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Hij die ons allen zonder dwaling verlichtte
Boekepigrammen in de Byzantijnse manuscripten van
Pseudo-Dionysius de Areopagiet 1
Sien DE GROOT

Abstract

This article offers an overview of the book epigrams in the manuscripts of Ps.-Dionysius
the Areopagite. lt explores which epigrams regularly occur in these manuscripts and
which ones are rather exceptional, with special attention to the relationship between the
poems and the main texts of the Corpus Areopagiticum. Equally, it argues for the importance of studying the epigrams within their manuscript context. As such, the findings are
connected to and supported by the methodology of the so-called New or Material Philology. Lastly, the article offers incentives to study the reception of Ps.-Dionysius through
the book epigrams preserved next to the very texts.

BOEKEPIGRAMMEN: EEN KORTE INTRODUCTIE

Het boekepigram is een typisch Byzantijns genre. Het combineert de voorliefde van Byzantijnen om objecten te voorzien van metrische verzen 2 met de
uitgesproken boekcultuur van deze periode. 3 Een boek was niet alleen een
medium om tekst over te dragen, maar ook een waardevol bezit en daarom
evenzeer de moeite waard om met verzen te worden beschreven als fresco's,
juwelen of zelfs gebouwen. Verzen die aangebracht werden op manuscripten,
noemt men boekepigrammen, door Marc Lauxtermann gedefinieerd als ' [ ... ]
poems that are intimately related to the production of literary texts and
manuscripts. ' 4 Hoewel Lauxtermanns definitie ruimte laat voor interpretatie,
benadrukt ze het inherent materiële karakter van deze teksten. Gedichten kunnen pas tot het genre gerekend worden als ze een zekere relatie hebben met het
manuscript op zich, of met de hoofdteksten die erin opgenomen zijn.
Dit onderzoek is tot stand gekomen dankzij financiering van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO),
in samenwerking met het Database of Byzantine Book Epigrams-project (UGent). Speciale dank gaat uit naar
Prof. dr. Marc De Groote en Julie Boeten voor hun commentaar en suggesties bij dit artikel.
Zie bijvoorbeeld de vier volumes verschenen in de reeks Byzantinische Epigramme in inschriftlicher Überlieferung (uitgegeven door W. Hörandner, A. Rhoby en A. Paul), die getuigen van een wijdverspreid gebruik
om objecten te voorzien van verzen.
Bernard-Demoen 2017.
Lauxtermann 2003, 197.
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Deze epigrammen bevinden zich met andere woorden op de grens tussen de
tekst en de buitenwereld. Ze bemiddelen tussen de hoofdtekst van het manuscript enerzijds en de lezer anderzijds, en vervullen in die zin een functie gelijkaardig aan parateksten in de definitie van Gérard Genette, die deze teksten ook
wel 'drempels' noemt. 5 In het geval van boekepigrammen is dat liminale aspect vrij letterlijk te nemen : de overgrote meerderheid van de epigrammen bevindt zich op een grenspositie in het manuscript, dus bij het begin of einde van
een tekst, of van het handschrift an sich. Boekepigrammen onderscheiden zich
van andere parateksten doordat ze in metrum geschreven zijn.
Griekse boekepigrammen uit de Byzantijnse periode (500-1500) worden
verzameld in de Database of Byzantine Book Epigrams, een project van de
Universiteit Gent. 6 Op basis hiervan zijn diverse inleidende artikels over het
genre verschenen. 7 Op de algemene kenmerken ervan zal ik hier niet dieper ingaan: graag verwijs ik hiervoor naar het artikel van Renaat Meesters in Handelingen (2016), waarin hij de verschillende functies en genres van boekepigrammen uitgebreid bespreekt.

BOEKEPIGRAMMEN EN MATER1AL PHILOLOGY

Onderzoek naar boekepigrammen kan gesitueerd worden binnen het methodologische kader van de zogenaamde material philology, voor het eerst onder die
naam besproken in een speciale uitgave van het tijdschrift Speculum (1990).
De new of material philology wil terugkeren naar de middeleeuwse roots van
het filologische onderzoek, die ongetwijfeld in het manuscript liggen. Aanhangers van de stroming roepen ertoe op een manuscript en een manuscript-folio
te beschouwen als het werk van verschillende ambachtslieden, ieder met een
eigen sociale positie en visie. 8 Het folio wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van 'different systems of representation,' 9 zoals tekst, decoratie en notities, die met elkaar concurreren en interageren. Waar de oude filologie voornamelijk aandacht besteedde aan het reconstrueren van het abstracte 'werk',
richt de nieuwe filologie zich eerder op het 'artefact'. Met andere woorden:
literatuur kan niet los van haar materiële drager gezien worden, voor middeleeuwse literatuur het manuscript. 10
Deze noties zijn interessant voor de studie van boekepigrammen, omdat ze
ons toestaan de epigrammen als een volwaardig element van het manuscript te

7

9
10

Genene 1987, passim, maar meest uitgesproken 7-8.
hnp://www.dbbe.ugent.be/ . De database bevat op heden (oktober 2018) 9788 unieke manuscriptteksten.
Zie bijvoorbeeld Bentein et al. 2009; Bentein et al. 201 0; Demoen 2013; Meesters 2016; Bernard-Demoen
20 17. Verdere bibliografie kan gevonden worden op de About-pagi na van de Database of Byzantine Book
Epigrams (http://www.dbbe.ugent.be/about).
Nichols 1990, 7
Nichols 1990, 7.
Driscoll 2010, 90. Driscoll onderscheidt het werk, de tekst en het artefact (93-95).
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beschouwen en niet enkel als een afgeleid product van de hoofdtekst. Deze
epigrammen zijn immers, meer nog dan andere teksten, nauw verbonden met
het handschrift als materieel object. Hun functie wordt hierdoor volledig bepaald: een tekst is pas een boekepigram als het een inscriptionele functie heeft,
of met andere woorden neergeschreven is op het manuscript waarmee het te
maken heeft.
Dat betekent dat één en dezelfde tekst, afhankelijk van zijn drager, al dan
niet een boekepigram kan zijn. Dit heeft verschillende implicaties. [n de eerste
plaats kan het gebeuren dat gedichten die oorspronkelijk als boekepigram geschreven werden, wegens hun literaire kwaliteiten opgenomen zijn in literaire
anthologieën. Anderzijds is het mogelijk dat gedichten die oorspronkelijk zuiver literair bedoeld waren, om een of andere reden geherinterpreteerd werden
als boekepigram. Van beide categorieën zullen we verder in het artikel een
voorbeeld bespreken.
Bovendien is het belangrijk om in kaart te brengen hoe de epigrammen zich
verhouden tot de rest van het manuscript, dus de hoofdteksten, de andere parateksten, maar evengoed de illuminaties en overige decoratie. Zo is bijvoorbeeld de vraag of een boekepigram al dan niet in een ander kleur inkt geschreven is dan de hoofdtekst, niet zonder betekenis: het bepaalt hoezeer een epigram als blikvanger fungeert op een pagina. We moeten er rekening mee houden dat epigram en hoofdtekst elkaar wederzijds beïnvloeden. Een lezer die
eerst een tekst-gerelateerd boekepigram gelezen heeft, zal de hoofdtekst op
een andere manier lezen dan iemand die dat niet gedaan heeft.
[n de rest van dit artikel bekijken we een case study, namelijk de boekepigrammen in de manuscripten van Ps.-Dionysius de Areopagiet. Na een korte
introductie op het corpus bestuderen we eerst hoe de epigrammen normaal verdeeld zijn over de manuscripten. Vervolgens richten we ons op meer uitzonderlijke gevallen.

PSEUDO-DIONYSIUS DE AREOPAGIET: EEN DUISTER FIGUUR

Uit de vroeg-Byzantijnse periode is ons een mysterieus corpus van Griekse
teksten overgeleverd op naam van de Bijbelse figuur Dionysius de Areopagiet.
Het bestaat uit vier theologische traktaten 11 en tien brieven, geadresseerd aan
verschillende Bijbelse figuren. Dionysius kennen we uit het Bijbelboek Han11

Meestal wordt naar deze teksten verwezen met hun Latijnse titel. De respectievelijke titels luiden De Caelesti
Hierarchia, De Ecclesiastica Hierarchia, De Divinis Nominibus en De Mystica Theologia. Ps.-Dionysius
beweert eveneens auteur te zijn van een zevental andere werken, waarnaar hij in de overgeleverde traktaten
terugverwijst (zie bijvoorbeeld OCH Xll.4, met verwijzing naar een werk Over de goddelijke hymnen; en
DCH XV.6, waar gerefereerd wordt aan een werk Over de symbolische goddelijke woorden). Behalve deze
verwijzingen is hier echter geen spoor van overgebleven. Door de meeste moderne auteurs wordt dan ook
aangenomen dat deze teksten nooit geschreven zijn (Louth 2016, 26-27).
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delingen. 12 Daar wordt beschreven hoe hij zich na een speech van Paulus op
de Areopagus-berg tot het Christendom bekeerde. Ook Eusebius vermeldt de
Areopagiet in zijn Kerkgeschiedenis als de eerste bisschop van Athene. 13 In de
Byzantijnse periode werd zonder veel twijfel aangenomen dat het zogenaamde
Corpus Areopagiticum inderdaad van de hand van Dionysius was. Modem
onderzoek 14 heeft echter overtuigend aangetoond dat de teksten gedateerd
moeten worden rond de overgang van de vijfde naar de zesde eeuw. De werkelijke auteur is onbekend, maar consensus heerst dat hij in Syrië te situeren is.
Het corpus kende in de middeleeuwen een vrij grote populariteit. Vrij snel
na het verschijnen werd het vertaald in het Syrisch; later volgde ook een Latijnse vertaling. In het Grieks zijn ons 141 corpus-handschriften bekend, of,
met andere woorden, manuscripten waarin alle teksten van het corpus zijn opgenomen.15 Daarnaast werd vaak geciteerd uit de werken van Ps.-Dionysius in
verzamelhandschriften. In dit artikel zijn het echter de corpus-handschriften
die ons interesseren.
Al in de vroegste manuscripten die ons bekend zijn, komen de teksten niet
in een ' naakte' vorm voor, maar zijn ze omgeven door paratextueel materiaal,
dat overigens doorheen de volledige overleveringsgeschiedenis vrij stabiel
blijft. 16 Bijgevolg is de eerste fase van de ontstaansgeschiedenis, namelijk die
waarin de teksten zonder commentaar bestonden, voor ons niet meer toegankelijk: al in onze oudste manuscripten hebben we te maken met een corpus dat
een zekere mate aan redactie en annotatie ondergaan heeft. De manuscripten
bieden vooreerst een proloog, toegeschreven aan Maximus Confessor, die een
overzicht van het leven van Dionyius geeft. Daarop volgen enkele inleidende
scholia over de werken van Dionysius die verloren gegaan zijn (of: die nooit
bestaan hebben: zie voetnoot 11) en een lexicon van specifieke woorden die
door Ps.-Dionysius gebruikt worden. Rondom de hoofdteksten treffen we verklarende schol ia aan die toegeschreven worden aan Maximus Confessor of Johannes van Scythopolis. Daarnaast zijn er ook structurerende parateksten te
vinden in het corpus, zoals titels en inhoudstafels.
12

13

14

15
16

T1vèç oÈ /îvlipeç KOÀ.ÀTJ0tvreç uutéi> (sc. nuu¼i) fo[cmmcmv, Èv otç Ka\ l'.tovucnoç ó ApeonuyiîT]ç Ka\ YllVTI
ovóµun t.áµup1ç KUi ËîEpol m>V UUîOÎÇ (Hand. 17:34).
'Em toutoiç rnl tov Apeoituyiîî]v ÈKEîvov, t.1ovucnoç övoµu um:éi>, öv Èv tuîç npáé;ecn µetà ritv Èv ApEfr\l
itáy((l itpoç A0T]vuiouç nuuÀ.Ou liT]µT]yopiuv itp&tov mcncilcrm àvéypmvev ó AouKfu;, rijç Èv A0ijvuiç
ÈKKÀTJcriuç itp&tov ÈiticrKoitov àpx_uiwv îtÇ /frepoç t.wvumoç, rijç KoptvO[wv nupo1Kiuç n01µ~v, yeyovtvm
imopeî (Eusebius, HE 111.4.10-11 ).
Twijfels bestonden al in de renaissance, maar onderzoek naar de kwestie begon in de l 9dc eeuw. Pioniers op
dit vlak waren Johann Georg Engelhardt, Josef Stiglmayr en Hugo Koch, die artikels schreven over hoe de
auteur van het Corpus Areopagiticum respectievelijk Plotinus en Proclus als bron gebruikt heeft en dus noodzakelijkerwij ze na deze auteurs geleefd moet hebben. Later werd de datering verder verfijnd, enerzijds op
basis van de liturgische gebruiken die Ps.-Dionysius beschrijft, anderzijds op basis van citaten van de teksten
bij latere auteurs. Zie Rorem-Lamoreaux 1998, 9-1 1, die argumenteren dat de werken ruwweg tussen 485 en
528 geschreven moeten zijn. De auteurs pleiten zelf voor een compositiedatum in de 6dc eeuw.
Suchla 1990, 14-33.
Zie ook Suchla 1990, 36-37, die opmerkt dat een dergelij ke corpus-vorming voor patristische literatuur niet
ongewoon is.
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BOEKEPIGRAMMEN IN DE MANUSCRJPTEN VAN Ps.-DIONYSIUS

Binnen het geheel van parateksten nemen boekepigrammen een bijzondere
plaats in. Zoals hoger opgemerkt onderscheiden ze zich van andere parateksten doordat ze in metrum geschreven zijn. In het vervolg van dit artikel bestuderen we deze teksten, met oog voor hun functie binnen de manuscripten en
hun relatie met andere teksten van het corpus.

Een typisch manuscript
De Griekse manuscripten van Ps.-Dionysius zijn groot in aantal en bieden dus
een representatief beeld van het voorkomen van boekepigrammen in Byzantijnse handschriften. Als we kijken naar de verdeling van boekepigrammen in
de manuscripten van Ps.-Dionysius, kunnen we een onderscheid maken tussen
de normale situatie en een aantal uitzonderlijke gevallen.
Laten we beginnen met de normale situatie. Aan het begin van een manuscript vinden we vaak 'laudatory' of 'dedicatory' epigrammen die respectievelijk de auteur of de patroon van een handschrift eren. 17 De logica van het manuscript vereist vervolgens dat epigrammen die nauw verbonden zijn met één
bepaalde tekst, bij het begin of het einde van die tekst staan. De epigrammen
die eerder te maken hebben met de productie van het manuscript (bijvoorbeeld
de colofon-epigrammen, die over het beëindigen van een manuscript gaan),
bevinden zich doorgaans op het einde van het handschrift.

Lo/epigrammen of auteur-gerelateerde epigrammen
Een lofepigram dat zich regelmatig aan het begin van een manuscript bevindt,
is het volgende gedicht, geschreven door Christophorus Mitylenaeus: 18
(1) Ei<; Tov äy10v A10v6owv Ëv<i::Ki::v - c. 32>

5

10
17
18

'Eyó:>, ~iovumE, 'tOAµ& Kat ')..J,yëtv
cbc; OUK faA.ácr0T1c; f;V yuvatKoc; KOtA.iq.,
à.AA.' àyyéA.otc; µáA.tcr'tCl cruvtEmyµévoc;
ävco0EV ~A.0Ec; ÈK 1tóA-ou, <pucrtc; çÉV'Tl,
~po'tüîc; à1tayyéUoucra 1távm 1tpoc; µépoc;
i-à i-&v àûA.cov myµái-cov Ö1tcoc; Ëzot.
O'\JTO) ytVCÓ<JKët<; -ràc; (J.ÛÀ.OU<; OUcriac;·
oÜTco 0ëcopëîc; f;V0fouc; 0Ecopiac;·
oihco <pavëpoîç i-àç <pucmç i-&v àyyf'A,mv·
oihm - TO µEîÇov - ÜyyëA.oc; cru TI]V <pUcrtV.
Zie Meesters 2016, 173-176 voor een verdere verklaring van de terminologie.
De Groote (ed.) 2012, 80 (n. 86).
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"On Saint Dionysios because of... 19
I am so bold, Dionysios, as to say
that you were not bom from a woman's womb,
but that you had a place among the angels
and carne down from heaven, an alien nature,
to proclaim to mortals in every detail
the immaterial ranks, the nature of each.
This is how you know the immaterial beings;
this is how you contemplate divine contemplations;
this is how you reveal the natures of the angels;
this is how, above all, you too are an angel."
Dit gedicht komt, voor zover bekend, in vier Byzantijnse manuscripten van
Ps.-Dionysius voor als boekepigram. 20 Het is een typisch voorbeeld van een
laudatory of auteur-gerelateerd epigram, dat de auteur en zijn geschriften
prijst, zonder strikt met één tekst verbonden te zijn . Typerend voor het genre
is bovendien dat de auteur in de tweede persoon aangesproken wordt. Ten
opzichte van andere boekepigrammen is dit gedicht eerder uitzonderlijk, in die
zin dat de auteur ervan een bekende dichter is, namelijk Christophorus Mitylenaeus; in de meerderheid van de gevallen zijn boekepigrammen ons immers
anoniem overgeleverd. Bijgevolg komt het gedicht niet enkel als boekepigram
bij de teksten van Ps.-Dionysius voor, maar eveneens in collecties met gedichten van de Versus varii van Christophorus, waar het ni et als boekepigram fimgeert.21
In de corpus-handschriften van Ps.-Dionysius bevindt dit epigram zich aan
het begin, nog vóór de hoofdteksten of de inleidende proza-parateksten. Het
epigram schept meteen een bepaald beeld van Ps.-Dionysius: hij is niet slechts
een auteur, maar ook een Ü"f'YEÀOÇ [ ... ] .~v cpumv ( een engel van nature). Dionysius is dus een intermediair tussen hemel en aarde. De nadruk op de verklaring van hemelse wezens en engelen toont aan dat Christophorus zijn inspiratie
voor dit gedicht voornamelijk in het traktaat De Caelesti Hierarchia gezocht
heeft.22

Een cyclus van tekst-gerelateerde epigrammen
Van een andere aard zijn de tekst-gerelateerde epigrammen. Elk werk van het
corpus is verbonden met één specifiek boekepigram (de Brieven gelden daar19

20
21

22

Vertaling geciteerd uit Bernard - Livanos, 201 8, 173 -1 75.
Z ie http://www.dbbe.ugent.be/ty p/l 23 8. Laatst geraadpleegd op 3/08/201 8.
Het belangrijkste manuscript hiervan is de l 3d' -eeuwse codex bewaard in Grotta ferrata, Bibi. de/la Badia
greca, Z. a. XXIX (De Groote 201 2, XXVII-XXVIII ).
Zie ook Bernard - Livanos 201 8, 550-55 1.
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bij als één werk). Samen met een aantal andere, minder stabiele gedichten (zie
verder) vormen deze epigrammen een duidelijk afgelijnde cyclus. Al deze
gedichten zijn geschreven in dactylische hexameters en zeer kort (2-4 verzen).
Vijf ervan waren al opgenomen in de Patrologia Graeca-editie 23 van het Corpus Areopagiticum, maar Vilhelm Lundström signaleerde nog andere epigrammen en besprak in totaal 10 gevallen.24 Op basis van verder onderzoek
van de manuscripten kunnen we stellen dat de cyclus uit 1 1 verschillende
'types' van epigrammen bestaat. Hoewel het duidelijk is dat deze epigrammen
samen horen, bestaat er over het auteurschap ervan geen duidelijkheid.
Als voorbeeld van een vast, tekst-gerelateerd epigram citeer ik het gedicht
bij het werk De Ecclesiastica Hierarchia, waarin Ps.-Dionysius de werking
van de kerkelijke hiërarchie bespreekt. Het traktaat gaat over de handelingen
van de hiërarch tijdens verschillende rituelen in de Kerk.

(2) 1:uµpoÄ,a 0wmmfolV lEp&v ÉvoëtÖÉï µu0(fl
Et<; Évt!CTJV <lVÉÀUCJUÇ Évü<; q>ÓEO<; µtUV UtyÀî]V.

25

"De symbolen van de goddelijke priesters heb je met een enkelvoudig
woord
In de ene, eenvormige straling van het ene licht opgelost."26
Zowel op het vlak van inhoud als op dat van inbedding in het manuscript verschilt dit korte epigram duidelijk van het vorige voorbeeld: het vat in zeer
gebalde vorm samen waar het traktaat De Ecclesiastica Hierarchia over gaat,
met name hoe Ps.-Dionysius de opeenvolgende handelingen van religieuze
rituelen interpreteert als symbolen voor het Ene, goddelijke. De woordenschat
grijpt sterk terug op de hoofdtekst, waar de nadruk eveneens ligt op het idee
van eenheid: Ps.-Dionysius verkondigt in zijn werken dat de veelheid die we
op aarde waarnemen een afspiegeling is van het Ene. 27 Vormen van woorden
als ÉvoetÖTJ<; (eenvormig), Ei<; (één) en ÉvtKÓ<; (enkelvoudig, individueel) keren
dus vaak terug en gaan in oorsprong terug op het neoplatonische gedachtengoed van Plotinus en Proclus. Het is, kortom, duidelijk dat het epigram specifiek voor dit traktaat geschreven is en er bijgevolg nauw mee verbonden is. Het
komt dan ook in de overgrote meerderheid van de corpus-handschriften bij het
traktaat voor.

23

24

25
26

27

PG3,116-117 .
Lundström 1900, 140-142.
DBBE type 462 (http://www.dbbe.ugent.be/typ/462). Laatst geraadpleegd op 18/01 /2018.
Tenzij anders vermeld, citeer ik eigen vertalingen.
Zie bijvoorbeeld DEH 111 .13, waar de auteur beschrijft hoe Christus door zijn menswording tegelijk uit eenheid veelheid geworden is.
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Dat geldt ook voor vier andere epigrammen 28 van de cyclus. In de grote
meerderheid van de gevallen vinden we deze gedichten in de directe omgeving
van het werk waarbij ze horen. Meestal gaan ze aan de tekst vooraf en vormen
ze een kort statement dat de lezer een idee geeft waarover de tekst zal gaan. Ze
bieden, met andere woorden, een in metrum gestelde korte inhoud op het werk
en ze bezitten hier een structurerende functie, 29 die ze delen met bijvoorbeeld
titels en inhoudstafels. Vaak wordt die gelijkenis (letterlijk) verder in de verf
gezet doordat ze in dezelfde kleur inkt geschreven zijn als die andere structurerende parateksten.
In een minderheid van de manuscripten is de positie van de tekst-gerelateerde epigrammen anders. Het vaste epigram komt net nà het einde van de
hoofdtekst. Dat geeft de gedichten een andere functie. Eerder dan de lezer op
voorhand een (zeer) korte inhoud van het werk te bieden, vormt het epigram
hier een kleine samenvatting van de tekst waarop het volgt.
De manuscripttraditie toont aan dat de vijf epigrammen nauw verbonden
zijn met het corpus Areopagiticum als geheel. Ze komen in quasi alle overgeleverde corpushandschriften voor, al moet opgemerkt worden dat het epigram
bij de Brieven minder trouw gekopieerd werd dan de andere vier. Vaak gaat
dat gepaard met een algehele vermindering in de aandacht die in het manuscript besteed wordt aan decoratie en andere extra's. De Brieven komen aan het
einde van het corpus, waar scriba's minder geneigd blijken om versierde initialen, sierbogen en gekleurde inkt te gebruiken. Het feit dat ook het vaste epigram hier ontbreekt, terwijl titels en inhoudstafels wél nog steeds gekopieerd
werden, schijnt erop te wijzen dat deze boekepigrammen niet enkel een structurerende functie hadden, maar ook als een vorm van decoratie ingezet werden.
Een prachtvoorbeeld van deze decoratieve functie bieden de manuscriptvolumes Flor. Plut. 13, dextr. 1-3. 30 Dit J 3de_eeuwse handschrift bevat een Latijnse vertaling van de werken van Ps.-Dionysius. Wat dit manuscript bijzonder interessant maakt, is het feit dat vier van de hoger beschreven hexameterepigrammen mee gekopieerd werden. In tegenstelling tot wat men zou ver28

Met name de volgende: DBBEtype 6 (http://www.dbbe.ugent.be/typ/6, inc. A-yyv,.ucfiç oo<p(riç à.µnpuyµnm

nou.à KtX11onç - soms met à.-yyv,.ucó\v ypn<pilirov als variant voor de eerste twee woorden): verbonden met De
Cae/esti Hierarchia; DBBE type 51(http://www.dbbe.ugent.be/typ/5 1, inc. Eiç vóov niyÀ.JÎevm Oeóypa<pa
xdÀ.En ~áljlnç): verbonden met De Divinis Nominibus; DBBEtype 90 (http://www.dbbe.ugent.be/typ/90, inc.
Kal vóov n1yÀ.JÎevrn À.meç Kal yvó\mv èóvrrov): verbonden met De Mystica Theologia en DBBE type 48

29

30

(http://www.dbbe.ugent.be/typ/48, inc. Eiç yvÓ<pov niyÀ.JÎi;vrn µoÀ.ó\v &VOEtÖÉoç à.px:fjç): verbonden met de
Brieven. Alle types laatst geraadpleegdop 18/01 /2018.
Zie Meesters 2016, 175: 'Wat de DBBE text-related epigrams noemt, wuden we nog het best kunnen
omschrijven als structurerende boekepigrammen. Het zijnepigrammendie structuur bieden aan de lezer door
informatie te geven over wat gaat komen of wat voorbij is.'
Zie Lundström 1900, 143-145. Het manuscript is online beschikbaar: http://teca.bmlonline.it/lmageViewer/
servlet/1mage Viewer?idr=TECAOOO l335579&keyworks=Dionysius%20Areopagita#page/l/mode/1up.
Laatst geraadpleegd op 18/01 /2018. De drie volumes zijn door één hand geschreven en vormen samen een
volledige versie van het corpus.

HIJ DIE ONS ALLEN ZONDER DWALING VERLICHTTE

13

wachten, zijn de epigrammen echter niet mee vertaald: ze zijn eenvoudigweg
bewaard in het Grieks, zij het getranslittereerd in Latijnse letters. De gedichten
zijn neergepend in sierletters, afwisselend in rode en blauwe inkt. Ze worden
telkens gevolgd door een Latijnse parafrase en een verklarend scholion. Het
feit dat extra verklaring en vertaling als nodig werden aangevoeld door de samensteller van het manuscript, wijst erop dat het doelpubliek vermoedelijk
niet in staat was om de Griekse epigrammen te begrijpen. Toch was de visuele
aanwezigheid van het epigram in de (Griekse) voorloper van dit manuscript
belangrijk en sterk genoeg om de tekst over te nemen. Dit indiceert dat de
functie van de epigrammen doorheen de tijd veranderd was: de inhoud van de
tekst ruimt deels plaats voor de zuiver visuele, structurerende functie. Visueel
hoort de hoofdtekst voorafgegaan te zijn door een epigram, en die nood was
zo sterk dat zelfs een voor de lezer niet te begrijpen tekst mee gekopieerd
werd.
Naast de vijf vaste, tekst-gerelateerde epigrammen bevat de cyclus zes andere epigrammen, die minder stabiel blijken. Hoewel ze qua vorm zeer gelijkaardig zijn (ze bestaan uit min of meer hetzelfde aantal verzen, ze gebruiken
dezelfde woordenschat, ze zijn eveneens geschreven in dactylische hexameters, ze spreken de auteur aan in de tweede persoon . .. ), functioneren ze op een
andere manier.
Een voorbeeld van een dergelijk epigram is het volgende:
(3) :Eov vóov à.p8ëÓcraç;, ~t0vócru:, XëÓµacrt Ila&ou
KUt -rpu:páouç; 0EÓTI]"COS ÖÀflV <l.KTÎVU 7t00~craç;,
äcp0twv à.v0pómotcrt 0Ewvuµfr1s nÓpEç; aÏyÀflV. 31
"Je hebt je verstand gelaafd, Dionysius, aan de stromen van Paulus
En je verlangde naar de volledige straal van de drievoudige goddelijkheid.
Zo schonk je de mensheid de onvergankelijke straling van de goddelijke
naam."
Zoals we ook in het vorige voorbeeld zagen, grijpt het epigram volledig terug
op de thematiek die bij Ps.-Dionysius zo uitvoerig aan bod komt. De auteur
wordt voorgesteld als een doorgeefluik: doordat hij zelf in de leer geweest is
bij Paulus (een verwijzing naar de historische Dionysius, over wie gezegd
wordt dat hij door Paulus bekeerd is), kan hij aan de overige mensheid de goddelijke wijsheid schenken. Het woord 0EwvuµtT)S (de goddelijke naam) op v. 3
verwijst naar het traktaat De Divinis Nominibus. Passend bij de teksten van
Ps.-Dionysius wordt bovendien niet expliciet over God gesproken. De auteur
31

DBBE type 147 (http://www.dbbe.ugent.be/typ/l 47). Laatst geraadpleegd op 18/01 /2018.
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verwijst eerder naar ' het Ene' of 'de goddelijkheid ', dan naar een gepersonifieerde God. Toch functioneert dit epigram anders dan het vorige voorbeeld. In
de manuscripten komt het minder vaak voor, aangezien het niet meteen als een
vast onderdeel van het corpus geldt, en het kan op verschillende posities
geplaatst worden. We vinden het epigram voor of na verschillende van de traktaten.
In de meeste getuigen zijn zowel de vijf vaste als de zes minder stabiele epigrammen verbonden met een zekere hoofdtekst, al kan het precieze traktaat in
het geval van de minder stabiele epigrammen variëren . Een aantal manuscripten vertoont hier echter variatie: daar werden een aantal van de epigrammen
als een mini-anthologie op één folio verzameld. Dit kon op twee momenten in
de geschiedenis van het manuscript gebeuren. In bepaalde manuscripten kunnen we vaststellen dat dezelfde kopiist zowel deze mini-anthologie als de
hoofdtekst geschreven heeft. In dat geval kunnen we ervan uitgaan dat de verzameling van gedichten onderdeel uitmaakte van het originele plan van de codex. Een andere optie is dat een latere hand de epigrammen samengevoegd
heeft. Dit kan bijvoorbeeld een lezer zijn, die door het manuscript (of een ander Ps.-Dionysius manuscript) gegrasduind heeft en vond dat de epigrammen
die bij de teksten staan, het waard waren om extra in het daglicht gesteld te
worden. Een voorbeeld hiervan is de codex Vat. Borg. Gr. 22, waar Marsilio
Ficino, de 15de eeuwse humanist, op f. 4r-v zeven van de hexameter-epigrammen samengebracht heeft.

Colofon- of kopiist-gerelateerde epigrammen
Het typische Byzantijnse manuscript sluit af met een colofon-epigram, waarin
de scriba iets vertelt over zijn werk, of eventueel over de persoon die opdracht
gegeven heeft om de codex te vervaardigen. Vaak is zo'n colofon-epigram
zeer formulair. Uit de Byzantijnse periode zijn een aantal standaard colofonformules bekend waarmee honderden manuscripten beëindigd werden. 32
Daarnaast kon een colofon gecomponeerd worden dat specifiek betrekking
had op een bepaald manuscript, waarin bijvoorbeeld terugverwezen werd naar
de inhoud ervan. Een voorbeeld:
( 4) <K >aÀ&v Lt n:ávnov oÀpiou KÀî]pouxiaç
mu't"T]v n:poKpivm; .~v 01,iJyopov PiPÀov
n:po'Ó0T]KU .OÎÇ 0ÉtcOU<Jl <lV'rÀ'llO"Ul Xáptv·
32

De voornaamste voorbeelden zijn DBBE ty pe 199 (http://www.dbbe.ugent. be/typ/ l 99: "Omu:p é,Évot
xufpoucnv lóEîv nmp(óu, / oihcoç Kat oi ypácpon Eç PtPÀ(ou , ÉÀOç) en DBB E type 76 (http://
www.dbbe.ugent.be/typ/76:' H µÈv xdp ~ ypál)laoa ~ 7t€îat , á cpc;i / ypacp~ or; µévu elç XJJÓvouç
7tÀTJp€o, ái:ouç). Beide epi grammen komen in meer dan honderd getuigen voor, met de nodige variatie. Over
het eerste epigram, zie Treu 1977. Voor meer informatie over de tweede fo rmule, zie Garitte 1962 en Atsalos
199 1.
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1tTJY~ yáp Ècrn Çcoonot&v vaµáîCOV.
Öç Tàç àûÀouç î&v vócov 0ecopiaç
îOV voûv Ka0ápaç crapKtKrov µoÀucrµáTcov
cracp&ç Ötl]UKpivtcrë îOÎÇ ~powîç ~Àinëtv,
Kat návmç ~µàç ànÀav&ç Kmauyácmç
ËöëtÇêV ~µîv npoç 0ë01tîiav .-pi~ov
Kat îTJVöë mcH&ç ÈK nó0ou îëîpcoµtvoç.
Lá~aç µovacr~ç náµnav ~XPëtcoµtvoç
Ëypmve wû 8fovToç ucrîëpouµtvljv
Èv tjj unvcócrët î&v 1tëV1xp&v ypaµµáTcov. 33
"Van alle mooie zaken van de gezegende erfenis
Dit god-geïnspireerde boek verkiezend
Heb ik het voorgelegd aan wie de gratie volledig wil uitputten.
Het is immers een bron van leven gevende stromen.
Hij die de immateriële beschouwingen van de geest duidelijk onderzocht heeft
Het verstand gezuiverd van de vleselijke smet Zodat de stervelingen ze konden zien
En ons allen zonder dwaling verlichtte,
Toonde aan ons het pad naar de aanschouwing van God
En zo is hij vol geloof uit verlangen gewond. 34
Sabas, de algeheel verdorven monnik,
Schreef dit boek, dat later kwam dan juist is
Te midden van het slaapverwekkende van de arme letters."

Dit epigram is zowel auteur- als kopiist-gerelateerd. Hoewel Dionysius niet
expliciet vermeld wordt in het gedicht, is het door de positie duidelijk dat het
op hem betrekking heeft; het staat immers achteraan in een manuscript dat
enkel de teksten van Ps.-Dionysius bevat. Het eerste deel van het epigram lijkt
kenmerkend voor het laudatory-genre 35 : het prijst de auteur van het hoofdwerk op een manier die overeenkomt met andere lofdichten op Dionysius (hij
heeft ons gelouterd van onzuiverheden, zijn boek is een bron van leven schenkende stromen, ... ). Evengoed is het echter een typisch colofon-epigram,
waarin de kopiist ons zijn naam meedeelt en een bekende bescheidenheidsformule uitspreekt (hij is 'náµnav ~XPëtcoµtvoç' , of 'geheel en al verdorven ' ).
Dit epigram maakt meteen duidelijk dat de classificatie van boekepigrammen
33
34

35

DBBE occ 6408 (http://www.dbbe .ugent.be/occ/6408). Laatst geraadpleegd op 18/01 /201 8.
Sc. Gewond door liefde voor God. Voor deze betekenis van het werkwoord n,pciJmcro, zie Lampe, s.v.
mpciJmcro: 1394-1 395.
Zie Meesters 2016, 173-1 76, voor meer in formatie in verband met de functionele classificatie van boekepigrammen.
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niet rigide is: we kunnen weliswaar bepaalde functies ten opzichte van personen of elementen betrokken in de boekproductie onderscheiden, maar in één
epigram kunnen meerdere ervan voorkomen.
TWEE UITZONDERLIJKE GEVALLEN

Ten slotte wil ik hier ingaan op twee specifieke voorbeelden van manuscripten
of epigrammen die buiten het normale patroon vallen. Daarmee wil ik voornamelijk aantonen dat de diversiteit binnen het genre erg groot is, en dat, naast
het kopiëren van de traditioneel met de hoofdteksten verbonden epigrammen,
een ruime creativiteit mogelijk was.
Een eerste voorbeeld is de zogenaamde Hymne aan God, die in de manuscripttraditie en in secundaire literatuur afwisselend werd toegeschreven aan
Gregorius van Nazianze, Proclus én Dionysius de Areopagiet. 36
(5)

5

10

15

11:ávnuv ÈnÉKEtva· 'tl yàp 0éµtç Ö.ÀÀo <JE µÉÀ11:E1v;
TI&ç Myoç uµVî)<JEl <JE; (JU yàp ÀÓyû) OUÖEVt PTJ'tÓV.
TI&ç vóoç à0piJcrEt crE; m:, yàp vóü) ouÖEVt ÀT]móç.
Moûvoç Èmv ä.cppacrwç· Ènd -rÉKEÇ Öcrcra ÀaÀEÎ'tm.
Moûvoç Èmv ä.yvwcrwç· Ènd TÉKEÇ Öcrcra voEÎ'tat.
Ilávm <JE Kat ÀaÀÉOV'ta, Kat ou ÀaÀÉOV'ta ÀtyalVEl.
Ilávm <JE Kat VOÉOV'ta Kat ou VOÉOV'ta yEpalpEt.
Buvot yáp "CE 11:ó801, l;uvat ö' möîvEç ánáv-cwv
J\µcpt cré· crot ÖÈ -cà 11:ávm 11:pocrEUXE-cm· dç crÈ ÖÈ 11:ávm
~uv0Eµa <JOV VOÉOV'ta ÀaÀEÎ crtycóµEVOV Üµvov.
~01. Évt 11:ávm µévEt· crot ö' à0póa 11:ávm 0oáÇEt.
Kat 11:áv-rwv -céÀoç Ècrcrl, Kat Eiç, Kat 11:ávm, Kat ouÖElÇ,
ÛUX Êv Èmv, OU 11:ávm· 11:avcóvuµE, 11:ffiÇ <JE KaÀÉcrcrw,
Tov µóvov àtliJïcr-cov; 'YnEpVE<pfoç ÖÈ KUÀU7t"Cpaç
Tlç vóoç oupavlÖTJÇ EtcröucrE-rm; "IÀaoç EÏT]ç,
37
-cQ 11:áv-cwv ÈnÉKEtva· 'tl yàp 0éµtç Ö.ÀÀo crE µéÀnEtv;
-,-Q

"U die boven alles bent, hoe anders kan ik u juist bezingen?
Hoe kan een woord u bezingen? U bent door geen enkel woord uit te

spreken.
Hoe kan verstand u beschouwen? U bent voor geen enkel verstand te
vatten.
36

37

Traditioneel staat het gedicht bekend als Carmen 1.1.29 van Gregorius van Nazianze, hoewel er intussen consensus heerst dat het in elk geval niet door Gregorius geschreven is. Zie bijvoorbeeld Sicherl 1988, die argumenteert dat Ps.-Dionysius de auteur van de hymne is. Voor een samenvatting van het onderzoek over de
hymne, zie Podolak 2007, die concludeert dat we niet met zekerheid kunnen stellen dat Ps.-Dionysius de
auteur is. Zowel Sicherl als Podolak vermelden het manuscript lond Add. 36821 niet.
DBBE type 4941 (http://www.dbbe.ugent.be/typ/494 I ). Laatst geraadpleegd op 19/01 /2018.
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U alleen bent onuitspreekbaar, aangezien u al wat spreekt geschapen
heeft.
U alleen bent onkenbaar, aangezien u al wat denkt geschapen heeft.
Al wat spreekt en wat niet spreekt, schreeuwt over u.
Al wat denkt en wat niet denkt, eert u.
Want algemeen is het verlangen, algemeen de pijn van allen
omtrent u. Alles bidt voor u. Voor u zingt alles
Wat uw samenstelling begrijpt, een zwijgende hymne.
In u blijft alles, naar u haast alles zich verzameld.
U bent het einde van alles, en één, en alles, en niemand,
Terwijl u niet één bent, en niet alles, u die alle namen draagt, hoe moet
ik u noemen,
U die als enige niet genoemd kan worden? Welk hemels verstand
Zal de sluiers boven de wolken binnengaan? Wees genadig,
U die boven alles bent, hoe anders kan ik u juist bezingen?"
Dit gedicht is geen typisch boekepigram. Het is in de eerste plaats een hymne
die God (of het Ene) bezingt. Maar zoals ik hoger al aanhaalde, is het vooral
de paratextuele functie die een gedicht tot een boekepigram maakt. In vier
Byzantijnse manuscripten van Ps.-Dionysius werd de hymne gekopieerd voor
of na het traktaat De Divinis Nominibus, waardoor het als paratekst functioneert en in die gevallen dus wel degelijk een boekepigram is. Dat paratextuele
aspect krijgt extra nadruk door de titels die het gedicht in de manuscripten
krijgt, en die de hymne expliciet linken aan het traktaat. 38 De reden waarom
men dit gedicht als boekepigram toevoegde aan het traktaat, ligt voor de hand:
de inhoudelijke connectie tussen het gedicht en het epigram is erg sterk. Ze
vertrekken vanuit de vraag hoe we God in woorden kunnen vatten en benadrukken dat dit onmogelijk is.
Als, zoals Martin Sicherl stelt, Ps.-Dionysius de auteur is van de hymne,
hebben we te maken met een bijzondere situatie. Een gedicht dat door de auteur zelf geschreven is, dient in bepaalde, maar niet alle manuscripten als boekepigram. Het feit echter dat het aantal manuscripten waarin het als boekepigram fungeert, klein is en het eerste verschijnen ervan in manuscripten van het
Corpus Areopagiticum laat (12de eeuw), doet vermoeden dat het gedicht niet
bedoeld was als een vast onderdeel van het corpus. Zoals we eerder aanhaal38

In het manuscript Flor. Plut. 5. 32 (DBBE occ 10287 - http://www.dbbe.ugent.be/occ/l 0287 - laatst geraadpleegd op 25/01 /2018): cn-ixo(ç) elç ,è, 1tEpt 0eirov óvoµá,rov. In de Vat. Gr. 1525 (DBBE occ 10295 - http://
www.dbbe.ugent.be/occ/10295 - laatst geraadpleegd op 25/01/2018): dç ,6 nept 8eirov óvoµá,rov. Het
manuscript Lond. Add. 36821 geeft geen titel (DBB E occ 10293 - http://www.dbbe.ugent.be/occ/ l 0293 laat geraadpleegd op 25/01 /2018), terwijl de Vat. Pa/at. Gr. 39 (DBBE occ 10249 - http://
www.dbbe.ugent.be/occ/10294 - laatst geraadpleegd op 25/01 /2018) het gedicht in de titel toeschrijft aan
Dionysius: Toû á-yiou öwvucriou Üµvoç 0eîo(ç). 8tà crnx(rov) ~protK(óiv).
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den, was er rond de teksten van Ps.-Dionysius al vroeg sprake van 'corpusvorming', wat duidelijk wordt uit de observatie dat parateksten zich in (vroege
vertegenwoordigers van) alle takken van de manuscripttraditie bevinden. Dit
geldt voor de tekst-gerelateerde epigrammen die ik hoger beschreef, maar niet
voor de Hymne, wat suggereert dat deze tekst in één bepaald manuscript toegevoegd werd ten gevolge van de editoriale keuze van de samensteller ervan,
wat later door anderen herhaald is.
Ten slotte kijken we naar een bijzonder interessant voorbeeld, afkomstig uit
een codex die momenteel in het Escorial bewaard wordt onder het nummer
Real Biblioteca I:.III.10. Dit 15de_eeuwse handschrift bevat alle werken van
Ps.-Dionysius, gevolgd door de Mystagogia van Maximus Confessor. Na de
werken van het Corpus Areopagiticum volgt op f. 219r-v een reeks van drie
epigrammen op de werken van Ps.-Dionysius.39 De eerste twee zijn vrij lang
(respectievelijk 20 en 21 dodecasyllaben). Deze gedichten zijn tekst- en auteur-gerelateerd. Het derde gedicht is een typisch colofon-epigram, bestaande
uit slechts drie dactylische hexameters. Het eerste epigram (inc. Mopcpàç
àKalliîç -r&v Kátco n:m8wµátcov) vinden we ook in een aantal andere handschriften terug. In één ervan - tevens het oudste bekende handschrift dat het
epigram overlevert- is het eveneens als boekepigram gebruikt, namelijk in de
Athous Vatopediou 157 ()Ode - l lde eeuw), dat alle werken van het Corpus
Areopagiticum overlevert. In tegenstelling tot in het Escorial-manuscript staat
het epigram hier vóór de werken van Ps.-Dionysius, als boekepigram bij de
eerste tekst van het corpus, De Caelesti Hierarchia. Daarnaast komt het in enkele manuscripten voor in een poëtische anthologie van verschillende gedichten, maar we kunnen aannemen dat het eerst als boekepigram bestond. Het
tweede epigram komt eveneens voor in Athous Vatopediou 157, en is daar
door een andere hand dan die van de hoofdtekst neergeschreven na de teksten
van het corpus. Het derde epigram komt enkel in het Escorial-manuscript voor.
De naam van de patron of eigenaar wordt vermeld in het gedicht, wat tot de
conclusie leidt dat het colofon specifiek voor dit manuscript geschreven is.
Voor de eerste twee gedichten ligt de vraag naar auteurschap en herkomst
moeilijker. Ze zijn vormelijk en inhoudelijk zeer gelijkaardig, wat doet vermoeden dat ze door dezelfde auteur geschreven zijn. Maar hoe komt het dan
dat het eerste gedicht opgenomen is in anthologieën, terwijl dat voor het
tweede, voor zover bekend, niet het geval is? Deze gedichten zijn tot nu toe

39

Dat zij n met name de volgende epigrammen: DBBE occ 7376 (http://www.dbbe.ugent.be/occ/7376, inc.
Mop<pàç àKaÄ.M:îç Tóiv Kthw rratÓEuµáTrov); DBBE occ 7377 (http://www.dbbe.ugent.be/occ/7377, inc.
( .. . )iKTJÇ TO w µrrpov <royKpon\oaç wç OÉµtç- de initiële N is nooit geschreven) en DBBE occ 7378 (http://
www.dbbe.ugent.be/occ/7378, inc. Ka\ TIJV ó' oupav(oiç oo<ptl]Ç rroÀ.u<ppáóµova ~(~À.Ov). Laatst geraadpleegd
op 23/0l /2018.
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onuitgegeven, en meer onderzoek is nodig om de precieze relatie tussen de gedichten onderling en de manuscripttraditie te achterhalen. 40

EEN CONCLUSIE: BOEKEPIGRAMMEN EN RECEPTIE
Uit de geciteerde voorbeelden wordt duidelijk dat de boekepigrammen ons een
onmiddellijk beeld geven van de receptie van hoofdteksten, terwijl ze eveneens met deze hoofdteksten interageren. Ze presenteren (Ps.-) Dionysius als
een heilige en een mysticus die toegang heeft tot de hogere wijsheid van God.
Daarnaast is de auteur een doorgeefluik: Ps.-Dionysius verspreidt de goddelijke kennis onder de volledige mensheid. De epigrammen geven ons, met
andere woorden, een unieke inkijk in hoe Byzantijnse lezers deze auteur
beschouwden. Interessant is bijvoorbeeld dat alle epigrammen de pseudonimiteit van de auteur ondersteunen.
Zoals we in voorbeeld ( 4) zagen, beperkt de receptie van de auteur zich niet
tot de auteur- en tekst-gerelateerde epigrammen, waar dat voor de hand ligt.
Verschillende voorbeelden uit het corpus Areopagiticum tonen aan dat ook colofon-epigrammen een invloed ondergaan van de teksten errond: ze verwijzen
terug naar de hoofdteksten en leunen soms vormelijk aan bij andere, meer traditionele boekepigrammen. Zo bezit het corpus van Ps.-Dionysius een uitzonderlijk hoog aantal colofon-epigrammen in hexameters. We kunnen aannemen
dat hier invloed van de tekst-structurerende boekepigrammen in het spel is.
Deze vaststellingen moeten ons ertoe aanzetten de boekepigrammen binnen
een groter geheel te bestuderen, met name dat van de manuscripttraditie als geheel en de hoofdteksten die omkaderd worden door de epigrammen.
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