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88 Pseudo-Anastasius: de persoon 

Kunnenn we vat krijgen op de persoon van Pseudo-Anastasius? Dat moet, gezien het gebrek 
aann externe gegevens, gebeuren met de aanwijzingen in zijn werk. 

8.11 Pseudo- ... 

Hett is onze auteur die het werk de naam van zijn model, Anastasius, heeft meegegeven. We 
hebbenn niet te maken met een werk dat later door anderen is toegeschreven. Dat blijkt uit het 
all  genoemde64 citaat uit PsA's vr. 20 in het XpoviKÓv van tijdgenoot Georgius Monachus. 
Wee kunnen niet anders dan feitelijk constateren dat hij zijn werk als dat van een andere, 
bekende(re)) auteur in omloop heeft gebracht. Het is evenwel a-historisch van een 
mystificatie,, of van bedrog of vervalsing te spreken. Moderne maatstaven kunnen daartoe 
verleiden,, maar die berusten op opvattingen van individuele "geestelijke eigendom" 
waarvann het de vraag is of die ook en in dezelfde mate golden in negende-eeuws 
Byzantium65.. Opgemerkt moet worden dat PsA, afgezien van de naamgeving, geen verdere 
pogingenn doet de tekst als van AA te presenteren, maar hem integendeel ontdoet van aan 
AA'ss tijd en omgeving gebonden elementen, en hem zich toe-eigent door bewerking en,, het 
meestt opvallend, door toevoeging van de citaten-florilegia. Zelfs is de vraag 
gerechtvaardigdd of PsA anders had kunnen doen dan Anastasius' naam als auteur 
handhaven. . 

Theoretischh had PsA, wat het auteurschap betreft, drie dingen kunnen doen: de nieuwe 
collectiee anoniem in omloop brengen, of onder een pseudoniem (of onder zijn eigen naam, 
striktt genomen ook een pseudoniem), dan wel, zoals hij gedaan heeft, onder de naam van 
Abbass Anastasius. Wat de eerste mogelijkheid, die van anonimiteit, aangaat: alle 
èptötaTioKpiaeiq-verzamelingenn die in de overzichten, zoals die van Dörries (RAC, s.v. 
Erotapokriseis)) en Bardy ('Littérature'), genoemd worden, zijn aan een auteur 
toegeschreven,, terecht of ten onrechte. Juist de laatste, de pseudonieme verzamelingen, 
kunnenn een aanwijzing zijn dat anonieme èpuycaTcoKpiaeicj-collecties onbestaanbaar waren, 
inn elk geval een anomalie. Dat kan reden zijn geweest voor PsA de mogelijkheid van 
anonimiteitt niet te kiezen (hij heeft er misschien niet eens aan gedacht). Onder pseudoniem 
(off  eigen naam) naar buiten brengen had als bezwaar dat, hoezeer AA's tekst ook was 
bewerkt,, er voldoende overeenkomst met het origineel was om de herkomst te kunnen 
herkennen:: het kan zijn dat de authentieke collectie in vergetelheid was geraakt - Anastasius 
wass vooral bekend als auteur van de OÖTjyóg en van preken66 -, maar ze bestond, en als 

644 In 2.1, 'Tijd van ontstaan '. 
655 Het valt niet te loochenen dat PsA's bewerking een factor, om niet te zeggen: het beginpunt, is geweest 
inn het verder uit het gezicht raken van de originele collectie van 103 'EpmtanoKpiaeiq van Abbas 
Anastasius.. Zoals uiteengezet in 1, 'Van Anastasius tot Pseudo-Anastasius', is de Pseudo-Anastasiaanse 
versiee gaan overheersen in de teksttransmissie, ook in die van de Slavische vertaling. De llde-eeuwse 
compilatorr van de '154', de gecombineerde collectie van de authentieke versie en de collectie van '88' uit de 
IwTTJpiog,IwTTJpiog, heeft de originele 'EptoxanoKpiaeig waarvan hij de Pseudo-Anastasiaanse bewerking al had 
opgenomen,, weggelaten. Van de handschriften waarop de editio princeps van de oorsponkelijke collectie van 
'103'' door Munitiz is gebaseerd, bevatten slechts twee de collectie min of meer volledig, de overige 
gedeeltelijkk (van minder dan tien tot enige tientallen vragen). Maar deze gang van zaken aan Pseudo-
Anastasiuss verwijten zou neerkomen op de veronderstelling dat als hij zijn bewerking had nagelaten, het de 
authentiekee collectie beter zou zijn vergaan, wat volstrekt speculatief is. 
666 Zoals die over Psalm 6, zie Beek, Kirche, p. 443. 
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iemandd zich daarvan bewust was, was het wel Pseudo-Anastasius, die er zich intensief en 
langg in heeft verdiept. Aangenomen dat deze mogelijkheid daarmee verviel, bleef (Abbas) 
Anastasiuss als auteursnaam over. 

Naastt deze zakelijke benadering is het denkbaar dat PsA meende dat hij met zijn bewerking, 
ge-actualiseerdd en wel, en met de verschuiving in intentie die ik in deze dissertatie heb 
beschreven,, recht deed aan Abbas Anastasius, en dat hij, om Thucydides67 te parafraseren, 
schreeff  coq av ÈSÓKEI CCIJTÜ) Jiepl xcov vüv rcapóvTwv ta 8éovta ud^iaxa ypdyai: zoals 
Abbass Anastasius zou hebben geschreven als hij in Pseudo-Anastasius' tijd en 
omstandigheden,, en met zijn prioriteiten had geleefd. 

Hoee PsA van AA's persoonlijke vragen (zie de titel: '... yivónevai ÈK 8ia<|)ópü)v 
Jtpoc<Ó7t<üvv ...') en antwoorden vraagstukken en verhandelingen maakt, is behandeld in 
3.2,, 'Enscenering '. 

8.22 Bijbelkenner 

PsAA is een uitstekend bijbelkenner. Op foute of rommelige bijbelaanhalingen door AA 68 

reageertt hij als regel met die te corrigeren (zie bijvoorbeeld ad vr 1, r. 12-15, en vr. 18, r. 
38-41).. Een bijbeltoespeling van AA vult hij enige malen aan met het bedoelde citaat (o.m. 
eenn Job-citaat in vr. 9, r. 12-13). Ten minste éénmaal voegt hij aan een citaat van AA één 
toee uit de onmiddellijke omgeving (ICor 2: 12-13, toegevoegd aan AA's ICor 2: 9-10). Als 
AAA een medische verklaring geeft van sexuele verslaving, in vr. 8, r. 45-51, vervangt PsA 
diee door Paulusteksten, aansporingen tot matiging. Verreweg de meeste van zijn 
invoegingenn bestaan uit één of meer bijbelcitaten. Dat geldt per definitie ook voor de 
afsluitendee bijbelcitatenreeksen met verbindende tekst en commentaar. 

Inn het hfdst. 'De bijbelcitaten', in het bijzonder 7.8, 'Vooral direct geciteerd, heb ik 
aangetoondd dat PsA de citaten in de antwoorden stricto sensu (dat wil zeggen zonder de 
florilegia)) minstens voor een deel door eigen lectuur van de Bijbel heeft gevonden. 

8.33 Maatschappelijke positie 

PsA'ss beheersing, passief en actief, van het klassieke Grieks is voldoende om dat van AA 
geheell  te begrijpen en zelf te veranderen en aan te vullen. Het is duidelijk dat PsA ten minste 
eenn volledige EYKTJKJUOC, 7ucu8eia, die in de grammatica en de rhetorica, heeft genoten69. 
Uitt het karakter van zijn werk maken we op dat hij daarna(ast) de Bijbel en de Patres heeft 
bestudeerd,, hetzij onder leiding, hetzij bij wijze van zelfstudie70. Dat hij behoorde tot de 

6 77 I, 22, 1: '..., (bq 8' dv ÈSÓKODV èuoï ËKCKJTOI Tiep'i TCÖV aiei TtapóvTcov xa Séovxa UÓ>.I<ÏT' eircelv, 
èxouévtüü ÖTI èyyii-cata TT\C, Z,\)\inacn\q Yvcófin? t<öv aX^edx; XexSévtcov, oikcoc, eïprjTai.' 
6 88 Ook Beek is deze eigenaardigheid van AA opgevallen, waar hij, met betrekking tot de 'Oör]yóg, opmerkt 
datt de schrijver daaraan 'aus Mangel an Büchern nicht die letzte Sorgfalt widmen konnte' (Kirche, p. 443). 
6 99 Of hij nog verder gestudeerd heeft, bijvoorbeeld aan de Magnaura Universiteit, of op particuliere basis 
onderr een professor, kan niet worden uitgemaakt. 
7 00 In de door mij geraadpleegde literatuur heb ik niets kunnen vinden van speciale cursussen, laat staan 
scholen,, voor bijbelstudie en patristiek. Evenmin van kerkelijke opleidingsinstituten, vergelijkbaar met de 
bisschoppelijkee colleges van de westerse kerk. Zie Beek, Bildung, p. 69-81. Ducellier (Byzance, p. 268) zegt 
vann alle secundaire onderwijs dat het 'laïque is, 'comme Ie veut la tradition'. Volgens Browning ('Courants', 
p.. 219-222) is er pas in de twaalfde eeuw sprake van een patriarchale school (een bericht overeen 'maïtre des 
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kleinee kring van families die op grond van een culturele traditie, hun maatschappelijke en 
financiëlee positie hun kinderen na het elementaire onderricht naar de Ypauu.au KÓ<; en de 
pfjxcöpp stuurden, is daardoor waarschijnlijk, maar niet zeker. Browning noemt voorbeelden 
vann Byzantijnen van - relatief - lage komaf, die tot de hogere scholing doordrongen71, met 
alss beroemdste voorbeelden Constantijn/Cyrillus en Methodius, wier vader droungarius 
wass (te vergelijken met een garnizoenscommandant, maar dan combattant). Het voorbeeld 
maaktt ook duidelijk dat PsA niet noodzakelijk tot een Constantinopolitaanse familie 
behoorde,, maar van elders naar de hoofdstad kan zijn gestuurd: Constantijn/Cyrillus en 
Methodiuss kwamen uit Thessalonike. Ze waren niet de enige buitenlui: een "knorrige 
schoolmeester""  van enige decennia na PsA had een aantal leerlingen uit de provincie, zoals 
blijktt uit zijn brieven aan hun voogden72, en de heilige Athanasius, de stichter van de Grote 
Lavraa op Athos, was voor zijn opleiding uit Trapezus naar Constantinopel gestuurd73. 

Misschienn verraadt een eigen invoeging iets van PsA's maatschappelijke positie (of 
ambitie).. Onder de klappen die de mens volgens vr. 9 kan oplopen noemt AA al de 'ceuuia' 
(ziee r. 19). PsA versterkt dit met de uitspraak dat men 'vernederd' kan worden door 
'éXctTTÓvcovv Kctï ctyevEaxépcov'. Het gebruikte woord, 'e^oueevelcGai', 'als geheel en al 
nietswaardigg behandeld worden', of zelfs 'vernietigd worden' is voor PsA's doen zwaar 
geschutt (zie 6.8, 'Nivelleren'), zodat we mogen aannemen dat hij zich meer dan gewoon 
aangesprokenn voelt. Zijn verwijzing naar 'èXdtTOveq Kal dyevéöiepoi' kan impliceren dat 
hijj  een plaats heeft of claimt onder de maatschappelijk "icpemovec; KCII eüyevécTepoi"74. 

Inn dit verband is een tekstverandering in vr. 16 interessant, waar AA van een heremiet zegt 
datt hij 'dTtXoüoTctToc/ is en 'noXkx\v 7tappr|<riav Jtpós ©eöv e^ow' (r. 11-12). AA 
suggereertt zo een samenhang tussen eenvoud en *7iappT|Gta', 'direct contact met God'. 
PsAA schrapt 'Ó7r>.o"uo"TaTo<;', en maakt van de heremiet een reguliere monnik (ibid.). 
Mogelijkk wil hij op de beperking afdingen en mxppr|aia ook ruimer toekennen, aan zichzelf 
enn zijn gelijken, ontwikkelde, geletterde mensen. 

8.44 Clericus 

Hett is, gezien zijn bijbelkennis, maar meer nog zijn opstelling als vermaner in rebus 
religiosis,religiosis, waarschijnlijk dat PsA geestelijke is. Hoewel zijn model, Abbas Anastasius, 
monnikk was, is Pseudo-Anastasius dat zeer waarschijnlijk niet. Hij refereert, op één plaats 
na75,, nergens aan het kloosterleven, maar als regel aan het leven 'év iep KÓOUXO'. Waar hij 
hett vermaan niet algemeen naar voren brengt, maar richt op bepaalde groepen van personen, 

rhéteursrhéteurs ' stamt uit 1082). 
711 Browning, 'Literacy', o.m. p. 46-47. 
722 Browning, 'Teachers', o.m. p. 109 en 111; Browning & Laourdas, 'Keiuevov', o.m. brieven 69 en 78 
(voorr de tekst van. brief 69 zie Browning, 'Correspondence', p. 445-446, voor die van brief 78 Browning & 
Laourdas,, 'Keinevov', p. 195). 
733 Wilson, Scholars, p. 141. 
744 Aan snobbery hoeft niet gedacht te worden, getuige Becks opmerking 'Auf weite Strecken deckt sich die 
Schichtt der Literate mit der fuhrenden Schicht selbst' {Schaffen, p. 12). 
755 In vr. 5, r. 4, waar PsA in eerste instantie AA volgt in de beschrijving van degene die, verzwakt door 
levenslangee zonde, niet meer in staat is te '(lovóaat', in het klooster te gaan, maar daaraan onmiddellijk 
toevoegt:: 'f\ za TOÜ uovaxoïï noifiaai', 'te doen wat monniken doen', dat wil zeggen ascetisch leven (met de 
implicatiee 'buiten het klooster, in de 'wereld"). 

http://Ypauu.au
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zijnn dat steevast leken76. De 'drukbezette huisvader' van vr. 15 (r. 1-2, zie ook het 
Commentaar)) is daarvan het meest expliciete voorbeeld. Ook kan gewezen worden op de 
gehuwdenn die vermaand worden (zoals 'ó èv KÓOHCO ywatKi cruve^euYUÉvoc,' in vr. 5, r. 
21),, en op een verklaring in dezelfde vraag, r. 14-15, dat Christus 'ons niet verplicht tot 
ongetrouwdd blijven, noch tot onthouding van alle wereldse zaken', 'ome (..) dyauiav fjulv 
cöpiaev,, ovxe navzav TÖV èv xco KÓrj|i(ü avaxcópriaiv'. In vr. 6 voegt PsA aan AA's 
kwalificatiee van de geschikte biechthoorder, 'TtveuuaxiKÓc/, de eis toe dat hij 'euïteipoc,' is 
enn 'ur| (...) iöiamic(ö<; öiaKeiuevoc.', 'ervaren' en 'bevoegd' (zie r. 3-4 en 10 en het 
Commentaar).. De 'onervaren en onbevoegde' biechthoorders worden door PsA fel 
aangevallen:: zij zijn 'leraren in kwade toeleg', 'reovripaq imoGéaeax; 6i8doKaX.oi' (r. 21). 
Ikk leid daaruit een persoonlijke betrokkenheid van PsA af bij de biecht en bij het ambt dat de 
voorwaardee is voor het recht tot biechthoren, het priesterschap. De passage maakt het 
aannemelijkk dat hij priester is en uit dien hoofde de activiteiten van niet-bevoegde 
biechthoorderss hekelt, waarmee hij wellicht zelfs monniken bedoelt77. 

8.55 De patriarchale bibliotheek te Constantinopel 

Zoalss uiteengezet in 2, '(...) tijd en plaats van ontstaan', is het 't meest waarschijnlijk dat 
PsAA toegang had tot de bibliotheek van het patriarchaat van Constantinopel. De regel dat 
monnikenn hun klooster niet mochten verlaten, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van 
hunn abt, en dan nog alleen om naar een ander klooster te reizen of op bedevaart te gaan78, 
zouu het extra onwaarschijnlijk kunnen maken dat PsA monnik was, te meer omdat het om 
eenn langdurige detachering zou zijn gegaan: het onderzoek van de patristische literatuur en 
hett verzamelen en copiëren van de citaten moeten maanden in beslag hebben genomen. 
Maarr omdat wij de mogelijkheid van uitzonderingen niet kunnen uitsluiten, kan het 
argumentt slechts aanvullend zijn79. 

Ervann uitgaande dat PsA goede connecties had met de hogere kringen, priester was en in 
eenn zodanige relatie stond tot de bibliotheek, misschien ook het archief van het patriarchaat 

7 66 Clerici, monniken en anachoreten worden wel ten tonele gevoerd, maar als exempel (van kwaad of van 
goedd gedrag). 
7 77 Zie voor de bevoegdheid van priesters om de biecht af te nemen EEC s.v. Confession of sin, in het 
bijzonderr Morris, Monks and laymen, hfdst. 4, 'Monasticism and Society', vooral p. 90-100. In het laatste 
wordtt ook beschreven hoe de monastieke functie van Ttarnp TTveupcmKÓi;, mentor van de novice, zich sinds 
hett midden van de negende eeuw uitbreidt tot de profane wereld: monniken gaan optreden als geestelijke 
leidsliedenn van vooraanstaande burgers, zelfs van leden van het keizerlijke hof. Zij practiseren het horen van 
eenn vorm van zondenbekentenis, de è^ayópevoic;, die, ook al is ze niet gericht op absolutie, net als de 
biechtt geestelijke verlichting geeft. Een eeuw na PsA formuleert Symeon Neotheologus de eisen die aan deze 
leidsliedenn gesteld worden (zie Morris, ibid., i.h.b. p. 94 [n. 11] en p. 97). Met het oog op de tekst van vr. 6 
zijnn de eisen zeer treffend: behalve JtvevuatiKoi dienen zulke monniken-Ttatépeq 'eu.jreipoi' te zijn, ze 
moetenn de instelling van 'iaxpoi' hebben, en 'aitdöeia' bezitten. Al deze kwalificaties worden in vr. 6 
genoemd,, de eerste twee expliciet (zie. r. 3 en 10), de laatste twee worden geïmpliceerd in 'Suvdu.evóv oe 
iaTpeüoai'' (r. 10) en in de 'aXoyoq at)u.Jta6eia' die PsA onbevoegde biechthoorders verwijt (r. 7). Het is 
aannemelijkk dat dit eisen zijn die traditioneel aan de priesters-biechthoorders gesteld zijn. Het monnikendom 
betreedtt het terrein van de clerus, wat als concurrentie zal zijn ervaren, en bij priesters kwaad bloed kan 
hebbenn gezet. 
7^^ Zie Morris, Monks and laymen, o.m. p. 55; zelfs de f|Yo\iu.Evoq verliet het klooster slechts in zeer 
bijzonderee gevallen (zoals een uitnodiging van het Hof)-
'^'  ̂ Morris zelf (Monks and laymen, p. 56) noemt al groepen van uitzonderingen, en bovendien 
weerspiegelenn regels en wetten vaak evenzeer afkeuring van een bestaande praktijk als de praktijk zelf. 
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vann Constantinopel dat hij daar langdurig en intensief onderzoek kon doen, vraag ik mij af 
off  hij niet daaraan in een officiële functie verbonden kan zijn geweest80. Ik acht dat heel wel 
mogelijk,, en ik kan, als ik de structuur van het patriarchaat overzie, ook een plaats 
suggererenn waar PsA in de gelegenheid was een exemplaar van Abbas Anastasius' 
èpüytcOTOKpiaei<;; langdurig te bestuderen, de benodigde patristische werken herhaaldelijk te 
raadplegen,, te werken aan zijn bewerking, en deze te laten doorgaan voor een authentiek 
werkk van Anastasius. De patriarchale bibliotheek was de plaats bij uitstek waar een werk 
vann een reeds lang geleden gestorven Vader kon worden aangetroffen: daarin werden zulke 
werkenn sinds jaar en dag gedeponeerd. En wie kon het beter vinden dan een functionaris die 
deell  had aan het beheer van van de bibliotheek? De instantie die het beheer voerde, was het 
bureauu van de Chartophylax, die de verantwoording droeg voor het archief en de 
bibliotheek.. Hij had een staf onder zich van clerici, die hem in zijn taken ondersteunden. 
Hett is mijn educated guess dat PsA in de tijd waarin hij aan zijn collectie werkte, behoorde 
tott het bureau van de Chartophylax, of, als het in zijn tijd al (of nog) bestond, dat van de 
Bibliophylax,, van het patriarchaat van Constantinopel, als één van de vele 'officiers 
secondairessecondaires et employés ' genoemd in Darrouzès' Recherches^. 

8.66 Pastorale ervaring? 

Hett is alleszins denkbaar dat Pseudo-Anastasius zijn kerkelijke loopbaan begonnen is in een 
parochie82,, dat hij daarbij geconfronteerd werd met de problemen van de balans tussen de 
religieuzee en maatschappelijke verplichtingen van de gelovigen en zich zorgen maakte om de 
verwaarlozingg van de eerste, dat hij vervolgens in de hiërarchie opklom naar een 
"bibliothecairee functie" als hierboven geschetst en zo op een exemplaar van Abbas 
Abastasius'' 'EpcoxanoKpiaeiq stiet. Daarin zag hij her en der pastorale problemen 
behandeldd die verwantschap vertoonden met de thematiek die zich bij hem in de praktijk had 
ontwikkeld,, waarop hij besloot op basis hiervan een selectie uit de Anastasiaanse collectie te 
bewerkenn voor een eigen collectie. De antwoorden, door AA al van bijbelcitaten voorzien, 
enn door hem aangevuld met nog veel meer, representeren het overredingsgesprek, op 
bijbelsee basis, met de gemeenschap van de gelovigen, en sluiten zo aan bij zijn eigen 
pastoralee ervaring. Het pendant, de florilegia van bijbel- en vadercitaten, met een grote 
meerderheidd van de vadercitaten, vertegenwoordigt het overtuigingsgesprek met en onder 
dee intellectuele elite, waartoe hij zich rekent. 

800 Wilson, Libraries, p. 61, neemt aan dat de keizerlijke en patriarchale bibliotheken geen reference libraries, 
openbaarr toegankelijke boekerijen waren. Dat maakte toegang afhankelijk van speciale toestemming of, 
uiteraard,, van een functie in de bibliotheek. 
811 Zie voor de structuur van het patriarchaat Bréhier, Les institutions, p. 501-503; Beck, Kirche, p. 60 sqq, 
enn 99-120; Darrouzès, Recherches, p. 11-50 (over de 5de tot de tiende eeuw), i.h.b. 19-28 (over de 
chartophylaxx in die tijd). De chartophylax was één van de hoogste functionarissen in de kerk, vlak onder de 
bisschop,, en soms diens rechterhand en woordvoerder. De patriarch van Constantinopel was qualitate qua 
bisschop.. De 'Ayia Soviet was zijn bisschopskerk, en de chartophylax had daar zijn bureau. Op enig 
moment,, misschien al in de tijd van de zevende Oecumenische Synode van 787 (Darrouzès, Recherches, p. 
27)) werd de functie van bibliophylax gecreëerd, die onder de chartophylax ressorteerde; ook hij leidde een 
bureau.. Zie voor de 'officiers secondaires et employés ' Darrouzès, Recherches, p. 373-387. 
822 Het kan die van de 'Ayia Zoniet geweest zijn: Darrouzès vermeldt in een Tactic, TCÖV K^npiKcöv zr\t; 
'Ayia<;; Xo<|>ia<;' (Recherches, p. 573 ) een aantal lagere functionarissen die kennelijk met parochianen in 
contactt staan, zoals de 'SiödOKctXoc, TOÜ EiiayyeA-iou, fjyow ó e^Tyyoijuevoc, Kal SIÖÓOKOOV xó 
EvayyéXiov'. EvayyéXiov'. 
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8.77 De cirkel gesloten 

Hett ligt in de aard van vermaan dat het tot bepaalde personen of groepen van personen is 
gericht.. En dat niet alleen: het is de bedoeling van de auteur / vermaner dat de tekst zijn 
publiekk inderdaad bereikt. Zo ook in het geval van PsA. Juist daarom is het te betreuren dat 
err nog zo weinig bekend is van de verspreiding van boeken en in samenhang daarmee van 
dee geletterdheid in Byzantium. Uit de artikelenbundel Holmes & Waring, Literacy , die 
dateertt van 2002 en naar ik aanneem de status quaestionis weergeeft, valt op te maken dat 
dee kring van geletterden tegenwoordig breder wordt getrokken dan vroeger, toen 
geletterdheidd werd gezien als strikt beperkt tot de kleine elite in kerk en kloosters, legeren 
bestuur.. De schets die Lemerle in 1970 gaf van de schoolopleiding in de tiende eeuw is 
daarvann een voorbeeld. De introductie van het begrip "functionele geletterdheid", waaraan 
Browningg in 1978 refereerde, doet tegenwoordig een aanzienlijk groter aantal mensen 
aannemenn dat kon lezen en schrijven. Wat de beschikbaarheid van boeken aangaat: terwijl, 
bijvoorbeeld,, Mango daarover in 1975 zeer pessimistisch was, vermeldt Holmes nu het 
interessantee gegeven van 'goedkope uitgaven', 'non-de-luxe texts', van bederfelijker 
materiaall  dan de handschriften die wij kennen. Zulke handschriften hebben mogelijk in 
grotenn getale bestaan en zijn verloren gegaan83. 

Hoee positief en verhelderend deze ontwikkeling ook is, ze neemt niet weg dat zeer 
betwijfeldd moet worden dat velen van de gelovigen tot wie de arcoKpiaetq gericht zijn ze 
kondenn lezen. Functionele geletterdheid, dat wil zeggen geletterdheid die de burger in staat 
steltt te functioneren in het sociale en economische verkeer, staat ver af van het vermogen 
eenn literaire tekst te lezen. De florilegia, die in het bijzonder gericht zijn tot PsA's 
intellectuelee gelijken (zie o.m. 7.2, 'Twee soorten van discours ' en n. 53), werden door de 
betrokkenenn wél gelezen. Sterker, ze zijn bestemd om te worden gelezen, niet om te worden 
voorgelezen. . 

Voorr het laatste, het voorlezen, zijn de ctTtotcpioeii; stricto sensu weer wél geschikt, en dat 
is,, stel ik me voor, de gangbare en door PsA bedoelde praktijk geweest. Zoals, op het 
profanee terrein, brieven aan groepen van geïnteresseerden werden voorgelezen en door hen 
besproken84,, zullen teksten zoals die van PsA in bijeenkomsten van gelovigen zijn 
voorgelezenn en mogelijk aanleiding zijn geweest tot discussie. 

Alss waar is wat ik heb aangenomen (zie 8.6, 'Pastorale ervaring?'), dat PsA zijn 
épcoTcmoKpiaeiq-projectt heeft gebaseerd op pastorale ervaring in een eerder stadium van 
zijnn loopbaan, is de cirkel gesloten: hij keert met zijn cmoKpiaeiq, in de bijzondere vorm 
diee hij ervoor gekozen heeft, terug naar de basis. 

8 33 Vergelijk Lemerle, Premier humanisme, p. 255-7, met Browning, 'Literacy', p. 49. Vergelijk Mango, 
'Books',, passim, met Holmes, 'Written culture', p. 18. 
844 Hunger, Schreiben und Lesen, p. 125-6 


