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33 PsA's intentie, het verschil met AA 

3.11 De wereld 

PsAA bedoelt met zijn bewerking niet AA's tekst toegankelijker te maken voor zijn publiek, 
bijvoorbeeldd omdat Anastasius anderhalve eeuw eerder en in een andere streek leefde. Hij 
streeftt een eigen doel na: meer vermaan en instructie, meer en gedetailleerder aansporing tot 
maatschappelijkk passend gedrag, terwijl de door hem uitgekozen vragen van Anastasius in 
hunn oorspronkelijke vorm naast soms ongezouten kritiek vooral bemoediging van de 
gelovigenn bieden, en wijzen op troost in het hiernamaals. Het verschil laat onverlet dat beide 
auteurss de bedoeling hebben steun en leiding te geven aan de in zorgen verkerende 
gelovigen,, zodat op beide versies van de vragen, de originele en de bewerking, de 
kwalificatiee "pastoraal" van toepassing is (zie vooreen nadere typering van AA's vragen de 
inleidingg van 5, 'Het selectieproces', i.h.b. 5.1, 'Eigen thematiek'; zie ook Appendix 6, 
'Hett genre der épioxarcoKpiaeic;', vooral 'Eigen aard van PsA' [p. 249, 4de alinea]). 

Anastasiuss was monnik, maar zijn vragenstellers waren dat niet, en hun problemen en zijn 
antwoordenn betreffen de 'wereld' in de pregnante zin van de wereldse (= profane, niet-
spirituële)) leef-omgeving (tegengesteld aan de spirituele wereld van de anachoreet en de 
monnik).. Pseudo-Anastasius, die bijna zeker geen monnik was (zie 8.4, 'Clericus') richt 
zichh eveneens tot de 'wereld'. De wereld is aanwezig, en zelfs bedoeld, door de gehele 
PsA-collectiee heen. Te beginnen in vr. 5, over de recidivist-zondaar, worden de 
toespelingenn op de 'KÓCTU,O<;' duidelijker. Weliswaar schrapt PsA AA's 'ó év KÓOHCD 
ywatKÏÏ  cuve^euyuévoq' (vr. 5, r. 21), maar hij handhaaft diens 'ia év KÓOUXO' (ibid. r. 
14),, de wereldse zaken, in de context zelfs op te vatten als 'genoegens', waaronder het 
huwelijk,, die ons door God gegund worden. Vr. 8 in het bijzonder, over de vleselijke 
zonden,, is ondenkbaar zonder de voorstelling van "het volle leven", dat van de sexueel 
actievee (zij het zondigende) mens, waaronder wederom de 'ywcu î awe^eDYjiévoi' (r. 
116).. In de vragen 10 sqq., over de rijkdom, komt achter de 'TIXOÜTOC/ nu en dan, in 
omschrijvendee termen, de Ji^oüoioq te voorschijn. In vr. 15 is de 'rijke man van gezag' die 
AAA had geschetst, door PsA zelfs toegespitst tot een drukbezette huisvader met een gezin. 

Inn bedoeld publiek is er niet zozeer verschil tussen beiden als wel een extra specificering aan 
dee kant van PsA. Beiden richten zich tot de gemeenschap der gelovigen, maar PsA 
daarbinnenn nog eens tot de intellectuele elite (zie hiervoor o.a. 7.2, 'Twee soorten van 
discours',discours', in het bijzonder n. 53). 

3.22 Enscenering 

PsAA gaat een eindweegs in het depersonaliseren van AA's tekst. Hij tendeert naar het 
veranderenn van persoonlijke vragen van AA (zie 'De titel': ... yivóuevcu ÈK 6ia<{)óp(ov 
7ipoccÓ7tö)vv ...') en antwoorden in een reeks vraagstukken en vertogen. 

AA'ss enscenering is die van een persoonlijke en aanwezige vragensteller (of, zoals in vr. 
PsAA 18, vragen stellers), en antwoorder, AA zelf. Dat blijkt uit de eerste persoon enkelvoud 
waarmeee hij enige malen zichzelf als aanwezig voorstelt, zoals in vr. 22, aan het begin van 
hett antwoord: 'nepl TOtnoi) ép<a ooi Xóyov ...' (r. 6). De vragensteller of vragenstellers 
is,, c.q. zijn, ook "aanwezig", wat we zien aan de tweede personen 'TIKOWJCK; ÖTI ...' 
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waarmeee AA zich tot de vragensteller richt in vr. 2 en 17, resp. r. 51-52 en r. 37, en aan de 
aansporingg 'jtiaTeüaaTe' in vr. 16, r. 33. Hetzelfde doet hij met enige vocativi: '... 
dyaTtTiTee ...', en '... d5e>.<j>oi, ..." (vr. 16, r, 28; vr, 18, r. 103). Vergelijking met andere 
épa>Ta7coKpioeiq-collectiess toont aan dat zulke voorstelling van zaken geen innovatie van 
AAA is: het is aannemelijk dat ze tot de conventies van het genre behoort36. 

Veell  van deze persoonlijke trekjes schrapt PsA. Waar hij ze vervangt, doet hij dat met een 
neutrale,, "afstandelijke" formulering: zo wordt AA's 'ép<ö aoi X.óyov (...) TOÜ (...) 
Aiovucio-u'' (vr. 22, r. 6-7) bij PsA 'ó uéyac, Aiovvcioc, Xeyei  Éénmaal, in vr. 17, r. 
47,, vervangt hij 'TÏKOVCOII; ÖTI ...' door, weliswaar, een eerste persoon meervoud: 
'èvtcöÖevv uxtvÖccvou,£v ÖTI ...', maar het is duidelijk dat 'wij ' hier niet 'jij , vragensteller, 
enn ik' betekent, maar 'wij mensen' (of, 'wij , die ons met dit probleem bezighouden'). Hij 
heeftt het zinnetje bij AA gevonden, al dadelijk in vr. 1 (r. 16), met dezelfde betekenis. Hij 
steltt zich meer dan AA op als leraar die vraagstukken aan de orde stelt en die behandelt. 

Geheell  consistent is PsA niet. Hij neemt van AA in vr. 16 de woorden 'ud0e Kal Tciateue 
ÖTII  ...' over (r. 30), in vr. 18 'ui) léye ..." (r. 53). Tweemaal stelt hij in eigen tekst de 
vragenstellerr "present": met "Opac; có<; ..." in vr. 5 (r. 42), en 'aicouaov' in vr. 6 (r. 44), 
éénmaall  zichzelf met '..., éq e<jmv, ...' (vr. 18, r. 81)37. 

Ikk concludeer dat PsA zich niet geheel losmaakt van de "persoonlijke" opzet van AA's 
'EpananoKpioEiq.'EpananoKpioEiq. Het is mogelijk dat de eisen van het genre te krachtig zijn om zich geheel 
opzijj  te laten zetten. Een mogelijke bijkomende verklaring is dat Pseudo-Anastasius 
persoonlijkee ervaring heeft met "pastorale zorg" en ook zelf met vragen van gelovigen te 
makenn heeft gehad. Dat zou ondanks zijn neiging tot afstandelijk formuleren in zijn werk 
kunnenn doorklinken (zie 8.6, 'Pastorale ervaring?'). 

3.33 Vermaan, het "hier en nu" 

Voorr AA en PsA beiden is het besef van zondigheid, het berouw en het erkennen en 
belijdenn van de zonden het uitgangspunt van hun boodschap. Maar in het beoogde doel van 
hunn boodschap verschillen zij. Voor AA is dat het heil, de 'redding', de 'oayrripia' van de 
gelovigen,, het eeuwige leven na het aardse, de 'beloning', 'uiaöóc,' voor hun moeiten (zie 
bijvoorbeeldd vr. 6, r. 51). PsA is het te erom te doen dat de gelovige zijn leven betert, zijn 
negatievee gedrag omzet in positief, sociaal gedrag: het gaat hem om het "hier en nu" (zie zijn 
waarschuwingenn al dadelijk in vr. 1, r. 23-28). Zo bezien is AA's bedoeling de gelovigen te 
bemoedigen,bemoedigen, die van PsA hen te vermanen. Misschien wel het meest illustratief daarvoor is 
datt AA aanmoedigt te blijven vertrouwen op God, die 'ndvTct npbc, TÓ auji^épov 
épyd^ÊTai'' (vr. 18, r. 56; zie ook vr. 17, r. 44: 'un, KOTO 0eoü dyavaKTfiTe' [AA , door 
PsAA overgeslagen]), waar PsA erop aandringt de 'ÖYIOI' te blijven volgen, ook als zij de 
schijnn op zich hebben geladen zondaars te zijn (onder meer vr. 18, r. 146 sqq.). Onder de 
ayioii  verstaat PsA mensen die zon de loos zijn, of zich van zonden hebben vrijgemaakt, en 
diee bij uitstek de gelovigen tot voorbeeld zijn. AA is bezorgd voor het geestelijk welzijn en 

366 Verscheidene van de AA voorgegane auteurs van èpoo<tc»toKpiG£t<; passen haar toe, zoals Theodoretus van 
Cyrrhuss (5de eeuw), en, als hij eerder is, Pseudo-Athanasius (Richard ['Les véritables "Questions'", p. 55, n. 
1]]  ziet in de laatste een navolger van AA, anderen een voorloper; Munitiz laat de kwestie open). 
3 '' Voor een bijzonder geval van tweede persoon meervoud in een antwoord van PsA zie vr. 12, r. 17-19, en 
hett Commentaar. 
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dee gemoedsrust van zijn gelovigen, PsA is bezorgd voor de stabiliteit van het 
religieus/maatschappelijkk stelsel waarin de burgers leven38. Illustratief is het slot van PsA 
6,, gebaseerd op AA 52, waar PsA van leer trekt tegen de opvatting dat men bij God zou 
kunnenn biechten: het is uitdrukkelijk een taak van mensen, in het bijzonder van de 'ayioi'. 
Wij ,, die de originele collectie van AA kunnen raadplegen, zien dat PsA zich keert tegen AA, 
diee in zijn vr. 53 (door PsA niet geselecteerd, maar kennelijk goed gelezen), met zoveel 
woordenn toestaat bij God te biechten: "I%ou.oA.ÓYr|CTca ra> ©etö ...'. 

Alss vermaner benadrukt PsA gedrag. Zo is het PsA, die vr. 2, over de ware aanbidders, 
afsluitt met een uiteenzetting van de beste wijze van bidden (r. 53-60), terwijl AA eindigt 
mett een algemene opmerking over de mysteriën van Christus' verblijf onder de mensen. En 
inn vr. 15, r. 36 sqq., raadt AA de man van gezag en welstand een dankbaar-nederige 
houdingg aan, terwijl PsA hem aanspoort tot daadwerkelijke liefdadigheid. 

3.44 Streng 

Hett past bij vermaan streng te zijn. Dat is PsA dan ook. Weliswaar kan AA zich kritisch 
uitlaten,, fel zelfs, zoals in zijn veroordeling van sodomie; dat practiserende homosexuelen 
'\)7tepp Tiaaav auaptiav' gestraft zullen worden zijn zijn woorden. Maar zijn oordeel is in 
hett algemeen mild, in overeenstemming met zijn rol van bemoediger. PsA zet al in vr. 1 de 
toonn door te spreken van 'pimctp<öv ëpycov' als de 'epyct X^pi-S TCIGTEQX;' aan de orde zijn 
gekomenn (r. 8-11). Daar voert hij ook de duivel op, die in het geval van onchristelijk gedrag 
zijnn kans grijpt om de 'woning van de ziel', 'xöv OIKOV xr\q vjAjjcnq', binnen te dringen en 
diee te vernietigen (r. 22-31). De 'onervaren en onbevoegde' biechthoorder' van vr. 6 heeft 
eenn teveel aan 'redeloos medeleven', 'aloyoc, cuuTtctGeia', en teveel geduld, 'TtapaTacicJ' 
(r.. 7-9). Wie meent bij God of Christus te kunnen biechten in plaats van bij mensen, denkt 
'avofjxox;,, \iaXkov 5è daepök;' (zelfde vraag, r. 66). De 'natuurlijke vurigheid', '((WÖIKT) 
Tï\}pcoö^,, van mensen, vr. 8, r. 4, mag van AA slechts niet te groot worden (zie 
'rcXeovd^ei'' [ibid.]);  van PsA mag ze niet eens 'ontvlammen' (zie 'é^antonévn.*;' [ibid.]). 
AAA wil degenen die na sexuele activiteit weliswaar 'het vlees', maar nog niet hun ziel 
gereinigdd hebben, toch toelaten tot de communie, om hun 'complete minachting', '7T.avT.eXii 
Kaxa<]>póvrio-iv',, te besparen; PsA is dit te mild: hij schrapt AA's woorden en vervangt ze 
doorr de waarschuwing berouw te hebben en het leven te beteren: '... uf| naXiv \io\vveiv 
...""  (zelfde vraag, r. 24-29). 

Waarr het gaat om straf voor de zonde laat PsA geen compromissen toe. Hij wijst de 
relativering,, waartoe AA geneigd is, af. Een passage waarin AA vergeving voorspelt voor 
eenn zonde die 'niet zwaar is', 'u.fj éott pap\)', en waar een positieve houding tegenover 
staat,, wordt door PsA geschrapt, en vervangen door onverbiddelijke bijbelcitaten (vergelijk 
vr.. 3, r. 6-10 en 24 sqq.). Geografische en klimatologische omstandigheden, die AA 
aanvoertt als factor in het ontstaan van zondigheid (PsA 8, r. 67-74), schrapt PsA, kennelijk 
omdatt ze als een nuancering of relativering kunnen worden gelezen. De twee keren dat hij 
zichh uitlaat over een strafmaat, doelt hij op verzwaring van de straf. Voor de 'slechte 
biechthoorders'' van vr. 6 resulteert 'het verderf, 'fj drctóteta' (r. 32), waarin zij de 

388 Mullets formulering 'the settled community practising moderation and stability' ('Food for the spirit', p. 
106),, voor de groep op wie het overredings-discours zich richt, sluit wonderwel aan bij de mijne, met dien 
verstandee dat PsA, als vermaner en pessimist, vraagtekens zou plaatsen bij 'practising'; 'who should be 
practising'' zou eerder zijn formulering zijn. 

file:///iaXkov
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biechtelingenn hebben gestort, in extra straf, een '7tpocr6f|Kr| xincopiaq' (r. 33). Ze zullen na 
hunn dood 'vergezeld worden door', 'ènctKoXovQovaav èxovai', de zonde die ze hun 
biechtelingenn hebben geleerd, 'samen met (= bovenop) hun eigen zonden', 'ue-rct xd>v 
oitceicovv duapTnudttov' (r. 40-43). En als in vr. 8 (r. 83-84) in een reeks van 
verschillendee Oordelen over verschillende soorten zondaars de leraar en de priester aan de 
ordee komen, voegt PsA toe dat 'machtigen machtig zullen worden onderzocht', 'êuvaxoi 
Suvcntöc,, étaa6r|oovtai' (Sap 6: 6). 

3.55 Eigen verantwoordelijkheid en schuld 

Dee weinig nadrukkelijk onder woorden gebrachte aansporing van AA tot zelfonderzoek in 
hett geval van verlating, 'épeuvav eiq éamöv xf|v a m av xfjt; EyKataXeiYewq Kai 
SiopGoüaSaii  Ta-UTnv' (vr. 9, r. 15-16), wordt door PsA verhard tot de vaststelling dat 'de 
zondaar'' (niet meer 'de verlatene') door 'beproevingen' (niet meer 'verlating') tot inzicht 
komt:: '5ia taiv neipaojKöv ëp%erai eiq éntyvüKnv' (r. 29-30), en, even verderop, dat wij 
dikwijl ss 'door eigen gebrek aan onderscheidingsvermogen en koppigheid', 'é̂  iöiac, 
dSiaicpiaiac,, Kai at>6a5ta<;', aan beproevingen onderworpen worden (r. 42-43). Op dit 
themaa van de eigen verantwoordelijkheid en schuld komt PsA nog enige malen terug, het 
meestt expliciet in vr. 18, r. 57 sqq., met dezelfde woorden, gevolgd door een zo mogelijk 
nogg meer expliciete toevoeging: inzake tegenspoed handelen mensen 'uit eigen vrije wil' , 
'otx;; ctike^otiaioi', tegenspoed is niet Gods wil ( ' uw Oeo-ö GÉA-OVTOC/), en ligt evenmin 
inn de macht van de duivel ('uf|T£ TOT) öiafïóA,ou [...] KCCT' è^ovoiav Kai aüOevxetav 
TÏOIOÜVTOC/) . . 


