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De novicemeester
van het godgewijde leven
Leven en werk van Johannes Cassianus
Dirk Hanssens osb
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De bekende Amerikaanse trappist Thomas Merton noemde Johannes Cassia
nus “de meest eminente leraar van het geestelijk leven voor monniken, dé
bron voor allen in het Westen”. Hij was niet de eerste die dergelijke super
latieven gebruikte om het belang van Cassianus’ geschriften te onderstrepen.
De Syrische kluizenaar en mysticus Johannes Climacus sprak al vol lof over
“Cassianus de Grote” (sic!), en geestelijke reuzen als Thomas van Aquino,
Theresia van Avila, Ignatius van Loyola, abt De Rancé, Franciscus van Sales
en John Main erkenden dat ze veel schatplicht verschuldigd waren aan
“de novicemeester van het Westen”. Maar wie was Johannes Cassianus, waar
leefde hij en hoe kwamen zijn boeken tot stand?

Van Johannes Cassianus zijn alleen bij benadering zijn geboorte- en sterfjaar
bekend. Ook over zijn levenswandel en het precieze traject van zijn zwerftochten tasten de historici op sommige punten in het duister, hoewel toch met
zekerheid kan worden vastgesteld welke monniken, geestelijke leiders en kerkelijke ambtsdragers hij ontmoette om van gedachten te wisselen. Cassianus
laat, anders dan de kerkvader Augustinus van Hippo († 430) in zijn semiautobiografische Belijdenissen, weinig over zichzelf los. Een opmerking over
de overweldigende natuurpracht op het stuk grond waar hij als kind woonde,
gevoegd bij zijn fraaie schrijfstijl, doet wel vermoeden dat hij van goede komaf
was en een gedegen literaire opleiding genoot, wellicht als zoon van een
Romeinse kolonistenfamilie.
Over zijn geboortestreek lopen de meningen uiteen. Of hij kwam uit de
Dobrudja in het huidige Roemenië, een gebied dat grenst aan de Zwarte Zee,
of hij was afkomstig van Gallië en zou het levenslicht ca. 365 in de Provence
ontvangen hebben, niet ver van de plek waar hij zijn eerste kloosters stichtte,
met een eigen monnikenregel. De eerste opvatting heeft de sterkste papieren.
Het idee van een Roemeense afkomst is al oud, omdat Gennadius (die zelf niet
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lang na de dood van Cassianus in Marseille heeft geleefd) in zijn boek De viris
illustribus over een Skyth spreekt (‘natione Scytha’) als hij een notitie inlast
over de “monnik die een brug sloeg tussen Oost en West”. Deze informatie
gevoegd bij zijn tweetalige afkomst – Cassianus schreef smetteloze Latijnse
volzinnen en doorspekte die met Griekse termen die als sleutelwoorden van
zijn leer fungeerden – versterkt de theorie dat hij eerder op de Balkan dan in
Gallië moet worden gesitueerd. Daarnaast vergelijkt hij in de inleiding van
zijn grote werk over het monnikenleven, de Collationes (‘Gesprekken’), zichzelf
met de buitenlandse koning Hiram die koning Salomo van bouwmaterialen
voorzag. Naar het voorbeeld van Hiram, die een grote dienst bewees aan de
vorst en wijsheidsleraar van Israël, wil Cassianus de Gallische monniken door
zijn Gesprekken helpen met de waardevolle inzichten die hij bij de Egyptische
monniken heeft opgedaan. Door zich in Gallië als buitenlander te profileren,
wordt de idee versterkt dat Cassianus niet daar vandaan kwam.

Het Heilig Land
Op jeugdige leeftijd reist Johannes Cassianus, in het gezelschap van de iets
oudere Germanus, naar het Heilig Land. De twee vrienden treffen in Betlehem
een zogenaamd cenobium aan, het klooster van Sint-Hilarion dat korte tijd later
de studieuze werkplek zou worden voor de beroemde bijbelkenner, Schrift
vertaler en polemist Hiëronymus van Stridon († 420). Cassianus en Germanus
besluiten er in te treden, voornamelijk gedreven door hun devotie voor het
mysterie van het goddelijk kindschap van de Heiland.
Nog tijdens hun noviciaat krijgen ze het gezelschap van een oude Egyptische monnik die luistert naar de naam Pinufius. Die grijsaard blijkt niemand
minder te zijn dan de vermaarde en voortvluchtige abt van het cenobietenklooster in Panephysis, aan de Nijldelta. Zijn verhalen over het Egyptische
kloosterleven zetten Cassianus en Germanus aan het denken. De neofieten
ontdekken algauw dat het geestelijk klimaat in Palestina in geen verhouding
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staat tot de vurigheid die Egyptische monniken ontwikkelen om voortgang te
maken op de monastieke weg. Pinufius leert hen dat het niet om lange gebeden
en buitensporige praktijken gaat in het godgewijde leven, maar om zelfkennis
en kennis van God, en vooral om het bereiken van het einddoel: de stille
beschouwing in zuiverheid van geest en hart.
De lekenbeweging van de Egyptische abba’s en amma’s, de vrucht van de
merkwaardige ijver van de legendarische pionier Antonius de Grote († 356),
graaft naar de essentie door de paradoxen van het evangelie aan zich te laten
gebeuren. De meesten van die monniken vonden overigens dat hun manier
van leven niet superieur is aan die van gehuwden. Ze konden er zelfs niet
helemaal uitkomen of het gemeenschapsleven beter was dan het kluizenaarschap. Als je helemaal alleen bent, wiens voeten was je dan? En als je in een
communauteit leeft, hoe ga je dan het gevecht aan met de demon die zich
alleen vertoont zodra je de stilte van je eigen cel opzoekt, ver van alle afleidingen en bedwelmende loftuitingen vanwege buitenstaanders?
Aangestoken door het getuigenis van Pinufius, vragen Germanus en Cassianus de toelating om de bakermat van het monachisme te bezoeken en daar
te mogen drinken aan de bronnen van wijsheid. Ze krijgen toestemming
om naar Egypte te reizen, maar niet na eerst beloofd te hebben hun eerste
liefde voor het Palestijnse kloosterleven gestand te doen. Ze keren inderdaad
naar Betlehem terug, al is dat slechts voor een korte tijd en na jarenlange
omzwervingen in met laura’s en hermitages bezaaide woestijnen van het grote
Nijlgebied.

Egypte en zijn woestijnen
Cassianus en Germanus willen, na het aanmeren van hun schip in een haven
aan de oostzijde van de Nijldelta, meteen doorreizen naar de Thebaïs, ruim
zeshonderd kilometer stroomopwaarts, maar de bisschop van Panephysis overreedt hen om eerst een bezoek te brengen aan de anachoreten in zijn diocees.
Later zal Cassianus verslag uitbrengen van zijn ontmoetingen met drie grote
heiligen die kloosters besturen in de buurt van Tennesus. Het zijn de gesprekken met de abten Cheremon, Nestoros en Joseph, onder meer over de weerstand tegen de ondeugden door de liefde, de strijd om de kuisheid met de
wapens van het geduld en de nederigheid, de contemplatieve lezing van het
Schriftwoord en de waarde van de trouwe vriendschap (cf. Coll. 11-17).
De twee jonge monniken hebben inmiddels met lof over de monastieke
nederzettingen in de woestijn van de Sketis horen spreken. Op hun weg daarheen houden ze even halt in Diolcos, waar enkele cenobietenkloosters zijn,
maar ook veel anachoreten (eremieten) die in de oude priester Piamun hun
leidsman vinden. Piamun bevestigt Cassianus in zijn groeiende voorkeur voor
het kluizenaarsleven, maar waarschuwt ook voor valse eremieten die de
beschutting van hun kluis nodig hebben om hun lakse of zelfgenoegzame
leventje aan het oog te kunnen ontrekken. Echte kluizenaars stellen alles in
het werk om de zuiverheid van hart – wat eigenlijk hetzelfde is als het genot

van het koninkrijk van God – te bereiken. Dat doen ze in een geest van berouw
en boete, dag aan dag, want trots en ijdele glorie doen alle overwinningen, op
diverse ondeugden geboekt, weer teniet, zodat de weg naar de top van de
volmaaktheid nog verder lijkt dan aanvankelijk gedacht.
De smaak van de perfectie kan Cassianus in ieder geval niet ontzegd worden. Na een tweede tussenstop in Panephysis, waar intussen een oude bekende,
Pinufius, de kromstaf weer heeft opgenomen, zet hij samen met zijn trouwe
reisgenoot Germanus definitief koers naar de Sketis, een onherbergzame streek
aan de zuidwestelijke zijde van de Nijldelta. Het overgangsgebied van Nitrië,
waar volgelingen van Ammoen († 337) in het zout van salpeterzuur hun eerste
stappen wagen in het eremietenbestaan, en de nederzettingen van de Kellia,
waar de fameuze ‘cellen’ (afzonderlijk omheinde kluizen en vernuftig geconcipieerde hermitages) als paddenstoelen uit de witte djebel (een mengsel van
natriumkalk en zand) rijzen, laten de bevlogen pelgrims niet links liggen op
de tocht naar hun bestemming. Ook in die zones voeren ze gesprekken over
het geestelijk leven. En ze ontmoeten er de erudiete schrijver Evagrius van
Pontus († 399), een adept van de allegorische bijbeluitleg onder leiding van de
catechetenleraar Origenes († 254), die hen inwijdt in het hesychasme, een
spirituele stroming die het pure schouwen van God en de woordeloze contemplatie (het non-discursieve gebed) beoogt. Van die Griekse auteur leren ze
hoe een scherpzinnig psychologisch inzicht in combinatie met schriftuurlijke
wijsheid een praktische leidraad kan vormen voor de monnik.

De Sketis
Uiteindelijk belanden Cassianus en Germanus in het Sketische rotslandschap
van de Wadi Natrun, een drooggevallen, prehistorische arm van de Nijl, die
aan haar noordwestelijke kant de poort vormt tot de Libische zandwoestijn.
Ze blijven er meer dan twaalf jaar en bergen het plan om naar de Thebaïs in
Opper-Egypte te reizen voorgoed op. Hier in dit oord, waar Macarius de Grote
als eerste de demonen van eigenliefde, hebzucht, toorn, ontucht, hoogmoed en
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Het woestijngebied van de Kellia, waar de anachoreten hun typische kluizen bouwden. Sommige daarvan
boden plaats voor twee monniken, een oudvader en zijn leerling.
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lusteloosheid (acedia) bestreed, wonen genoeg
woestijnvaders en koptische asceten die hen
te woord willen staan. De grootste onder die
(semi-)anachoreten is zonder twijfel Paph
nutius. Hij begon als cenobiet in de Thebaïs,
maar eindigde als overtuigd eremiet en gezagvol hoofd van een viertal laura’s in de Sketis.
Van Paphnutius en andere Sketisbewoners
(onder wie de abba’s Daniël, Theonas, Mozes,
Sarapion, Serenus en Isaäk), mannen die in
heiligheid en theologisch inzicht uitblinken,
leert Cassianus dat alle ascetische middelen,
inwendige zowel als uitwendige, moeten afgestemd zijn op het doel van het monastieke
leven: de eenheid van hart en geest, van daad
en gedachte, van ziel en lichaam, van natuur
en bovennatuur. Zoiets is echter onmogelijk als
Icoon van Macarius de Egyptenaar
je niet over de ‘gave van het onderscheid’
met cherub, ca. 1200, klooster van
beschikt, de zogenaamde discretio die het
Sint Catharina in Sinaï.
innerlijk oog zuivert en alle menselijke capaciteiten, die van het verstand en die van het hart, gericht houdt op God, de bron
van alle liefde. Maar dat evenwichtige oordeelsvermogen is op zijn beurt
weer een gave van de heilige Geest, die enkel geschonken wordt aan wie in
alle eenvoud bidt, liefst zonder woorden of gedachten, want die kunnen evengoed belemmeringen vormen voor een beschouwing waarin de monnik alles
om niet ontvangt.
Cassianus hangt aan de lippen van abba Isaäk nadat hij het gewaagd heeft
om zijn stichtende lering over dat vruchtbare gebed te vragen. Isaäk weidt niet
alleen uit over enkele basisprincipes. Hij imponeert vooral door zijn uiteen
zetting over de formula, die later in het Westen als een ‘monologisch’ gebed
zal worden opgevat (“God, kom mij te hulp”, de psalmodische openingszin
van het getijdengebed) en in het Oosten de indrukwekkende traditie van het
Jezusgebed inluidt. Die formula laat alles verdampen wat zich in de drukke
geest en in de roerige wereld van de emoties bevindt. Door armoede van geest
komt de monnik tot zuiverheid van hart, wat tot een bijzondere concentratie
(een open aandacht) leidt bij alles wat er te doen valt: de arbeid om den brode,
de lectio divina ter spijziging van het hart, ja zelfs de maaltijd en de slaap ter
verkwikking van het lichaam. ‘Geen wonder dat die kluizenaars alle klippen
– van euforie tot depressie, van verstrooiing tot slaperigheid, van angst tot
rusteloosheid – op de weg naar hun ultieme doel weten te omzeilen’, denkt
Cassianus. ‘Ze hebben niet alleen, ter bestrijding van demonen allerhande,
een vernuftig psychologisch en spiritueel systeem ontwikkeld. Ze beschikken
ook over de meest betrouwbare gids: de Onkenbare over wie ze heel discreet
het stilzwijgen bewaren.’

Theologische twisten
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In de slotjaren van de vierde eeuw
wordt de jonge Egyptische kerk
geplaagd door een hevige theolo
gische twist, de zoveelste op rij.
Het begon allemaal met een ogenschijnlijk onschuldige discussie
over de vraag hoe men zich God
moet voorstellen, met of zonder
lichaam. De standpunten liepen
echter zo ver uiteen, dat er twee
bekvechtende partijen ontstonden:
de antropomorfisten die een menselijk lichaam aan God toekennen,
en de origenisten die zich baseren
op de omstreden denkbeelden van
de Alexandrijn Origenes, de bijbelvorser die een merkwaardige syncatechetenleraar Origenes. Illustratie in Les Vrais
these uitwerkte tussen de oudtesta- De
Portraits Et Vies Des Hommes Illustres door André Thévet.
mentische godsopenbaringen en
het moderne Griekse denken.
In het almaar bitser wordende dispuut, dat in de kerkgeschiedenis naam
zal maken als de anti-origenistische strijd, raken ook de monniken betrokken.
Van hen is immers geweten dat ze sympathieën koesteren voor Origenes’
methode van de allegorische bijbeluitleg, omdat ze in hun spirituele aforismen
en karige onderricht keer op keer blijk geven van hun zoektocht naar de diepere, geestelijke betekenis van de Bijbel en daarbij de letterlijke betekenis
ietwat geringschatten. In 399 sturen sommige scherpslijpers aan op een zuivering van het kerk- en kloosterleven. Patriarch Theophilus van Alexandrië
(† 412), de bisschop die zich eerder al van zijn meest hardvochtige kant had
laten zien in de strijd tegen de arianen, stuift met een geïmproviseerd legertje
de Kellia binnen en dwingt er honderden van ketterij verdachte anachoreten
in ballingschap te vertrekken. Vooralsnog blijft de Sketis gespaard, maar het
is er voor sommige monniken, die hoegenaamd niet als scheurmakers versleten willen worden, eveneens spitsroeden lopen. Velen vluchten uit voorzorg.
In dat grimmige klimaat besluiten Cassianus en Germanus Egypte te verlaten. (Al kan het ook zijn dat het gedreven duo gewoon aan een nieuwe uitdaging toe was: het motief voor hun vertrek staat immers nergens te lezen.)
Ze wijken uit naar Constantinopel, waar de welbespraakte maar bovenal fijnbesnaarde aartsbisschop Johannes Chrysostomus († 407), niet toevallig ook een
bewonderaar van Origenes en een goede vriend van Palladius (die in zijn
Historia Lausiaca de wonderen, temptaties en wijze woorden van de woestijnvaders verhaalde), hen met open armen ontvangt. Chrysostomus ziet in ieder
geval geen graten in het ‘gematigd origenisme’ van zijn gasten en belast hen
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Jean-Paul Laurens, Johannes Chrysostomus leest de Byzantijnse heerseres Aelia Eudoxia de les, olie op doek,
1894, Musée des Augustins, Toulouse.

zelfs met diplomatieke missies. Germanus ontvangt de priesterwijding, terwijl
Cassianus de diakenstola krijgt omgehangen.
Maar nog zijn de troebelen niet voorbij. Chrysostomus had zich in hoge
kringen vijanden gemaakt, enerzijds door het keizerlijke hofprotocol te verwisselen voor populaire boetepredicaties ten gunste van het gewone volk, anderzijds door een zekere welwillendheid ten betonen jegens notoire of vermeende
origenisten. Die vijanden, onder wie ook Theophilus van Alexandrië, smeden
een alliantie tegen de patriarch van Constantinopel. Ze beschuldigen hem op
de zogenaamde synode van de Eik (403) van ketterij, en bewerken zijn afzetting en verbanning. Cassianus en Germanus delen in de brokken. Als trouwe
helpers van de ongelukkige banneling, voor wie ze een grote bewondering
en genegenheid koesteren, moeten ze hun biezen pakken. Ze trekken in 404
naar Rome en overhandigen er een document aan paus Innocentius I, waarin
het volk en het integere kamp van de clerus van Constantinopel een pleidooi
houden voor het eerherstel van Chrysostomus.
Daar in Rome krijgt Cassianus de priesterwijding toegediend. Althans,
dat doen enkele brieven waarin paus Innocentius I spreekt over “de priester
Cassianus” vermoeden. Cassianus blijft in de eeuwige stad tot zijn vriend
Germanus in 416 sterft.

Kloosterstichter en schrijver
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Johannes is al de vijftig voorbij, als hij naar Zuid-Gallië trekt om er in de buurt
van Marseille twee kloosters (eigenlijk een dubbelklooster) te stichten: het
monasterium Sint-Victor, voor mannen, en het klooster van de Allerheiligste
Verlosser, voor vrouwen. Zijn ervaringen in Palestina, Egypte en Syrië maken
hem tot een goede leermeester in zijn eigen kloosters én een tactvolle criticus
voor de monastieke beweging die zich, daar in Zuid-Gallië, al voor zijn komst
had uitgebreid maar nog vele buitenissige praktijken huldigde.
Castor, de bisschop van Apt (Provence), die zelf een klooster wil stichten,
nodigt Cassianus uit om het goede in de levenswijze van de monniken in
Palestina en Egypte op schrift te stellen. De abt van Marseille schrijft prompt
twaalf boeken (die wij eerder hoofdstukken zouden noemen), waarin hij de
praktische organisatie van het oosterse monnikendom beschrijft en dieper
ingaat op de acht grootste ondeugden (een soort psychologie van het kwaad)
en op de remedies tegen die hoofdzonden. Die onderrichtingen geeft hij de titel
Institutiones mee. Het werk bevat veel ‘praktische’ (nuttige) overpeinzingen bij
het monnikenleven, die de spirituele leer van Evagrius van Pontus hernemen
(vooral dat lijstje van ondeugden staat op naam van Evagrius) en de schema’s
van Origenes als een (haast onzichtbaar) ‘watermerk’ dragen. Dat Cassianus
over die twee denkers met geen woord rept in zijn werk, hoeft natuurlijk niet
te verbazen. Hij beseft dat de inquisiteurs van zijn tijd over zijn schouder
meelezen terwijl hij neerschrijft wat volgens hem niet de geest van dwaling
ademt maar wel van veel wijsheid en gevoel voor goede educatie getuigt.
Ook op verzoek van diezelfde bisschop Castor schrijft Cassianus een groot
verslag van de ‘gesprekken’ die hij samen met zijn vriend Germanus in de
Egyptische woestijnen mocht voeren. Het wordt zijn grote werk Collationes,
dat in afleveringen verschijnt die nu eens aan bisschop Leontius zijn opge
dragen, dan weer aan Honoratus, stichter van het klooster van Lérins, of aan
enkele monniken van de Ile d’Hyères. De Collationes bevatten in totaal 24
‘toespraken’ of ‘conferenties’ van Egyptische woestijnvaders of kluizenaars
die de essentie van het monnikenleven uit de doeken doen. Steevast begint
Cassianus met een korte inleiding waarin hij vertelt hoe hij en zijn vriend
Germanus een woestijnvader opzoeken om hem een vraag voor te schotelen
die de nieuwsgierigheid van de Gallische lezers tegemoet komt. Daaruit ontstaat een betoog dat soms even doorbroken wordt door een supplementaire
vraag of een tegenwerping die meestal in de mond van Germanus wordt gelegd.
Of de toespraken werkelijk van genoemde vaders zijn of grotendeels op
Cassianus’ conto staan, is niet meer te achterhalen. Zeker is dat Cassianus’ rol
als ghostwriter aanzienlijk is: de ‘gesprekken’ zijn geen weergave van ‘interviews’, maar syntheses waarin de auteur het gehoorde aanvult met eigen ervaringen en reflecties die blijk geven van een grondige kennis van de Bijbel (zo
verwijst het aantal ‘gesprekken’ naar de vierentwintig oudsten voor de troon
van het Lam; cf. Apok. 4,4) en van zijn studieuze omgang met de geschriften
van spirituele reuzen uit de oosterse en westerse traditie, zoals Clemens van
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Alexandrië, Johannes Chrysostomus, Basilius de Grote (de Cappadocische
vader van het oosterse monastieke leven), Ireneüs van Lyon, Augustinus van
Hippo en Hiëronymus van Stridon (zelfs een paar reminiscenties aan Cicero’s
werkje over de vriendschap vallen op).

Scientia actualis en scientia spiritalis

Johannes Cassianus.
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Die veelheid van bronnen én de breedvoerige schrijfstijl doen vrezen dat
Cassianus een gekunsteld, speculatief werk aflevert. Niets is minder waar. De
Collationes charmeren door een persoonlijke verteltrant waarin pakkende voorbeelden en sprekende anekdotes de sfeer oproepen van een luchtige parenese
of exhortatie die minder belerend dan bemoedigend wil zijn. Dat Cassianus
ook de hele mens met al zijn vermogens probeert aan te spreken, bewijst de
zorgvuldige terminologie die hij gebruikt. Zo gebruikt hij het woord ‘adfectus’
als hij schrijft dat voor het beoordelen van een daad niet het resultaat doorslaggevend is, maar de operantis adfectus, de innerlijke gesteldheid of – zoals het
vaak in de vertaling luidt – de bedoeling van diegene die handelt, en niet
minder de gevoelens (affecties) die ermee gepaard gaan. (cf. Coll. 6,9)
En dan zijn er nog die beeldrijke metaforen die de auteur van de Collationes
zich uit zijn ontmoetingen herinnert. Zoals die van de koepelbouwer in de
laatste collatie, het hoofdstukje dat een zekere abba Abraham aan het woord
laat. (cf. Coll. 24,6) Cassianus maakt er dankbaar gebruik van om zijn overtuiging kracht bij te zetten dat het einddoel niet – of niet uitsluitend – aan het
einde van de weg ligt. Dat doel is als ontmoetingsmoment of als lokroep gedurig aanwezig. Het is als het onzichtbare midden waarnaar de koepelbouwer
zich richt om tijdens het metselen van de ronding van een apsis geen fouten
te maken die tot desastreuze gevolgen leiden. Wat vreemd is – maar eigenlijk
toch niet zo vreemd – is dat het punt waarnaar de koepelbouwer zich voortdurend richt en waarmee hij in communicatie blijft terwijl hij vordert met het
werk, buiten het vlak van de manipulatie ligt. Zou het kunnen dat Cassianus
hiermee wil duidelijk maken dat de ijverigste asceten die graag focussen
op de fysiologische kant van hun oefeningen – zeg maar: de maniëristen
onder de monniken – de beoogde staat van volmaaktheid juist bemoeilijken?
Maniëristen hebben in ieder geval uit het oog verloren dat het essentiële en
meest kostbare in het centrum ligt, in de ‘pit van de ziel’, op de plek die vrij
moet zijn van alle ‘ikjes’ die druk bezig zijn met metselen, mortel aandragen,
stenen aankloppen, of – in termen van het monastieke leven: – gedachten
onderscheiden, demonen om de tuin leiden, ascese beoefenen, wereldse verlangens verzaken, hartstochten uitroeien, ondeugden bestrijden.
De vergelijking van de monnik met de koepelbouwer is exemplarisch voor
de manier waarop Cassianus de scientia actualis of ‘arbeidende kennis’ (ascese)
confronteert met de scientia spiritalis of ‘mystieke kennis’ (zuivere beschouwing). De eerste soort (praktische) ervaringskennis, die zich uitdrukt in activiteiten, is onmisbaar om het geestelijke pad met vrucht te bewandelen, maar
de tweede soort (theoretische) kennis, die idealiter de kern uitmaakt van al
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wat de praktisch ingestelde monnik onderneemt om tot zuiverheid van hart te
komen, is het einddoel van een leven dat bezield is door Gods (alles en allen
verenigende) liefde. Veronderstellen dat Cassianus zijn Institutiones als het
handboek voor de cenobieten beschouwt, voor hen die in de leerschool van
een gemeenschap moeten ondervinden welke werktuigen van het geestelijke
leven hun van nut kunnen zijn, terwijl hij met zijn Collationes enkel de
solitaire anachoreten voor ogen heeft, zij die op aarde leven als waren zij al
in het paradijs, is echter te kort door de bocht. De twee hoofdwerken van de
‘novicemeester van het Westen’ zijn als het skelet en het vlees – of nog:
als het verstand en het hart – van één en hetzelfde lichaam. Wie ze van elkaar
losmaakt, houdt uiteindelijk niets meer over dat een echte stimulans kan
bieden om het monastieke leven uit te bouwen.

Brugfiguur
Cassianus’ faam als man van grote wijsheid en gezag verspreidt zich terwijl
hij nog volop aan het werk is om de essentie van het Egyptische monnikendom
te vertalen in vormen die aangepast zijn aan de Gallische mentaliteit. Het valt
de kerkleiders van die tijd trouwens op dat hij daarbij als een zorgzame huisvader uit de schat van de voorraadkamer van de oosterse en westerse tradities
het goede weet tevoorschijn te halen, zonder daarbij de ene traditie tegen de
andere uit te spelen.
Die brugfunctie brengt Cassianus in zijn latere levensjaren ook wel eens
in een lastig parket. Wegens zijn tweetalige achtergrond en zijn kennis van
de oosterse gevoeligheden, acht paus Leo de Grote hem zeer bekwaam
om een verhandeling te schrijven tegen Nestorius, voormalig patriarch van
Constantinopel, en tegen de nestorianen die in hun benadrukking van de
menselijke kant van Christus de goddelijke aspecten van de Heiland over het
hoofd dreigen te zien. Cassianus aanvaardt de opdracht, maar zijn boekje,
De Incarnatione Domini contra Nestorium, dat rond 430 uitkomt, lijkt – hoewel het nergens afwijkt van de rechte leer – niet echt te overtuigen. Hoe kan
het ook anders: een brugfiguur is niet meteen in de wieg gelegd om polemieken te schrijven.
Nog in diezelfde periode doet Cassianus een uitspraak in de strijd tussen
Augustinus en Pelagius over de rol van de vrije wil in het geestelijk leven.
Pelagius onderstreept de inbreng van de mens in zijn rechtvaardiging voor
God: alleen als de mens echt instemt met Gods aanbod van genade, kan hij
zalig worden. Augustinus daarentegen is de klassieke woordvoerder van het
anti-pelagianisme: de verlossing van de mens hangt uitsluitend af van het
soevereine besluit van God. Cassianus neemt geen van beide extreme standpunten in. Hij volgt de oude orthodoxe leer dat Gods genade onontbeerlijk is,
maar dat de grond daarvoor ontvankelijk moet worden gemaakt door de eigen
inspanning van de vrije wil. Dat verzoenende geluid levert hem het verwijt
van semi-pelagianisme op, net geen ketterij dus. Een beschuldiging die net zo
ongegrond is als de eerdere aantijging van puur origenisme (door de oosterse,
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De omstreden monnik Pelagius.
Illustratie in Les Vrais Portraits
Et Vies Des Hommes Illustrés
door André Thévet.

menslievende accenten die Cassianus steevast legt, zou je hem zelfs evengoed
een antropomorfist kunnen noemen).

Herontdekking van het hart
Verzoening door voorzichtigheid en secure integratie blijken overigens de
grondtoon te vormen in het leven van de man die als geen ander gevoelig is
voor de kwaliteit van een harmonische vordering op de weg die moet leiden
naar de eenmaking met God. Steeds meer raakt Cassianus ervan overtuigd dat
het gezuiverde hart de zetel is van die harmonie. Niets anders dan dat hart
– meer bepaald: de zuiverheid van hart – staat daarom in het centrum van het
monastieke leven. Het hart is de geëigende plek waar de dialoog van het gebed
tot op de hoogste toppen van het geestelijk leven gaande wordt gehouden.
Zijn Latijnse achtergrond en de bijhorende realiteitszin zitten er ongetwijfeld voor iets tussen dat Cassianus, sterker dan in de oude Grieks-monastieke
traditie, de weg naar God als een ‘leven uit het hart’ beschouwt: een leven dat
ontvankelijk is voor de influisteringen van de Geest die de mens aanraakt met
het vuur van het goddelijke liefdesmysterie. Een hart dat onbewogen blijft – als
we op die manier het Griekse begrip ‘apatheia’ mogen omschrijven – is nog
geen hart dat zich overgeeft aan Gods werking om zo tot de volmaakte
beschouwing te komen. Allicht daarom eindigde Cassianus zijn slotcollatie met
een woord over de caritas – “de liefde is het middelpunt van het gehele gebouw
van de deugden” (Coll. 24,6) – en niet met een omschrijving van de vergees-
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telijkte mens. Bij dat laatste kan niemand zich immers een personalistisch
gekleurde eenheid met God voorstellen.
Tot de ultieme vrede met God wordt Johannes Cassianus op zijn zeventigste geroepen, rond het jaar 435. Zijn werken raken spoedig overal bekend en
het duurt niet lang of Cassianus wordt geëerd als de grootmeester van het
monastieke leven, een eer die hij deelt met Basilius de Grote in het Oosten en
met Benedictus van Nursia (die in zijn Regel zelfs nadrukkelijk verwijst naar
de Collationes) in het Westen. Dat vele passages uit zijn geschriften later nog
in de Filokalia, zowel in die van Nicodemus de Hagioriet als in de Russische
vertaling van Theofaan de Kluizenaar, terechtkomen, is misschien nog het
belangrijkste bewijs van zijn onbetwiste betekenis voor het gehele godsdienstige leven.
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