i =vik» prxw\nxci, 
w'pisani na Nebeseh'à 
 
3.  N\st' ve oubo lev-]i w' zemli (l.15) 
dou[a beslowesxn»ih' obawila s-, n' 
koupxn\ s' powel\ni5mx s'sta s-à  
%dina ve dou[a beslowe(l.20)sxn»ih', 5dino 
bo 52 5st', 5ve 3 znamenou5t': 
beslowesi5à  
Swoistw» ve razli`xn»imi (l.25) k»ivxdo 
viwot' razl=`a5t' s-à Dobr\ stroin' bo 
wol' i ne t']iw';  
(241a; l.1) oun»lo ve osxl-; topl' ve konx 
na velani5; wlxk' ve ne oukrotit' s-; (l.5) 
l=kawa lisica; stra[liw' 5lenx; mrawii 
l1biwa troudom';  nezab»txliw' dobra 
pxsxà  
K'(l.10)de bo ko5vxdo ih' i s'tworeno, tou 
ve i pri2 k' seb\ 5stxstwxno5 swoistwoà  
Rodi s- lxw' s' (l.15) gn\womx i 5dinxstwo 
vizni 5go i neobx]eni5 k' 
swo5=vi`xnoumouà  
 

 
f.92v; l.4 Men zou verwachten stra[liwx i.p.v. stra[liwo, maar de lezing beantwoordt aan het Grieks 
δειλὸν ἡ ἔλαφος.  
f.92v; l.5 Men zou verwachten bl(a)godarnx pxs(x) i kx l1bwi pametnx i.p.v. bl(a)godarno 
pxs(x), i kx l1bwi pametno, maar de lezing beantwoordt aan het Grieks εὐχαριστον ὀ κύων καὶ πρὸς 
φιλίαν μνημονικόν.  
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tu t’es rapproché des animaux sans raison, et tu 
leur est devenu semblable. Un autre  souci te 
convient: chercher les choses d’en-haut où est le 
Christ, t’élever par la pensée au-dessus des 
[contingences] de la terre. Tire de ta 
conformation corporelle la règle de ta vie : que ta 
cité soit dans les cieux ! Ta vraie patrie est la 
Jérusalem d’en-haut ; tes concitoyens, tes 
compatriotes sont les premiers-nés, ceux dont le 
nom est inscrit dans les cieux. 
3. Que la terre produise une âme vivante. Non 
pas que l’âme des bêtes eût été cachée dans la 
terre pour apparaître [alors] : c’est à l’heure 
même du commandement divin qu’elle reçut 
l’existence. Mais il n’est qu’une [sorte d’]âme 
pour les êtres sans raison ; car la note unique qui 
les caractérise, c’est d’être privés de raison. 
Chacun des animaux se distingue toutefois par 
des particularités différentes : le bœuf est calme ; 
l’âne est lent ; le cheval ardent à rechercher le 
jument ; le loup, sauvage ; le renard, rusé ; le 
cerf, timide; la fourmi, active ; le chien, 
reconnaissant et d’une amitié fidèle. Car au 
moment où chacun d’eux fut créé, il apporta avec 
soi sa particularité naturelle. Le lion naquit avec 
son courage, son mode de vie solitaire, son 
caractère insociable à l’égard de tout congénère : 
 
VERTALING GRIEKS 
 

so gesellst du dich zum unvernünftigen Vieh und 
gleichst dich diesem an.  Eine andere Sorge geziemt 
dir, zu suchen, was droben ist, dort wo Christus ist, 
mit dem Sinnen über den irdischen Dingen zu sein. 
So wie du gebaut bist, so baue dir auch selbst dein 
Leben: dein (wahres) Leben zu haben im Himmel. 
Deine wahre Heimat ist das obere (himmlische) 
Jerusalem, (deine) (Mit)bürger und Nächsten sind 
die Erstgeborenen, die in den Himmeln 
eingeschrieben sind.  
3. 
Es ist keineswegs eine in der Erde (verborgen) 
liegende Seele (nunmehr) zum Vorschein 
gekommen, sondern sie entstand zugleich mit dem 
Befehl. Einheitlich ist die Seele der Tiere, eines ist 
an ihr, was sie kennzeichnet: die Vernunftlosigkeit. 
Aber durch verschiedene Eigenarten ist jedes Tier 
unterschieden. Wohlgebaut ist der Ochse und 
bedächtig; dumm ist der Esel; hitzig das Pferd in 
der Brunst; der Wolf läßt sich nicht zähmen; listig 
ist der Fuchs; furchtsam der Hirsch; arbeitsam die 
Ameise; der Hund vergißt keine Wohltat. Sobald 
jedes von ihnen geschaffen war, empfing es auch 
für sich das seiner Natur Eigene. Der Löwe wurde 
(schon) mit seinem Zorn geboren, mit seiner 
einsamen Lebensweise und seiner Ungeselligkeit 
(sogar) Artgenossen gegenüber. 
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$kove bo n\(l.10)kyi m(ou)`(i)telx 
beslowesnymx za eve /t(x) 5stxstwa (l.11) 
grxdyn5, eve kx mn/gymx edino`xstia 
(l.12) ne prieml5tx, ive nive wx`era[n;1 
pi(l.13)]; prieml5tx, nive a]e /stanci 
swo(l.14)ego lowana id;txà 
Em;ve i tolikye gl(a)s; (l.15) organi 
5s(tx)stwo wxlovi, 4ko mn/ga /t(x) 
vi(l.16)w/tnyh(x) pr\z\lxstw;1]a 
skorost£1, tx(l.17)kmo rowan£emx mn/ga]i 
eml1tseà  
Skoro(l.18)stno rys(x) i skoropr\hodno 
;strxml5nmy; (l.19) potr\bno tom; t\lo 
sxpreveno bys(tx) mokro(l.20)t\ i lxgkom; 
d(ou)[ewnymi dwizanmy sx(l.21)posl\d;eà 
 
L\niwo [ili tromo] 5s(tx)stwo me`ky, 
(l.22) /sobo/braznx i /by`ai, lxstiwx 
glxboko pod(x)(l.23)wx[xdxà 
Wx podobno /bl\`esen t\lo tevko (l.24) 
sxtwrxvdenno ne;4[neno podobno, wx 
i(l.25)stin; i love wx pe]er\ stouden\à 
 
(l.26) A]e prohodimx slowomx, koliko 
beslowesnim(x) (f.93r; l.1) simx 5s(tx), 
nena;`enno i 5s(tx)stwno t\h(x) vizni 
pope`en£e, (l.2) ili kx namx sam\mx 
sxhran5n£; i d(ou)[x sp(a)sen£a (l.3) kx 
promy[l5n£; da podwignemse, ili na 
mno(l.4)z\ os;dimse egda /br\]emse i 
/t(x) beslowesnyh(x) (l.5) podravan£a 
li[enià  
 
 

$ko (l.20) ve bo i n\kak' tomitelx 
beslowesxsk»i, pr\zorxstwa c\]a, 5ve 
ot' 5stxstwa ima(l.25)t', k' m'nog»im' 
rawxno`xsti4 ne ra`it' priimatià %lxma 
i prostaa(241b; l.1)go pit\ni4 ne 
pri5mlet' ni izb»t'ka swo5go 
oulowleni4 ne 4st'à (l.5) %mou ve 
tolik» glasxn»2 s's=d» 5stxstwo 
w'lovi, 4kove i m'nogno»im' viwotom' 
(l.10) skorosti3 izdr-dxn\i[em' s=]em' 
m'nogavdi 2tom' b»ti w'zdrouti5mxà  
Ram\na (l.15) r»sx i b»strosko`iwa 
oustrxmleni5mx; kl1`a5mo 5i t\lo 
pripr-veno k' mokrot\ (l.20) i lxgosti3 
k' dou[xnoumou [xstwi1 gr-d» i 
w'sl\d' wedom'à  
Dr-hlo 5stxstwo me(l.25)dw\di`e, 
swo5obrazxno, i nraw' pron»riw', gl=boc\ 
od\w'[i (241c; l.1) s-à 
Podobxn\ obl\]i s- i t\lo t-vxc\ 
s'sto2 s- <i t\lo t-vxko>, 
be`l\(l.5)nxno, l\po po istin\ l=c\ 
pos'h'[ià 
A]e proidem' m»sli3, kolika 5st' 
beslosxn»h' sila, neou`eno i 5stxstwxno5 
(l.10) swo52 vizni podwizani5, to ili na 
swo5 na[e hraneni5 i s'pas' dou[xn»i 
prom»sl' poi(l.15)dem', ili pa`e s- 
os=dim', 5gda s- obr-]em' i 
beslowesxnaago viwota houvdx[e 
podra(l.20)vani5mxà  
 

f.92v; l.14 id;tx: meervoud, terwijl men enkelvoud zou verwachten. 
f.92v; l.19 mokrot\: hier gebruikt in de tweede betekenis van ὑγρότης: 1.wetness, moisture  2. 
pliancy, suppleness (Liddell & Scott: 1996). 
f.92v; l.21 [ili tromo]: niet in Grieks, waarschijnlijk oorspronkelijk een glosse. 



24 
 

tel un tyran au milieu des animaux, il est d’un 
naturel si orgueilleux qu’il ne supporte pas 
d’avoir, dans la foule, des égaux. Il refuse une 
nourriture vieille d’un jour ; jamais il ne 
reviendrait aux restes de sa proie ; et la nature l’a 
doué d’un organe de voix si puissant que nombre 
d’animaux qui le passent en rapidité, se laissent 
prendre par son seul rugissement. Impétueuse est 
la panthère, et rapide en ses bonds : elle a reçu un 
corps souple et agile, prompt à suivre les 
mouvements de son âme. L’ours est 
naturellement paresseux ; il a un mode de vie à 
part; il est sournois et profondément dissimulé. Et 
de même, le corps dont il est revêtu, est lourd, 
épais, mal articulé, bien fait pour un être qui gèle 
de froid dans les cavernes. 
 
 
 
Si nous venons [à considérer] quel soin naturel et 
spontané les êtres sans raison prennent de leur 
propre vie, ou bien nous serons portés à veiller 
sur nous-mêmes, et à pourvoir au salut de nos 
âmes, ou bien nous serons plus condamnables, 
quand on verra que nous sommes loin d’imiter 
même les bêtes privés de raison.   
 
VERTALING GRIEKS 
 

Gleichsam der Tyrann der Tiere, will er eine 
Gleichstellung mit vielen wegen seines Stolzes, 
den er von der Natur hat, nicht erdulden. Er 
nimmt auch keinen gewöhnlichen Fraß an und 
frißt auch nicht die Überreste seiner Jagdbeute. 
Ihm hat die Natur derartige Stimmorgane 
verliehen, daß oftmals viele Tiere, die ihm an 
Schnelligkeit überlegen sind, durch sein Gebrüll 
sich fangen lassen. Reißend ist der Luchs und 
sprunggewaltig im Angriff; passend ist sein 
Körper gepaart mit Geschmeidigkeit und 
Leichtigkeit vermag er den Regungen der Seele 
nachzugeben. Träge ist die Natur des Bären, 
eigenartig, und sein Charakter verschlagen und 
verschlossen (wörtlich: tief in ihn 
versenkt).[Ähnlich ist auch der Körper 
ausgestattet, schwer, gedrungen, ohne Gelenke, 
angemessen in der Tat einem Kälte ausgesetzten 
Höhlentier].  
Wenn wir uns durch den Kopf gehen lassen, 
welche Kraft die Tiere haben, welche ungelehrte  
und natürliche Fürsorge für ihr Leben, so werden 
wir unseren Sinn auf unsere eigene Bewahrung 
und Rettung der Seele richten, oder uns vielmehr 
verurteilen lassen müssen, wenn befunden wird, 
daß wir nicht einmal die unvernünftigen Tiere 
nachgeahmt haben. 

 



25 
 

Me`ka mn/vic51 glx(l.6)bokymi 
;4zwiw[ise ranami sebe wra`1etx (l.7) 
wlxno1 swoe1, s;ho 5s(tx)stwo im;]i, rany 
zakry(l.8)[wa]wa1]ià 
 
Wid\ti oubo ima[i i lisic; slx(l.9)zo1 
borowo1 sebe ic\l4em;à Vlxbaba ve 
plx(l.10)ti eh£dniny nasytiw[ise 
metwi`nymx (l.11) wxk;somx ;b\gaetx 
wr\dx 4dowitagoà Zmi (l.12) eve wx ¯`i1 
wr\dx isc\l4etx pasy mora`xà  
 
(l.13) Proraz;m\n£a ve eve / wxzd;hou 
pr\loven£a (l.14) koem; raz;moum; 
slowesn; ne ;krywaetse?  
I(l.15)deve bo /wca, zim\ hode]i, z\lo 
pi]; priemlet(x) (l.16) 4kove ;pitawaese 
kx b(ou)dou]oi skoudostià  
Wol(l.17)owe ve zatworeni kxsno wx wr\me 
zimn5e, 1ve (l.18) n\kogda wxzd;hou 
prihode];, 5s(tx)stwnymx 
/];(l.19)]en£emx pr\loven£e /vida1]e, 
/t(x) wol; (l.20) ih(x) stai kx ishod/mx 
zretx, wxsi pod(x) edin\mx (l.21) 
sxloven£emx /bra]a1]e zr\n£aà 
!ve bo (l.22) n\kto /t(x) 
tr;dol1biwyh(x) i pos;[nago 5va (l.23) 
wid\, s;g;ba wxzdyhan£a swoem; gn\zd; 
(l.24) oustroiw[a, i hote]; oubo s\wer; 
dyhati (l.25) /txgravdaetx s\wernoe, 1g; 
ve paky pr\eml1(l.26)];, na 1vn;1 
pr\hode];à  

Medw\dica m'nogavdi gl=bok»imi 
4zwami 4zwena sama s- isc\l\5t' (l.25) 
wxs\mi k'znxmi, toulou semou souho 
(241d; l.1) 5stxstwo im=]ou 4zw» 
zakr»wa3]ià 
Widi[i li i lisic= slxzo3 borowxno3 
sam= s- l\`-]=à Vxl» ve plxti 
5hidxnin» na4d'[i s- 
origanxn»i(l.10)mx pomoveni5mx 
gon\za5t' wr\da 4dowitaagoà I zmi4 
o`xn=3 bol\znx i(l.15)zl\`it' molotr' 
gr»z'[ià 
A 5ve pr\vde razoum\wati pr\m\n» 
w'zdou[xn»2, (l.20) kac\h' 
s'm»slxn»ih' razoum' ne minou5t'! 
%lxma ve owxca, zim\ prihod-]i, welxmi 
pi(l.25)]= grabit' ak» napita2 s- k' 
hot-]oumou b»ti sk=dxstwouà 
Wo(242a; l.1)lowe ve zatworeni sto2]e 
dlxgo w' god' zimxn»i, hot-]1 ve b»ti 
(l.5) pr\m\nou w'zdou[xnoumou, 
5stxstwxn»imx `1tx5mx pr\m\na 
vid=]e, w' sta4(l.10)h' sto2]e wxsi 
w'n' zxr-t' ak» s'w\]aw'[e s-à  
S=t' ve drouzii l1b-]e troud» i 
zemx(l.15)naago 5va s'motrili sougoub» 
prodouh» swo52 4m» ouh»triw'[a ti, 
hot-]1 s\werou w'z(l.20)w\4ti, 
zagravda3]a ive na polouno]i 5st' 
prodouh'; i pak» 1gou hot-]1 
w'zw\4ti, tou (l.25) zagradiw' 4m= na 
s\werxn=3 stran= minou5t'à  

f.93r; l.9 vlxbaba: voor χελώμη. Deze vorm is niet geattesteerd in de woordenboeken. vxl'wx en 
vxl» bestaan wel (Miklosich 1977). 
f. 93r; l.14 ;krywaetse: enkelvoud terwijl men meervoud zou verwachten.. 
f. 93r; l.18 wxzd;hou: verwarring tussen ἔαρ lente en ἀήρ wind. 
f. 93r; l.19 /t(x) wol;  ih(x) stai:  fout voor ἐκ τῶν βοοστασίων; oorspronkelijk waarschijnlijk 
/t(x) wolowih(x) stai. 
f. 93r; l.26 pr\hode];: datief terwijl men genitief-accusatief zou verwachten. 
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Souvent une ourse, couverte de plaies très 
profondes, se guérit elle-même, en s’ingéniant a 
bourrer ses blessures d’une plante naturellement 
sèche, la molène. On voit aussi le renard se guérir 
avec la résine du pin. La tortue, après s’être 
rassasiée des chairs de la vipère, met à profit 
l’antipathie de l’origan, pour éviter le dommage 
que lui causerait l’animal venimeux. Le serpent 
guérit ses yeux malades en mangeant du fenouil. 
Et quelle prudence raisonnable n’éclipsent les 
prévisions que font les animaux, des 
changements atmosphériques ? La brebis, à 
l’approche de l’hiver, se jette avidement sur la 
nourriture, comme si elle s’approvisionnait de 
vivres pour le besoin à venir. Les bœufs, 
longtemps enfermés pendant la saison hivernale, 
connaissent,  dès le retour du printemps, et par 
une sensibilité naturelle, le changement [qui se 
prépare] : du fond de leurs étables, ils regardent 
vers les issues, modifiant tous en même temps 
leur attitude. Bien plus, des observateurs attentifs 
ont remarqué que le hérisson de terre ménage 
deux soupiraux à son trou : il bouche, quand 
Borée va souffler, l’ouverture qui est au nord ; il 
s’y transporte au contraire, si le vent souffle du 
sud. 
 
VERTALING GRIEKS 

Der Bär, oftmals von tiefen Wunden bedeckt, 
heilt sich selbst mit jeglicher Fertigtigkeit, indem 
er mit diesem Kraut da, weil es eine trocknende 
Wirkung hat, seine Wunden einhüllt. Siehst du 
nicht auch den Fuchs, wie er oftmals sich selbst 
mit Föhrensaft kuriert? Wenn die Schildkröte 
sich mit Otternfleisch angefressen hat, so entgeht 
sie mit Hilfe von Origanum (ein Kraut) der 
Schädigung durch das Gift. Und die Schlange 
heilt das Augenleiden, indem sie Fenchel frißt.  
Die Fähigkeit, Veränderungen der Luft im voraus 
zu wissen, welch (anderer)  vernunftbegabter 
Wesen Verstand übertrifft das nicht! Wenn der 
Winter kommt, so rafft das Schaf viel Futter, 
gleichsam als wolle es sich für den kommenden 
Mangel (im voraus) anfressen. Die Ochsen 
stehen im Winter lange eingesperrt; sobald aber 
der Umschwung der Luft herannaht, erwarten sie 
mit ihrem natürlichen Instinkt diesen Wechsel 
und stehen in den Ställen uns schauen hinaus, 
(alle), als ob sie sich vereinbart hätten. Andere 
wieder haben in liebevoller Mühe den Erdigel 
beobachtet, der doppelte Luftlöcher in seiner 
Höhle anbringt, indem er bei aufkommendem 
Nordwind das Luftloch, das nach Norden ist, 
verschließt; wenn aber wieder Südwind kommt, 
so verschließt er die Höhle dort und geht hinüber 
auf die Nordseite.  
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~to simi namx (f.93v; l.1) pokaz;etse 
`l(ow)\komx? Ne tx`£; eve skroz\ (l.2) 
ws\h(x) prohoditi Sxzdaw[ago nas(x) 
pope`en£e, (l.3) nx i eve wx beslowesnyh(x) 
byti n\koe b;d(ou)]ago (l.4) /];]en£e, 
4ko ;bo i namx ne wx nastoe];1 (l.5) viznx 
prostiratise, nx o b;d(ou)]emx w\c\ wse 
i(l.6)m\ti tx]an£eà 
Ne potr;di[i li se sx tx(l.7)]an£emx o 
seb\ `l(ow\)`e? Ne wx nastoe]emÙ li 
w\(l.8)c\ pr\d(x)polovi[i 
boud(ou)]ago ;pokoen£a kx ;(l.9)kazan£; 
mraw£e wxzr\wx? 
Ine <...> 4ko ne ;bo nasto(l.10)etx zimy 
skrxbnaa, l\nosti rad(i), pr\po<si>laet(x) 
(l.11) wr\me nx tx]an£emx n\kotorymx 
ne/t(x)re(l.12)`ennymx kx d\lan£; sebe 
prostiraetx, do(l.13)ndeve ;bo dowoln;1 
pi]; sxlovitx wx skro(l.14)wi]ih(x).  
 
 
Nx nive se l\niw\ nx pr\m;drymx (l.15) 
n\kymx oumy[l5n£emx pi]; na mn/z\ 
oudo(l.16)wl\ti ;stra4eà 
Pr\s\kaet bo sboimi ;(l.17)stnami 
plod(o)wx posr\d(\), 4ko ;bo da ne 
prorastx(l.18)[e dondeve na pi]; t\mx 
boud(ou)tx.  
I prohlavda(l.19)ti sih(x) egda o];tetx 
sih(x)  mokrotny i ne na (l.20) wÙsako 
wr\me iznosetx, nx egda pro;w\detx (l.21) 
wxzd;h(ou) wx wedrinomx ;stroeni 
hranim;à  

~xto s- ot' sego pokaza(242b; l.1)5t' 
nam' `low\kom'?Ne t'`i3 wxse 
prohodit' tworxca na[ego stroi, n' (l.5) i 
5ve w' beslowesxn»ih' 5st' n\kako 
`1ti5, 4kove i nam' ne sei vizni 
prilx(l.10)p\ti n', wxse sp\h' im\ti 
prihod-]imx w\c\à 
 
Ne potrouvda5[i li s- o seb\, `low\c\? 
(l.15) Ne w' semx li w\c\ ougotowi[i si, o 
nemx ti 5st' tamo pokoi na prit'`= 
mrawiin= (l.20) w'zr\w'? 
 
Ive w' v-tw= zimxn=3 pi]= seb\ 
kr»5t', ti ne imxve 5dinako n\st' 
pri(l.25)[xl' zimxn»i god' i pe`ali, to 
t\mx l\nosti3 pr\prowodit'(242c;l.1) 
godin=;  n' podwizani5mx s- n\kac\mx 
pon=vda5m' na d\lo swo(l.5)5 
prostura5t', donxdeve dowolxn= pi]= 
nalovit' vitxnic= swo3à 
Tove i to ne gr=(l.10)b\, n' h»tr»imx 
oum»[l45mx pi]= t= na dlxg» dxni 
stro2]ià 
Pr\striza5t' bo (l.15) oust» swoimi 
plod' sr\dxnii, 4kove da ne prorast'[e 
ni na kak=3 ve potr\b= b=(l.20)d=t' 
pi]xn=3à  
I sou[it' 2 pak», 5gda `15t' wlag= 
im=]- w' seb\; ti ne po wxs- (l.25) god» 
iznosit' 2, n' 5gda pro`15t' w'zdouh' 
outi[iti s- hot-]xà  
 

 
f. 93v; l.9 ine <…>: mogelijk saut du même au même in Kerkslavische vertaling. <Ὃς ἐν θέρει τὴν 
χειμέριον τροφὴν ἑαυτῷ θησαυρίζει,> καὶ οὐχ, ὅτι […] 
f. 93v; l.17 dondeve: komt overeen met Griekse ἀχρις οὗ i.p.v. Griekse ἄχρηστοι onbruikbaar. 
f. 93v; l.18 prohlavdati: verwacht prohlavda5tx. 
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Qu’est-ce qui  nous est montré par là, à nous 
autres hommes ? Non seulement que le Créateur 
étend sa sollicitude à toutes choses, mais que les 
êtres dénués de raison ont aussi quelque sens de 
l’avenir, et nous invitent par conséquent à ne pas 
nous consumer dans [le souci de] la vie présente, 
mais à reporter tout notre zèle sur le siècle à 
venir. Eh ! mon ami, n’auras-tu pas le goût de 
travailler pour toi ? Et pendant la vie présente, ne 
te ménageras-tu pas les récompenses futures, 
quand tu auras considéré l’exemple de la fourmi? 
Celle-ci amasse, l’été, sa nourriture hivernale. 
Les rigueurs de l’hiver ne se font pas encore 
sentir; mais elle ne s’abandonne pas à l’oisiveté : 
avec un zèle infatigable, elle s’efforce 
d’accomplir sa tâche jusqu’à ce qu’elle ait mis 
dans ses réserves la nourriture suffisante. Là 
même, elle n’agit pas avec nonchalance ; mais 
sagement prévoyante, elle s’ingénie à conserver 
ses vivres le plus longtemps possible. Avec ses 
pinces, elle coupe les grains par le milieu, de 
peur qu’ils ne germent, et ne deviennent 
impropres à sa nourriture. Elle les fait sécher, 
lorsqu’elle les sent humides, et les expose, non 
pas en tout temps, mais quand elle pressent que 
l’air se maintiendra serein.  
 
VERTALING GRIEKS 

Was wird nun daraus uns Menschen gezeigt?Das 
Walten unseres Schöpfers durchdringt alles, und, 
bei den Tieren gibt es einen Instinkt; so sollen 
auch wir nicht diesem Leben da anhangen, 
sondern unseren ganzen Eifer haben um die 
zukünftige Ewigkeit. Willst du dich nicht um 
dich selbst kümmern, o Mensch? Willst du dich 
nicht schon in dieser Zeit vorbereiten für die 
(ewige) Ruhe, die du dort hast, indem du dir das 
Beispiel der Ameise vor Augen führst?  
 
Diese hortet sich (schon) im Sommer die 
Nahrung für den Winter und läßt die Zeit nicht 
träge verstreichen, weil nämlich Zeit und Mühsal 
des Winters noch nicht gekommen ist; vielmehr 
müht sie sich eifrigst und setzt ihre Arbeit fort, 
bis sie ihren Speicher mit genügend Nahrung 
angefüllt hat. Aber auch das (macht sie) nicht 
nachlässig, sondern mit kluger Überlegung 
präpariert sie diese Nahrungsvorräte für lange 
Zeit. Sie zernagt nämlich mit dem Munde das 
Innerste der Früchte (wörtlich den mittleren 
Boden), damit diese nicht auskeimten und so 
keinen Nutzen als Speise ergäben. Sie trocknet 
sie (auch) wieder, wenn sie merkt, daß sie 
Feuchtigkeit in sich haben; aber nicht zu allen 
Zeiten trägt sie sie hinaus (ins Freie); sondern 
(nur) wenn sie vorausspürt, daß die Luft ruhig 
sein (bleiben) wird.  
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Se(l.22)go radi, ne ;bo w\d\ti ima[i 
dxvdx /t(x) obla(l.23)kx tek;]x, wx neliko 
wr\me /t(x) mraw£i p[e(l.24)nica 
iznositseà ~to kasaetse slowo, (l.25) kyi 
sl;hx wxm\stitx, koe ;dowl\etx wr\me 
(l.26) wsa re]i i pow\dati hytrxca 
`1d(e)sa? 
Rc\m(x) (f.94r; l.1) i my sx pror(o)komx: 4ko 
wxzweli`i[es(e) d\la two4 (l.2) g(ospod)i. 
WÙsa pr\m;drosti1 sxtworilx esi!  
Ne ;bo (l.3) namx kx /t(x)w\tou dowolno, 
eve ne pisanmi na(l.4);`ennomx byti 
polxznaa nena;`ennomx (l.5) 5(stx)stwa 
zakonomx polz;1]ago sxw\tx pr£e(l.6)mx 
W\si `to sxtwori[i blivn5m; dobro? (l.7) 
Eve teb\ byti /t(x) inogo ho]e[ià W\si 
(l.8) eve a]e 5s(tx) n\kogda zloe? Eve ne 
;bo samx po(l.9)strad(a)ti izwoli[i /t(x) 
inogoà  
 
 
Niedinave (l.10) korenos\katelna 
hytrostx, nive i(l.11)sk;sx byl£anÙsky 
polxznyhx beslowesny(l.12)mx ;`en£emx 
izx/br\te, nx 5s(tx)stwn\ koe(l.13)vdo 
/t(x) viwotnyh(x) swoem; sp(a)sen£; 5s(tx) 
pri/br\(l.14)tatelno i neizre`(e)nno  
n\koe imatx eve (l.15) kx 5s(tx)stw; 
priswoen£eà 
4. S;tÙ ve i wx nas(x) do(l.16)brod\teli po 
5s(tx)stw;, kx nimÙ ve priswo(l.17)en£e 
d(ou)[i ne /t(x) na;`en£a `l(ow\)kx, nx wx 
samo(l.18)mx 5s(tx)stw\ s;tà  

(242d; l.1) da t\mx ne ima[i wid\ti 
d'vda iz oblak' gr-d=]a,w' nelik' ve 
(l.5) god' mrawi4mi vito iznosimo 5st'à 
~i5 dostignet' slowo, w' `ii li slouh' 
w'm\sti (l.10)t' s-, kak' li dowxl\5t' 
god' ispow\dati h»trxca togo i 
s'kazati `1d(e)sa? 
Rxc\m' i m» (l.15) s' prorokomx: 4ko 
w'zweli`i[- s- d\la two4, Gospodià Wxs\ 
pr\m=drosti3 s'twori!  
Da ne dowx(l.20)l\5t' nam' na ot'w\t', 
5ve ne b=dem' k'nigami naou`eni, 5ve 
n» 5st' na polxz=, neou(l.25)`en»imx 
5stxstwou zakonomx 5ve na polxz=  
izwoleni5 priim'[em'à 
(243a; l.1) W\si `xto s'tworiti 
w'skrain1mou sebe dobro?  Ne 4kove li 
ho]e[i ot' in\(l.5)h', da teb\ s'twor-
t'à W\si 4kove `xto 5st' z'lo? 
%gove i t» sam' ne bi hot\l' ot' 
in\h' pri2tià 
Ni(l.10)5dina korenxna4 h»trostx ni 
h=dovxstwo tr\w' ousp\[xn»ih' 
beslowesxn»im' ou`eni5 (l.15) izobr\te, 
n' 5stxstwxn\ k»ivxdo viwot' swo5mou 
s'paseni1 5st' obr\telxnik' ti 
nedow\dimo (l.20) n\kako imat' 5ve k' 
5stxstwou pripr-veni5à 
 
4. S=t' ve i w' nas' dobrowolxstwa po 
5stxstwou, (l.25) k' nemou ve opri[neni5 
dou[i ne ot' ou`eni4 `low\`a, n' ot' 
samogo (243b; l.1) togo 5stxstwa 5st'à 
 

f. 93v; l.22 Sego radi: afwijkende vertaling van ἀµέλει , en, inderdaad, zeker. 
f. 93v; l.22 w\d\ti: waarschijnlijk voor wid\ti. 
f. 94r; l. 5 pr£emx verwacht datief meervoud, als participium coniunctum bij namx. 
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N’aie crainte, tu ne verrais pas la pluie tomber 
des nuages, tant que les fourmis laissent leur blé 
dehors ! 
Quel discours exprimera, quelle oreille pourra 
entendre, quel temps suffira à dire et à conter les 
merveilles accomplies par l’artisan [divin]? 
Répétons avec le prophète: Que tes œuvres sont 
grandes, Seigneur, tu as tout fait avec sagesse.  
Non, il ne suffit pas pour nous excuser [de dire] 
que nous n’avons pas appris dans les livres ce 
que nous convient, quand spontanément la loi de 
la nature nous fait choisir ce que nous est 
avantageux. 
Sais-tu quel bien tu feras à ton prochain ? Ce que 
tu veux qu’un autre te fasse. Sais-tu ce qu’est 
mal? Ce que tu ne voudrai pas souffrir d’autrui. 
Aucune pratique de l’herborisation, aucune 
connaissance de la botanique n’a procuré aux 
êtres sans raison la science de ce qui est utile : 
c’est naturellement que chacun des animaux sait 
pourvoir à son propre salut, et possède une 
mystérieuse propension vers ce qui est conforme 
à sa nature. 
4.  Pour nous aussi existent ces vertus naturelles 
avec lesquelles notre âme sent une affinité qui 
vient, non d’un enseignement humain, mais de la 
nature même.  
 
VERTALING GRIEKS 
 

Darum wirst du auch nie Regen aus den Wolken 
fallen sehen, zu der Zeit immer, da das Getreide 
von Ameisen (ins Freie) herausgetragen 
wird.Welche Rede reicht hin, welches Ohr kann 
fassen, welche Zeit würde genügen, die Wunder 
das Schöpfers zu verkünden und erzählen? Sagen 
auch wir mit dem Propheten: Wie groß sind deine 
Werke, o Herr; alles hast du mit Weisheit 
gemacht!  Es soll uns nicht zur Entschuldigung 
genügen, daß wir durch die Schriften nicht 
belehrt sind (über das), was uns zum Nutzen ist, 
da wir ohne Lehre durch Gesetz der Natur die 
Möglichkeit, die Nützliche zu wählen, 
empfangen haben. Weißt du, was du deinem 
Nächsten Gutes tun sollt? Wie du van anderen 
willst, daß sie dir tun. Weißt du, was das Böse 
ist? Was du selbst von anderen nicht empfangen 
möchtest. Keine Arzneikunst, keine Kunde der 
Nutzpflanzen hat was zu seinem Wohlergehen 
dient, und es hat irgendeine unfaßbare  
Verbundenheit mit der Natur.  
 
 
4. Auch in uns sind von Natur aus die Tugenden, 
zu denen eine Hinneigung (Verbundenheit) der 
Seele besteht, nicht infolge menschlicher 
Belehrung, sondern durch die Natur selbst. 
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$kove bo niedino nas(x) slo(l.19)wo ;`itx 
ned;gx nenawid\ti, (l.20) nx samobytn\ 
imamy kx /skrxbl41]im(x) (l.21) 
nizloven£e,  
sice i d(ou)[a 5s(tx) n\kaa 
nena;`e(l.22)nno ;klon5n£e /t(x) zlaà 
Zlo ve wÙsako ned;(l.23)gx d(ou)[i 
dobrod\telÙ ve slowo zdraw£a 
/(l.24)drxvitx. Dobr\ bo ;stawi[e n\c£i 
zdra(l.25)w£e byti twxrd/s(tx) ive po 
5s(tx)stw; d\istw£ià (l.26)  
Eve i ive po d(ou)[i zdraw£a rekx ne 
sxgr\[it(x) pod(o)(f.94v; l.1)bnagoà 
T\mÙve velatelna swoem; i po (l.2) 
5s(tx)stw; ta nena;`enna 5s(tx) d(ou)[a, 
t\mÙve po(l.3)hwalno 5s(tx) wÙs\mx  
c\lom;dr£e, i prietna pra(l.4)wda i diwno 
m;vxstwo i m;drostx tx]a(l.5)telna, 4ve 
swoistxwn\i[aa s;tx d(ou)[i pa(l.6)`e 
neveli t\l; zdraw£eà 
~eda l1b\te /(tx)ce!<…>  
(l.7) Eda i 5s(tx)stwo s£a ne gl(agol)5tx? 
Ni`esove nowo (l.8) ;`itx PawÙlx, nx ;zy 
5s(tx)stwa stezouetxà  
 
(l.9) A]e lxwica l1bitx 4ve /t(x) n5e 
`eda, i wlxkx (l.10) / ]enceh(x) rat;etx, 
`to re`etx `l(o)w(\)kx, i za(l.11)pow\dx 
pr\sl;[ae i 5s(tx)stwo razwra]ae (l.12) 
egda ili d\ti]x bezÙ`xstw;etx 
staro(l.13)stx /(tx)cemx, ili wtoryh(x) 
rad(i) brakowx pr\vd(x)n£ih(x) (l.14) d\t£i 
zabywaetx? 
(l.15) Wespomo]na 5s(tx) l1bowx 
beslowesnymx `ed/m(x) i (l.16) 
roditel5mx dr;gx kx dr;gou, 

$kove nikako ve nas' slowo ne ou`it' 
2z2 nenawid\(l.5)ti, n' samo w' seb\ 
imam', 5ve pe`alx n» twor-]e 
nenawid\ti,  
tako i dou[i 5st' n\kako (l.10) neou`eno 
ouklan\ni5 ot' z'laà 
Z'lo ve wxse 2za dou[i a dobrowolxstwo 
slowo s'drawi4 imat'à (l.15) Dobr\ bo 
nar\kowa[- ini s'drawi5 s=]e dobr\ 
sto25 5stxstwxn»ih' d\istw'à 
 
%(l.20)ve i pri dou[xn\5mx dobronrawii 
rek»i ne s'gr\[ae t' l\pot»à 
T\mx vela3]i swo5go (l.25) i po 
5stxstwou si neou`ena 5st' dou[aà Zane 
wxs\mi hwalimo 5st' c\lom=(243c; 
l.1)drxstwo, i pri5mxliwa prawxda, i 
`1dxno m=vxstwo, i m=drostx tr\b\ (l.5) 
z\loà %ve prisi\5 5st' dou[i pa`e ili 
t\lou s'drawi5à 
~-da l1bite otxc-; roditele ne (l.10) 
gn\waite `-d'! %da i 5stxstwo togo ne 
glagolet'? Ni`eso ve nowa ne bes\dou5t' 
Paul', n' s'w=(l.15)z» 5stxstwxn»2 
s'twrxvda5t'à  
%li lxwica l1bit' `-da swo4 i wlxk' 
ot' p'ti]x swoi(l.20)h' w'zbran\5t', 
`xto imat' re]i `low\k', i zapow\di s- 
oslou[a2 i 5stxstwo kaz-, 5gda (l.25) 
d']i be`xsti5 tworit' otx`i starosti 
ili mati w'toraago m=va (243d; l.1) c\]a 
prxw»2 d\ti zab»wa5t'à  
 
Izdr-dxna 5st' l1b» weslowesxn»im', 
`-do(l.5)m' i roditelem' sam\m' k' 
seb\, 

f. 94r; l.21 d(ou)[a 5s(tx): verwacht datief dou[ià 
f. 94v; l.15 Wespomo]na: hier gebruikt in de derde betekenis van ἀµήχανός: extraordinary, enormous 
en niet als helpless (Liddell & Scott 1996).   
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Comme il n’est point de science qui nous 
inculque la haine de la maladie, mais que nous 
fuyons instinctivement ce qui nous incommode ; 
ainsi l’âme, sans qu’on le lui ait appris, a-t-elle de 
l’aversion pour le mal. Or le mal est toujours une 
infirmité de l’âme, tandis que la vertu en est 
comme la santé, l’équilibre des forces que nous 
tenons de la nature. Or, appliquant cette 
définition au bon état de l’âme, on ne s’écartera 
pas de la vérité. D’où il suit que l’âme, sans 
qu’on le lui apprenne, tend vers ce qui lui est 
propre et naturel ; aussi tout le monde loue la 
tempérance, approuve la justice, admire le 
courage, recherche la prudence : vertus qui ont 
beaucoup plus d’affinité avec l’âme, que la santé 
n’en a avec le corps. 
 
Enfants, aimez vos parents ! Parents, ne portez 
pas vos enfants à la colère. La nature, déjà, ne le 
dit-elle pas? Paul ne conseille rien de nouveau, 
mais il resserre les liens de la nature. La lionne 
aime ses petits; le loup combat pour les siens : 
que dira donc l’homme qui désobéit au précepte, 
et qui altère en lui la nature, soit qu’un fils 
déshonore la vieillesse de son père, soit qu’un 
second mariage rende un père oublieux de ses 
premiers enfants ? Inconcevable est, chez les 
bêtes, l’amour mutuel des petits et de leur 
parents,  
 
VERTALING GRIEKS 

So wie uns kein Wort lehrt, die Krankheit zu 
hassen (sondern in uns selbst haben wir es, zu 
hassen, was uns Kummer bereitet), so ist auch 
der Seele eine gewisse, nicht angelernte 
Abneigung vor dem Bösen zu eigen; denn alle 
Böse ist eine Krankheit der Seele, Tugend aber 
bedeutet Gesundheit. Trefflich haben einige die 
Gesundheit als das Wohlbefinden der natürlichen 
Kräfte bezeichnet. Wer solches auch von der 
Wohlgesittung der Seele sagt, wird das Passende 
nicht verfehlen. Daher verlangt die Seele nach 
Ihren, von Natur aus und unbelehrt. Darum ist die 
Weisheit allen Lobenswert, die Gerechtigkeit 
annehmlich, bewundernswert die Mannhaftigkeit 
und sehr notwendig die Klugheit. Das (alles) 
gehört noch wesentlicher zur Seele als die 
Gesundheit zum Körper.  
Kinder, liebet eure Väter; Eltern, reizt eure 
Kinder nicht zum Zorn! Sagt das nicht auch die 
Natur? Nichts neues sagt Paulus, sondern er 
bekräftigt (nur) die Bande der Natur. Wenn die 
Löwin ihre Kinder liebt und der Wolf für seine 
Jungen kämpft, was wird der Mensch sagen, der 
auf das Gebot nicht hört und die Natur verletzt, 
wenn (z. B) die Tochter dem Alter des Vaters 
Schande bereitet oder eine Mutter eines zweiten 
Mannes wegen ihre ersten Kinder vergißt. 
Außergewöhnlich ist bei den Tieren die Liebe der 
Jungen und Eltern zueinander,  
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zan5 sxd\te(l.17)lÙstwowawy s£a b(og)x, 
slowa osk;d\n£e `1wx(l.18)stw£i 
bogatxstwa sxw\towaà  
?t(x)koud(ou) bo (l.19) wx tÙmah(x) /wxcx, 
agnxcx /t(x) ko[arx isko`iwx (l.20) 
;w\d(\) ;bo glas(x) m(a)t(e)re i kx n5i 
idetx? Wxzyska(l.21)et ve swoihx 
isto`nikx ml\`nyh(x).  
A]e i ;bogy(l.22)mx maternymx pril;`itse 
sxscemx, /n\(l.23)mi dowl\etse mn/gy 
mimotekx sxsce (l.24) /tek`aemi i m(a)ti 
wx tmah(x) agnxcx (l.25) poznawaetx swoeà 
 
Glas(x) edinx, mastx ta(l.26)vde, obon4n£e 
/t(x) wxs\h(x) pod(o)bno, eliko na[e(f.95r; 
l.1)m; obon4n£; pr\d(x)stoitx; nx /ba`e 
5s(tx) n\koe (l.2) t\mx `1wxstwo na[ego 
postiven£a ostr\(l.3)i[e po em;ve 
koem;vdo nastoitx swoego (l.4) poznan£eà 
Ne ou z;by ]enet; i /ba`e ;(l.5)sty 
/t(x)mx]aetx /skrxblx[agoà  
Sice (l.6) rozi 1nc; i w\s(tx), ideve 
/r;v£a ego izra(l.7)st;txà  
 
S£a ;kazan£e im;tx eve nena(l.8);`ennomx 
byti 5s(tx)stwa wxs\mx i ni`to (l.9) ve 
bez`inno byti nive bezpr\d\lno (l.10) wx 
s;]ih(x). Nx wÙsa sl\dx nositi 
sxtwor[ag(o) (l.11) pr\m;drosti, wx seb\ 
pokaz;1]a4 (l.12) kopri;gotowanna kx 
sxhran5n£; swo(l.13)ego sp(a)sen£a 
priw(e)dena by[eà(l.14) 
Slow; oubo nepri`estxnx pxsx 
rawnosi(l.15)lno ve oba`e slow; `1wÙstwo 
imatxà(l.16) $ve bo ive na mn/z\ 
oupravn5n£i vi(l.17)t£a s\de]e edwa 
izx/brato[e mi(l.18)rsc£i m;drxci,  

zane s'tworiw»i 4 gospodx slowesxno5 
sk=dxstwo `1(l.10)wxstwxn»imx obili5mx 
out\[ià  
Ot'k=dou bo w' nes'w\d\ owxcx agn- 
ot' zatwora (l.15) isko`x w\st' glas' 
materxnx i k' nei te`et'? 
I]et' ve swoih' isto`xnik' 
ml\`xn»ih'à  
(l.20) A]e i bez ml\ka s- lou`it' 
materxn1 w»meni b»ti, to to 5mou 
dowxl\5t' m'noga (l.25) pr\tek'[1 
w»mena ml\`xnaa, i mati w' nes'w\d\ 
agn-t' pozna(244a; l.1)5t' swo5à 
Glas' 5din', dlaka 5dina, won\ w' 
wxs\h' taka vde, 5li ve na[emou 
obo(l.5)n\ni1 mxnit' s-,n' oba`e 5st' 
im' `1wxstwo na[ego `1ti4 ostr\5, po 
nemou ve ko(l.10)5mouvxdo b»wa5t' 
poznati swo5à  
Ne ou b=d=t' z=b» ]en-ti, n' oba`e 
oust» ot'bra(l.15)n\5t' sebe, ive 5mou 
prit=va5t'à Ne ou roga telxc1, tove 
w\st', k'de 5mou or=(l.20)vi5 
w'zdrasta5t'à  
Se wxse oukazani5 imat', 4ko ve neou`ena 
b»wa3t' 5stxstwa wxs\(l.25)h' ti 
ni5dino be `ina n\st' ni bez' naroka w' 
s=]iih'à N' wxse sl\d' (244b; l.1) 
kavet' s'tworiw'[aago pr\m=drosti, w' 
seb\ kav=]a, i 4ko outworeno na strav= 
swo5go im' s'nab'd\ni4 s'two(l.5)renoà 
Slowesi ne pri`-stxn' pxs' rawx(l.10)no ve 
mog=]e oba`e slowesi `1wxstwo imat'à  
 
%ve bo po welikou oupravneni1 
vit(l.15)i4 sego s\d-]ei 5dwa 
izobr\to[- mira sego m=drii,  

f.95r; l.5 Sice: οὔπο verward met οὕτω.  
f.95r; l.12 kopri;gotowanna: waarschijnlijk fout voor  wopri;gotowanna voor ἐμπαράσκευα.
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parce que Dieu qui les a créés, a compensé en 
elles le défaut de la raison par la richesse des 
sensations. 
D’où vient en effet qu’entre mille brebis l’agneau 
qui bondit hors de l’étable, reconnaît la couleur 
même et la voix de sa mère, qu’il s’élance vers 
elle, et se met en quête des sources de lait qui lui 
appartiennent en propre ? Si pauvres que soient 
les mamelles de sa mère, il s’en contente ; il a 
passé en courant devant beaucoup d’autres qui 
étaient gonflées de lait !... Et la mère, entre mille 
agneaux, ne reconnaît-elle pas le sien ? Ils n’ont 
qu’une voix ; leur couleur est la même ; l’odeur, 
chez tous, semblables, autant que peut en juger 
notre odorat ; mais ces êtres possèdent un sens 
plus subtil que notre intelligence, qui permet à 
chacun de reconnaître ce qui lui est propre. Le 
petit chien n’a pas encore de dents, et pourtant on 
le voit, de sa gueule, repousser qui lui a fait du 
mal. Le veau n’a pas encore de cornes, et il sait 
où lui pousseront ses armes. 
 
Ces faits démontrent que les propriétés naturelles 
de tous les êtres se passent d’enseignement : il 
n’est rien dans les êtres qui ne soit ordonné et 
déterminé ; mais tous portent des traces de la 
sagesse créatrice, et montrent en eux-mêmes 
qu’ils ont été produits en état de pourvoir à leur 
propre sauvegarde. 
Le chien n’a pas la raison en partage ; il a 
pourtant un sens qui lui tient lieu de raison. Car 
ce que les sages de ce monde, dans les 
méditations d’une vie d’études, 
 
 VERTALING GRIEKS 
 

weil der Herr, der sie geschaffen, den Mangel an 
Vernunft durch einen Überfluß an sinnlichem 
Gefühl gemildert hat  
Wieso erkennt ein Lamm, das aus dem Pferch 
gehüpft ist, unter einer Unzahl von Schafen die 
Stimme seiner Mutter und läft zu ihr hin? Denn 
es sucht seine Milchquellen. Aber auch wenn es 
vorkommt, daß das Euter der Mutter ohne Milch 
ist, so gibt es sich damit zufrieden, obwohl es an 
vielen (anderen) Eutern voll Milch vorbeisprang. 
Und die Mutter erkennt in einer Unzahl von 
Lämmern da eigene. Die Stimme ist eine, die 
Farbe ist eine, der Geruch ist bei allen derselbe, 
soweit das unserem Geruchsinn zu sein scheint, 
aber gleichwohl haben sie einen Sinn, der 
schärfer ist als unser Wahrnehmungsvermögen, 
dem zufolge jedes Tier in der Lage ist, das, was 
zu ihm gehört, zu erkennen. Noch hat der junge 
Hund keine Zähne, dennoch wehrt er sich schon 
mit der Schnauze  gegen den, der ihn quält. Noch 
hat das Kalb keine Hörner und weiß doch, wo 
ihm diese Waffen (einmal) wachsen werden. Das 
alles ist ein Beweis, daß die Naturen aller ohne 
Belehrung entstehen und daß nichts ungeordnet 
und ohne Bestimmung ist bei den Lebewesen. 
Vielmehr zeigt alles die Spur der Weisheit des 
Schöpfers, indem es an sich zeigt, daß es 
geschaffen wurde, ausgestattet (mit den Mitteln) 
zum Schutze der eigenen Wohlfahrt.  
Der Hund ist nicht teilhaftig des Verstandes, er 
hat aber einem dem Verstande gleichwertigen 
Spürsinn. Was die bei intensivem Studium dieses 
Lebens sitzenden Weisen dieser Welt 
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sxbran£ihx gl(agol)1 plete(l.19)n£a, s£a 
pokaz;etx wx 5s(tx)stw\ pxsx 
naka(l.20)zanxà Sl\dÙ bo zw\r; ispitae, 
egda (l.21) oubo /br\]etx togo 
mn/go/brazno (l.22) rasc\pl4ema dale`e 
wodimyh(x) /t(x)wra]e(l.23)n£i, na[xd(x) 
ab£e sxbranny glas(x) isp;]aetx (l.24) 
imive d\etx ili t\mvde re`e pr\ide 
(l.25) zw\re ili t\mvde ili na si1 stran; 
(l.26) nx ;bo nive t\mvde nive t\mvde 
o(f.95v; l.1)staw[ee 5s(tx) t\mvde 
;strxmitise em;à (l.2) I tako pog;bl5n£emx 
lxvnyih(x) /br\(l.3)taetx istinnoeà ~to 
li[Ù[ee two(l.4)ret(x) ive pisan£i rad(i) 
`(e)stno s\de]ei i prah(x) (l.5) na`rxta1]e 
tr£ehx pr\d(x)`in£i pog;bl4(l.6)1]e dw\1 
i wx /staw[emx isti(l.7)nnoeà <...> 
A eve pametnoe bl(ago)d(\)ti 
viwotna(l.8)go, kogo /tx 
nebl(ago)d(a)tnyh(x) kx blagod\1]ih(x) 
(l.9) ne posramitx?  
Ideve i ;b£5nomx by(l.10)w[emx 
wlad(y)kamx wx poustyni mn/zi /t(x) 
pxs(x) (l.11) oumira1]e pominaemi s;t(x). 
!ve bo n\c£i (l.12) i na skor\ str(a)sti i 
nastawnici wxzyska(l.13)1]imx ;b£icx by[e 
i na s;d(x) priwedenomx (l.14) byti 
zlod\emx sxtwori[eà  
~to rek;t(x) (l.15) ive sxtwor[ago ih(x) i 
pita1]ago g(ospod)a ne (l.16) l1be]e, nx i 
dr;g/m(x) byw[e gl(agol)1]imx na (l.17) 
B(og)a neprawd;, i toevde trapezy t\mx 
(l.18) pri`estni, i wsamoi pi]i ihÙve 
na(l.19)pita1]ago h;l5n£i trxpe]eà  

m\n3 ve oum»[l\5m' (l.20) pleteni4, to 
to kavet' ot' 5stxstwa pxs' naou`en'à 
%gda bo po sl\dou venet' zw\r\, ti 4ko 
(l.25) i obr-]et' m'noga`xsk» sl\d» 
razd\len», inamo ti inamo gr-(244c; 
l.1)d=]- to w'[xd' na n-, t'`i3 ak» 
glasa ne ispou]a5t' s'm»slxnaago, (l.5) 
4kove d\la5t' rek»: ili s\mo ili onamo 
s'wratil' s- 5st' zw\rx, ili na si3 
stran=; n' ni (l.10) s=dou ni ow=dou, n' 
se ostalo 5st', da s=dou tekl' 5st'à  
Ti tako ot'wrxg' l'v-2 sl\d» 
obr\ta5(l.15)t' istinxn»ià ~xto li[e 
twor-t' ive k'nigami s\d-]e popelou 
na`rxta3t', trii w'(l.20)pros' 
pogoubl\3]e d'w\, ti w' ostaw'[ii 
istin= obr\ta3]eà  
A 5ve pomxn\ti blago(l.25)datx tomou 
viwotou, kakogo zab»wa3]aago blagodati 
ne osraml\5t'?  
 
(244d; l.1) %lxma bo i pobi5nom' 
gospodem' ih' w' poust»ni m'nozi pxsi 
po gospodeh' (l.5) pomxnimi s=t' 
ismxr'[eà Drouzii ve i zap-tx tou i 
wovdewe b»[- i]=]iim' (l.10) razbonik' 
t\h' in a s=d' z'lod\2 t» s'twori[- 
priwestià  
~xto im=t' re]i i(l.15)ve s'tworx[aago 
2 i kr'm-]aago gospoda ne l1b-]e, n' i 
droug» im=t', ive glagol3t' na (l.20) 
boga besprawxdi5 i t=vde trapez= 4d-
t' s' nimi i pri tomx bra[xn\ houl» 
sl»[-(l.25)]e glagolem»2 na kr'm]aago 
i pri5ml=]e 2à 

f.95r; l.25 zw\re: voor zw\rxà 
f.95v; l.7 Participium ἐξευρίσκοντες ontbreekt. 
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n’ont découvert qu’avec peine, je veux dire les 
combinaisons des syllogismes, le chien s’en 
montre instruit par la nature. Quand il cherche 
en effet la trace de la bête, s’il trouve qu’elle 
part en plusieurs directions, il examine les 
voies qui mènent de différents côtés, et peu 
s’en faut qu’il ne fasse par son manège ce 
raisonnement syllogistique. La bête, dit-il, a 
tourné par ici ou par là ou de cet autre côté. Or 
elle n’est allée ni par ici ni par là. Il reste 
qu’elle s’est élancée dans cette direction. Ainsi 
en éliminant les erreurs, découvre-t-il la vérité. 
Que font de plus ceux qui, gravement assis 
devant des figures géométriques, tracent des 
lignes dans la poussière, et, de trois 
propositions, en écartent deux pour trouver la 
vérité dans celle qui reste ? 
Quant au souvenir que l’animal garde du 
bienfait reçu, est-il un homme coupable 
d’ingratitude envers ses bienfaiteurs à qui 
[cette pensée] n’inspire un sentiment de honte ? 
Car on a gardé le souvenir de beaucoup de 
chiens qui se sont laissé mourir auprès de leurs 
maîtres assassinés dans des lieux déserts. Bien 
plus, certains, quand l’événement était récent, 
ont guidé les recherches dont les meurtriers 
faisaient l’objet, et provoqué le châtiment des 
malfaiteurs. Que diront les hommes, qui, non 
seulement se dispensent d’aimer le Seigneur 
qui les a créés et les nourrit, mais qui se lient 
d’amitié avec ceux dont le langage est tout 
d’iniquité contre Dieu, s’assoient à la même 
table qu’eux, et, tout en prenant leur nourriture, 
supportent que l’on blasphème [le Maître] qui 
la leur donne. 
 
VERTALING GRIEKS 
 

kaum herausgefunden haben, ich meine die 
Verkettung von Schlußfolgerungen, das zeigt 
(dir) der Hund, der (nur) von der Natur gelehrt 
wird. Wenn er nämlich auf der Spur ein Wild 
jagt und sobald er findet, daß sich die Spuren 
vielfach teilen, hierhin und dorthin führen, so 
geht er ihnen nach, gerade daß er keinen 
vernünftigen (verständlichen) Satz 
hervorbringt, als ob er durch sein Verhalten 
sagen möchte: Das Wild hat sich hierhin oder 
dorthin gewandt, bzw. auf diese Seite; aber es 
ist nicht hierhin, nicht dorthin, bleibt also, daß 
es dahin gelaufen ist. Und indem er so die 
falschen Spuren verwirft, findet er die richtige. 
Was machen denn die mehr, die mit (ihren) 
Büchern dasitzen, Linien in die Asche (den 
Sand) zeichnen, von drei Fragen zwei 
verwerfen und in der übrig gebliebenen die 
Wahrheit finden.  
Aber die Eigenschaft dieses Tieres, eine 
Wohltat zu vergessen pflegt? Denn es sollen 
angeblich viele Hunde ihren Herren 
nachgestorben sein, wenn diese in einer 
einsamen Gegend erschlagen worden waren. 
Andere wieder wurden unmittelbar danach 
Führer denen, die diese Räuber suchten, und 
bewirkten (so), daß diese Verbrecher vor 
Gericht geführt wurden. Was wollen da die 
sagen, die den Herrn, der sie geschaffen hat und 
ernährt, nicht (nur nicht) lieben, sondern sogar 
(solche) zu Freunden haben, die 
Ungerechtigkeit gegen Gott sprechen, am 
gleichen Tisch mit ihnen essen und beim Essen 
die Lästerungen gegen den Ernährer anhören 
und sie dulden.  
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Hoofdstuk 3: Vergelijking en analyse van de taal en de vertaaltechniek 
 
Het laatste hoofdstuk is gewijd aan de taal en de vertaaltechniek in de transcriptie die ik 
gemaakt heb. Eerst bespreek ik de taal op basis van bestaand onderzoek. Vervolgens 
besteed ik aandacht aan de vertaaltechniek in de Šestodnevnik. Ik bespreek deze 
vertaaltechniek aan de hand van voorbeelden uit mijn transcriptie en vergelijk dit met de 
vertaling van Johannes de Exarch en de Griekse brontekst. Tenslotte bestudeer ik het 
gebruik van het pseudorelativum in de transcriptie. Ik geef een gedetailleerd overzicht 
van het bestaande onderzoek en ga na in hoeverre mijn bevindingen hiermee 
overeenstemmen. 
 De invloed van het Grieks op het 14deeeuws Kerkslavisch is heel groot. De grens 
tussen een constructie die onder invloed van het Grieks aanwezig is, en een constructie 
die onder invloed van een bepaalde vertaaltheorie uit het Grieks vertaald wordt, is haast 
onbestaande. Toch is het noodzakelijk om een onderscheid te maken tussen de statische 
vorm van de taal en de manier waarop die vorm tot stand is gekomen. Hierdoor 
overlappen taal en vertaaltechniek in enkele gevallen.  
 
3.1. De taal 
 
De Šestodnevnik is geschreven in een Zuid-Slavische variant van het Kerkslavisch. De 
taal bevat geen Middelbulgaarse sporen,  maar wel een desintegratie van de naamvallen. 
Dit wijst op het Zuid-Servische što kavisch dialect (Sels 2009: 67). Sels heeft in de 
inleiding bij haar editie ook ruime aandacht besteed aan het taalgebruik van het tweede 
gedeelte van de Šestodnevnik (2009: 31-52). Ze bespreekt achtereenvolgens de 
orthografie, de morfologie, de syntaxis en het lexicon. Bij de syntaxis maakt ze een 
onderscheid tussen de nominale syntaxis en het gebruik van de naamvallen aan de ene 
kant, en de verbale syntaxis en de hypotaxis aan de andere kant. Bij de bespreking van het 
lexicon besteedt ze bijzondere aandacht aan calques, parafrases, leenwoorden en 
athesaurista. Aan de hand van deze duidelijke opdeling bespreek ik de taal van de 
transcriptie die ik gemaakt heb. 
 
3.1.1. De orthografie 
 
Voor de orthografische kenmerken, verwijs ik naar de bespreking van Codex 
Chilandaricus in het vorige hoofdstuk (p.14-15). 
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3.1.2. De morfologie 
 
De morfologie in de Šestodnevnik beantwoordt niet meer aan de oude grammatica’s. De 
oude paradigma’s van de naamwoorden waren aan het desintegreren (Sels 2009: 31). In 
de transcriptie is er een invloed van de ŭ-stammen op de o-stammen in de locatief 
mannelijk enkelvoud zoals in wx zno1 (f.91v; l.24) en / wxzdouh; (f.93r; l.13). Ook in de 
genitief mannelijk meervoud is er invloed van de ŭ stammen, zoals in  rod/wx (f.91r; 
l.19), plodowx (f.93v; l.16) en brakowx (f.94v; l.13)à In de vroegste vertalingen wordt bij 
de eenlettergrepige woorden een gelijkaardige invloed waargenomen (Vaillant 1964: 92-
93). De instrumentalis meervoud van onzijdige woorden op i5 wordt onder invloed van 
de ŭ stammen gevormd op mi zoals in pisanmi (f.94r; l.3) oustrxml5nmy (f.92v; l.18) 
dwizanmy (f.92v; l.20), hiernaast wordt ook de ‘correcte’ vorm op i gebruikt zoals 
bijvoorbeeld in  pr\et£i (f.91v; l.7). Ook dit is al in de oudste vertalingen gangbaar 
(Vaillant 1964: 46). De datief zw\r; (f.95r; l.19) in plaats van zw\ri, het gebruik van 
l1bowx (f.94v; l.15) in plaats van l1bw» en triehx (95r; l.5) in plaats van trii zijn 
andere voorbeelden. De pronominale verbuiging wordt populairder bij de adjectieven 
zoals in boudou]oi (f.93r; l.16) in plaats van boudou]iià De lange vorm van de 
comparatief wordt verkozen boven de korte vorm in mannelijk en onzijdig nominatief 
enkelvoud: ostr\i[e (f.95r; l.3) in plaats van ostr\eà 
 De morfologie van het werkwoord heeft minder veranderingen ondergaan (Sels 
2009: 33). Opvallend is wel het gebruik van het participium praesens en praeteritum 
actief op ]i [i als vast gerundium voor het onzijdig enkelvoud zoals in Sl;ve]i 
(powel\n£e) (f.91v; l.14) en nakon`awa1]i (5stxstwo) (f.91v; l.3). Het participium 
praeteritum actief type molx en moliwx worden door elkaar gebruikt, zoals bij isko`iwx 
(f.94v; l.19) en prorastx[e (f. 93v; l.16)à Eenmaal gaat de indicatief presens uit op my in 
plaats van op mx: imamy (f.94r; l.20). Ook dit is terug te vinden in de basisgrammatica’s 
(Vaillant 1964: 228).  
 
3.1.3. De syntaxis 
 
De syntaxis in de Šestodnevnik is beïnvloed door twee belangrijke factoren. Enerzijds 
drukte de desintegratie van de naamvallen zijn stempel op het gebruik van de naamvallen 
in het Kerkslavisch. Anderzijds was het Grieks vooral bepalend voor de evolutie van de 
verbale syntaxis en hypotaxis (Sels 2009: 33). De invloed van het Grieks is aanwezig via 
syntactische calques, waarbij de hele syntactische structuur van het Grieks wordt 
overgenomen, en via structurele graecismen, Kerkslavische structuren die onder invloed 
van het Grieks ontstaan zijn. Een losse genitief in het eerste geval, tegenover een losse 
datief in het tweede geval (Večerka 1997: 373-374). Toegepast op de vertaling van het 
Hexaemeron, heeft Trost (1978: 69) vastgesteld dat er bij de verbale syntaxis en 
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hypotaxis vooral syntactische calques voorkomen, en bij de nominale syntaxis een 
mengeling van syntactische calques en structurele graecismen (cf. ook Sels 2009: 33).  
 De nominale syntaxis staat onder invloed van de spreektaal. De affiniteit met de 
naamvallen is verdwenen, waardoor ze vaak verwisseld worden. Onder invloed van het 
Grieks wordt dan vaak gekozen voor dezelfde naamval als in het Grieks. Dit gebeurt 
voornamelijk bij voorzetsels. Het is echter niet altijd duidelijk of het gaat om morfologie 
of syntaxis, of het primaire of secundaire fouten zijn of gewoon een mechanische 
vertaling (Sels 2009: 34). In het getranscribeerde fragment worden de naamvallen (los 
van de hypotaxis) meestal correct gebruikt. Afwijkend is bijvoorbeeld wel het gebruik 
van skroz\, dat een keer met een accusatief gebruikt wordt, zoals dat in de oudste 
vertalingen gangbaar was skorz\ twarx (f.91r; l.16) en een keer met een genitief onder 
invloed van het Griekse δια: skroz\ wxs\hx (f.93v; l.2). De competitie tussen genitief en 
datief, een typisch balkanisme dat ook in Šestodnevnik aanwezig is, wordt nader 
toegelicht bij de vertaaltechniek.  
 Vooral bij de verbale syntaxis en de hypotaxis is de invloed van het Grieks 
voelbaar. De vaste participia, die als gerundium worden gebruikt (zie morfologie), het 
verkiezen van de aorist boven het perfectum, het zoeken naar vaste pendanten voor 
Griekse voegwoorden, het gebruik van de losse genitief of datief, de infinitiefzin met 
onderwerp in de datief en accusatief en het gebruik van het pseudorelativum zijn de 
typische syntactische kenmerken van de Šestodnevnik (Sels 2009: 37-43). Zij zijn ook in 
de transcriptie duidelijk aanwezig. Het onderscheid tussen taal en vertaaltechniek is hier 
echter moeilijk te maken. Deze fenomenen worden aan de hand van voorbeelden en in 
vergelijking met Johannes de Exarch, besproken bij de vertaaltechniek. Opvallend is ook 
het gebruik van de defectieve losse datief.  In navolging van de losse datief, wordt een 
participium coniunctum in de datief geplaatst: !ve bo n\kto /t(x) tr;dol1biwyh(x) i 
pos;[nago 5va wid\, s;g;ba wxzdyhan£a swoem; gn\zd;  oustroiw[a, i hote]; oubo 
s\wer; dyhati  /txgravdaetx s\wernoe, 1g; ve paky pr\eml1];, na 1vn;1 
pr\hode]; (f.93r; l.21-26). pr\hode]; staat bij pos;[nago 5va op hetzelfde niveau als 
oustroiw[aà Dit gebeurt ook al in vertalingen uit de tijd van Cyrillus en Methodius 
(Vaillant 1964: 188, 362). 
 
3.1.4. Het lexicon 
 
Ook het lexicon in de Šestodnevnik is duidelijk beïnvloed door het Grieks. Door het 
eeuwenlange vertalen vanuit het Grieks zijn er via populaire woordvormingprocedés veel 
nieuwe woorden ontstaan en is de taal rijker geworden. In het Hexaemeroncorpus worden 
vooral -4ti -wati -owati -i5 -xnx en prefixering en suffixering gebruikt (Sels 2009: 43). 
Hierdoor komen er ook in de transcriptie een aantal athesaurista voor. Er wordt vaak 
gekozen voor morfologische en semantische calques. Leenwoorden en parafrases worden 
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eerder uit de weg gegaan. In navolging van het Grieks worden er heel veel 
gesubstantiveerde adjectieven gebruikt (Sels 2009: 44-48). Ook het lexicon van de 
transcriptie, dat perfect binnen de beschrijving van Sels past, wordt bij de vertaaltechniek 
uitgebreider besproken in relatie tot de Griekse brontekst en in vergelijking met Johannes 
de Exarch.  
 
Dit overzicht toont duidelijk aan dat de taal van de transcriptie helemaal kadert binnen de 
beschrijving van Sels over de taal van De hominis opificio en haar stelling (2009: 66) dat 
de Šestodnevnik één vertaalgeheel vormt. De vertaler maakt gebruik van dezelfde 
syntactische structuren en lexicon. De morfologie en nominale syntaxis in het korte 
fragment zijn vrij stabiel. De oude paradigma’s worden in de meeste gevallen adequaat 
gevolgd en ook de  naamvallen worden meestal vrij correct gebruikt. 
 
3.2. De vertaaltechniek 
 
3.2.1. Algemeen kader 
 
De typische taal van de Šestodnevnik en van andere vertalingen uit de 14de eeuw is een 
gevolg van de eeuwenlange invloed van het Grieks op het Kerkslavisch (Trost 1978: 36). 
Er zit echter ook een welbepaalde vertaaltheorie achter, die zowel met de historische 
context als met de toestand van de taal op dat moment verbonden is. De geschriften van 
twee volgelingen van Euthymius van Tǎrnovo zijn belangrijk voor de theoretische 
fundering van deze theorie. Uit de Skazanije o pismenech van Konstantijn van Kostenec 
en de Pochvalno slovo ter ere van Euthymius, van Gregorius Camblak, komt een 
duidelijk streven naar een letterlijke aanpak naar voren. Het is voor hen de enige manier 
om een linguïstisch correcte vertaling te maken. Aangezien een linguïstisch correcte 
vertaling ook dogmatische correctheid impliceert, is de juistheid van de vertaling 
belangrijk. Of deze theorie en aanpak de norm voor alle vertalingen was, of dat het ging 
om een aantal vertaalgroepen, is niet duidelijk. Hiernaar moet zeker nog contrastief 
onderzoek verricht worden (Sels 2009: 53). 
 De Šestodnevnik wordt stilistisch ook binnen deze theorie geplaatst (Sels 2009: 
52-53; Trost 1978: 39). De bevindingen van de studies van Trost (1978), Radošević 
(1985) en Sels (2001, 2002, 2003, 2009) over de vertaaltechniek van de Šestodnevnik, 
geven een duidelijk en eenduidig beeld over de doelstelling en aanpak van de anonieme 
vertaler. Hij streefde naar een zo groot mogelijke congruentie met het Grieks op alle 
niveaus. 

 
It is absolutely clear that a high level of formal congruence with the Greek original was 
considered the main criterion and the best possible guarantee for the preservation of the 
theological content of the texts. Such congruence was pursued at every level, namely in 
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the composition of the corpus as a whole, in the introduction and titling, in language and 
in style (Sels 2009: 54). 
 

Trost (1978) bespreekt de formele congruentie tussen de Griekse en de Kerkslavische taal 
op basis van lexicon, syntaxis en stijl. Ook Sels (2009) werkt verder binnen dit schema. 
De vertaler probeerde elk van deze categorieën zo getrouw mogelijk in het Kerkslavisch 
om te zetten door voor elke Griekse eenheid een Kerkslavisch equivalent te gebruiken. 

 
Die Zagreber Hexaemeronübersetzung ist bestrebt, den Wortgebrauch, insbesondere auch 
die sehr nuancierte Verwendung der Termini und sonstiger Abstrakta, die subtile Syntax 
und die patristische Rhetorik möglichst genau ins Slavische zu transponieren […] für die 
kleinste im Slavischen erfaßbare semantische Einheit der griechischen Vorlage in der 
slavischen Übersetzung ein positionsgleiches Äquivalent zu konstituieren. […] auch für 
jede funktionelle Einheit der griechischen Vorlage eine semantische Äquivalenz in der 
slavischen Übersetzung zu erreichen.[…] Man kann deshalb auch von einer rein 
zahlenmäßigen oder numerischen Entsprechungsidentität der semantischen und 
funktionellen Einheiten in Vorlage und Übersetzung sprechen (Trost 1978: 40-43). 

 
Trost (1978: 58) en Sels (2009: 55) wijzen er op dat de vertaler ook aandacht heeft voor 
de begrijpelijkheid van de vertaling. 
 

The translator shows at least some consideration for Slavonic idiom as well as for the 
transparency of his text.[…] The o obraz\ `low\ka indeed exhibits occasional- but clearly 
intentional- changes in the word order, such as the shifting of a verb or the removal of a 
hyperbaton. The aim is, undoubtedly, an increase of transparency (Sels 2009: 55). 
 

Ik bespreek achtereenvolgens hoe de 14deeeuwse vertaler in mijn transcriptie omgaat met 
het lexicon en de syntaxis. Vervolgens ga ik na of hij in de transcriptie aandacht heeft 
voor het Kerkslavische idioom. Om de vertaaltechniek duidelijk te illustreren vergelijk ik 
steeds met de variant van Johannes de Exarch. Het is niet de bedoeling om ook de 
vertaaltechniek van de Exarch uitgebreid te analyseren. Hiernaar werd al veel onderzoek 
gedaan. Trost (1978) heeft zijn aanpak duidelijk verwoord. Johannes de Exarch wil de 
“zin” van de brontekst in het Kerkslavisch omzetten. 

 
Dabei verändert und sprengt er aber nicht nur den funktionellen Charakter der 
Vorlagesätze, es steht bei ihm auch nicht die slavische Äquivalenz der kleinsten 
semantischen Einheiten der griechischen Vorlage im Vordergrund, sondern die 
interpretative, sprachlich weitgehend von der griechischen Vorlage gelöste Wiedergabe 
größerer Zusammenhänge. […] Doch gelingt es dem Exarchen, im 
Kontextzusammenhang die Sachverhalts- und Sinnidentität annähernd zu wahren. (Trost 
1978: 46-47). 

 
Voor een uitgebreide bespreking van de vertaaltechniek van Johannes de Exarch en het 
onderzoek ernaar, verwijs ik naar Ikonomova (1998: 186-190). Trost (1978), Radošević 
(1985) en Sels (2002, 2003) hebben in hun studies aandacht besteed aan een vergelijking 
van beide vertaaltechnieken. In deze scriptie ligt de nadruk op de 14deeeuwse taal en 
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vertaaltechniek en wordt Johannes de Exarch alleen gebruikt als vergelijkingsmateriaal, 
om door het contrast een beter beeld te krijgen van de 14deeeuwse vertaaltechniek.  
 
3.2.2. Bespreking van de vertaaltechniek in vergelijking met Johannes de Exarch  
 
Ik bestudeer mijn fragment op basis van het theoretisch kader van Trost (1978: 40-70) en 
Sels (2009: 31-61). Van de belangrijkste lexicale en syntactische kenmerken die in deze 
studies aan bod komen, geef ik steeds een voorbeeld. Aanvullend heb ik de omgang met 
de genitief bij beide vertalers uitgediept en becijferd om een duidelijk beeld te geven van 
de verschillende vertaaltechniek. 
 
3.2.2.1. Het lexicon 
 
Wanneer de 10deeeuwse vertaling naast de 14deeeuwse wordt gelegd, valt eerst en vooral 
de uiteenlopende woordkeuze op. Beide vertalers maken gebruik van een andere, doch 
correcte woordenschat. Zo gebruikt Johannes de Exarch bijvoorbeeld altijd swoistwo, 
terwijl de anonieme vertaler kiest voor sobstw£eà h=dovxstwo (243a; l.10) bij de Exarch 
naast isk;sx (f. 94r; l.10) in de 14de eeuw, zijn slechts twee van de talrijke voorbeelden. 
Opvallend in de 14de eeuw is de voorkeur voor substantieven op i5: c\lom;dr£e (f.94v; 
l.3) naast  c\lomoudrxstwo (243c; l.1) bij de Exarch en d\istw£i (f.94r; l.25) naast 
d\istw' (243b; l.15)à De 14de eeuwse vertaler gebruikt ook veel meer gesubstantiveerde 
adjectieven overeenkomstig het Grieks zoals sladkoe (f.92r; l.8) voor τό ἡδὺ (p.149; l.2 - 
in bijlage) en zloe (f.94r; l.8) voor τὸ κακόν (p.152; l.8). De Exarch vertaalt als slastx 
(240c; l.10) en z'lo (243a; l.5-10). 

De 14de eeuwse vertaler kiest vaak voor morfologische en semantische calques uit 
het Grieks (Sels 2009: 44). Voorbeelden van morfologische calques in de transcriptie zijn 
korenos\katelna (f.94r; l.10) voor ῥιζοτομικη (p.152; l.9). Elk deel van de Griekse 
samenstelling wordt letterlijk naar het Kerkslavisch vertaald. De Exarch gebruikt 
korenxna4 (243a; l.10). ἰσοδυναμοῦσαν (p.153; l.21) wordt rawnosilno (f.95r; l.14) in de 
14de eeuw en rawxno (244b; l.5) bij de Exarch. Ook semantische calques zijn een typisch 
kenmerk van de vertaaltechniek in de Šestodnevnik. Alle betekenissen van het Griekse 
woord worden eveneens overgedragen op het Kerkslavische woord. Het is niet altijd 
duidelijk of het gaat om een calque of een slecht begrip van het Grieks. ὑγρότης wordt 
zowel in de 14de eeuw als door de Exarch als mokrot\ (f.92v; l.20/ 241b; l.15-20) 
vertaald. ὑγρότης wordt in de tweede betekenis: lenig gebruikt. mokrot\ is de vertaling 
van de eerste betekenis: vochtig. bespomo]na (f.94v; l.15) als vertaling van ἀµήχανός 
(p.153; l.4) in de betekenis van enorm, is een gelijkaardig geval. De Exarch vertaalt als 
izdr-dxna (243d; l.1-5). Er worden niet zo veel leenwoorden en parafrasen gebruikt in 
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de Šestodnevnik (Sels 2009: 47). Een voorbeeld van een leenwoord uit de transcriptie is 
Organi (f.92v; l.15) voor τὰ ὄργανα (p.150; l.2). De Exarch vertaalt  s's=d» (241b; l.5).  
 Om de equivalentie met de brontekst zo hoog mogelijk te houden, vertaalt de 
14deeeuwse vertaler elk Grieks woord in één overeenkomstig Kerkslavisch woord (Trost 
1978: 50). Hij vertaalt ζωογονούμενα (p.148; l.15) met het Kerkslavische oviwl4ema 
(91v; l.17), terwijl de Exarch het opsplitst in viwot' en pri5ml- (240a; l.15-20). Dit 
komt talloze keren voor in de transcriptie. Het Griekse προγνώσεις (p.150; l.20) wordt in 
de 14de eeuw als Proraz;m\n£e (f.93r; l.13) vertaald. De Exarch gebruikt een langere 
constructie 5ve pr\vde razoum\wati (241d; l.15-20). In dezelfde lijn, streeft de 
14deeeuwse vertaler ook naar een vaste Kerkslavische vertaling voor elk Grieks woord 
(Trost 1978: 50-51). In het fragment van de transcriptie wordt het woord λόγος drie keer 
gebruikt. In de 14de eeuw wordt het ook drie keer als slowo (f.92v; l.26/ f.93v; l.18/ f.93v; 
l.23) vertaald. In de 10de eeuw wordt het twee keer als slowo (243b; l.1-5/ 243b; l.10-15) 
vertaald. In het derde geval houdt de Exarch rekening met de context en vertaalt Ἐὰν 
ἐπερχώμεθα τῷ λόγῳ (p.150; l.10) als a]e proidem' m»sli3 (241c; l.5-10). De 
14deeeuwse vertaler vertaalt het als a]e prohodimx slowomx (f.92v; l.26). Het Griekse 
woord ψυχή wordt in één alinea drie keer gebruikt (p.152; 13-17). In de 14de eeuw wordt 
het drie keer als zdraw£e vertaald (f.94r; l.23/ f.94r; l.26/ f.94v; l.6), terwijl de Exarch het 
Griekse ψυχή in het eerste (243b; l.10-15) en laatste geval (243c; l.5-10) als s'drawi5 
vertaalt. In het tweede geval gebruikt hij het woord dobronrawi5 (243b; l.20-25).  
 
3.2.2.2. De syntaxis 
 
De invloed van het Grieks bij het vertalen van de syntaxis is heel groot. Vooral de verbale 
syntaxis en hypotaxis liggen heel dicht bij de brontekst (Trost 1978: 51). Ik geef steeds 
een  voorbeeld van elk syntactisch aspect. De 14deeeuwse aanpak en het verschil met 
Johannes de Exarch, wordt duidelijk geïllustreerd door beide vertalingen onder de 
Griekse brontekst te plaatsen. Voor elke functionele eenheid in het Grieks is er een 
Kerkslavisch equivalent. Lidwoorden en voorzetsels zijn geen aparte functionele 
eenheden. 
Gr: Ὁμοῦ τε γὰρ ἐκτίσθη ἕκαστον, καὶ συνεπηγάγετο ἑαυτῷ τῆς φύσεως τὸ ἰδίωμα 
(p.149; l.17-18) 
14de: Wxk;p\ ;bo sxzdano bys(tx) koevdo, i priwovda[e sx sobo1 5s(tx)stwa sobÙstwo 
(f.92v; l.6-7). 
Ex: K'de bo ko5vxdo ih' i s'tworeno, tou ve i pri2 k' seb\ 5stxstwxno5 
swoistwo (241a; l.10).  
 Het vermijden in de Šestodnevnik van perfectumvormen (l-perifrase) ten voordele 
van de synthetische aorist, is duidelijk beïnvloed door het streven naar formele 
congruentie met de brontekst.  In het Grieks is het perfectum ook synthetisch en de 
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vertaler wil met een gelijkaardige vorm vertalen (Sels 2009: 37). In mijn transcriptie 
wordt er slechts een keer gebruik gemaakt van een l-perifrase en dit in een Bijbelcitaat. 
De Exarch maakt veelvuldig gebruik van perfectumconstructies.  
Gr: Ἤδη δέ τις τῶν φιλοπόνων καὶ τὸν χερσαῖον ἐχῖνον ἐτήρησεν (p.151; l.151). 
14de : !ve bo n\kto /t(x) tr;dol1biwyh(x) i pos;[nago 5va wid\ (f.93r; l.21-23). 
Ex: S=t' ve drouzii l1b-]e troud» i zemxnaago 5va s'motrili (242a; l.10-20). 
 De vertaler streeft naar vaste equivalenten voor de Griekse voegwoorden (Sels 
2007: 38). Ηij vertaalt εἰ altijd als a]e, ἄν als oubo, γάρ als bo, ὡς en ὅτι als 4koà De 
Exarch besteedt hier geen bijzondere aandacht aan. Ook de Griekse voorzetsels neemt de 
14deeeuwse vertaler gewoon over. περὶ Θήβας τὰς Αἰγυτίας (p.148; l.18) vertaalt hij met 
/ (iwah(x) eguptxskyh(x) (f.91v; l.23) met plaatsbetekenis. De Exarch vertaalt het als 
w' (iwah' %gupxtxsk»ih' (240b; l.1-5). 
 De 14deeeuwse vertaler vertaalt de Griekse syntaxis en hypotaxis vaak ‘letterlijk’. 
Dit leidt soms tot moeilijke constructies. Zo neemt hij alle Griekse participiavormen 
gewoon over zonder rekening te houden met de context (Trost 1978: 63-64). Opvallend in 
mijn transcriptie zijn de vele participia presens passief. De vertaling van de Exarch met 
een participium praeteritum lijkt veel logischer.  
 Gr: Nόησον ῥῆμα θεοῦ διὰ τῆς κτίσεως τρέχον καὶ τότε ἀρξάμενον καὶ µέχρι νῦν 
ἐνεργοῦν καὶ εἰς τέλος διεξιόν (p.147; l.24-25). 
14de: Raz;m\i gl(agol)x b(o)vi skroz\ twarx tek;]x, i togda na`inaemx i do n(y)n4 
d\istw;e i wx konxcx prohode (f.91r; l.16-18). 
Ex: Razoum\i glagol' bovii po twari tek=]x, i togda na`xn' i do n»n\ 
d\istwou2 i do konxca ishod- (239c; l.10-20). 
 Syntactische calques uit het Grieks  worden courant gebruikt in de Šestodnevnik 
(Trost 1978: 58). In de transcriptie gebeurt dit vooral bij vertalingen van Griekse 
infinitiefzinnen. De 14deeeuwse vertaler vertaalt die soms met het onderwerp in de 
accusatief zoals in het Grieks, en soms met het onderwerp in de datief, zoals dat in het 
Oudkerkslavisch gangbaar was.  
Gr: Καλῶς γὰρ ὡρίσαντό τινες ὑγείαν ἐῖναι τὴν εὐστάθειαν τῶν κατὰ φύσιν ἐνεργειῶν 
(p.152; l.18-19). 
 14de: dobr\ bo ;stawi[e n\c£i zdraw£e byti twxrd/s(tx) ive po 5s(tx)stw; 
d\istw£i (f.94r; l.24-25). Het onderwerp staat in de accusatief. 
Ex: Dobr\ bo nar\kowa[- ini s'drawi5 s=]e dobr\ sto25 5stxstwxn»ih' d\istw' 
(243b; l15-20). De Exarch vertaalt met een participium coniunctum. 
Gr: ὡστε καὶ ἡµᾶς µὴ τῇ παρούσῃ ζωῇ προστετηκέναι (p.151; l.9). 
14de: 4ko ;bo i namx ne wx nastoe];1 viznx prostiratise (f.93v; l.4). Het onderwerp 
staat in de datief.  
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Ex: 4kove i nam' ne sei vizni prilxp\ti (242b; l.5-10). Het onderwerp staat ook in 
de datief. 
 Toch neemt de vertaler niet alles klakkeloos over uit het Grieks. Het duidelijkste 
voorbeeld hiervan is het gebruik van een losse datief voor een Griekse losse genitief, dus 
de keuze van het structurele graecisme boven de syntactische calque van de losse genitief. 
Trost meldt dat er in de vertaling van het Hexaemeron alleen losse datieven worden 
gebruikt (1978: 58). In De hominis opificio worden genitief en datief door elkaar gebruikt 
(Sels 2009: 38-40). In de transcriptie worden de losse genitieven als een losse datief 
vertaald, zoals bijvoorbeeld: 
 Gr: ἤδη  ποτὲ τοῦ ἔαρος προσιόντος (p.150; l.25).   
14de: 1ve n\kogda wxzd;hou prihode]; (f.93r; l.18). 
Ex: hot-]1 ve b»ti pr\m\nou w'zdou[xnoumou (242a; l.1-10).  
 Ook het gebruik van het pseudorelativum dat nog uitvoerig besproken wordt in 
3.3. kan beschouwd worden als een manier om de transparantie van de Kerkslavische 
vertaling te bewaren.  
 Trost (1978: 58-59) en Sels (2009: 36-37) hebben opgemerkt dat een Griekse 
genitief in de 14deeeuw niet altijd consequent door een Kerkslavische genitief wordt 
vertaald. Er wordt soms ook een possessief adjectief of een datief gebruikt. Er is echter 
nog nooit een statistische berekening gemaakt. Dit zou nochtans verhelderend zijn, zoals 
Miklas (1980) in zijn bespreking van de studie van Trost opmerkt. 

 
Die drei möglichen Wiedergaben des Griechischen Genitivus possessivus (-durch Gen., 
Dat., oder analytisch mit Hilfe von poss. Adjektiva), wird von Trost zwar gestreift, führt 
aber mangels einer genauen statistischen Gegenüberstellung zu keinem charakteristischen 
Ergebniss (Miklas 1980: 102). 
 

In het korte fragment dat ik getranscribeerd heb, staan 81 genitieven die niet vast bij een 
voorzetsel of een werkwoord horen. De losse genitieven die allemaal als een losse datief 
vertaald zijn, heb ik niet meegerekend. Dit volstaat om een klein statistisch onderzoek te 
doen. Ik ga eerst na hoe de 14deeeuwse vertaler omgaat met de Griekse genitief, daarna 
vergelijk ik met Johannes de Exarch.  
 In de 14de eeuw wordt de Griekse genitief slechts in 52 van de 81 gevallen ook 
als een genitief vertaald, dus in 64% van de gevallen. Twaalf keer wordt er gekozen voor 
een possessief adjectief, of 15%. Zeven keer wordt er in een datief vertaald of 8,5 %, en 
negen keer met een /tx constructie, of 11%. Eén keer (1,5%) wordt de genitief niet 
vertaald. Het is opvallend dat de vertaler, die anders altijd zo dicht mogelijk bij het Grieks 
wil blijven, dat nu slechts in 64% van de gevallen doet. Er mag echter niet vergeten 
worden dat de 8,5 % datieven, door de algemene vermenging tussen genitief en datief, 
niet zonder meer als een afwijkende vertaling kunnen beschouwd worden. Samen is dat 
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nog altijd maar 72%. Deze cijfers bevestigen dus op een kwantitatieve manier de stelling 
van Sels en Trost over de omgang met de genitief. 
De omgang van Johannes de Exarch met de genitief past binnen zijn algemene 
vertaaltechniek: hij springt er heel vrij mee om. Hij vertaalt slechts 21 keer met een 
genitief, dus 26%. Hij vertaalt de Griekse genitief 25 keer als een possessief adjectief, of 
31%. Hij kiest zeven keer voor een datief, of 9%. In 23 gevallen gebruikt hij een volledig 
andere constructie, of 28%.  De losse genitieven vertaalt hij drie keer als losse datief en 
een keer met een participium coniunctum. Deze cijfers maken de verschillende aanpak 
van de vertalers meer dan duidelijk. 
 
Het algemene overzicht van de vertaaltechniek in de transcriptie en de statistische 
berekening, bevestigen het theoretisch kader van Trost en Sels. Het lexicon en de syntaxis 
worden bepaald door een streven naar een zo groot mogelijke congruentie met de Griekse 
brontekst. Toch wijkt de vertaler soms af van het verwachte patroon en lijkt hij 
bekommerd om het Kerkslavisch. Het contrast met de vertaaltechniek van Johannes de 
Exarch is groot. Hij wil vooral de ‘zin’ overbrengen en is niet bekommerd om de formele 
congruentie.  
 
3.3. Specifieke analyse:  het pseudorelativum  
 
3.3.1. Het gebruik van het pseudorelativum in de 14deeeuwse vertaling 
 
Een van de dingen die bij de transcriptie in het oog springen, is het veelvuldige gebruik 
van het relativum ive om het Griekse lidwoord te vertalen. Er wordt 30 keer een vorm 
van ive gebruikt, waarvan 19 keer in de functie van een lidwoord.  
 Het gebruik van het pseudorelativum past ogenschijnlijk goed in de 14deeeuwse 
vertaaltechniek en haar streven naar het behoud van de numerieke identiteit met de 
brontekst. Het is een van de gemeenschappelijke kenmerken die de groep 14deeeuwse 
theologische vertalingen delen (Sels 2009: 40). In vier studies over de Šestodnevnik  werd 
reeds aandacht besteed aan dit fenomeen. Trost (1978: 51-57) en Radošević (1985: 160-
161) hebben zich over het gebruik ervan in het Hexaemeron gebogen, terwijl Sels (2001: 
171-173; 2009: 40-43) De hominis opificio heeft bestudeerd. De studie van Radošević is 
erg beknopt. De studie van Sels uit 2001 is verder uitgewerkt en verfijnd in de studie van 
2009. Daarom maak ik enkel gebruik van Trost (1978) en Sels (2009). Trost geeft een 
kort overzicht van het gebruik van het pseudorelativum in de 14deeeuwse vertaling in 
relatie tot het Griekse lidwoord. De vertaling van het Hexaemeron wordt op één lijn 
geplaatst met de vertaling van de Dialectica, die ook tot de groep theologische 
vertalingen behoort. Trost vergelijkt het gebruik in de 14de eeuw met het gebruik in de tijd 
van Cyrillus en Methodius en Johannes de Exarch. Sels bespreekt uitgebreid het gebruik 



47 
 

in De hominis opificio in relatie tot het Griekse lidwoord. Haar theorie wijkt enigszins af 
van de conclusies van Trost. Ik spits me toe op het gebruik van het pseudorelativum in de 
transcriptie en ga na of het overeenkomt met de globale inzichten van Trost en Sels. 
 Sels en Trost zijn het erover eens dat het gebruik van ive meer is dan gewoon 
formalisme om de numerieke identiteit met de brontekst te behouden. Niet elk Grieks 
lidwoord wordt immers door een vorm van ive vervangen. Het gebeurt alleen wanneer 
het Kerkslavisch anders niet begrijpelijk zou zijn. 

 
Den griechischen Artikel nur dann im Slavischen mit iže wiedergeben, wenn ohne iže die 
ins Slavische transponierte griechische Periode nicht verständlich wäre. Keinesfalls 
verwenden diese Texte [ Zagreber Hexaemeronübertsetzung en Dialektikübersetzung -
SD] den slavischen Artikel-ersatz dort, wo er als Verständnishilfe entbehrlich ist (Trost 
1978: 54). 
 
As for the use of the Article-ersatz Trost’s findings again apply to the ‘O obraz\ `low\ka’ 
(Sels 2009: 41). 

 
Sels onderscheidt vier categorieën voor het gebruik van het pseudorelativum, gebaseerd 
op de Griekse brontekst. In al deze categorieën zou de constructie zonder lidwoord niet 
begrijpelijk zijn.  

1. Wanneer er tussen het Griekse lidwoord en het bijhorende substantief een genitief 
of voorzetselbepaling staat. Het begrip wordt niet belemmerd wanneer de Griekse 
genitief door een possessief adjectief vervangen wordt. In die gevallen wordt er 
geen pseudorelativum gebruikt. 

2. Wanneer er in het Grieks een gesubstantiveerd participium wordt gebruikt en er 
tussen lidwoord en participium een object staat. 

3. Wanneer er in het Grieks een gesubstantiveerde infinitief voorkomt en tussen 
lidwoord en infinitief een bepaling (voorzetselbepaling, bijwoord) staat, of 
wanneer de gesubstantiveerde infinitief verbogen wordt.  

4. Wanneer er in het Grieks een gesubstantiveerde voorzetselbepaling (met 
lidwoord) staat. 

Trost maakt ook melding van categorie 1 en 2. Hij haalt ook 3 aan, maar alleen in het 
kader van de vertaling van de Dialectica.  
 

Grundsätzlich die geleichen Bedingungen sind […] maßgebend, wenn auch der 
stilistische Charakter der Dialektik des Johannes von Damaskus ein anderer ist […] In der 
kirchenslavischen Dialektikübersetzung wird der griechische Artikel im Slavischen u.a. 
markiert, wenn zwischen Artikel und substantiviertem Infinitiv ein Adverb steht […] oder 
wenn der substantivierte Infinitiv als Casus obliquus gebraucht wird […] oder wenn der 
substantivierte Infinitiv als Genitivattribut in der griechischen Vorlage zwischen Artikel 
und Bezugswort steht (Trost 1978: 53-54). 
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Sels geeft een overzicht van het ‘paradigma’ van ive als lidwoord in de 14deeeuwse 
vertaling van het Hexaemeroncorpus.  

 
This ‘article-like relative pronoun’ takes on various forms, mostly determined by number 
and gender, less by case (Sels 2009: 40). 

 
Ze onderscheidt vier vormen: ive,  5ve, 4ve en ihve en geeft bij elke vorm de gevallen 
waarin ze worden gebruikt. Voor de duidelijkheid heb ik de resultaten in een tabel 
geplaatst. 
 
Enkelvoud Mannelijk  Onzijdig Vrouwelijk 
Nominatief  ive 5ve 4ve 
Genitief  ive 5ve 5ve 
Datief  ive 5ve 5ve 
Accusatief  ive 5ve 5ve 
Instrumentalis ive 5ve 5ve 
Locatief  Ive 5ve 5ve 
Meervoud    
Nominatief Ive 4ve 5ve 
Genitief ive/ ihve ive/ ihve ihve 
Datief ive/ ihve ive/ ihve ihve 
Accusatief ive/ ihve 4ve 5ve 
Instrumentalis ive/ ihve ive/ ihve ihve 
Locatief ive/ ihve ive/ ihve ihve 

 
Dit paradigma is echter niet stabiel. 
 

The use of the various forms of ive lacks consistency […]. The form of the ‘article-like 
ive’ often depends on the form of the Greek article, disregarding the gender in Slavonic 
(Sels 2009: 41). 

 
Samenvattend kan er gesteld worden dat het pseudorelativum wordt gebruikt als 
vervanger voor het Griekse lidwoord wanneer de Kerkslavische constructie anders niet 
begrijpelijk zou zijn. Dit gebeurt volgens een paradigma dat niet altijd consequent wordt 
nagevolgd.  

Ik geef een overzicht van de 19 gevallen waarin ive als lidwoord wordt 
gebruikt in mijn transcriptie. Ik heb ze ingedeeld in de categorieën die Sels heeft 
afgebakend. Het Grieks en de variant van Johannes de Exarch worden steeds vermeld. 
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Categorie 1: Tussen lidwoord en substantief - invoeging van genitief of 
voorzetselbepaling  
 

1. Gr: τὴν ἐν τῇ γενέσει καἰ φτορᾷ κτίσιν (p.148; l.4-5) 
14de:eve wx b»t£i i tl\n£i twarx (f.91r; l.26/ f.91v; l.1-2)  
Ex: 5ve w' b»tii i w' txli priobr\teni5 (239d; l.5-15) 

2. Gr: καὶ ἔκαστον τῶν ζῴων, ταῖς ἐφεξης διαδοχαῖς συντηρούμενον (p.148; l.8) 
14de: i koevdo /t(x) viw/tn£ih(x) ihve po sih(x) pr\et£i sxhran4ema do 
skon`an£a wxsego pr\posilaetx (f.91v; l.6-9) 
Ex: i k»im'vxdo viwotom' por-dxn-2 pr\m\n» s'hran\5m» do 
s'konx`ani4 wxsemou pr\prowavda5t' (239d; l.20-25/ 240a; l.1-5) 

3. Gr: διὰ τὴν ἐκ φύσεως ὑπεροψίαν (p.149; l.20-21) 
14de: za eve /t(x) 5stxstwa grxdyn5 (f.92v ; l.9-11) 
Ex:  pr\zorxstwa c\]a, 5ve ot' 5stxstwa imat' (241a; l.20-25) 

4. Gr: τὴν πρὸς τοὺς πολλοὺς ὁμοτιμίαν οὐ καταδέχεται. (p.149; l.21) 
14de: eve kx mn/gymx edino`xstia ne prieml5tx (f.92v; l.10-11) 
Ex: k' m'nog»im' rawxno`xsti4 ne ra`it' priimati (241a; l.25) 

5. Gr:  και ὄφις τὴν ἐν τοῖς ὀφταλμοῖς βλάβην ἐξιᾶται βοσκηθεὶς μάραθρον (p.150; 
l.18-19) 
14de: I zmi eve wx ¯`i1 wr\dx isc\l4etx pasy mora`xà (f.93r; l.11-12) 
Ex: I zmi4 o`xn=3 bol\znx izl\`it' molotr' gr»z'[ià (241d; l.10-15) 

6. Gr: Αἱ δὲ προγνώσεις τῆς περὶ τὸν ἀέρα μεταβολῆς (p.150; l.20) 
14de: Proraz;m\n£a ve eve / wxzd;hou pr\loven£a (f.93r; l.13) 
Ex: A 5ve pr\vde razoum\wati pr\m\n» w'zdou[xn»2 (241d; 15-20) 

7. Gr: τινα κέκτηται τὴν πρὸς τὸ κατὰ φύσιν οἰκείωσιν (p.152; l.11-12) 
14de: n\koe imatx eve kx 5s(tx)stw; priswoen£e (f.94r; l.14-15) 
Ex: n\kako imat' 5ve k' 5stxstwou pripr-veni5 (243a; l.20-25) 

8. Gr : τὴν εὐστάθειαν τῶν κατὰ φύσιν ἐνεργειῶν εἰπὼν (p.152; l.18-19) 
14de : twxrd/s(tx) ive po 5s(tx)stw; d\istw£ià (f.94r; l.25) 
Ex : 5stxstwxn»ih' d\istw'à (243b; l.15-20) 

9. Gr: Ὃ καὶ ἐπὶ τῆς κατὰ ψυχὴν εὐξίας (p.152; l.19) 
14de: Eve i ive po d(ou)[i zdraw£a rekx (f.94r; l.26) 
Ex: 5ve i pri dou[xn\5mx dobronrawii rek»i (243b; l.20-25) 

10. Gr: Εἰ ἡ λέανινα στέργει τὰ ἐξ αὐτῆς τέκνα (p.152; l.26) 
14de: lxwica l1bitx 4ve /t(x) n5e `eda (f.94v; l.9) 
Ex: lxwica l1bit' `-da swo4 (243c; l.15-20) 

11. Gr: καὶ παρ᾿αὐτὴν τὴν τροφὴν τῶν κατὰ τοῦ τρέφοντος βλασφημιῶν ἀνεχόμενοι 
(p.154; l.11-12) 
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14de: i wsamoi pi]i ihÙve napita1]ago h;l5n£i trxpe]eà (f.95v; l.18-19)  
Ex: i pri tomx bra[xn\ houl» sl»[-]e glagolem»2 na kr'm-]aago i 
pri5ml=]e 2à (244d; l.20-25) 
 

Categorie 2: Gesubstantiveerd participium 
 

12. Gr: Ἃ γὰρ οἱ κατὰ πολλὴν σχολὴν τοῦ βίου καθεζόμενοι (p.153; l.22) 
14de:  $ve bo ive na mn/z\ oupravn5n£i vit£a s\de]e (f.95r; l.16-17) 
Ex:  5ve bo po welikou oupravneni1 viti4 sego s\d-]ei (244b; l.10-20) 

13. Gr: οἱ ἐπὶ τῶν διαγραμμάτων σεμνῶς καθεζόμενοι καὶ τὴν κόνιν καταχαράσοντες 
(p.154; l.1-2) 
14de: ive pisan£i rad(i) `(e)stno s\de]ei i prah(x) na`xrta1]e (f.95v; l.4-6) 
Ex: ive k'nigami s\d-]e popelou na`rxta3t' (244c; l.15-20) 

14. Gr: οἱ τὸν ποιήσαντα αὐτοὺς καὶ τρέφοντα κύριον οὐ µόνον οὐκ ἀγαπῶντες 
(p.154; l.8-9) 
14de: ~to rek;t(x) ive sxtwor[ago ih(x) i pita1]ago g(ospod)a ne l1be]e 
(f.95v; l.15-16) 
Ex: ~xto im=t' re]i ive s'tworx[aago 2 i kr'm-]aago gospoda ne l1b-]e 
(244d; l.10-20) 

 
Categorie 3: Gesubstantiveerde infinitief 
 
Ingevoegde bepaling: 

15. Gr: οὐ µόνον τὸ διὰ πάντων διήκειν τοῦ κτίσαντος ἡµᾶς τὴν ἐπιμέλειαν (p.151; 
l.6-7) 
14de: Ne tx`£; eve skroz\ ws\h(x) prohoditi Sxzdaw[ago nas(x) pope`en£e 
(f.93v; l.1-2) 
Ex:  Ne t'`i3 wxse prohodit' tworxca na[ego stroi (242b; l.1-5) 

16. Gr:  ἀλλὰ τὸ καὶ παρὰ τοῖς ἀλόγοις τινὰ εἶναι τοῦ µέλλοντος αἴσθυσιν (p.151; l.7-
8) 
14de: nx i eve wx beslowesnyh(x) byti n\koe b;d(ou)]ago /];]en£e (f.93v; l.3-
4) 
Ex:  n'  i 5ve w' beslowesxn»ih' 5st' n\kako `1ti5 (242b; l.5-10) 

17. Gr: τὸ µὴ γράμμασι διδαχθῆναι  (p.152; l.5) 
14de: eve ne pisanmi na;`ennomx byti (f.94r; l.3-4) 
Ex: 5ve ne b=dem' k'nigami naou`eni (242d; l.20-25) 

Verbogen infinitief: 
18. Gr : Ταῦτα ἀπόδειξιν ἔχει τοῦ ἀδιδάκτους εἶναι τὰς φύσεις ἁπάντων (p.153; l.17) 
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14de : S£a ;kazan£e im;tx eve nena;`ennomx byti 5s(tx)stwa (f.95r; l.7-8) 
Ex : Se wxse oukazani5 imat', 4ko ve neou`ena b»wa3t' 5stxstwa (244a; 
l.20-25) 
 

Uitzondering : 
 

19. Gr: Τὸ δὲ μνημονικὸν τῆς χάριτος (p.154; l.4) 
14de: A eve pametnoe bl(ago)d(\)ti (f.95v; l.7) 
Ex: A 5ve pomxn\ti blagodatx (244c; l.20-25) 

 
 De categorisering die Sels heeft gemaakt is duidelijk toepasbaar op de 
voorbeelden uit de transcriptie. Slechts een geval (19) valt buiten de verschillende 
categorieën. Er zijn geen voorbeelden van categorie 4 terug te vinden. Categorie 1 is het 
populairste: in 11 van de 19 gevallen wordt er een vorm van ive gebruikt, wanneer er 
tussen lidwoord en substantief een voorzetselbepaling staat. Er is echter geen enkel 
voorbeeld van een ingevoegde genitief die aanleiding geeft tot het gebruik van  ive als 
lidwoord. Nochtans zijn er gevallen waar er in het Grieks een lidwoord staat en ook 
verwacht zou worden in het Kerkslavisch. Toch is dit niet het geval. Zo wordt 
προαπουθήσῃ τὰς τοῦ µέλλοντος ἀναπαύσεις (p.151; l.11) als pr\dxlovi[i boudou]ago 
;pokoen£a (f.93v; l.8) vertaald, terwijl pr\dxlovi[i 5ve boudou]ago ;pokoen£a 
verwacht wordt, en τὰς τῶν συλλογισμῶν λέγω πλοκάς (p.153; l.23) wordt vertaald als 
sxbran£ihx gl(agol)1 pleten£aà Sels maakt wel melding van dergelijk gebruik (2009: 
42) ἡ τῆς ὕλης εὔχροια wordt in De hominis opificio vertaald als eve we]i dobromast£e 
[148r (1-5)]. Categorie 2, ive bij een gesubstantiveerd participium, komt driemaal voor. 
Categorie 3, ive bij een infinitief komt viermaal voor, waarvan een keer in de verbogen 
vorm. Het feit dat categorie 3 ook voorkomt, spreekt tegen Trost, die deze categorie niet 
vermeldt in het kader van het Hexaemeron. Het laatste geval (19) is een eigenaardige 
constructie. pametnoe is als lange vorm al gestubstantiveerd en wordt door eve een 
tweede keer gesubstantiveerd. Noch Trost, noch Sels vermeldt een dergelijk gebruik. Het 
is waarschijnlijk een anomalie. 
 De voorkomende pseudorelativa in de transcriptie passen grotendeels binnen het 
door Sels opgestelde paradigma. Enkel (5) en (9) wijken af.  Bij (5) eve wx ¯`i1 wr\dx 
wordt ive verwacht voor mannelijk accusatief enkelvoud. Het vrouwelijke eve is 
waarschijnlijk beïnvloed door de vrouwelijke accusatief in het Grieks τὴν βλαβην. Bij (9) 
Eve i ive po d(ou)[i zdraw£a rekx wordt eve verwacht. 
 Tot zover passen de voorkomende pseudorelativa volledig binnen het theoretisch 
kader van Sels. Wanneer er echter nagegaan wordt of alle gevallen voldoen aan de 
basisvereiste van Trost en Sels voor het gebruik van het lidwoordachtige ive, namelijk de 
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begrijpelijkheid van het Kerkslavisch, dan valt onmiddellijk op dat dit bij een deel van de 
voorkomende gevallen zeker niet het geval is. De twee duidelijkste voorbeelden hiervan 
zijn (4) en (12), waar Johannes de Exarch dezelfde constructie gebruikt, maar het 
pseudorelativum gewoon weglaat. Anderzijds zijn er, naast de genitiefconstructies ook 
nog andere constructies in de transcriptie, waar volgens de ‘regels’ een pseudorelativum 
verwacht wordt (zie ook Sels 2009: 43). ἔχομεν τὴν πρὸς τὰ λυποῦντα διαβολήν (p.152; 
l.16) wordt vertaald als imamy kx /skrxbl41]im(x) nizloven£e (f.94r; l.20-21) terwijl 
men imamy 5ve kx /skrxbl41]im(x) nizloven£e zou verwachten. 
 De voorbeelden uit de transcriptie passen binnen het paradigma en de categorieën 
van Sels. De vier voorbeelden van categorie 3, spreken tegen Trost, die dit type niet 
vermeldt in het kader van het Hexaemeron. Uit de voorkomende gevallen in de 
transcriptie blijkt dat het pseudorelativum niet louter om structurele redenen gebruikt 
wordt. Er bestaat geen strikt basiscriterium. Toch heeft  het pseudorelativum ook geen 
louter stilistische functie om zo getrouw mogelijk de Griekse brontekst te weerspiegelen. 
Het wegblijven van een pseudorelativum bij genitiefconstructies en het feit dat niet elk 
lidwoord met een vorm van  ive vertaald wordt, spreken deze hypothese tegen.  

 
3.3.2. De aanpak van Johannes de Exarch 
 
Johannes de Exarch lost de lidwoordproblemen in de meeste gevallen op door een 
constructie met een possessief adjectief te gebruiken. In categorie 1 doet hij dat vier keer 
in (5), (8), (9) en (10). Ook (2) is een gelijkaardig geval. Hij kiest drie keer voor een 
constructie met lidwoord in (1) en (7) op dezelfde manier als in de14deeeuwse vertaling, 
en in (6) met een gesubstantiveerde infinitief. Van (3) maakt hij een relativumconstructie, 
in (4) vertaalt hij het lidwoord gewoon niet, in (11) vormt hij de zin helemaal om. In 
categorie 2, vertaalt hij in (12) het lidwoord gewoon niet, in (13) splitst hij de zin op in 
hoofd- en bijzin, en in (14) gebruikt hij dezelfde lidwoordconstructie als in de 14deeeuwse 
vertaling. In categorie 3 gebruikt hij in (15) en (18) een andere constructie en vertaalt in 
(16) en (17) met een relatiefzin. De uitzondering (19) vertaalt hij met een 
gesubstantiveerde infinitief. Het is erg moeilijk om hier conclusies uit te trekken. Het is 
wel duidelijk dat een constructie met lidwoord de Exarch niet vreemd is. Hij vertaalt vaak 
vrij, maar kiest toch drie keer voor dezelfde oplossing als in de 14deeeuw met een vorm 
van ive: (1) (7) en (14). 
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3.3.3. De historische wortels van het pseudorelativum 
 
Het gebruik van het pseudorelativum is een zeer eigenaardige, typisch Kerkslavische 
constructie, die in geen enkele Slavische spreektaal voorkomt en al sinds het ontstaan van 
het Oudkerkslavisch wordt gebruikt (Večerka 1997: 174). 

 
Gelegentlich werden griechische Konstruktionen der Vorlagen wörtlich nachgebildet und 
dann nachgeahmt. So dient das Relativpronomen ive als Ersatz für griech. Fügungen mit 
dem Artikel, besonders attributiv, und ferner dessen Nom. Sing. Ntr. 5ve mit dem 
Infinitiv verbunden, für die griech. Konstruktion des Infinitivs mit dem Artikel (τὸ) 
(Leskien 1962: 177). 
 

Ook Trost (1978) heeft de vergelijking gemaakt tussen het gebruik van het 
pseudorelativum in de vroege vertalingen en bij Johannes de Exarch. 
 

Es sei gleich angemerkt, daß bereits der Übersetzung Konstantin-Kyrills die Verwendung 
von iže als Markierung des griechischen Artikels nicht fremd ist, nur die 
Anwendungsfrequenz ist bei ihm geringer. Der Exarch Johannes dagegen vermeidet iže 
als Artikelersatz (Trost 1978: 52). 

 
Dit komt niet overeen met de bevindingen in het fragment, waar de Exarch driemaal het 
Griekse lidwoord op identiek dezelfde wijze vertaalt als in de 14deeeuwse vertaling. 

Het pseudorelativum wordt volgens Oudkerkslavische grammatica’s, net als in de 
14de eeuw, gebruikt bij infinitieven, substantieven en participia, en soms ook bij 
adjectieven, voorzetselbepalingen en citaten (Večerka 1989-2002: III 172). Het gebruik is 
duidelijk ingevoerd onder invloed van het Grieks, maar wordt daarna soms ook gebruikt 
in originele literatuur (Vecerka 1996: III 174). Het gebruik van ive als lidwoord is in het 
Oudkerkslavisch zeker nog niet stabiel. Ive komt meestal voor in de nominatief. Daarom 
is het niet altijd duidelijk of het gaat om een echt lidwoord of een relatiefzin zonder 
koppelwerkwoord. Bovendien bestaan er nog tal van andere constructies om hetzelfde te 
vertalen (Večerka 1997: 375). 

 
Zusammenfassend kann man sagen, daß iže z.T. als tatsächlicher Artikel zur 
Hervorhebung der anschießenden Satzglieder bzw. Sätze verwendet wird, z.T. jedoch 
auch schon einen spezifischen Satztyp (den Relativsatz) konstituiert, wobei die 
Angleichung des ersten an das zweite nicht in allen Fällen restlos durchgeführt ist. Auf 
jeden Fall handelt es sich im Aksl. um ein teilweise künstlich unter griechischem einfluß 
herausgebildetes, merkmalhaft schriftsprachliches Ausdrucksmittel (Večerka 1996: III 
176). 
 

Het basiscriterium van Trost en Sels is ook niet van toepassing op de Oudkerkslavische 
vertalingen. 

 
Anders als in der Zagreber Hexaemeronübersetzung und in der Kirchenslavischen 
Dialektikübersetzung finden wir in den Evangelientexten unter den Beispielen mit 
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nachgestelltem Präpositionalattribut auch solche Markierungen des griechischen Artikels, 
die nicht unbedingt zum Verständnis des Satzes erforderlich sind (Trost 1978: 55). 

 
Een Gieks lidwoord kan ook vertaald worden als een participium van byti (Večerka 
1989-2001: III 173). Ook in de 14deeeuwse vertaling van De hominis opificio komt dit 
voor (Sels 2009: 42). Dit gemengde gebruik zou erop kunnen wijzen dat er ook in de 
14de eeuw nog steeds een band tussen het pseudorelativum en de relatiefzin bestond. Bij 
onderzoek van de voorkomende gevallen in de transcriptie blijkt een interpretatie als 
relativum in de meeste gevallen onmogelijk of zeer vergezocht. Het oorspronkelijk 
aanvoelen van een pseudorelativum als echt relativum lijkt in de 14de eeuw verdwenen 
(cf. ook Vaillant 1964: 359). 
 
Uit dit kleinschalig onderzoek over het pseudorelativum, blijkt dat overeenkomstig de 
studies van Trost (1978) en Sels (2009) het pseudorelativum, dat al sinds het ontstaan van 
het Oudkerkslavisch bestond, in de 14deeeuwse Šestodnevnik frequent gebruikt wordt. De 
categorieën van Sels, die nauwkeuriger en correcter zijn dan die van Trost, vormen samen 
met het paradigma dat ze heeft opgesteld een goed theoretisch kader. Het basiscriterium 
van Trost en Sels is niet bindend voor alle voorkomende gevallen. Het lijkt of het 
pseudorelativum aanvankelijk gebruikt werd om helderheid te scheppen, maar later is 
uitgebreid tot een stijlmiddel om de congruentie met de brontekst te bewaren. De indruk 
wordt gewekt dat de vertaler zelf kon beslissen wanneer hij een pseudorelativum 
gebruikte. Ook de vorm lag schijnbaar niet vast. Er lijken geen strikte grammaticale 
regels op basis van bron- of doeltekst te bestaan. Het is echter voorbarig om op basis van 
19 voorbeelden algemene conclusies te trekken. Het schema van Sels is een goed 
vertrekpunt voor verder vergelijkend onderzoek binnen de Šestodnevnik en andere 
Servisch-Kerkslavische theologische vertalingen. Het kan wellicht ook dienen om het 
pseudorelativum te onderzoeken in andere Zuid-Slavische vertalingen en originele 
literatuur. 
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Conclusie 
 
Bij het beëindigen van deze scriptie overloop ik nog eens “in vogelvlucht” mijn 
bevindingen. Het is duidelijk dat de historische en literaire context, het doelpubliek en het 
bestaande lexicale materiaal belangrijke factoren zijn om een vertaling beter te kunnen 
begrijpen en beoordelen. De Šestodnevnik is vertaald in een periode van politieke 
desintegratie in Zuidoost-Europa, die paradoxaal genoeg gepaard ging met een culturele 
bloei. Deze heropleving  in de 14de eeuw was geconcentreerd rond de Berg Athos en de 
spirituele stroming van het hesychasme. De laatste reddingsboei om aan de territoriale 
ondergang te ontsnappen, was de orthodoxie. Hierdoor was deze beweging zeer 
conservatief en bekommerd om de juistheid van het woord. Een juiste vertaling was in 
hun ogen een zo letterlijk mogelijke vertaling van het Grieks. Het doelpubliek in die 
periode was geletterd en had een grondige kennis van het Grieks. De vertaling van het 
Hexaemeron door Johannes de Exarch daarentegen, is duidelijk beïnvloed door een heel 
andere context. Hij schreef ondermeer voor een gewoon publiek van pas bekeerde 
Bulgaren en moest putten uit een Kerkslavisch lexicon waarin nog niet alle Griekse 
theologische begrippen een vast equivalent hadden. In beide periodes bleven de 
geschriften van Basilius de Grote zeer invloedrijk, niet alleen om theologische redenen, 
maar ook omwille van de heldere en pragmatische inslag van zijn geschriften. 

De Šestodnevnik  behoort tot een groep theologische vertalingen uit de 14de eeuw. 
Deze vertalingen zijn tot stand gekomen in een milieu dat nauw verbonden was met 
Athos en het hesychasme. Uit het onderzoek naar de teksttraditie van de Šestodnevnik 
blijkt dat er slechts vijf tekstgetuigen beschikbaar zijn, en dat deze slechts in een beperkt 
gebied verspreid zijn. Er is verder onderzoek vereist naar de receptie van de Šestodnevnik 
om het uiteindelijke belang er van binnen de 14deeeuwse Kerkslavische letteren te 
bepalen.  

Het eigenlijke linguïstische onderzoek is mogelijk gemaakt door de transcriptie 
van een gedeelte van Codex Chilandaricus en de contrastieve presentatie met de vertaling 
van Johannes de Exarch. Het is duidelijk dat de taal van de transcriptie gekenmerkt wordt 
door een grote invloed van het Grieks op de verbale syntaxis en de hypotaxis. Dit past 
binnen de algemene beschrijving van Sels over de taal van De hominis opificio. Zij stelt 
ook een desintegratie van de naamvallen en de oude paradigma’s vast. Dit is in het korte 
fragment minder duidelijk. 

De vertaaltechniek, gebruikt in de transcriptie, ligt helemaal in de lijn van de 
bevindingen van Trost en Sels. Dit komt duidelijk naar voor bij een vergelijking met de 
vertaaltechniek van Johannes de Exarch. De 14deeeuwse vertaler probeert telkens de 
kleinst mogelijke eenheid en structuur van het Grieks naar het Kerkslavisch om te zetten, 
terwijl de Exarch veel vrijer omspringt met de brontekst. Ik heb de vertaling van de 
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Griekse genitief zonder voorzetsel en los van een werkwoord, in detail bekeken. De 
Exarch vertaalt 26% van de Griekse genitieven met een Kerkslavische genitief, terwijl de 
vertaler van de Šestodnevnik 64% van de genitieven naar dezelfde naamval omzet. Dit 
illustreert de verschillende aanpak van beide vertalers. Het percentage in de 14de eeuw is 
echter eerder laag. Dit bevestigt de stelling van Trost en Sels. Zij wijzen op een afwijking 
van het normale vertaalpatroon bij de omzetting van de genitief. De vertaler van de 
Šestodnevnik zet de Griekse genitief veel minder consequent om in een Kerkslavische 
pendant. Mijn berekeningen staven hun bevindingen: de vertaler wijkt in 46% van de 
gevallen af van het verwachte vertaalpatroon.  

Het onderzoek naar het pseudorelativum in mijn transcriptie wijst uit dat het 
model van Trost onvolledig is. Het schema van Sels, dat een uitgewerkte en verbeterde 
versie van Trost is, kan wel op de voorkomende gevallen in mijn transcriptie toegepast 
worden. Het basiscriterium van Trost en Sels, het begrijpelijk maken van de vertaling in 
het Kerkslavisch, kan niet zonder meer onderschreven worden. Ik schuif als verklaring de 
hypothese naar voor dat het pseudorelativum, dat al sinds het begin van het 
Oudkerkslavisch bestond, in de 14deeeuwse Šestodnevnik frequenter werd gebruikt om 
duidelijkheid te scheppen in de letterlijke omzettingen van de Griekse structuren, maar 
naderhand ook als een stilistisch middel gebruikt werd. Er werden geen strikte 
grammaticale regels gehanteerd. Het schema van Sels is in ieder geval een uitstekend 
hulpmiddel, en kan als richtsnoer gebruikt worden voor verder vergelijkend onderzoek, 
niet alleen voor de Šestodnevnik en andere theologische vertalingen, maar ook voor 
andere Zuidoost-Europese 14deeeuwse Kerkslavische vertalingen en originele literatuur. 

Ik zou deze scriptie willen beëindigen met een bedenking. In de inleiding stelde ik 
de vraag of de 14deeeuwse Kerkslavische vertalingen in Zuidoost-Europa een vast eigen 
grammaticaal systeem vertonen, los van het Griekse origineel. Op basis van mijn scriptie 
kan ik daarover uiteraard geen uitspraak doen. Ook de huidige stand van het onderzoek 
laat nog niet toe om definitieve conclusies te trekken. Talloze manuscripten moeten eerst 
nog uitgegeven, bestudeerd en vergeleken worden. Genoeg stof voor nog verschillende 
generaties vorsers en geïnteresseerde slavisten. 
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Bijlagen 
 

1. Codex Chilandaricus 405: ff.91r-95v  met aangebrachte foliëring. 
2. E. Amand de Mendieta & S. Rudberg (1997): Basilius von Caesarea: Homilien 

zum Hexaemeron ὈΜΙΛΙΑ Θ: 146-161. Verwijzingen naar CH en de editie van 
Aitzetmüller zijn toegevoegd. 



 

 


