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DIE VERTALING EN INTERPRETASIE VAN TWEE 

BEELDE IN BRIEF 57 VAN HIERONYMUS1 


deur J .P.K. Kritzinger 
(Universiteit van Pretoria) 

ABSTRACT 

In paragraph 12 of his Liber de Optimo Genere Interpretandi (Letter 57) 
Jerome used two images of which the meaning is not clear. In this article 
the author attempts to shed light on the interpretation of these images by 
examining the immediate context of paragraph 12 and the broader context 
of the letter as a whole. This will include an examination of Jerome's use of 
sarcasm and irony, as well as the historical background of his polemic with 
Rufinus. The two images are: 1. 'Oleum perdit et inpensas, qui bovem 
mittit ad ceroma',2 and 2. 'Haec non est illius culpa, cuius sub persona 
alius agit tragoediam, sed magistrorum eius, qui illum magna mercede nihil 
scire docuerunt,.3 The author comes to the conclusion that both images 
deal with the question of learning and that Jerome uses these images in 
order to cast doubt on Rufinus' erudition. With the first image he implies 
that Rufinus' parents had wasted their money in sending hill. to school and 
in the second image his teachers are blamed for his ignorance. 

In paragraaf 12 van Hieronymus se Liber de Optimo Genere Interpretandi 
(soos Brief 57 ook bekendstaan) gebruik hy twee beelde, waarvan die 
betekenis nie duidelik is nie. In hierdie artikel word daar gepoog om vas te 
stel wat Hieronymus met hierdie twee beelde vir sy lesers wou se. 

Die eerste beeld word ingelei met die volgende woorde: 'Conpletur in me 
tritum vulgi sermone proverbium ('Die spreekwoord wat in die volksmond 
goed bekend is, is op my van toepassing'). Die spreekwoord wat Hierony
mus gebruik, lui soos volg: 'oleum perdit et inpensas, qui bovem mittit ad 
ceroma' ('Hy wat 'n as na die stoeikryt stuur, mars sy olie en sy geld'). 

1. 	 Hierdie artikel is 'n verwerking van 'n referaat wat in Januarie 1995 by die 21ste 
tweejaarlikse kongres van die Klassieke Vereniging van Suid-Afrika te Bloemfontein 
gelewer is. Dit spruit voort uit 'n MA-verhandeling met die titel: Hieronymus, 
Brief 57: 'n Literer-strukturele analise (Universiteit van Pretoria 1990). Ek erken 
en bedank hiermee graag die RGN vir geldelike bystand. My opregte dank aan die 
keurders vir waardevolle kritiek en wenke. 

2. 	 'He, who sends an ox to the wrestling place, is wasting his oil and his money'. 

3. 	 'The blame doesn't rest on him, behind whose mask someone else is causing a 
disturbance, but on his teachers, who at great cost taught him to know nothing'. 
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Al se Hieronymus dat die spreekwoord baie bekend was, kon die spesifieke 
uitdrukking nie in die oorgelewerde bronne opgespoor word nie. Gevolglik 
moet die betekenis van die beeldspraak wat in die spreekwoord voorkom, 
hoofsaaklik afgelei word uit die konteks waarin dit voorkom. 

Die tweede beeld, wat direk op die eerste een volg, lui s6: 'Haec non 
est illius culpa, cuius sub persona alius agit tragoediam, sed magistrorum 
eius, qui illum magna mercede nihil scire docuerunt' ('Die blaam rus nie 
op hom agter wie se masker iemand anders 'n bohaai opskop nie, maar op 
sy leermeesters wat hom teen 'n groot bedral!; geleer het om niks te weet 
nie'). 

Vervolgens let ons dus op die konteks van Brief 57 voordat verskillende 
interpretasiemoontlikhede oorweeg word. Brief 57 van Hieronymus is 
geskryf in 395/396, in reaksie op , n brief van Rufinus waarin hy Hieronymus 
se vertaalmetode skerp kritiseer. Die kritiek van Rufinus volg op Hierony
mus se vertaling van 'n brief van biskop Epiphanius van Salamis, waarin 
laasgenoemde te velde trek teen biskop Johannes van Jerusalem oor sy 
vermeende ketterse opvattings. Die stryd tussen Epiphanius en Johannes 
het later ontbrand in persoonlike vetes tussen die ondersteuners van die 
verskillende partye, met Hieronymus en Ruflnus in opponerende kampe. 
Hieronymus reageer in die brief op 'n dubbele klag, naamlik dat hy die 
brief 6f uit onkunde 6f met opset verkeerd vertaal het. In die eerste geval 
word sy opleiding in twyfel getrek en in die tweede geval sy integriteit. 
Die brief is gerig aan Pammachius, 'n goeie ou vriend van Hieronymus wat 
hy aan die begin van paragraaf 12 as die 'mees Christelike heer van alle 
adellikes en adellikste van alle Christene' beskryf. 

Die opbou van die brief kan skematies so os volg voorgestel word: 

par. 1 Inleiding: Klag van onkunde 
(,ignorantia') 

Klag van oneerlikheid 
(,mendacium') 

par. 2-4 Reaksie op tweede aanklag Verdediging en teenklag 

par. 5-11 Reaksie op eerste aanklag: Verdediging en teenklag 

par. 12-13 Slot: 12.1-4a: 
12.4b-5: 
13: 

Gryp terug na eerste aanklag 
Gryp terug na tweede aanklag 
Finale slotwoord 

Paragrawe 12 en 13 vorm dus die conclusio van die brief. Die eerste deel 
hiervan (12.1-4a) handel oor Hieronymus en sy teenstander se vertalings 
van dieselfde gedeelte en die kwessie van opleiding en geleerdheid is hier ter 
sprake. In hierdie gedeelte gryp hy dus terug na die eerste klag, die klag 
van onkunde. In die tweede deel van die conclusio (12.4b-5) gryp hy weer 
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terug na die tweede klag, terwyl die derde deel (13) 'n finale slotwoord 
is. Die twee beeide onder bespreking kom aan die einde van die eerste 
deel van die conclusio voor en die engere konteks waarbinne dit staan, 
vertoon 'n simmetriese opbou wat in 'n kolonanalise soos op bladsye 122
123 voorgestel kan word.4 

Die struktuur van hierdie gedeelte kan soos volg opgesom word: 

A 	 Inleiding, Griekse teks en Hieronymus se Latynse vertaling daarvan. 

B 	 Drieledige kommentaar van sy teenstanders op sy vertaling. 

C 	 Hieronymus vra sy teenstander se mening en Ie die woorde in sy mond, 
by wyse van 'n drieledige opmerking oor sy eie opleiding. 

A I 	 Inleiding, teenstanders se Latynse vertaling 

Bl DrieJedige kommentaar van Hieronymus op hul Latynse vertaling. 

C 1 Twee beelde onder bespreking 

Nadat Hieronymus die Griekse teks en sy Latynse vertaling daarvan gegee 
het (A), spel hy sy teenstander, wat 'n woord-vir-woord-vertaalbenadering 
voorstaan, se kritiek daarop uit (B). Hieronymus se benadering was om 
betekenis-vir-betekenis te vertaal en nie woord-vir-woord nie. Hierna vra 
Hieronymus sarkasties sy 'geleerde' teenstander se mening met die vol
gende woorde: 'Quid <us, 0 columen litterarum et nostrorum temporum 
Aristarche, qui de universis scriptoribus sententiam feras? Ergo frustra 
tanto tempore studuimus et saepe manum ferulae subduximus? Egredi
entes de portu statim inpegimus' ('Wat se u, 0 suil van geleerdheid en 
Aristarchus van ons tyd, wat oor al die skrywers 'n mening huldig: het ons 
(ek) dan tevergeefs so lank studeer en so dikwels ons (my) hand onder die lat 
weggeruk? Toe ons (ek) die hawe verlaat, het die skip onmiddellik gesink') 
(C). Hieronymus ontleen die beeldspraak van 'die hand onder die lat weg
ruk' aan Juvenalis5 en die beeid van die skip wat sink pas nadat dit die 
hawe verlaat het, is weer van Quintilianus aikomstig. 6 Hy gebruik hierdie 
aanhalings onder andere om sy geleerdheid, wat hy kamtig bevraagteken, 
ten toon te steL Ook die ironiese gebruik van die aanspreekvorm 'columen 
litterarum' gaan terug op 'n literere tradisie. So verwys Cicero byvoorbeeld 
in die Pro Sestio sarkasties na die 'columen reipublicae,.7 Hierdeur bewys 
Hieronymus ook dat hy nie tevergeefs studeer het nie. 

4. 	 Die teks van I. Hilberg, Sancti Eusebii Hieronymi Epistulae, pars 1, Epistulae 
170, CSEL 54 (Leipzig 1910) is gebruik. 

5. 	 Sat. 1.15. 

6. 	 lnst. or. 4.1.6l. 

7. 	 Pro Sestio 8.18. 
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A 1. Sed 
ut infinita praeterearn 
et ostendarn tibi 

vir omnium nobilium Christianissime, Christianorum 
nobilissime 

cuiusmodi falsitates in epistulae translatione reprehendant 
ipsius epistulae ponam eum Graeco sermone principium, 

ut ex uno crimine intellegantur et cetera: 
"Eo<:t ~fJ.iiC;, ayconrt"€, fJ.~ 'tn ot~(m 'tWV XA~pu)V <p€p<:aOcn, 

quod ego ita vertisse me memini: 
oportebat nos, dilectissime clericatus honore non abuti 
in superbiam. 

B 2. "ecce", inquiunt, "in uno versiculo quanta mendacia! 
primum ayctl1:Tj'toC; 'dilectus' est, non 'dilectissimus' 
deinde OLTjatC; aestimatio dicitur, non 'superbia' 

non enim dixit Ot~fJ.ct'tt, sed Ot~cr<:t, 
quorum alterum 'tumorem', alterum 'arbitrium' sonat-; 

totumque quod sequitur 'clericatus honore non abuti 
in superbiam' tuum est." 

C 3. Quid ais, 
o columen litterarum et nostrorum temporum Aristarche, 

qui de universis scriptoribus sententiam feras? 
4. 	 Ergo frustra tanto tempore studuimus 
5. et saepe manum ferulae subduximus? 
6, Egredientes de portu statim inpegimus. 

Al 	 7, Igitur 
quia et errasse humanum est 
et confiteri errorem prudentis 
tu, quicumque reprehensor es, tu me 

obsecro 
emenda, praeceptor 
et verbum de verbo exprime 

8. 	 "Debueras" , 
inquit, 

"dicere: 
Oportebat nos, dilecte, non aestimatione clerorum ferri," 

B1 	 9, Haec est Plautina eloquentia, 
10, hic lepos Atticus 
11. 	 et Musarum, ut dicunt, eloquio conparandus! 

C1 12, Conpletur in me tritum vulgi sermone proverbium: 
oleum perdit et inpensas 

qui bovem mittit ad cemma. 
13, Haec non est illius culpa, 

cuius sub persona alius agit tragoediam, 
14, sed magistrorum eius, 

qui illum magna mercede nihil scire docuerunt. 

122 



[Afrikaanse vertaling: 

1. 	 Maar om algemeenhede 001' te slaan en om vir u, 0 mees Christelike 
heel' van aUe adellikes en adellikste van aIle Christene, aan te toon van 
watter ::lOort foute hulle my beskuldig in die vertaling van die brief, sal 
ek die begin van die spesifieke brief in die Griekse taal voorhou, sodat 
uit cen fout ook die ander verstaan kan word: "EoE:t ~!-La<;;, &ya1tTl'~' 

!-L~ 1:TI Ot~OTl 'tW\, XA~Pu)\, r.pepE:aOal. Ek onthou dat ek dit soos volg 
vertaal het: Mees geliefde, ons moes nie eer van die geestelike amp tot 
hoogmoed misbruik nie. 

2. 	 'Kyk', se hulle, 'hoeveel leuens in een ou reeltjie! In die eerste pIek 
is &yaluji:oc; "geliefde" en nie "mees geliefde" nie. Vervolgens is O'1TJl<;; 
"waardering" en nie "verwaandheid" nie-hy het immers nie ot~!-La'tl 

gese nie, maar ol~an, waarvan die een klink soos "'n swelsel" en die 
ander cen soos "'n mening". En alles wat volg "om nie die eel' van die 
geestelike amp tot hoogmoed te misbruik nie" is jou eie (byvoeging)'. 

3. 	 Wat se) u, 0 suil van geleerdheid, 0 Aristarchus van ons tyd, wat 001' al 
die skrywers 'n mening huldig? 

4. 	 Ret pk dan vergeefs so 'n lang tyd studeer 

5. 	 en 'dikwels my hand voor die lat weggeruk'? 

6. 	 Toe ek die hawe verlaat, het die skip onmiddellik gesink. 

7. 	 Daarom, omdat dit menslik is om 'n fout te gemaak het en kenmerkend 
van 'n verstandige mens is om sy fout te erkell, versoek ek u, wie u ookal 
is wat Illy kritiseer, help my reg, 0 leermeester, en vertaal dit woord 
vir woord. 

8. 	 "Jy .moes het', se hy, 'Dit het ons betaam, geliefde, om nie deur 
die waardering van die geestelikes meegevoer te word nie'. 

9. 	 Hierdie is Plautus se welsprekendheid, 

10. 	dit is Attiese elegansie 

11. 	en dii lean, so os hulle se, met die taal van die Muses vergelyk word! 

12. 	Die ::;preekwoord wat in die volksmond goed bekend is op my van 
toe passing: Hy wat 'n os na die stoeikryt stuur, mol'S sy olie en sy geld. 

13. 	 Die bla.a.m rUs nie op hom agter wie se ma::;ker iemand anders 'n bohaai 
opskop nie, 

14. 	maar (dit rus) op sy leermeesters wat hom teen 'n groot bedrag geleer 
het mu niks te weet 
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In die tweede helfte van hierdie gedeelte (AI 
, BI en C1

) is daar 'n 
soortgelyke struktuur. Hier handel dit egter oor sy teenstander se vertaling 
van die Griekse teks. Hieronymus hou eers sy teenstander se onnatuurlike 
woord-vir-woord-vertaling voor en daarna lewer hy die volgende kommen
taar daarop: 'Haec est Plautina eloquentia, hie lepos Atticus et Musarum, 
ut dicunt, eloquio conparandus!' ('Hierdie is Plautus se welsprekendheid, 
dit is Attiese elegansie en dit kan, soos hulle se, met die taal van die 
Muses vergelyk word'). Hieronymus se sarkasme is hier vlymskerp, want 
in paragraaf 5 het hy juis betoog dat sy vertaalbenadering binne die 
Klassieke literere tradisie staan. Dit is dus baie ironies as hy sy teenstander 
se woord-vir-woord-vertaling met die welsprekendheid van Plautus,8 die 
elegansie van die Attiese tradisie9 en die deur die Muse geYnspireerde 
oorspronklikheid van Horatius10 vergeIyk. Wanneer hy sy teenstander se 
meganiese vertaling vergelyk met die werk van die Klassieke outeurs wat hy 
vroeer aangehaal het as voorstanders van oorspronklikheid en kreatiwiteit 
in die vertaalproses, is hy dus besig om met hom die spot te dryf. In 
werklikheid skree sy woord-vir-woord-vertaling teen die beginsels wat die 
komedieskrywers, Cicero en Horatius neergele het en waarna hy volledig in 
paragraaf 5 verwys het. 

Na hierdie kommentaar kom die twee beelde wat die voorwerp van hierdie 
studie is, aan die orde. 

1. Oleum perdit et inpensas, qui hovem mittit ad ceroma 

Soos reeds gese, word die beeid ingelei met die opmerking dat die geykte 
spreekwoord op hom (Hieronymus) van toepassing is. Die eerste deel van 
die spreekwoord ('oleum perdit et inpensas') kom weI by Plautus, Cicero 

8. 	 In paragraaf 5.5 het Hieronymus aangevoer dat Plautus, Terentius en Caecilius 
die ou Griekse komedies vry vertaal het en 'n letterlike vertaling as 'misplaaste 
navolging' beskou het: 'Terentius Menandrum, Plautus et Caecilius veteres comicos 
interpretati sunt: numquid haerent in verbis ac non decorem magis et elegantiam 
in translatione conservant? Quam vos veritatem interpretationis, hanc eruditi 
'XCt.xol:;Y)ALCt.V' nuncupant'. 

9. 	 Cicero het in sy vertaling van die toesprake van Demosthenes en Aeschines juis 
pro beer om die Attiese styl weer te gee. In paragraaf 5.2 se Hieronymus die 
volgende: 'Habeoque huius rei magistrum Tullium, qui Protagoram Platonis et 
Oeconomicum Xenofontis et Aeschini et Demosthenis duas contra se orationes 
pulcherrimas transtulit. Quanta in illis praetermiserit, quanta addiderit, quanta 
mutaverit, ut proprietates alterius linguae suis proprietatibus explicaret, non est 
huius temporis dicere.' Vergelyk ook die bespreking van hierdie gedeelte in 
Kritzinger (nota 1) 37-43. 

10. 	 Tn paragraaf 5.5 waarsku Hieronymus in die woorde van Horatius vertalers om nie 
woord-vir-woord te vertaal nie: 'Sed et Horatius, vir acutus et doctus, hoc idem in 
Arte poetica erudito interpreti praecipit: nee verbum verbo curabis r'eddere fidus 
interpres.' Vergeiyk Kritzinger (nota 1) 43-44 vir 'n breedvoeriger bespreking oar 
die funksie van die Horatiusaanhaling binne die spesifieke konteks. 
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en ander ou teurs voor, al is di t in ietwat gewysigde vorm. 11 Die woord 
'oleum' kan op lamp-oUe dui en die uitdrukking 'oleum perdere' beteken 
dan dat iemand sy lamp-oBe en dus sy tyd mors, indien hy hom byvoorbeeld 
tot laat in die nag met onbenullighede besig hou. Dit kan egter ook op 
die gebruik van olie in die stoeikryt dui en dit is wat Hieronymus hier in 
gedagte het.12 Daar kOll egter geen parallelle vir die tweede deel van die 
'spreekwoord' opgespoor word nie en dit is dan ook waar die probleem met 
die interpretasie Ie. Die woord 'ceroma' dui primer op die oUe waarmee 
atlete of stoeiers ingevryf is, voordat hulle die stoeikryt ingegaan het. Dit 
word egter ook as 'n plekaanduiding gebruik en weI vir die plek waar die 
atlete mas seer word of vir die stoeikryt self. Dit is nie heeltemal duidelik 
wat bedoel word met die beeld 'om 'n os na die stoeikryt te stuur' nie, 
maar dit lyk in elk geval of dit op eell of ander onsinnige handeling dui. 

Dit wil voorkom of Hieronymus in sy beeldspraak twee bekende uit
drukkings kombineer en daaruit 'n nuwe spreekwoord skep. Soos reeds gese, 
is die eerste deel ('oleum perdit et inpensas') redelik maklik verstaanbaar 
en verwys die oBe na 6f lamp-olie Of, hier eerder na die olie waarmee stoeiers 
ingevryf is voor 'n geveg. Die tweede deel ('qui bovem mittit ad ceroma') 
sluit ook af met 'n woord wat na oIie verwys, maar dit dui bier op die olie 
van die masseur oftewel die stoeikryt. Hy gebruik dus die woorde 'oleum' 
en 'ceroma' as die gemeenskaplike element om die twee uitdrukkings in 
een 'spreekwoord' saam te voeg. Dit is nie moontlik om dit te bewys nie, 
maar dit wil my voorkom of die tweede gedeelte van die uitdrukking 'n 
oorspronklike skepping van Hieronymus is. Dit sou egter beteken dat die 
verwysing na die 'geykte spreekwoord' slegs op die eerste gedeelte ('oleum 
perdit et inpensas') van toepassing is of dat Hieronymus dalk tong in die 
kies die uitdrukking 'n ou bekende spreekwoord noem. 

Hoe moet die beeld 'qui bovem mittit ad ceroma' dan verstaan word? In 
die eerste plek kan ons aannc:.em dat dit in die algemeen beteken om iemand 
na 'n plek te stuur waar hy nie hoort nie. Ek is van mening dat dit binne 
hierdie konteks meer spesifiek beteken om iemand, wat glad nie daar hoort 
nie, 'skool' toe te stuur en deur dit te doen mors jy natuurBk jou geld. 

11. 	 Plautu8, Poenulus 332: 'Tum pol ego et oleum et operam perdidi' en Cicero, 
Ad familiares 7.1.3: 'In quibus ipse Pompeiu8 confitetur se et operam et oleum 
perdidisse' en Ad Attieum 2.17.1: 'Haec ... non deflebimus, ne et opera et 
oleum philologiae nostrae perierit'. Vergelyk A. Otto, Die Spriehworter und 
81Jnchwortliehen Redensarten der Romer (Hildesheim 1962) 253 vir soortgelyke 
uitdrukkings ook by ander outeurs. 

12. 	 Vir die gebruik van 'oleum' in hierdie en soortgelyke uitdrukkings, vergelyk die 
TLL H.549 en Fored 3.482. Beide verwys na die gebruik van olie vir nagtelike 
studies by lamplig (,lucubratio') en die gebruik daarvan in die stoeikryt. Forcellini 
maak ook in die verband melding van die gebruik van olie in die kombuis. Otto 
(nota 11) 254 meen dat die verwysing na olie in die uitdrukking oorspronklik eerder 
van die gebruik van olie as 'Toilettenmittel' afkomstig is. 
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Die volgende argument kan genoem word om hierdie interpretasie te staaf: 
Indien C1 met C korreleer op dieselfde manier as A I met A en BI met B, 
sou dit beteken dat hierdie beeld inderdaad ook met opleiding in verband 
staan; in die geval met die opleiding van Hieronymus se teenstander. Net 
soos daar in C op grond van Hieronymus se Latynse vertaling afieidings 
oor sy opleiding gemaak word, lyk dit of daar in Cl kommentaar gelewer 
word oor die opleiding van sy teenstander. In C (kolon 4) vra Hieronymus 
in 'n retoriese vraag of hy dan vergeefs so lank studeer het. Die grootste 
deel van die brief word juis daaraan gewy om die leser te oortuig van sy 
geleerdheid. Hy dui aan dat hy 'n goeie opleiding in die lettere ontvang 
het en dat sy 'betekenis-vir-betekenis-vertaalbenadering' staan op die gesag 
van die Klassieke en Christelike literere tradisie (par.5-6), die Skrifgesag 
(par.7-1O) en die kerklike gesag (par.1l). In C1 (kolon 12) word dieselfde 
kwessie in ander woorde aangespreek maar hier word Rufinus se opleiding 
bevraagteken. Hieronymus impliseer myns insiens hier dat die vertaling 
van Rufinus laat blyk dat sy ouers hul geld gemors het om hom te laat leer. 

Die feit dat die eerste beeld ingelei word met die woorde 'conpletur 
in me ... proverbium' skep egter 'n probleem. Kan ons se dat dit oor 
die teenstander se opleiding handel, al se Hieronymus uitdruklik dat die 
spreekwoord op homself van toepassing is? Ek is van mening dat dit weI 
die geval is. Al trek hy oenskynlik sy eie geleerdheid in twyfel, is die 
bedoeling daaragter inderwaarheid presies die teenoorgestelde: hy kritiseer 
naamlik die opleiding van sy teenstander. Die argument lui as volg: Indien 
sy teenstander se woordelikse vertaling vergelyk kan word met Plautus, 
Cicero en Horatius se idee van vertaling, soos wat Hieronymus sarkasties 
in B beweer het, dan is die spreekwoord op homself van toepassing. Dan 
het Hieronymus se ouers hul tyd gemors en hul geld in die water gegooi 
om hom te laat leer, want dit wat hy geleer het, staan lynreg teenoor 
die benadering. Ons het egter daarop gewys dat die kommentaar op sy 
teenstander se vertaling vol sarkasme is en gevolglik moet die opmerking 
oor sy eie geleerdheid ook in die lig verstaan word. Inderwaarheid het dit 
dus presies die teenoorgestelde betekenis as wat dit op die oog ai lyk en is 
die 'spreekwoord' eerder op sy teenstander van toepassing. In 'n s~kere sin 
word die 'spreekwoord' dus op sowel Hieronymus as Rufinus van toepassing 
gemaak. 

2. 	Haec non est illius culpa, cuius sub persona alius agit 
tragoediam, sed magistrorum eius, qui illum magna 
mercede nihil scire docuerunt. 

Die interpretasie van die tweede beeld is meer problematies. Om mee te 
begin, is dit nie heeltemal duidelik waarna die woorde 'haec culpa' verwys 
nie. Verder is die woorde 'persona' en 'tragoediam' ontleen aan die teater
wese, maar dis nie duidelik wat hy presies daarmee wi! se nie. Die laaste 
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gedoolte ('qui illum magna mer cede nihil scire docuerunt') het weer te doen 
met die kwessie van opleiding en die betekenis daarvan is taamlik voor die 
hand liggend. 13 Die belangrikste vraag by die interpretasie van die beeld, 
is myns insiens: na wie verwys die woorde 'illius', 'cuius', 'alhis' en 'eius 
magistrorum'? Volgens Bartelink14 verwys die woord 'cuius' sonder twyfel 
na Rufinus, terwyl 'alius' moontlik na Johannes·van Jerusalem verwys. Hy 
verwys na Kelly15 wat meen dat 'magistrorum eius' verwys na Rufinus en 
Melania, wie se name ook in sekere manuskripte verskyn. Dit maak egter 
nie sin dat sowel 'cuius' (en dus ook sy antesedent 'Hlius') as'magistrorum' 
na dieseIfde persoon verwys nie. Ons kan tog nie se: 'Dit is nie Rufinus, 
onder wie se naam iemand anders (Johannes) 'n opskudding veroorsaak 
het, se skuld nie, maar sy (biskop Johannes se) leermeesters (bedoelende 
Rufinus en Melania) s'n.' Dan beteken dit tog dat dit weI Rufinus se skuld 
is. 

Die engere konteks waarbinne dit staan, kan moontlik ook in hierdie geval 
meer lig werp op die interpretasie van die boold wat hy gebruik. Daar is 
reeds aangevoer dat beide beelde oor opleiding handel; hetsy Hieronymus 
se opleiding of die van sy teenstanders. By die eerste beeld het dit geblyk 
dat dit selfs op hulle altwoo se opleiding van toepassing gemaak kan word. 
Verder is daar in beide gevalle sprake van geld wat gemors word op iemand 
se opleiding, omdat die persoon niks geloor het nie. 16 Dis dalk nie met die 
eerste oogopslag duidelik waarna die woord 'culpa' verwys nie, veral omdat 
dit hier saam met 'persona' en 'tragoediam' gebruik word en daar miskien 
gedink kan word aan die karakter wat in die 'tragedie' die blaam moet 
dra vir een of ander onreg wat geploog is. Binne hierdie konteks handel 
dit egter eerder oor die skuld vir die onkunde of moor spesifiek vir die 
foutiewe vertaling.17 Die gebruik van 'haec' sluit dan aan by die gebruik 
van dieseIfde woord in BI ('Haec est Plautina e10quentia ... ') waar dit na 

13. 	 Vergelyk Cicero, Phil. 2.43: 'Duo milia iugerum ... rhetori adsignasti, . ,. ut populi 
Romani tanta mercede nihil sapere disceres' en Petronius, 58: 'lam scies patrem 
tuum mercedes perdidisse' waar dieselfde idee voorkom dat geld in the water gegooi 
is om iemand te laat leer. 

14. 	 G.J.M. BarteJink, Hieronymus-Liber de optima genere interpretandi (Epistula 
57): Ein Kommentar, (Mnemosyne, Supplement 61) (Leiden 1980) 115 se die 
volgende: 'Dass mit cuius Rufin gemeint ist, wird aus der iihnlichen Anwendung 
des Bildes in Adv. Ruf. ohne weiteres klar. Alius diirfte sich auf Johannes von 
Jerusalem beziehen, der eine Gesandtschaft nach Rom geschickt hatte, die zweifel
los von Rufin und Melania gestiitzt wurde.' 

15. 	 J.N.D. Kelly, Jerome. His life, Writings and Controversies (London 1975) 20335 

stel dit soos volg: 'Letter 57.12, where he remarks that the blame for the criticism 
should not lie with those who merely passed it round, but with their "instructors", 
presumably Rufinus and Melania, whose names appear in some MSS.' 

16. 	 Vergelyk 'perdit et inpensas' in die eerste--en 'magna mercede' in die tweede beeld. 

17. 	 Kelly (nota 15) 20335 interpreteer 'culpa' anders en vertaal dit as 'the blame for 
the criticism'. Sien voetnoot 15 hierbo. 
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die vertaling van sy teenstander verwys. Die tweede deel van die sin ('qui 
illum magna mercede nihil scire docuerunt') bevestig ook die feit dat dit 
hier oor die kwessie van opleiding handel. 

Wat die uitdrukking 'tragoediam agere' betref, moet dit hier waarskynlik 
met' 'n opskudding veroorsaak' of' 'n bohaai opskop' 18 vertaal word. Dit 
is egter nie moontlik om met sekerheid te se :vaarna dit hier verwys en 
wie die onderwerp van hierdie handeling is nie. SOQS reeds gese, is die 
belangrikste vraag vir die interpretasie van die beeld die vraag na wie die 
woorde 'illius', 'cuius', 'alius', 'magistrorum eius' en 'illum' verwys. Die 
woorde 'illius' en 'cuius' verwys na dieselfde persoon en ook die woorde 
'eius' en 'illum'. Hier is dus van drie 'partye' sprake: 'illius' ('cuius'); 'alius' 
en 'magistrorum'. Die woorde 'eius' (en 'illum') verwys, afbangende van 
die interpretasie, na 6f 'illius' Of 'alius'. Volgens Bartelink se kommentaar 
lyk dit of hy van oordeel is dat 'eius' na 'alius' verwys en volgens hom 
en Kelly verwys 'magistrorum eius' na biskop Johannes van Jerusalem se 
'instructors', met name Rufinus en Melania. Ek meen egter dat 'eius' 
eerder na 'illius' verwys, wat dus vertaal kan word met: 'Dit is nie daardie 
man ... se skuld nie, maar sy leermeesters s'n ... '. Dit is so dat mens 
eerder die besitlike voornaamwoord 'suorum' saam met 'magistrorum' sou 
verwag, maar aan die ander kant wys Blaise19 daarop dat die genitiewe 
'eius', 'eorum' en 'earum' in 'Christelike Latyn' die besitlike refieksief kan 
vervang. 

Die tweede beeld kan dan in die lig van die opmerkings soos volg vertaal 
en gei'nterpreteer word: 'Die blaam (vir die onkunde) rus nie op die persoon 
(Rufinus) onder wie se naam iemand anders (biskop Johannes) 'n opskud
ding veroorsaak nie, maar op sy (Rufinus se) leermeesters wat hom teen 
'n groot bedrag geld geleer het om niks te weet nie'. Hierdie interpretasie 
pas goed in by die historiese agtergrond: Biskop Johannes van Jerusalem 
het onder aanhitsing en met ondersteuning van Rufinus 'n bohaai opgeskop 
oor Hieronymus se vertaling. Rufinus moet egter nie blameer word nie; die 
blaam rus op sy leermeesters wat hom nie 'n ordentlike opleiding gebied 
het nie. 

Daar is ook nog 'n ander interpretasiemoontlikheid: Net soos die vorige 
beeld, kan hierdie een myns insiens ook op Hieronymus self van toepassing 
gemaak word. Dan moet dit soos volg verstaan word: 'Die blaam (vir die 
foutiewe vertaling) rus nie op die persoon (Hieronymus) onder wie se naam 
iemand anders (biskop Epiphanius) 'n opskudding veroorsaak nie, maar op 
sy (Hieronymus se) leermeesters wat hom teen 'n groot bedrag geld niks 

18. 	 Vergelyk Forcel. 4.764 s.v. 'tragoedia' en soortgelyke gebruik by Cicero, Mil. 7.18: 
'nunc eiusdem Appiae nomen quantas tragoedias excitat!'. 

19. 	 A. Blaise, A Handbook of Christian Latin: Style, Morphology, and Syntax, (Trans
lated by G.C. Roti) (Washington 1994) ste! dit so~s volg: 'Contrary to classical 
usage, the genitives eius, eorum, earum, can replace the possessive reflexive suus'. 
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kon leer nie'. Dit is belangrik om die historiese agtergrond hier in gedagte 
te hou, want indien ons dit doen, maak die beeld meer sin. Die bedoeling is 
dat die 'foutiewe' vertaling van die brief van biskop Epiphanius, (wat deur 
Hieronymus in Latyn vertaal is, nou onder sy naam staan en 'n opskudding 
veroorsaak het), nie Hieronymus se skuld is nie, maar sy leermeesters s'n, 
wat hom nie geleer het hoe om te vertaal nie. Hierdie motief kom dikwels 
in die brief voor, naamlik dat Hieronymus sy teenstanders uitdaag om die 
mense wie se voorbeeld hy volg, te berispe oor hulle manier van vertaling. 
In paragraaf 7.1 daag hy sy teenstander uit om die evangelis Markus te 
beskuldig van Ieuenagtigheid omdat hy in sy vertaling van die Hebreeus 
twee woorde bygevoeg het; iets wat volgens hulle benadering ongeoorloof is. 
Net so se hy in paragraaf 7.4 dat sy teenstanders die apostel van vervalsing 
moet aankla omdat sy vertaling nie met die Septuagintvertaling of met die 
oorsprollklike Hebreeus ooreenstem nie. In paragrawe 7.5 en 7.7 volg hy 
dieselfde argumentasielyn. Dit kom daarop neer dat sy teenstanders ook 
die gangbare literere-, Skrif- en kerklike tradisie moet bevraagteken indien 
hulle sy benadering sou kritiseer, aangesien hy presies vertaal het so os wat 
hy deur hulle geleer is. 

Dit bly egter steeds onmoontlik om met sekerheid te se wat Hieronymus 
met die tweede beeld in gedagte gehad het. Eersgenoemde moontlikheid is 
dalk waarskynliker omdat dit beter inpas in die struktuur van die gedeelte, 
as synde kritiek op die opleiding van Rufinus, op dieseIfde manier as wat 
daar in C kommentaar gelewer is op Hieronymus se opleiding. Na my 
mening laat Hieronymus hier doelbewus ruimte vir beide interpretasies. 

Die onduidelikheid .van hierdie gedeelte Iaat die vraag ontstaan of Hie
ronymus nie die lesers met opset hier aan die raai wou sit en voor die 
uitdaging stel om self uit te vind wat hy met die beeide bedoel nie. Dit 
Iyk amper of hy die interpretasie van die beelde opsetlik wil versluier, 
byvoorbeeld met die opmerking 'Conpletur in me' en die uitdrukkings 'qui 
bovem mittit ad ceroma' asook die identiteite van 'illius', 'cuius', 'alius', 
'magistrorum eius' en 'illum'. lets wat hierby aansluit en ook belangrik is 
vir die verstaan van die beeIde, is die toonaard waarin die brief geskryf 
is. Hieronymus is reg van die begin af baie seIfversekerd. Verder is 
daar 'n duidelike meerderwaardigheid by hom te bespeur: hy beskuldig 
sy teenstanders dat hulle hul met beuselagtighede ophou en dryf eintlik 
die spot met hulle. Aan die ander kant probeer hy tog nog ordentlik klink 
en wil hy darem nie verwaand voorkom nie. Wanneer hy op sy 'beskeie' 
manier sy eie opleiding bevraagteken, is dit eintlik net 'n mooi manier 
om sy teenstanders onder die indruk te bring van hul onkunde en van sy 
geleerdheid. 

Dalk is die belangrikste gevoigtrekking wat met taamlike sekerheid 
gemaak kan word, dat dit in hierdie gedeelte oor die kwessie van opleiding 
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gaan en meer spesifiek oor die feit dat die geld wat vir Rufinus se skoling 
betaal is, volgens Hieronymus in elk geval, in die water gegooi is. 
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