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SUMMARY: The aim of this article is to point out the importance 
of two rhetorical techniques which Jerome used throughout Epistula 57, 
namely comparison and contrast. The most important comparisons and 
contrasts are discussed in order to illustrate their significance for the un
derstanding of the letter. To give one example, in paragraphs 5-11 Jerome 
compares his approach to translation (the sensus de sensu-approach) with 
those of Classical authors, other Christian authors, and also with the ap
proach of the authors of the New Testament and the SeptuCJ,gint transla
tors. On the other hand he compares the approach of his opponents (who 
insisted on translation ad verbum) with the approach of Aquila, the pros
elyte. Jerome contends that he received a thorough schooling in literature 
and that his approach is authorised by the Classical and Christian liter
ary tradition and by Biblical and ecclesiastical authority. He contrasts it 
with the approach of his opponents which totally lacks authority and only 
bears witness to their ignorance. In the end it is concluded that insight 
into Jerome's use of comparison and contrast not only illuminates certain 
aspects of the letter but that it can even serve as a useful hermeneutical 
key in the interpretation of Epistula 57 as a whole. 

Inleiding 

Brief 57 van Hieronymus aan Pammachius of die Liber de Optima Genere 
Interpretandi, 2 soos dit ook bekend staan, is geskryf in 395/396 in realc
sie op 'n brief van Rufinus, waarin hy Hieronymus se vertaalmetode skerp 
kritiseer. Die brief van Rufinus het ongelukkig nie behoue gebly nie. Die 
kritiek van Rufinus volg op Hieronymus se vertaling van 'n brief van biskop 
Epiphanius van Salamis, waarin hy te velde trek teen biskop Johannes van 
Jerusalem oor sy vermeende ketterse opvattings. Alhoewel die oorspronk
like brief van Epiphanius verlore is, het Hieronymus se vertaling daarvan 
behoue gebly. 3 Die stryd tussen Epiphanius en Johannes het later ontbrand 
in persoonlike vetes tussen die ondersteuners van die verskillende partye, 
met Hieronymus en Rufinus in opponerende kampe. 

Die brief van Hieronymus het 'n polemiese karalcter wat gedra word deur 
twee retoriese tegnieke, naamlik vergelyking en kontras. Die brief is verder 
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in die vorm van 'n oratio geskryf en vertoon die struletuur van die genus 
iudiciale. Die feit dat Hieronymus die spesifielee vorm gebruile, is belangrile 
vir die interpretasie van die brief en dra oole by tot die polemiese learakter 
daarvan. Rufinus se kritiek lean beskou word as 'n bevraagt ekening van 
Hieronymus se opleiding en sy onderlegdheid in die lettere. Die een deel van 
Rufinus se kritiek is immers dat Hieronymus uit onkunde verkeerd vertaal 
het: ' . . . quod . . . inperitae linguae responsurus sum, quae obicit mihi vel 
ignorantiam vel mendacium, si aut nescivi alienas litteras vere interpretari 
aut nolui ... ' (1.2). Ek is van oordeel dat Hieronymus juis daarom baie 
moeite sou doen om in hierdie brief sy geleerdheid en taalvaardigheid te 
bewys. 

Hieronymus maak in Brief 57 deurentyd gebruik van vergelyking en kon
tras en wend dit baie effektief aan in sy hele argumentasie. Die doel van 
hierdie artikel is om aan te dui dat vergelyking en leontras as retoriese teg
nielee uiters belangrile is vir die verstaan van die brief; dat dit besleou lean 
word as 'n basiese raamwerle waarbinne die verskillende eenhede van die 
brief ingepas lean word en dat dit as sodanig selfs as hermeneutiese sleutel 
lean dien vir die interpretasie van die brief. 

Die brief wemel van vergelykings en leontraste en daarom sal daar nie 
gepoog word om almal te bespreele of selfs aan te dui nie. Slegs die belang
rileste vergelykings en leontraste sal dus voorgehou word en die betekenis 
daarvan sal daarna belig word. 

l . Exordium: 

Hieronymus : Pammachius : Aanklaers :: Paulus : Agrippa : Jade 

Die brief word ingelei met 'n vergelyking tussen die posisie van Hieronymus 
self en die van die apostel Paulus, wat voor leaning Agrippa tereg gestaan 
het.4 Hy besleryf Paulus soos volg: 'Paulus apostolus praesente Agrippa 
rege de criminibus responsurus , quae posset intellegere, qui auditurus erat , 
securus de causae victoria statim in principia gratulatur dicens: "De om
nibus, quibus accusor a Iudaeis , o rex Agrippa, aestimo me beatum, cum 
apud te sim hodie defendendus, qui praecipue nosti cunctas, quae in Iu
daeis sunt, consuetudines et quaestiones." ' (1.1). Hieronymus vergelyle sy 
eie posisie soos volg met die van Paulus: 'Uncle et ego beatum me in hoc 
dumtaxat negot'io iudico, quod apud eruditas aures inperitae linguae re
sponsurus sum . . . ' (1.2). Die enigste direlete vergelyking is die feit dat 
Hieronymus net soos Paulus homself gelulekig ag, omdat hy voor iemand 
versleyn wat goed ingelig is oor die lewessies wat ter spralee is in die debat. 
Pammachius, aan wie hierdie brief gerig is , word vergelyle met Agrippa, 
wat besleryf word as iemand wat goed bewus is van die Jode (Paulus se 
aanklaers) se gewoontes en strydpunte. Of Pammachius 'n onpartydige 
regter leon wees, was egter 'n ander vraag. Pammachius was 'n goeie ou 
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vriend van Hieronymus en as vooraanstaande en invloedryke figuur in die 
kerklike kringe in Rome het hy vir Hieronymus opgekom, wat op daardie 
stadium baie ongewild was in Rome. 5 Hieronymus het hom as 'n geleerde 
en verstandige man beskou, maar ten spyte daarvan kon hy alles behalwe 
'n objektiewe oordeel fel in die geskil, want hy was juis een van Hieronymus 
se ondersteuners in die stryd teen Origenes. 6 

Wanneer ons 'dumtaxat' (1.2) met 'ten minste' vertaal, lyk dit egter of 
Hieronymus homself ook in ander opsigte met Paulus wil vergelyk en sy 
beskrywing van Paulus se posisie is absoluut geskik daarvoor. Paulus word 
byvoorbeeld beskryf as 'securus de causae victoria' (1.1) en dit blyk uit 
die res van die brief ook duidelik dat Hieronymus baie seker is van sy saak. 
Hy antwoord met soveel selfvertroue op die aanldagte en reageer met soveel 
minagting wanneer hy sy verdediging in 'n aanval omswaai, dat daar nie by 
die lesers enige twyfel kan bestaan oor wie die saak gaan wen nie. Daarom 
kan ons aanneem dat hierdie beskrywing implisiet op hom betrekking het. 
Die woorde 'statim in principia sibi gratulatur' (1.1) dui daarop dat Paulus 
reg aan die begin sy dankbaarheid te kenne gee. Net so se Hieronymus ook 
aan die begin van sy brief dat hy homself gelukkig ag: 'Unde et ego beatum 
me ... iudico' (1.2) . 

Die funksie van hierdie vergelyking is in die eerste plek om die gead
dresseerde van die brief, Pammachius, gunstig te stem deur hom te vlei. 7 

Verder impliseer hierdie vergelyking dat die beskuldigings teen Hieronymus 
ook ongegrond is en op grond daarvan antisipeer dit 'n uitspraak ten gun-· 
ste van hom. 'n Verdere funksie is dat sy aanldaers op 'n indirekte wyse 
vergelyk word met die Jode wat vir Paulus aangelda het en deur hierdie 
konnotasie stel hy ook sy aanldaers in 'n slegte lig, want enige Christen 
wat die betrokke hoofstuk in Handelinge lees, se simpatie le outomaties by 
Paulus. 

Hieronymus slaag daarin om in hierdie inleidende paragraaf die betroldce 
partye aan sy lesers voor te stel, naamlik die aanklaer(s), die aangeklaagde 
en die regter. Hy laat hulle egter ook duidelik verstaan wat hy van elk van 
die partye dink. 

2. Narratio: 

Epiphanius : Adversarii; litterae : interpretatio; 
Eusebius Cremonensis : quidam pseudomonachus 

In die narratio van die brief (par. 2) word die agtergrond van die geskil 
geskets. Die geskil oor die vertaling word eintlik binne 'n breer perspektief 
geplaas, naamlik as deel van 'n grater leerstryd. Hieronymus dui aan dat 
die stryd inderwaarheid handel oor 'n leerkwessie, waarby hy nie eintlik 
betrokke is nie. Hy se bitter min oor die leergeskil self, maar ons moet 
onthou dat sy lesers baie goed geweet het waaroor dit alles handel. Souder 
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die agtergrond kan ons egter die brief moeilik verstaan en daarom skets 
ek dit kortliks. Biskop Epiphanius van Salamis het Origenes beskou as 'n 
aartsketter en as die geestelike vader van die Arianisme en toe hy agterkom 
dat daar talle bewonderaars van Origenes in Palestina was, het hy 'n veld tog 
teen hulle op tou gesit. Onder die 'verdagtes' was Hieronymus self, wat 
groot bewondering vir Origenes se eksegetiese metode gekoester het en wat 
in sy eksegese ook swaar aangeleun het op die werk van Origenes, asook 
Hieronymus se eertydse boesemvriend, Rufinus, wat sy bewondering vir 
Origenes openlik erken het, en verder ook biskop Johannes. Hieronymus 
het homself gedistansieer van Origenes se leer, maar Rufinus en Johannes 
het hulle nie veel gesteur aan die vermanings van die bejaarde Epiphanius 
nie en dit het daartoe gelei dat Epiphanius hulle uiteindelik openlik skerp 
gekritiseer het oor hulle 'ketterse' opvattings. Hieronymus het die brief 
van Epiphanius uit Grieks in Latyn vertaal en op grond daarvan is hy toe 
beskuldig dat hy die brief, met opset of uit onkunde, verkeerd vertaal het. 

Die narratio vorm 'n duidelik afgeslote en maklik hanteerbare eenheid 
vanwee die lengte daarvan en daarom is dit geskik om voorgehou te word as 
illustrasie van Hieronymus se aanwending van vergelyking en kontras. Dit 
word aangebied aan die hand van 'n struktuuranalise van hierdie gedeelte. 9 

Sien bladsy 69. 
Dit wil voorkom of Hieronymus die gegewens bloot chronologies weergee 

en dit lyle met die eerste oogopslag in elk geval nie of daar sprake van 
vergelyking of kontras is nie. Dit lyle of hy bloot maar die agtergrond 
sleets. Indien ons egter na die struktuuranalise kyle, sien ons duidelik dat 
hy reeds hier die verskillende partye teenoor mekaar stel. 

In die eerste plek stel hy die skrywer van die oorspronldike Griekse brief, 
biskop Epiphanius (k.l-2), teenoor die aangeklaagdes ('adversarii'), veral 
biskop Johannes en Rufinus, wat op hul beurt weer die ldag van foutiewe 
vertaling teen hom (Hieronymus) gele het (k.ll-12). Hieronymus noem 
Epiphanius met groot agting 'papa' en hy se dat die klag gehandel het 
oor spesifieke leerstellings van die Christelike dogma ('quibusdam dogma
tibus' (k.l)). Die houding van Epiphanius word ook positief uitgebeeld as 
iemand wat die aangeldaagdes genadiglik uitnooi om berou te toon (k.l). 
Hieronymus se verder dat die brief van Epiphanius gewild was vanwee die 
verdienste van die outeur of weens die afgeronde skryfstyl daarvan (k.2). Hy 
noem die ondersteuners van biskop Johannes egter slegs 'adversarii ' (k.ll) 
en hulle houding word uiters negatief uitgedruk met die woorde 'deditque 
adversariis latrandi contra me occasionem' (k.ll). Die vertaler van die brief 
(Hieronymus) word uitgekryt as 'n vervalser, terwyl die vertaling self ook 
gekritiseer word (k.ll). Dit staan duidelik in kontras met die verwysing 
na die verdienste van die outeur van die brief en die afgerondheid van die 
brief (k.2) . Die aanldagte wat hulle teen Hieronymus gele het, word egter 
as onbenullighede ('nugae') afgemaak (k.12) en dit staan weer in skerp kon-
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1. Ante hoc ferme biennium miserat Iohanni episcopo supra dictus papa 
Epiphanius litteras --

arguens eum in quibusdam dogmatibus aanklagte teen Johannes 

et postea clementer ad paenitentiam provocans. (uitnodiging tot berou) 
2. Harum exemplaria certatim Palaestinae rapiebantur 

vel ob auctoris meritum verdienste van die auteur 
vel ob elegentiam scriptionis. afronding van die styl 

3. Erat in monasteriolo nostro vir apud suos haut ignobilis, Eusebius 
Cremonensis, 

qui 
cum haec epistula per multorum ora volitaret 
et mirarentur earn pro doctrina et puritate sermonis 

docti pariter et indocti 
coepit a me obnixe petere 

ut sibi earn in Latinum verterem 
et propter intellegendi facilitatem apertius explicarem. 

4. Graeci enim eloquii penitus ignarus erat. 

5. Feci quod voluit 
6. accito notario 

raptim celeriterque dictavi 
ex latere in pagina breviter adnotans, 

quem intrinsecus sensum singula capita continerent 
7. siquidem et hoc, 

suiwer 
motiewe 

aanleiding tot 
die vertaling 

Hieronymus se 
vertaling van 

die brief 

ut sibi soli facerem , Vertaling is vir 
oppido flagitarat Eusebius se uitsluitlike 

8. postulavique ab eo mutuo, gebruik bedoel 
ut domi haberet exemplar 
nee facile in vulgus proderet . 

9. Res ita anno et sex mensibus transiit , 
donee supra dicta interpretatlo de scriniis eius 
novo praestrigio Hierosolymam commigravit. 

10. Nam quidam pseudomonachus 

verdwyning van 
die vertaling 

vel accepta pecunia 
ut perspicue intellegi datur 

vel gratuita malitia 
ut incassum corruptor nititur persuadere, 

verwerplike 
motiewe 

conpilatis chartis eius et sumptibus Iudas factus est proditor 

11. deditque adversariis latrandi contra me aanklagte teen Hieronymus 
occasionem (nie sprake van toegeefiike houding nie) 

ut inter inperitos contionentur 
me falsarium 
me verbum non expressisse de verbo 
pro 'honorabili' dixisse 'carissimum' 
et maligna interpretatione 

- quod nefas dictu sit -
(l(LOEaL(..lun:cn:ov noluisse transferre. 

12. Haec et istius modi nugae crimina mea sunt. 
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aanklagte teen Hieronymus 



tras met die aanklagte van biskop Epiphanius, wat handel oor belangrike 
leerstellige kwessies ('quibusdam dogmatibus') (k.l). Hierdie twee partye 
vorm dus die twee pole van die leerstryd: papa Epiphanius wat 'n klag 
gele het oor leerstellige sake (k.l-2) teenoor die adversarii wat lda oor 
onbenullighede. 

Daar is egter nog twee ander figure wat ook teenoor mekaar gestel word 
en wat tot 'n mate die geski.l aan die gang gesit het. In die eerste plek is daar 
die bekende monnik ('vir apud suos haut ignobilis'), Eusebius van Cremona, 
wat vir Hieronymus gevra het om die Griekse brief vir hom in Latyn te 
vertaal en wat dus as 't ware verantwoordelik was vir die totstandkoming 
van die vertaling (k.3-4). Teenoor hom is daar 'n valse monnik ('quidam 
pseudomonachus'), wat die vertaling uit Eusebius se boekkas gesteel het 
en dit aan Hieronymus se teenstanders gegee het (k. 9-10). Hy het weer 
die vertaling as 't ware laat 'wegraalc'. Die monnik van Cremona is 'n heel 
bekende man en sy motiewe is suiwer; hy wil graag die opspraakweklcende 
.brief lees ter wille van die suiwer leer wat daarin vervat is asook vir die mooi 

I styl daarvan (k.3). Die vals monnik word glad nie by die naam genoem nie 
, en sy motiewe is verwerplik; hy steel die vertaling 6f omdat hy omgekoop is, 

6fuit pure kwaadwilligheid (k.lO). Die aanwending van die stylfiguur litotes 
in die beskrywing van Eusebius as 'vir ... haut ignobilis' en die beskrywing 
van die ander monnik as 'quidam pseudomonachus' beklemtoon die skerp 
kontras tussen die twee monnike; hulle word onderskeidelik met die twee 
partye geassosieer en dit stel die verdedigende party in 'n baie slegte lig. 

In die sentrum van die narratio (k.5-8) en ook in die middelpunt van die 
hele geskil, staan Hieronymus, wat 'onskuldig' in die geskil betrek is, en niks 
meer daarmee te doen gehad het as om die brief van Epiphanius op versoek 
van Eusebius te vertaal (k.5-6) en hom te versoek om dit nie openbaar te 
maak nie (k.7-8). Hieronymus verontskuldig homself en verdedig tegely
kertyd sy vertaling in k.5-8. Hy se in die eerste plek dat hy die 'billike' 
versoek van Eusebius uitgevoer het . Vervolgens se hy hoe hy dit gedoen 
het: Hy het vinnig gedikteer, terwyl sy sekretaris dit aangeteken het en 
daarna het hy ter verduideliki.ng ook nog kantaantekeninge gemaak. In die 
derde plek se hy dat hy Eusebius uitdruklik versoek het om nie die verta
ling openbaar te maalc nie. Hieronymus beklemtoon dus in hierdie gedeelte 
dat die vertaling .nie bedoel was vir publikasie nie. Hierdie gedeelte hied 
as 't ware reeds 'n antwoord op die aanklagte teen die persoon en verta
ling van Hieronymus, wat eers in k.ll genoem word. Die hele debat, wat 
eintlik 'n leerstryd is tussen Epiphanius en Johannes, draai nou om die 
vertaling van Hieronymus, wat 'onskuldig' in die debat betrek is. Met die 
kontras dui hy vir ons aan dat die kritiek op sy vertaling misplaas is, om
dat die eintlike stryd 'n leerstryd is waarmee hy nie iets te make het nie. 
Hy verwoord hierdie einste beswaar dan ook later in die brief: 'Alius te 
hereticum, alius insimulat dogmatum perversorum: taces, ipsi respondere 
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non audes, interpretem laceras .. . ' (4.2). 10 Die toepaslike reaksie van die 
'adversarii' op Epiphanius se brief sou tog eerder 'n verdediging op die ldag 
van leerdwaling wees of, nog beter, die erkenning dat hulle verkeerd was. 
Hy lewer glad nie kommentaar oor die inhoud van die leergeskil nie en hy 
weerhou hom myns insiens opsetlik daarvan, juis om aan te dui dat hy hom 
nie daarmee bemoei nie en eintlik onpartydig is. Tog laat hy deurskemer 
waar sy simpatie le.U 

Hieronymus slaag in die narratio goed daarin om die agtergrond duidelik, 
bondig en geloofwaardig te sleets. Enersyds behou hy die chronologiese 
orde en is sy beskrywing heeltemal natuurlik; terselfdertyd slaag hy daarin 
om die perikoop s6 te konstrueer dat die hele situasie as 't ware visueel 
gelllustreer word. 

3. Refutatio: 

(a) Adversarii 
Paulus} 

Annas, Kajafas; Pseudomonachus - Judas; (Judas : 

Alhoewel die vergelyking tussen sy teenstanders en die Jode aanvanldik 
indirek is, word daar in paragrawe 2 en 3 skerper vergelykings getref. Net 
soos Hieronymus homself in paragraaf 1 positief assosieer met Paulus die 
apostel, word hier 'n negatiewe assosiasie tussen sy teenstanders en Judas, 
die verraaier geskep: 'Nam quidam pseudomonachus vel accepta pecunia, 
ut perspicue intellegi datur, vel gratuita malitia, ut incassum corruptor 
nititur persuadere, conpilatis chartis eius et sumptibus Iudas factus est 
proditor deditque adversariis latrandi contra me occasionem ... ' (2.3). Dit 
is opvallend dat hy Paulus en Judas gekies het vir die vergelykings: aan 
die een kant Paulus, vir wie hy hier eksplisiet apostolus noem, hy wat 
eers vervolger van die Christene was, wat later vir Christus aangeneem 
het en apostel van die heidene geword het, aan die ander kant Judas, wat 
eers dissipel was, maar sy rug op Jesus gedraai het en verraaier (proditor) 
geword het. Hieronymus beweer (2.3.) dat sy teenstanders 'n valse monnik 
omgekoop het om die vertaling van die brief, wat eintlik net vir die oe van 
Eusebius van Cremona bedoel was, uit laasgenoemde se boekkas te steel. 
In paragraaf 3.3 word hulle optrede verder vergelyk met die van Annas en 
Kajafas wat vir Judas omgekoop het, omdat hulle gedink het dat dit vir 
hulle voordeel inhou: 'Certe Annas et Caiaphas seducentes infelicem Iudam 
fecerunt, quod sibi utile existimabant'. 

(b) Eerlose optrede van die 'adversarii ': eerbare optrede van Romeinse 
amptenare; 'Lucrum videlicet placet, voluntas displicet': 'fecit, quod sibi 
profuit' 

Hieronymus vergelyk die optrede van sy teenstanders ook met die optrede 
van ander persone uit die sekulere geskiedenis. In die eerste plek vergelyk 
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hy hulle optrede met die van Hesychius, 13 'n man van konsulere status, wat 
nadat hy Gamaliel se sekretaris omgekoop het, in sy persoonlike dokumente 
gekrap het en wederregtelik daarvan geneem het. Die ooreenkoms tussen 
die optrede van Hesychius en die van Hieronymus se teenstanders , soos 
hy dit skets natuurlik, is ooglopend. Hier is ook sprake van omkopery, 
die skending van iemand anders se privaatheid en van diefstal. Hy wys 
ook daarop dat keiser Theodosius Hesychius op grond daarvan ter dood 
veroordeel het.l4 Teenoor Theodosius se sterk afkeur van bogenoemde 
onetiese optrede staan die optrede van die 'adversarii' wat die gesteelde 
vertaling met ope arms ontvang het, of nog erger, die monnik omgekoop 
het om die vertaling te gaan steel. 

In die tweede plek word op die onderwyser van Falerii se verraad teenoor 
die kinders van die Falisci gewys en die feit dat die Romeine die verraad 
van die hand gewys het, al kon hulle daardeur 'n oorwinning oor die vyand 
behaal. 15 Die integriteit van die Romeine, selfs in 'n oorlogsituasie, word 
gestel teenoor die laakbare optrede van 'n onderwyser wat sy leerlinge ver
raai en Hieronymus kontrasteer dit ook met die optrede van sy Christen
teenstanders. 

In die derde plek noem hy die verraad van die dokter van koning Pyrrhus, 
wat aangebied het om Pyrrhus te vergiftig in ruil vir 'n beloning. Hy wys 
ook hier op die em·bare optrede van Fabricius, die Romeinse aanvoerder, 
wat die dokter geboeid na Pyrrhus teruggestuur het , eerder as om aan 
so 'n skandelike misdaad aandadig te wees. Ook hier, soos in die vorige 
voorbeeld, is die verraad dus van die hand gewys en is hy uitgelewer aan 
die mense wie hy verraai het. 16 

Dit is opvallend dat die persone met wie hy sy teentanders hier verge
lyle almal mense is van wie 'n mens nie so iets sou verwag nie. Hesychius 
was 'n man van konsulere status, iemand wie se integriteit immers bo ver
denking behoort te wees; 'n onderwyser is juis iemand van wie 'n mens 
lojaliteit verwag teenoor sy leerlinge en dieselfde geld vir 'n dokter wat juis 
die welsyn van sy pasient moet vooropstel. Dit is egter juis hierdie persone, 
wat absoluut teen die verwagting in, hulle skuldig maak aan die laakbare 
optrede. Hierdeur wil hy ook sy teenstanders daarop attent maak d<~t hy 
nie van hulle, as Christene, sulke optrede verwag het nie. Die funksie. van 
hierdie vergelykings is veral om die onetiese optrede van sy teenstanders 
so sterk as moontlik te beklemtoon en om hulle daarop te wys dat hulle 
eintlik baie swaar strawwe verdien. Verder word hulle optrede ook gekon
trasteer met die eerbare optrede van die Romeinse amptenare wat telkens 
die verraad met minagting bejeen het. In paragraaf 3.1 noem Hierony
mus die 'etiese kode' wat ten grondslag le aan die eerbare optrede van 
die Romeinse amptenare: 'Lucrum videlicet placet, voluntas displicet.' Al 
staan die voordeel wat hulle kan trek uit die verraad hulle blykbaar aan, 
keur hulle nie die gesindheid van die verraaier goed nie en is hulle daarom 
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eerder bereid om die voordeel van die hand te wys. In skrille kontras hier
mee staan sy teenstanders se verdediging van die valse monnik se optrede, 
naamlik 'Fecit, quod sibi profuit' . Hy het dit gedoen bloat omdat dit vir 
hom voordeel ingehou het, al was dit oak hoe oneties. Hieronymus wys 
hulle daarop dat iemand se integriteit veral duidelik blyk wanneer hy die 
onetiese optrede afwys, alhoewel hyself daaruit voordeel lean trekY 

Hieronymus vergelyk homself slegs met Paulus, terwyl hy sy teenstanders 
se optrede vergelyk met die van drie persone uit die Bybelse geskiedenis en 
drie persone uit die Romeinse geskiedenis. Hy se verder dat hulle redenasie 
vergelyk lean word met die van rowers, diewe en seerowers: 'Quasi non et 
latrones et fures ac piratae faciant, quod sibi prodest.' (3.3). Die ergste is 
egter dat hulle ten spyte van hulle optrede dan nag die vermetelheid het 
om hom aan te lda van 'n onbenulligheid. Dit verwoord hy in paragraaf 
4.2 as volg: ' .. . me falsarium voces, cum multo peius crimen accusando in 
te confitearis , quam in me arguis?'. 

4. Confirmatio: 

(a) Tweeledige klag teen Hieronymus (error; crimen) : Tweeledige teenklag 
(imperitia; scelus) 

Hieronymus noem reeds in die exordium (1.2) die tweeledige ldag, of dalk 
moet ons eerder se 'n ldag en direk daarna 'n alternatiewe ldag, wat teen 
hom aanhangig gemaak is en wel met die volgende woorde: ' ... inperitae 
linguae responsurus sum, quae obicit mihi vel ignorantiam vel mendacium, 
si aut nescivi alienas litteras vere interpretari aut nolui: quorum alterum 
error, alterum crimen est.' 18 Die bedoeling is dat Hieronymus in elk geval 
skuldig is in die oe van sy aanldaers; as hy nie aan die eerste ldag ( ig
norantia = error) skuldig is nie, da~ definitief aan die alternatiewe ldag 
( mendacium = crimen). Die klag van ignorantia (error) is gemik teen Hie
ronymus se opleiding: hy sou uit onkunde verkeerd vertaal het. Die ldag 
van mendacium (crimen) is egter teen sy persoon self gerig: hy sou met 
opset verkeerd vertaal het om die persoon teen wie die oorspronldike brief 
gerig is , in 'n slegte lig te stel. Die res van die brief is 'n antwoord op die 
aanklagte en Hieronymus wil sy lesers oortuig dat hy nog op die eerste nog 
op die alternatiewe ldag skuldig is, maar dat sy aanldaers daarenteen op 
soortgelyke aanldagte skuldig is. 

In sy verdediging op die error-ldag (par. 5-11) laat Hieronymus duidelik 
blyk dat hy homself as 'doctus ' beskou, al doen hy dit op 'n bedekte wyse. 
Met sy aanhalings uit en verwysings na die Klassieke auteurs wys hy sy 
teenstanders daarop dat hy die Klassieke tradisie ken. Verder verwys hy oak 
na die groat vertaalwerk wat hyself al gedoen het. In paragrawe 7- 10 maak 
hy weer van baie aanhalings uit die Skrif gebruik en daardeur wys hy dat 
hy terdee bewus is van die talle probleme by Bybelvertaling. Daarteenoor 

73 



:. ·. · 

beskuldig hy meermale sy aanklaers van onkunde. So se hy byvoorbeeld in 
1paragraaf 5.1 die volgende: ' ... dum alienam inperitiam volunt coarguere, 
suam produnt.' 19 Alhoewel Hieronymus hom nie openlik uitlaat oor die 
klag wat biskop Epiphanius teen sy teenstanders gele ·het nie, lyle dit tog 
of hy saamstem dat hulle hul ook aan leerdwaling skuldig gemaak het . 

In sy verdediging op die crimen-ldag is sy verweer dat die vertaling baie 
vinnig gedoen is en dat die kantaantekeninge, wat hy by die vertaling gegee 
het , op versoek van Eusebius gedoen is en vir sy uitsluitlike gebruik bedoel 
is (2.2). Die klag van 'mendacium' word slegs as 'n 'crimen' beskryf. In die 
teenklag wat hy le, beskryf Hieronymus hulle optrede egter as 'n 'scelus' . 
Alhoewel die woord 'crimen' kan dui op die misdaad of vergryp self en 'n 
sinonieni is vir 'scelus' , 'peccatum', of 'vitium ipsum', verwys dit dikwels 
slegs na die beskuldiging of aanklag wat nog nie bewys is nie, met die 
woorde 'obiectum', 'exprobatio' en 'convicium' as sinonieme.20 Lewis en 
Short21 beskryf die betekenis van die woord 'scelus ' egter onder andere 
as volg: 'an evil deed; a wicked, heinous , or impious action; a crime, sin, 
enormity, wickedness (the strongest general term for a morally bad act or 
quality .. . ) '. Hieronymus beskuldig hulle van omkopery, medepligtigheid 
aan diefstal en skending van iemand anders se privaatheid en die feit dat 
hulle die verraad van die valse monnik goedgekeur het omdat dit oenskynlik 
vir hulleself voordelig was . Hy vergelyk hierdie optrede van hulle met die 
optrede van Annas en Kajafas, Hesychius, die onderwyser van Falerii en die 
dokter van Pyrrhus. 22 Hy kom tot die gevolgtrekking dat die aanklagte wat 
hulle teen hom gele het, glad nie opweeg teen die aanklagte teen hulle nie 
en hy doen dit met 'n baie treffende beeld oftewel vergelyking. In paragraaf 
4.3 vergelyk hy hulle optrede met iemand wie se hele liggaam deurboor is 
en wat nou iemand anders 'n steekwond toedien om daarin kompensasie 
te soek vir sy eie wonde. Die besware teen sy vertaling is in vergelyking 
met die aanldagte teen sy teenstander dus soos een steekwond teenoor 'n 
deurboorde liggaam. Hieronymus gooi dus die aanklagte wat teen hom 
ingebring is net so terug en betoog dat sy teenstanders self skuldig staan 
op soortgelyke aanldagte met die verskil dat die aanldagte teen hulle van 
'n baie ernstiger aard is. 

(b) Vertaling-ad verbum : Vertaling-ad sensum 

Die grootste deel van die brief (paragrawe 5-11) handel oor die kwessie 
van vertaling. In hierdie gedeelte word twee vertaalbenaderings, naamlik 
vertaling-ad verbum en vertaling-ad sensum, deurentyd teen mekaar afge
speel. Dit dien hoofsaaldik as verdediging op die ldag van onkunde ( igno
rantia = error) . Hieronymus wildie leser oortuig dat sy vertaalbenadering 
die produk is van 'n goeie opleiding en aan die ander kant natuurlik, dat 
die benadering van sy teenstanders getuig van hul onkunde. 

74 

_..,. .. : 



(i) In paragrawe 5-6 vergelyk Hieronymus die Klassiele-heidense en 
Christelike vertaaltradisie met meleaar, en verduidelile hy sy eie houding 
ten opsigte van beide tradisies. In paragraaf 5.1-5 verduidelik hy eers 
die standpunte van Cicero, Horatius en die komedieslerywers Plautus, Ter
entius en Caecilius, almal bevoegde mense: hy noem Cicero 'magistrum' 
(5.2), Horatius 'vir acutus et doctus' (5.5) en Plautus, Terentius en Caecil
ius noem hy 'eruditi' (5 .5). Hy haal onder andere die volgende gedeelte uit 
die De optima genere oratorum23 aan: 'Converti enim ex Atticis duorum 
eloquentissimorum nobilissimas orationes inter seque contrarias, Aeschini 
et Demosthenis, nee converti ut interpres, sed ut orator, sententiis isdem et 
earum formis tam quam figuris, verbis ad nostram consuetudinem aptis. In 
qui bus non pro verbo verbum necesse habui reddere, sed genus omne verbo
rum vimque servavi. Non enim me ea adnumerare lectori putavi oportere, 
sed tamquam adpendere.' (5.3). Hieruit is dit duidelile dat dit vir Cicero en 
vir Hieronymus in vertaling uiters belangrile is dat die hele karalcter van die 
oorspronlelilee 'vertaal' moet word, nie net die woorde nie. Die stelreel in 
vertaling is daarom nie die 'aftel' van woorde nie, maar eerder die 'afweeg' 
daarvan. Dit gaan dus nie daarom of die vertaling uit dieselfde hoeveelheid 
woorde bestaan met min of meer dieselfde beteleenis nie, maar eerder of 
die vertaling dieselfde gewig dra en dieselfde gedagtes lean oordra in die 
idioom van die doeltaal. Hieronymus wys oole daarop dat dit vir die leome
dieslerywers in die vertaling van Grielese leomedies belangrileer was om die 
leeurigheid en sleoonheid van die oorspronldilee oor te dra, as om aan woorde 
vas te ldou: 'Terentius Menandrum, Plautus et Caecilius veteres comicos 
interpretati sunt: numquid haerent in verbis ac non decorem magis et ele
gantiam in translatione conservant?' (5.5). In die proloog van die Eunuchus 
(7-8) kritiseer Terentius vir Luscius Lanuvinus wat die Grielese leomedies 
te letterlile vertaal het en nie genoegsaam aangepas het vir die Romeinse 
gehoor nie: 'Qui bene vortendo et easdem scribendo male I ex Graecis bo
nis Latin as fecit non bonas.' Hieronymus opper soortgelyke kritiek teen 
sy teenstander se vertaalbenadering. 'n Belangrike punt wat in par. 5.1-5 
gemaak word, is juis die feit dat vertaling nie 'n meganiese oefening is nie, 
maar 'n kreatiewe herskepping van die oorspronklike. Die aanhaling uit 
Horatius se Ars Poetica benadruk dit ook: 'Nee verbum verbo curabis red
dere, fidus I interpres.' (5.5). In die gedeelte van die Ars Poetica (5.131-5) 
praat Horatius oor die gebruik van 'n tradisionele Griekse tema by die sleep 
van 'n nuwe Latynse gedig en een van die voorwaardes vir die geslaagdheid 
daarvan is dan dat dit nie 'n letterlike vertaling van die oorspronldike mag 
wees nie. 

Hieronymus vereenselwig hom met hierdie beskouing van vertaling en dui 
in paragraaf 5 aan dat sy benadering in lyn is met die Klassielee literere 
tradisie. 

Omdat die beroep op Klassiele-heidense skrywers egter in hierdie situasie 
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vir 'n Christen problematies kan wees, balanseer hy hierdie standpunte 
met die van erkende Christelike skrywers, naamlik Hilarius van Poitiers en 
Evagrius van Antiochie en wys daarop dat hulle dieselfde benadering volg 
(6.1-3). So haal hy Evagrius aan wat se dat 'n woordelikse vertaling die 
betekenis verb erg soos wat onkruid die gesaaides verdring. 24 Hy stel die 
twee benaderings weer eens treffend teenoor mekaar met die volgende aan
haling uit die proloog van Evagrius se vertaling van die Vita Antonii: 'Alii 
syllabas aucupentur et litteras, tu quaere sententias.' (6.2). 25 Paragraaf 
5-6 vorm 'n kleiner eenheid binne paragrawe 5-11 en Hieronymus sluit 
hierdie gedeelte af met 'n verwysing na die vertaalbenadering van Hilarius 
van Poitiers. Hierdie man was 'n leierfiguur in die kerk en net soos biskop 
Epiphanius, 'n vurige bestryder van die Arianisme. Hieronymus plaas die 
belangrikste verteenwoordigers van die sensus de sensu-benadering op die 
posisies wat die meeste klem dra: vir Cicero, die bekende orator en die 
voorbeeld van die Klassieke styl, heel aan die begin en vir Hilarius, die ver
name teoloog en verdediger van die ortodoksie heel aan die einde. In die 
middel van paragraaf 5-6 gee hy sy eie mening en dit vorm eintlik die kern 
van sy betoog. Hieronymus sleets in twee aanhalings uit die voorwoord van 
sy eie vertaling van Eusebius se Chronikon die problematiek van vertaling 
en wys daarop dat 'n woord-vir-woordvertaling nie 'n oplossing daarvoor 
hied nie. Hy sluit die eerste aanhaling af met twee voorwaardesinne, waarin 
hy die dilemma van die vertaler kortliks weergee: '. . . si ad verbum inter
pretor, absurde resonant; si ob necessitatem aliquid in ordine, in sermone 
mutavero, ab interpretis videbor officio recessisse.' (5.7). Al se hy dit nie, is 
dit tog duidelik dat hy eerder die tweede moontlikheid verkies. Die gebruik 
van die woord videbor is opmerklik: hy se nie dat hy dan sy verantwoor
delikheid ontduik nie, maar slegs dat dit so sal lyk. Die funksie van die 
drieledige struktuur van paragrawe 5-6 is belangrik. Daar is reeds daarop 
gewys dat Hieronymus ook die standpunte van Christelike skrywers aan
haal om aan te dui dat hulle ook die sensus de sensu-benadering gevolg 
het. Daar is egter ook 'n klemverskuiwing te bemerk tussen die benadering 
van Klassiek-heidense skrywers en die van Christelike skrywers. By eersge
noemde word dit beklemtoon dat die styl van die oorspronklike belangrik 
is, en in die vertaling oorgedra moet word. By laasgenoemde le die ldem 
op die weergee van die betekenis van die oorspronklike in 'n vertaling. Hie
ronymus wat sy eie standpunt tussen die twee benaderings plaas, volg as 't 
ware die goue middeweg en toon ook met die struktuur aan dat sowel styl 
as die betekenis belangrik is en dat beide in 'n vertaling weergegee moet 
word. Hy daag in die tweede aanhaling uit die voorwoord van sy vertaling 
van Eusebius se Chronikon, enigeen uit wat dink dat die skoonheid van die 
taal nie in vertaling verander word nie, om Homerus woordeliks in Latyn 
te vertaal, of meer nog, om dit in Grieks in prosa weer te gee. Hy se ook 
sommer wat so 'n poging sal oplewer: Die woordorde sal belaglik wees en 
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dit sal lyk of die mees welsprekende digter skaars nog kan praat.26 Hy 
gee hiermee te kenne dat 'n woord-vir-woordvertaling sowel die styl as die 
betekenis vermink. 

(ii) Vervolgens (par. 7-10) dui Hieronymus met behulp van voorbeelde 
uit die Skrif aan dat die slcrywers van die Nuwe Testament asook die Septua
gintvertalers in die vertaling van gedeeltes uit die Ou Testament eerder die 
sensus de sensu- as die verbum de verbo-beginsel gevolg het. In paragraaf 
9.8 stel hy dit soos volg: 'Ex quibus universis perspicuum est apostolos 
et evangelistas in interpretatione veterum scripturarum sensum quaesisse, 
non verba ... '. Hy wys sy teenstanders op 'n hele aantal vertaalprobleme, 
en daag hulle uit om oplossings daarvoor aan te bied. Hy stel hulle eintlik 
voor 'n keuse: hulle moet of erken dat die Bybelskrywers en Septuagint
vertalers nie woord vir woord nie, maar betekenis met betekenis vertaal 
het, of hulle moet die vertalers beskuldig van foutiewe vertaling, in welke 
geval die gesag van die Skrif natuurlik in twyfel getrek word. Hieronymus 
vergelyk hier dus sy eie vertaalbenadering met die van die Bybelskrywers, 
wat in die reel nie woord vir woord vertaal het nie. Hy vra ook sy teen
standers om sy vertaling van 'n 'eenvoudige' brief nie strenger te beoordeel 
as die Bybelvertaling nie: 'Haec replica . . . ut .. . inpetrem ab eis veniam, 
ut concedant mihi in simplici epistula, quod in scripturis sanctis, velint 
nolint, apostolis concessuri sunt.' (9.1) . 

(iii) In paragraaf 11 vergelyk hy die Septuagintvertaling met die slaafse 
vertalings van Aquila en betoog dat die kerk die vertaling van die Sep
tuagintvertalers, ten spyte van byvoegings en weglatings, tereg aanvaar 
het: ' . . . et tamen iure Septuaginta editio obtinuit in ecclesiis ... ' (11.2). 
Aquila, wat streng woord vir woord vertaal het, se benadering is egter, ewe
eens tereg, deur die kerk verwerp: 'Aquila autem, proselytus et contentiosus 
interpres, qui non solum verba, sed etymologias verborum transferre cona
tus est , iure proicitur a nobis.' (11.4). Aquila se doel met sy vertaling van 
die Ou Testament word soos volg deur Swete27 beslcryf: 'to set aside the 
interpretation of the LXX, in so far as it appeared to support the views 
of the Christian Church'. Aquila was 'n proseliet wat die Nuwe Testament 
verwerp het en wie se werk met baie agterdog bejeen is deur die Christene. 
Die kontras is baie duidelik en daar is weer eens 'n keuse ter sprake: Of 
vir die Septuagint, wat deur die kerk aanvaar is , of vir die vertaling van 
Aquila, wat deur die kerk verwerp is, in welke geval die gesag van die kerk 
dus bevraagteken word. Hieronymus gee twee voorbeelde van Aquila se 
vertalings. In die eerste voorbeeld illustreer hy Aquila se paging om selfs 
die etimologiee van Hebreeuse woorde in die Griekse vertaling weer te gee 
(11.3) en deur middel van 'n retoriese vraag dui hy aan dat die paging 
nie geslaagd was nie. In die tweede voorbeeld (11.3) toon Hieronymus aan 
hoe Aquila probeer om in sy vertaling nie net woorde nie, maar selfs let
tergrepe en letters te vertaal. Hy probeer immers in sy vertaling om 'n 
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grammatikale konstruksie wat eie is aan Hebreeus (die nota accusat'ivi) , 
letterlik in Grieks weer te gee en die resultaat is 'n absoluut onnatuurlike 
en 'ongriekse' vertaling. 

Hieronymus se hoofargument is dat sy standpunt ten opsigte van verta
ling berus op die gesag van die literere tradisie (par. 5-6), die Skrifgesag 
(par.7-10) en die gesag van die kerklike tradisie (par. 11) . Net soos hy 
in paragrawe 5-6 die standpunte van die Klassiek-heidense skrywers as 't 
ware gebalanseer het met die standpunte van Christelike skrywers, stel hy 
in paragraaf 11 die kerldike tradisie teenoor die literere tradisie (par. 5-6). 
Die belangrikste argument (par. 7-10) is weer eens in die middel geplaas 
en dit is beslissend, omdat die Skrifgesag meer gewig dra as die gesag van 
die literere tradisie en ook as die kerklike gesag. Die lengte van hierdie 
gedeelte (par. 7-10) is ook 'n aanduiding van die belangrikheid daarvan; 
dit maak immers byna die helfte van die hele brief uit . 

Die voorstanders van die verbum de verbo-benadering het egter geen 
gesag om op terug te val nie. Dit is opvallend dat slegs Aquila as verteen
woordiger van die verbum de verbo-benadering genoem word, terwyl Hiero
nymus baie verteenwoordigers van die sensus de sensu-benadering opnoem. 
Terwyl hy aan die begin van die brief sy optrede slegs vergelyk met die van 
Paulus maar sy teenstanders s'n met die optrede van 'n hele paar figure, 
uit die Bybelgeskiedenis en uit die Romeinse geskiedenis, draai hy dit hier 
net mooi om. Hy vergelyk nou sy benadering met die van literere figure 
uit die Romeinse geskiedenis, met die van ander Christelike skrywers, By
belskrywers en ook met die benadering van die Septuagintvertalers, maar 
sy teenstanders s'n vergelyk hy net met die van Aquila. Paulus en Aquila 
verteenwoordig absoluut twee uiterstes, met Paulus as kampvegter van die 
Christendom en Aquila as kampvegter van die Juda1sme. Hierdie twee fig
ure word amper as simbole gebruik van die twee opponerende partye en 
die absolute kontras tussen hulle is dus sprekend van die afstand tussen 
Hieronymus en sy teenstanders. Hieronymus beskryf dus sy eie benadering 
as produk van die literere-, Skrif-, en kerklike tradisie waarin hy staan en 
van sy geleerdheid, terwyl sy teenstanders se benadering die produk is van 
hulle onkunde en volgens hom kenmerkend is van mense wat nie die gesag 
van die Skrif aanvaar nie . 

5. Conclusio: 

(a) Enumeratio: Geleerdheid: Onkunde 

In die eerste deel van die conclusio (par. 12.1-4a) rig Hieronymus hom weer 
tot Pammachius maar ook tot sy teenstander Rufinus , wat hy egter nie by 
die naam noem nie. Hy spreek Pammachius aan as 'vir omnium nobilium 
Christianissime, Christianorum nobilissime', terwyl hy Rufinus 'columen 
litterarum et nostrorum temporum Aristarche' noem. In eersgenoemde 
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gevallaat hy die ldem op Pammachius se integriteit as Christen val, terwyl 
die tweede aanspreekvorm Ru:finus sarkasties as hoogsgeleerde in die let
tere aanprys. Die aanspreekvorms is toepaslik binne die spesifieke konteks: 
As Christen met hoe integriteit moet Pammachius oordeel oor 'n morele 
kwessie, naamlik of Hieronymus hom wer ldik skuldig gemaak het aan laster, 
terwyl Ru:finus as kamtige hoogsgeleerde in die lettere hom moet uitlaat oor 
Hieronymus se opleiding. Hieronymus beklemtoon in hierdie gedeelte weer 
sy opleiding en bevraagteken terselfdertyd sy teenstanders s'n. Hy vra na 
aanleiding van 'n uittreksel uit sy vertaling van Epiphanius se brief, baie 
sarkasties, of sy lang opleiding dan heeltemal tevergeefs was (12.2). Hy gee 
ook 'n baie letterlike vertaling van dieselfde gedeelte en prys dit, nog steeds 
uiters sarkasties, · aan met die volgende woorde: 'Haec est Plautina eloquen
tia, hie lepos Atticus et Musarum, ut dicunt, eloquio conparandus!' Hie
ronymus bedoel in werldikheid dat hulle woord-vir-woord-vertaling skree 
teen die beginsels wat die komedieskrywers, Cicero en Horatius neergeH\ 
het en waarna hy volledig in paragraaf 5 verwys het. In hierdie gedeelte 
word 'n stukkie van Hieronymus se vertaling van die brief dus as illustrasie 
voorgehou van sy vertaalmetode en daarna word dit gekontrasteer met 'n 
woord-vir-woordvertaling van dieselfde gedeelte. Hieronymus gebruik die 
geleentheid om die benadering van sy teenstanders belaglik te maak met 
behulp van vergelyking en kontras en ook deur die uiters skerp aanwending 
van sarkasme. 

(b) lndignatio: Sermo : Vita 

In die tweede deel van die conclusio (par. 12.4b-5) word die skryfstyl 
('sermo') en die lewenswandel ('vita') teen mekaar afgespeel. 28 Die teen
stelling word in hierdie kort stukkie nie rninder as sewe keer gemaak nie. 
Hieronymus vermaan sy teenstanders om eers hul eie lewenswandel te on
dersoek voordat hulle iemand anders oor sy marrier van praat (of sy skryf
styl) aanlda. Hy se dat 'n persoon se lewenswandel deurslaggewend is en 
nie sy skryfstyl nie en illustreer dit deur te wys op die lewenswandel van die 
apostels wat hulle ongekunstelde skryfstyl verskoon: '. . . qui in sermone 
irnitari se dicit apostolos, prius imitetur in vita. Illorum in loquendo sim
plicitatem excusabat sanctimoniae magnitude ... ' (12.4). Hieronymus wil 
hulle hierdeur vermaan om eers hulle eie lewenswandel in orde te lay voor
dat hulle hom oor sy marrier van vertaling kritiseer. Hy fokus rninagtend 
op hulle lewenswandel en trek daardeur die aandag af van die aanklagte 
wat teen hom gele is. 

(c) Commiseratio: Onbenullighede : Belangrike sake 

In die laaste deel van die conclusio (par. 13) stel hy homself nogmaals 
teenoor sy teenstanders. Hy beslayf hulle hier as vitterige kritici wat hulle 
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besig hou met onbenullighede ('accusatorum meorum nenias et pretiosas 
querellas'), terwyl hyself tevrede is om maar net in sy monnikesel op die 
oordeelsdag te wag (13.2). Nadat Hieronymus in die hele brief sy teen
standers skerp gekritiseer en aangeval het, stel hy homself in hierdie laaste 
gedeelte voor as iemand wat tevrede is om net die beskuldiging teen hom te 
weerle en wat dit nie wil teruggooi nie: ' .. . content us sum crimen abluere, 
non referre.' (13.1). Daarteenoor beskryf hy sy teenstanders as mense wat 
tierend te kere gaan: ' ... etsi adversarii saeverint ... ' (13.2). Verder is 
sy wens om ten spyte van sy teenstanders se kritiek, homself besig te hou 
met die skryf van kommentare op die Skrif. Die funksie van die kontras in 
hierdie gedeelte is om simpatie by sy lesers te ontlok teenoor homself, wat 
'sonder rede' as 'n vervalser uitgekryt word en as 't ware tussen die spin
en weefwerk van vrouens uitmekaargetrek word: 'Nam qui falsarius vocor 
et inter muliercularum radios et textrina dilanior . .. ' (13.2). 

Slot 

Die inhoud van die hele brief kan myns insiens beskryf word aan die 
hand van die verskillende kontraste en vergelykings wat hierbo uitgewys 
is, en in die besonder aan die hand van die aanklagte teen Hieronymus 
en sy verdediging daarop teenoor die aanklagte teen sy teenstanders en 
hulle verdediging. Die kern van die brief wat handel oor die teenstelling 
'vertaling-ad sensum' teenoor 'vertaling-ad verbum' word ook daar·in ver
vat. Ek is van mening dat Hieronymus se aanwending van vergelyki.ng en 
kontras in hierdie brief 'n sinvolle invalshoek hied tot die interpretasie daar
van en dat dit reg laat geskied aan die brief as 'n literere eenheid en dus 
beskou kan word as handige hermeneutiese sleutel vir die ontsluiting van 
Hieronymus se Liber de optima genere interpretandi. 

AANTEKENINGE 

1. Hierdie artikel spruit voort uit 'n MA-verhandeling met die titel: Hieronymus, Brief 
57: 'n Literer-strukturele analise, Universiteit van Pretoria, 1990. My dank aan 
Prof. Jan Scholtemeijer vir waardevolle voorstelle en ook aan die beoordelaars vir 
hul wenke en kritiek. Verder bedank ek graag die RGN vir geldelike bystand. 

2. Die teks van I. Hilberg (Sancti Eusebii Hieronymi Epistulae, pars 1, Epistulae 1-70, 
Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, vol.54, Freytag, Leipzig 1910) is 
gebruik. Daar bestaan 'n volledige kommentaar op die brief deur G.J.M. Bartelink, 
met die titel Hieronymus - Liber de optimo genere interpretandi (Epistula 57): 
Bin Kommentar, Brill, Leiden 1980. 

3. Brief 51. 
4 . Vergelyk Handelinge 26. 
5. Vergelyk J.N .D . Kelly, Jerome . His Life, Writings and Controversies, Duckworth, 

London 1975, 19: ' ... Jerome was in later life to find him a staunch ally and 
defender in the capital.'. 
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6. Vergelyk die opmerking van Kelly, op.cit., 242: ' . .. the anti-Origenist campaign 
which Marcella, Pammachius, Eusebius of Cremona, and Jerome's other friends 
were conducting in Italy with Rufinus as their chief target.' 

7. So 'n inleiding staan bekend as 'n 'exordium ab auditorum persona'. Sien Ad Her. 
1.8 en De Inv. 1.22. 

8. Sien Kelly, op.cit ., 195-208 vir 'n volledige uiteensetting van die hele geskil. 
9. Die indeling in kola is gedoen volgens J.P. Louw se definisie van 'n kolon as: 'A colon, 

then, may be regarded as syntactically an expression having a matrix consisting of 
a nominal element and a verbal element along with such additions as are linked 
directly to either of the two elements of the matrix or additions which are in turn 
linked to other additions.' (Semantics of New Testament Greek, Fortress Press, 
Philadelphia 1982, 113). 

10. Die feit dat sy teenstander(s) nie mans genoeg is om sy aanklaer te antwoord op die 
aanklag van kettery nie , is 'n bewys van sy lafhartigheid, maar dit kan ook impliseer 
dat hy inderdaad geen antwoord op die aanklagte het nie en dus skuldig is daaraan. 

11. Ons sien dit byvoorbeeld uit die manier waarop hy die verskillende partye beskryf 
in die narratio. 

12. Daar bestaan nie sekerheid oor wie hierdie monnik was nie . Die naam van ene 
Vigilantius word wei genoem. Vergelyk Bartelink, op.cit., 1980, 34. 

13. Flavius Asclepiades Hesychius was 'n nie-Christelike grondeienaar, wat in 390-391 
die amp van praeses Thebaidos beklee het . (Bartelink, op.cit., 1980, 37). 

14. Bartelink, op.cit., 1980, 37, wys daarop dat slegs Hieronymus daarvan melding maak 
dat Hesychius sekere uokumente gesteel het en deur Theodosius ter dood veroordeel 
is . 

15. Nadat Livius die gebeure beskryf het, haal hy die verteenwoordiger van die Falisci 
aan wat onder andere die volgende kommentaar in die senaat gelewer het: 'Eventu 
huius belli duo salutaria exempla prodita humane generi sunt: vos fidem in bello 
quam praesentem victoriam maluistis. Nos, fide provocati victoriam ultro de
tulimus.' (5.27.13). 

16. Die optrede van die onderwyser van Falerii en die van die dokter van Pyrrhus was 
twee insidente wat in die Rom~inse literere tradisie bekend was en dit is deur die 
skrywers aan die Romeine voorgehou as exempla van hul voorvaders se onkreuk
baarheid, soos hierbo aai:tgetoon is. So kom die geval van die dokter van Pyrrhus by 
die volgende skrywers voor: Liv. 5.27; Periocha 13; Cic. Off. 3.22.86; Florus 1.13.21; 
Eutrop. 2.14.1 en Auct. De vir. ill. 35.14. Bartelink, 'Quelques observations sur Ia 
Lettre LVII de saint Jerome', Rev. Ben. 86 (1976) 296-306 en op.cit. , 1980, 38-
39 , gee ook sy mening met betrekking tot die bronne wat Hieronymus waarskynlik 
geraadpleeg het . 

17. Die sogenaamde konflik tussen 'utilitas' en 'honestas', 'n tema wat Cicero breed
voerig in boek 3 van die De Officiis behandel, is in paragraaf 3 ter sprake. Dit lyk 
of Hieronymus, soos Cicero, van mening is dat iets nie nuttig of voordelig ('utile') 
kan wees as dit nie eerbaar ('honestum') is nie. 

18. Van die teenstelling 'crimen-error' se Bartelink, op.cit., 1980, 28: 'dieser Gegensatz 
ist gelaufig' en hy verwys ook spesifiek na Ovidius se aanwending daarvan in die 
Tristia 3.5.52. 

19. Die kontras tussen sy geleerdheid en sy teenstanders se onkunde word hieronder 
breedvoeriger uiteengesit. 

20. Vergelyk TLL, vol. 4, 1190-1195. 
21. Lewis, C.J. & Short, C., A Latin Dictionary, Clarendon , Oxford (1907) 1980 s.v. 
22. Sien hierbo p . 71-72. 
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23 . Daar bestaan nie eenstemmigheid onder geleerdes oor die vraag of Cicero d ie werk 
self geskryf het nie. Sien A. Dihle, 'Ein Spu rium unter den rhetorischen Werken 
Ciceros', Hermes 83 (1955) 303-314, se uiteensetting van die problematiek. 

24. 'Ex alia in aliam linguam ad verbum expressa translatio sensus operit et vel uti laeto 
gramine sata strangulat.' (6.1) . 

25. Die Vita Antonii was 'n Latynse vertaling deur Evagrius van Antiochie van die 
oorspronklik Griekse werk van Athanasius. Daar was ook 'n ouer Latynse vertaling 
wat anoniem oorgelewer is en wat baie letterlik vertaal is. (Bartelink, op.cit., 1980, 
65) . 

26. 'Quodsi cui non videtur linguae gratiam interpretatione mutari, Homerum ad ver
bum exprimat in Latinum - plus aliquid dicam - eundem sua in lingua prosae 
verbis interpretetur: videbit ordinem ridiculum et poetam eloquentissimum vix lo
quentem.' (5.8) . 

27. H.B. Swete, An introduction to the Old Testament in Greek, (revised by R.R. Ott
ley), KTAV, New York 1968, 31. 

28. Daar bestaan 'n bepaalde verband tussen sermo en error en ook tussen vita en 
crimen: Eersgenoemde het te make met opleiding en afronding en is van mindere 
belang, terwyl laasgenoemde te doen het met die lewenshandel en -wandel wat van 
uiterste belang is . 
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