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"Oudkerkslavisch.-'is ^niet echt" je favoriete vríjetÍjdsbeste_
{ing':'., zo schri jft Suzanne Eekhout in het vorige nummer van5ëipëiki. Een naar jk vrees eufemjstische uitspraak *ui.vele studenten slavistiek het mee eens zullen zijn. Èñi;tegenwicht'li_jkt me hjer op z'n praats. Ik vin¿ ou¿ierk;i;:
visch dus wel ïnteressant, spannend, ia zelfs ¡ij fi¡o en
w'ij I e opwi ndend .
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's Morgens sta ik ernBe op, 's avonds ga

ik er mee naar bed en in de tussentijd
doe ik mijn uiterste best mijn vaak zo

weerspannige geliefde van alìe kanten in
de watten te leggen. Boven nijn bureau,
gemaakt van het beste notenhout uit het
elfde eeuwse Prëslav, houden de portret-
ten van Cyriììus, Methodius, Fortunatov
en l'llklosich ('Der Begründer der sla-
vischen Sprachwissenschaft') mijn stoei-
partlJen npt het 0udkerkslavjsch nauwlet-
tend ln de gaten. Geen enkeì kwaad mag

onze gemeenschappeìijke liefde ten deel
vaìlen. Aan het bureau houd jk mi.j onìe-
dig nnt het beduimelen van 0udkerksla*
vische woordenboeken en facsimiìe's, het
teì len van nasaa lvocalen, gereduceerde

vocalen en ð's, het ontsìuiten van ac-
centueringssysterpn of het tekenen van

katernfornuìes, watermerken en lini_
eringsschenn's.
Een bibliotheek zonder Oudkerkslavlsche
rmnuscripten nng voor mijn part acuut
structureel wegbezuinigd worden. tìk
handschrift van vóór 1S00, dat ìk aan
mijn borst mag koesteren, bezorgt mij van
opwlnding een ìichte attaque. Een paìim-
psest (1) bewerkstelligt natuurìijk een

middelgrote attaque en door een dubbel
palimpsest zal ik ooit een heroische
dood sterven. Had ik het Oudkerkslavisch
niet, ìk ware niets. 0p regenachtige zon-
dagmiddagen herlees ik dje talloze smeu-

lge polemieken die de Oudkerkslavische
filologie voortbrengt. Fragmenten uìt een

drietal toppers, alle betrekking hebbende

op het 0udslavisch handschrjft de KÍever
Blätter (KB), wil ik u hier niet onthou-
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den. Ten eerste Vondrâk op z'n kwaadst

wanneer hli een boek over de KB van

Hruns'kyj bespreekt: "Ich muss daher um

Entschuldigung bitten, wenn ich diesmal

mit solchen Schlacken für die l.lissen-

schaft und mit solcher Kost, die nicht
einmal dadurch. dass man sje ein wenig
pfeffert. für den Leser verdauìicher ge-

nncht werden kann, komìe" (AfslPh 28,
1906: 472f). Ten tweede Ondru! over Harm

die nog op hoge ìeeftijd door de tropen-
kolder wordt bevangen en meent dat de KB

een vervalsing zijn (2): "Spekulãcia J.
Harnn (...) patrf skôr do slabSej detek-
tlvky ako do serióznej vedeckej prãce,'
(Slavíca Slovaca l9/t, IgBa: 3t).

Sappige schotschr¡ften

Ten derde 14iklosich die in een artikel
ret de heerìiJke titel 'Entgegnung auf
herrn llenzeì Hanka's aìbernheiten und

ìtlgen' over de meestervervaìser Våclav

Hanka schrijft dat deze een "in der sìa-
vischen philologle nicht einnnì ein mit
den al ìerersten eìementen bekannter,
nicht einrnl bis zur conjugation des ver-
bum substantivum vorgedrungener anfänger
ist, dass er daher auf den namen eines
slavisten nicht den geringsten anspruch

hat" (5larÍscåe blblíothek I, 1851: 316).
llaar vind je heden ten dage nog dergelij-
ke sappige schotschriften? Hij die het
pad der zonde zoekt kan zich het best op

de 0udslavische fi ìologische twistge-
sprekken oriënteren.

Terug naar de werkeìijkheid. Haarom ge_

niet het vak 0udkerkslavisch bij studen_
ten zorn geringe popuìarìteit? l,leìlicht
berust deze impopulariteìt op een opeen-
hoping van misverstanden (wishfuì thin-
king?). Ik geef toe dat het gebruikers-
onvriendelijke Handbuch der altbutga-
rìschen (altkírchenslavíschen) Sprache
van Leskien (ileidelberg 1969, negende

druk) de lust in het 0udkerksìavisch gauw

ontneemt. I'laar er is uper dan enkel Les-
kien. Indien de jonge onderzoeker enige
creativiteit ontpìooit, zuìlen hem weldra
de scheìlen van de ogen vaìlen. Neem bij-
vooorbeeld eens de Oudkerkslavische gram-

rntica's van Trubetzkoy (3) of Van Hijk
(4), boordevol origineìe ideeën, ter
hand. 0f de kìoeke boekwerken van Vondrák
(5), Valilant (6) en Kuì'bakin (7). llat
te denken van Dieìs (B) die zoveel (en zo
vaak onjuist) feitenmateriaal uit Oud-

kerkslavische codices heeft verzarnld. 0f
van Lunt (9), wiens boek je zo vaak aìs
referentìe voor de een of andere onJulste
opvatting kunt gebruiken. Voor de paleo-
grafische en fíloìogische kant van het
Oudkerkslavisch bieden bijvoorbeeld Ja-
gié.'s Entstehungsgeschíchte der kírchen-
slavíschen Sprache (BerlÍn lgl3, tweede
druk), l{eingarts Rukovët' jazyka staro-
slovënského (Praha 1937) of Moszyñskl,s
Hstgp do fílologíí slowíañskíej (}|arszawa
1984) uitkomst. Nog spannender wordt het
vak wanneer u de hapk lare brokken 0ud_
kerkslavisch achter in het boek van Les_
kien terzijde schuift en de prachtige
facsimile's van de Codex Supraslíensís,
de Glagollta Clozíanus of de Kíever Blât_

þr (n kleur bìj V.V' Nimðuk, KvíVs'kí

inno,u¿r, tYstkY, KYïv 1983) doorbla-

Jert. Maar liefst veertien originele Sìa-

vische handschrìften van de dertiende tot

achttÍende eeuw kunt u in de Leidse UB

bewonderen. (10) Binnen ìutteìe minuten

versch'ijnen ze in de D0USA voQr u op het

leesplankje. Zeer aanbevelenswaardig is

BpL 2?90, een door Van llijk (11) beschre-

ven. zwaar beschadigd perkamenten frag-

nent van een Servisch paterikon uit het

einde van de dertiende of begin van de

veertiende eeuw. Een nnoi voorbeeld van

zestiende eeuwse Russische'Buchrnìerei'

biedt de Sborník Vulc. 94F'

Begrijpt u niets van of voeìt u niets bii
de veelal liturgische inhoud van Oudsla-

vische handschriften, dan raad ìk u aan

een spiritueeì weekend door te brengen

bij het gedeeltelijk Russisch-Orthodoxe

benedictiinenklooster te Chevetogne in de

Beìgische Ardennen. Heeft u eennnaì het

vertrouwen gewonnen van de blbìiotheca-
ris, père Th. Barnas, dan ontslulten zich

voor u de meest wonderbaarlijke karertJes

volgestouwd nnt vergeeìde tijdschriften
en boekwerken. l4ist u vooraì niet de ves-

pers in de onderaardse, geweìfde kapel;

dan zingen de monniken (nret goedgevulde

nngen) op hun best.

"Gewoon doen wat ¡e leuk

vindt..."

Reposuít ín fenestrís otíosa (12). 0pdat

wij djt verwijt later niet door onze

kleinkinderen naar ons hoofd gesìingerd

krÍjgen, zullen wiJ de Oudslavische hand-

schriften nneten bestuderen. Ik geef toe

dat dit werk noch wnatschappeliik rele-
vant genoend kan worden noch uw currlcu-
lum vitae voor Akzo, Unilever of Shell

kracht bij zal zetten. Edoch, bijna alìe
alfa- en gannn-wetènschappen (zelfs som-

mige bèta-vakken) liggen tegenwoordig uit
de nnrkt en lk betwiife.l het of de 'inte-
ressante' combinatie van Ruslandkunde,

Spaans, miinbouwpolitiek, Pools en miJn-

recht van Suzanne Eekhout zoveel meer

zoden aan de diik zet dan mljn speelse

variant van Sìavische taaìkunde, Tsje-

chisch, Pools en Litouws. Gewoon doen wat

je ìeuk vindt en het onderste uit de kan

proberen te halen. Ziehier de

fiìosofische grondslagen voor miJn weten-

schappel iJke actlvlteiten slnds miJn

komst als zeventienjarige Limburger ln

Leiden anno 1980. In 1983 behaalde lk
mijn kandidaatsexamen Sìavische taal- en

letterkunde (oude stijì) en was mijn af-
wijkende voorliefde voor het Oudkerksla-

vísch reeds ongeneeslijk. l'liin ziekte-
beeld gedurende de daaropvolgende drie en

half jaar zag er als voìgt uìt: hoofdvak

Sìavische taaìkunde, bi jvakken Tsjechisch

en Litouws, doctoraalscriptìe 0e Kíevse

Fragnenten: dríe deelstudíes (afgestu-

deerd in augustus l986) en proefschrift
Díe Kíever Blìitter (13) (gepronpveerd in
apriì l9B7). Het spreekt vanzelf dat ik
een groot deel van mljn studìetlJd aan

het proefschrlft besteed heb. Deze han-

deìwijze kan lk ledere student van harte

aanbevelen. Je hebt narneliik net nlemand
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anders dan Je pronntor rekening te hou-

den. hetgeen je een hoop tiid aan het

invullen van formulieren en het afleggen

van rekenschap bespaart. Bovendien kun je
je als wetenschappelijke vrijbuiter tot
op het laatste moflìent voor de gek houden

net de gedachte dat je sìechts enkeìe
ideeën over het een en ander op papier
zet en (de Henel beware jel) njet aan een
proefschrift werkt. Hiernne is aìle druk
van de ketel weggenornen.

probeer ik de theorie te verdedigen dat
de KB in een overgangsdialect tussen het
Hest- en Zuidslavisch (Slovaaks-Kroaats)
geschreven zijn. Dit diaìect, dat rondorn
het Baìatonn¡eer in het huidige Hongarije
gesitueerd kan worden. is aìs gevolg van
de inval van de Magyaren in de loop van
de tiende eeuw verdwenen.
Opdat het boek nog verkocht wordt en om_

dat ik van een overdosis KB herstellende
ben, vertel ik u over het spectacuìa-ire
einde niets. t4et betrekking tot de KB heb
ik nog nraar éên wens: ooit het stellige
bewijs vinden dat ze een vervaìsing van
Václav Hanka zijn. Ik zou me dood lachen.

(Z) J. llanm, Das Glagolítische I'líssale

von Kíew, Hien 1979.

(3) N.S. Trubetzkoy, AItkírchenslavísche
Granmatík. Schríft-, Laut- und For-

nensysteÍn, Graz/llien/Köln 1954.

(4) N. van t.lijk, Geschíchte der altkír-
. chenslavíschen Sprache, I. Band:

Laut- und Fornenlehre, Berl in/Leip-
zig 1931.

(5) V. Vondrák, Altkírchenslavísche
?rannntík, Berìin 1912, tweede druk.

(6) A. Vaillant. Hanuel du víeux slave,
I: G¡'amníre, Paris 1948.

(7) S.lT. Kul'bakin, Le víeux slave, Pa-

ris 1929.

(S) P. Diels, Altkírchenslavísche Gran-

ntatík, L [eí l: Grammt ík, Heidel-
berg 1963, tweede druk.

(9) ]1.G. Lunt, 0ld Church Slavoníc Gram-

nnr, Ihe Hague/Paris 1974, zesde

druk.
(10) Een beschrijving van de Slavische

handschriften in de Leidse UB is te
vinden bij X. Mejer (H. Meyer),

'Sìavjanskie rukopisi Lejdenskoj
Universitetsko.j Biblioteki v Nider-
ìandax', Arxeograf íðesk íj EÏegodník

za 1977 god, Moskva 1978t 259-267.
(11) N. van llijk, Studíen zu den altkír-

chens I av í schen Pater í ka (=Verhande-

ìingen der Koninkìijke Akademie van

Hetenschappen te Amsterdam. Afdee-

ìing Letterkunde, Nieuwe Reeks

30/2), Amsterdam 1931.

(12) Men heeft ze op de vensterbanken te
ruste gelegd. Titel van de openbare

ìes, gegeven bij de aanvaarding van

het ambt van gewoon lector in de

slavistiek aan de KU Nijrnegen op 29
juni 1979 door H.R. Veder (Reposuít
ín fenestrís otíosa. 7ver de omgang
net 1uds lavl sche boeken).

(13) J. Schaeken, 0íe Kíever Blätter,
(ook verschenen in de reeks Sfudíes
ín Slavíc and General Línguístícs 9,
leBT ) .

ïot slot nog enkele woorden over het
proefschrlft dat een beschrijving bevat
van het waarschijnlÍjk oudste ons bekende
Siavische handschrlft. de Kíever BIätter,
uit het einde van de negende of begin van
de tiende eeuw. Alleen al het feit dat
Harm in 1979 een boek gepubìiceerd wist
te kriJgen, waarin hij de onzinnige theo_
rÍe van een nngeliJke vervaìsìng van de
KB verdedlgde (zie boven). geeft aan dat
dit belangriJke handschrift tot dan toe
onvoldoende bestudeerd was.
In hoofdstuk 9 weerleg ik Harms hersen_
schim. In de andere hoofdstukken worden
de verschillende aspecten van de KB be_
handeld: 1. kennismaking en liturgie-his-
torische context; 2. paleografie en or_
thografie; 3. supraìineaire tekens; 4.
fonologie en morfologie; b. woordenschat
en woordvormlng; 6. syntaxis; Z. poëti_
sche structuur en 8. folio lr (van jonge_
re datum en waarschiJnlijk Bulgaars. De

zeer vaak verkondigde opvatting dat de KB

gelardeerd zijn nret Tsjechische taalken-
rprken ls discutabel" In het proefschrfft

Jos Schaeken

I'loten

* Levenswijsheid uit een Russlsch_
Duits lexicon uit het begln van de
achttiende eeuw (UB Leiden, Ltk
584). Zie hier over T. van den Baar,
rThe Christian Hoìf Russian-Gernnn
Itlanuscript Lexicon,, Dutch Contríbu_
tíons to the Síxth Internatíonal
Congress of Slavícísts, The Hague/
Paris l968: t2-32.

(l) Palínpsest (ook wel codex rescríp_
fus) is een handschrift waarvan het
oorspronkeìijke schrift is uitgewist
om er iets anders op te schrijven
(Grieks palín psao ,ik veeg weer
schoon' ).

voorkant anslag: f. 23r. Vulc. 94F

(UB Leiden)
achterkant crnslag: f. 33r, Vulc. 94F

(UB Leiden)


