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Om antikristen polemik i senantikken og 
dennes reception i tidlig moderne tid

Af Nils Arne Pedersen og Jakob Engberg

Jøder, Kristne og Hedninger i Antikken – Kritik og Apologetik

Nærværende antologi udspringer af projektet “Jøder, Kristne og Hedninger
i Antikken – Kritik og Apologetik” på Det Teologiske Fakultet, Aarhus Uni-
versitet, et kollektivt forskningsprojekt, der løb i årene 2003-2007 og blev
udvalgt som fakultetets satsningsområde. Projektets emne skulle efter planen
bl.a. resultere i en række bøger i serien “Antikken og Kristendommen”, og
således både belyse jødisk-kristen apologetik og græsk-romersk kritik. Denne
udmøntning af projektet blev efterhånden tilvejebragt med bindene Perspek-
tiver på Origenes’ Contra Celsum (red. R. Falkenberg og A.-C. Jacobsen, Kø-
benhavn 2004), Apologetik i Det Nye Testamente (red. A. Pilgaard, Køben-
havn 2005), Til forsvar for kristendommen. Tidlige kristne apologeter (red. J.
Engberg, A.-C. Jacobsen og J. Ulrich, København 2006) og Perspektiver på
Jødisk Apologetik (red. A.K. Petersen, J. Hyldahl og K. Fuglseth, København
2007), kun at et bind fokuseret på den græsk-romerske (“hedenske”) kritik
stadig manglede. Dette indhentes med nærværende bind, der dermed afslut-
ter “dokumentationen” af projektet. De fleste af bindets artikler udspringer
da også af satsningsområdets seminarer i perioden 2005-2006.
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Den tidligste litterære kritik af kristendommen

I serien Antikken og Kristendommen er tematikken om græsk-romersk kritik
af den tidlige kristendom tidligere blevet behandlet af Jakob Engberg i bind
3, Til forsvar for kristendommen. Tidlige kristne apologeter, dels med artiklen
Fordømmelse, kritik og forundring. Samtidige hedenske forfatteres bedømmelse
af kristne og kristendom og dels med et appendiks med oversættelse af de pas-
sager og skrifter, hvori græsk-romerske forfatter i perioden før ca. år 170 om-
talte og polemiserede imod kristendommen. Hensigten med at inddrage
denne artikel og dette appendiks i en antologi om tidlig kristen apologetik
var at undersøge, om det “forsvar”, apologeterne gav for kristendommen,
svarede til de anklager og angreb, som samtidens hedenske forfattere frem-
satte. En drøftelse af dette spørgsmål var påtrængende, fordi det i forsknin-
gen er en udbredt opfattelse, at apologeterne blot litterært konstruerede an-
greb og anklager for med disse som anledning at kunne give en positiv frem-
stilling af kristendommen. I artiklen analyseres det, hvordan tolv forskellige
græsk-romerske forfattere fra kejserne Trajan, Hadrian og Marcus Aurelius
over ledende embedsmænd som f.eks. Plinius og Cornelius Fronto, histori-
kere som f.eks. Sveton og Tacitus til filosoffer og satirikere, som f.eks. Galen,
Epiktet (Arrian) og Lukian omtalte og polemiserede imod kristendommen.
Artiklen og appendikset demonstrerede en komplet overensstemmelse mel-
lem de hedenske forfatteres kritik og apologeternes forsvar og konkluderede
således, at apologeterne forsvarede kristendommen mod reelle angreb.

I Kristendommens Modstandere vil læseren altså forgæves lede efter den tid-
ligste litterære kritik af kristendommen. For de bevarede dele heraf må læse-
ren gå til bind 3 i serien Antikken og Kristendommen.

Antologiens artikler

Antologiens er delt i tre dele. De fire artikler i antologiens første del beskæf-
tiger sig med kritikken af kristendommen i tiden før Konstantin, det vil sige
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en tid, hvor de kristne udgjorde et mindretal, og hvor de lejlighedsvis var ud-
sat for myndighedernes forfølgelse.

De tre artikler i anden del beskæftiger sig med kritikken i 4.-6.-århundre-
de. Fra midten af 4. århundrede var kristendommen antageligt flertalsreli-
gion i de rigeste og mest centrale dele af Romerriget og med en enkelt mar-
kant undtagelse var alle kejsere i denne periode kristne.

Den ene artikel i antologiens tredje del behandler receptionen af den
senantikke polemik mod kristendommen i Oplysningstiden.

Den tidligste kritiker af kristendommen, der behandles i denne antologi,
er filosoffen Kelsos, der i anden halvdel af det andet århundrede skrev et po-
lemisk skrift vendt mod kristendommen. Skriftets hovedindhold, dispositi-
on og sprogbrug kendes kun takket være meget omfattende citater i et mod-
skrift, Mod Kelsos, som kirkefaderen Origenes forfattede omkring år 245.
Origenes’ skrift er som omtalt ovenfor hovedemnet for en tidligere bog i se-
rien. I Kristendommens Modstandere tager Jakob Engberg udgangspunkt i
den særegne overleveringssituation, der giver en unik mulighed for at under-
søge, om der var en udvikling i polemikken og modstanden mod kristen-
dommen i perioden ca. 175 til ca. 245. Der påvises en høj grad af kontinuitet
imellem de anklager, som fremførtes af Kelsos, og de anklager, der fortsat op-
fattedes som truende af Origenes. I 2. århundrede hævdede Kelsos (og andre
kritikere af kristendommen) i nogle passager, at kristendommen kun var til-
trækkende for uuddannede, kvinder, slaver og børn; eksistensen af hans so-
fistikerede skrift vendt mod de kristne bekræfter imidlertid udsagnet i andre
passager: Kristendommen trængte også frem i dannede og indflydelsesrige
kredse. Debatten i 2.-3.-århundrede mellem kristne og hedninger var altså
direkte og reelt i stand til at bevæge og anfægte på begge sider.

De kristne apologeter havde ofte forsøgt at demonstrere kristendommens
overlegenhed i forhold til (den øvrige) filosofi ved at henvise til filosoffernes
uoverensstemmelse med hinanden, filosofiens splittelse i forskellige modstri-
dende skoler. I en artikel, De platoniske filosoffer om kristne ortodokse og hære-
tikere, analyserer Nils Arne Pedersen, hvordan platoniske filosoffer fra Kelsos
til Alexander af Lykopolis kritiserede forskellige kristne grupperinger og her-
under, hvordan disse filosoffer argumenterede for, at kristendommens ad-
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splittelse i forskellige skoler viste, at de kristnes lære ikke var sand. De plato-
niske forfattere kendte til forskellige kristne retninger, hvoraf flere set fra et
moderne forskningsperspektiv kan karakteriseres som gnostiske, og beskriver
den ene retning, den som eftertiden kaldte ortodoksien eller proto-ortodok-
sien, som den største af de kristne strømninger. Dette billede svarer til en vis
grad til det billede, som oldkirkens hæresiologer tegnede. De platoniske for-
fatteres omtale af den tidlige kristendom giver således i Nils Arne Pedersens
analyse et korrektiv til dele af den moderne forsknings forsøg på at dekon-
struere hæresiologernes billede. Derudover argumenterer Nils Arne Pedersen
for en udvikling: Hvor de tidlige kritikere tog fuldstændig afstand fra alle
former for kristendom, blev delvise indrømmelser og taktiske alliancer med
en kristen gruppe mod andre en mulighed i den senere kritik. Dette kunne
hænge sammen med, at der i samme periode blev flere kristne i samfundets
intellektuelle elite. 

Plotin var en af de platoniske forfattere, der i 3. århundrede tog afstand fra
gnostiske retninger. Plotins polemik herimod analyseres af Jesper Hyldahl i
artiklen, Plotins bekymring for den skadelige religiøsitet. Plotins kritik blev
bl.a. fremsat i et skrift, der senere af Plotins elev, Porfyr, blev splittet op og
udgivet fire forskellige steder i skriftet Enneaderne. Jesper Hyldahl argumen-
terer for, at Plotins egen filosofiske udvikling fører ham mod en endelig af-
standtagen fra det gnostiske og dette navnlig i forhold til sethiansk mytologi.
Jesper Hyldahl foreslår, at denne bevægelse kan stå i forhold til samtidige
sethianeres forsøg på, motiveret af ønsket om at undgå den forfølgelse og for-
agt som kristne var udsat for, at nedtone de specifikke kristne træk i deres
tænkning og fremhæve de platoniske. Som platoniker kan Plotin ikke aner-
kende denne bevægelse og tager ifølge Hyldahl specifikt afstand fra sethia-
nernes overkomplekse fremstilling af de øvre hypostaser (hos Plotin findes
her kun tre: det ene, fornuften og sjælen); deres afstandtagen fra skaberen og
alt skabt; og endelig deres afvisning af at rationalitet og logik kan bidrage til
sjælens forløsning. Gennem Hyldahls analyse sandsynliggøres det endelig, at
både sethianeres og Plotins tænkning blev skærpet og udviklet i dialog med
hinanden.
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I slutningen af det 3. århundrede (den traditionelle datering) eller begyn-
delsen af det 4. århundrede forfattede den hedenske platoniske filosof Por-
fyr, der var elev af Plotin, antikkens mest omfattende og gennemarbejdede
angreb på kristendommen, et værk i ikke mindre end 15 bøger. Værket er
gået tabt, men dele heraf kendes gennem kristne modskrifter. I den sidste ar-
tikel i antologiens første del, Porfyr om Kristus og de kristne diskuterer Chri-
stoph Riedweg Porfyrs syn på de kristne ved at sammenligne de bevarede
passager fra Mod de kristne med de bevarede anti-kristne fragmenter fra et
andet af Porfyrs skrifter, Om orakelfilosofien. Med det forbehold, at begge
værker er fragmentarisk overleverede, konkluderer Riedweg, at de var klart
antikristne i deres tendens: de kristne var ugudelige, ufromme, udannede, de
praktiserede magi og var uhelbredeligt hildet i uvidenhed og fejltagelse om
det guddommelige. I forhold til Kristus finder Riedweg imidlertid en væ-
sentlig forskel. I Mod de kristne skildres han entydigt negativt, mens Porfyr i
Om orakelfilosofien bringer en mere positiv vurdering, der lader Kristus være
en from, guddommelig vismand på linie med andre af fortidens vismænd. 

I den første artikel i antologiens anden del, Med Stoicismen og Platon mod
de Kristne, analyserer Christoph Riedweg den filosofiske struktur og argu-
mentation i Julians skrift mod de kristne, Mod Galilæerne. Riedweg påpeger,
at Julians angreb på kristendommen samtidig var et forsvar for hedensk reli-
gion og filosofi, eller måske mere præcist: at Julian (forgæves) forsøgte at for-
hindre, at hellenisme og kristendom smeltede sammen i en senantik enheds-
kultur. Julian var, også i Riedwegs analyse, først og fremmest platoniker,
men i forsøget på at bekæmpe etableringen af den hellenistisk-kristne en-
hedskultur lånte Julian argumenter fra andre filosofiske systemer, endog fra
den skeptiske filosofi. I forholdet mellem platonisme og stoicisme blev disse
lån så omfattende, at det fik karakter af en egentlig syntese mellem stoicisme
og platonisme. Riedweg viser også, hvor tæt Julians og de samtidige kristnes
argumentationsstruktur var på hinanden. Ét af de tidlige kristne apologeters
yndlingsargumenter mod filosofi blev herved imødegået: filosofferne modsi-
ger ikke hinanden. Artiklen indledes og afsluttes med betragtninger over lig-
heds- og berøringspunkter mellem vor tid og senantikken. 
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Hvor de øvrige artikler i antologien primært har analyseret filosofisk kritik
af kristendommen, viser Gerd Haverlings og Arne Søby Christensens artik-
ler, at striden ikke kun var filosofisk.

Gerd Haverlings artikel tager udgangspunkt i en konkret strid i 380ernes
og 390ernes Rom, hvor den hedenske embedsmand Quintus Aurelius Sym-
machus litterært i henvendelser til kejseren, Valentinian II, og i strid med
Milanos biskop, Ambrosius, kæmpede for at få et alter til ære for gudinden
Victoria genopstillet og bevaret i Roms senatsbygning (alteret var blevet fjer-
net under kejser Gratian i begyndelsen af 380’erne). Med afsæt i en analyse
af denne strid tegner Haverling et billede af et komplekst religiøst landskab
i byen Rom og i den vestlige del af Romerriget i slutningen af det 4. og be-
gyndelsen af det 5. århundrede e.Kr. Rom havde mistet sin position som kej-
serens residensby, men nød endnu positionen som rigets ideologiske cen-
trum. Byens befolkningsflertal var antageligt kristent, det samme var Valen-
tinian, men flertallet af byens senatorer og ledende embedsmænd var fortsat
hedninger. Forholdene kompliceredes yderligere af interne kristne stridighe-
der og af den prominente militære rolle som hedenske eller arianske hærfø-
rere af germansk oprindelse ofte spillede. Haverling viser, at Symmachus’ ar-
gumentation til dels var traditionel romersk (med hyppige referencer til Vir-
gil) og til dels farvet af samtidens allegoriske omtolkning af traditionelle
myter og forestillinger. Symmachus hævdede således, at kulten for Victoria
(og de øvrige romerske guder) havde bragt hele verden under romersk her-
redømme, og han ræsonnerede, at hun derfor fortsat burde æres. Haverling
påviser også, at Symmachus’ projekt var mere omfattende: han plæderede
ikke kun for statuens og alterets plads i senatsbygningen, men også for at tra-
ditionelle romerske præsteskaber burde gengives deres tidligere privilegier.
Interessant er det, at Symmachus nøjedes med at plædere for religiøs toleran-
ce; han anså det tilsyneladende ikke anset det for muligt direkte at overbevise
kejseren om, at kejseren burde forkaste kristendommen. Den ideologiske
strid mellem hedninger og kristne i denne periode, som Symmachus’ hen-
vendelse er et eksempel på, berørte religiøse, filosofiske, kulturelle, økono-
miske og politiske spørgsmål. I det konkrete tilfælde led Symmachus neder-
lag, det lykkedes ham ikke at overbevise kejser Valentinian II om, at Victo-
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ria-alteret skulle genopstilles i senatsbygningen. Men dermed var striden
ikke slut: alteret blev under ændrede politiske forhold genopstillet i år 392,
for blot siden, efter en ny dramatisk ændring af den politiske situation i år
394, at blive endeligt fjernet. 

I artiklen Hedensk antikristen historiografi analyserer Arne Søby Christen-
sen de relativt omfattende bevarede dele af de historieværker, som hedenske
historikere forfattede i 4.-6.-århundrede. Af analysen fremgår det, at det 4.
århundredes historikere generelt var ret tilbageholdende i deres kritik af kri-
stendommen, mens de senere hedenske historikere Eunap og Zosimos var
langt mere eksplicitte og radikale i deres kritik af kristendommen. Bemær-
kelsesværdigt er det, at forfatternes hedenske overbevisning og deres mere el-
ler mindre eksplicitte kritik af kristendommen hverken førte til nogen be-
grænsning af deres karrieremuligheder i embedsværket eller til nogen under-
trykkelse af deres værker.

Artiklens sidste bidrag, af Wolfram Kinzig, undersøger på baggrund af ma-
teriale fra Storbritannien, Frankrig og Tyskland, om, i hvilket omfang og
hvordan hedensk polemik mod de kristne fra senantikken (særligt Kelsos og
Julians kritik af kristendommen) blev genbrugt i Oplysningstiden. Kinzig
påviser, at både Kelsos og Julian blev kendt og benyttet både i og uden for
det, Kinzig karakteriserer som Oplysningstidens intellektuelle hovedstrøm-
ning. Ved en nærmere undersøgelse er det dog vanskeligt for Kinzig at fast-
slå, om flertallet indenfor hovedstrømningen havde et direkte eller kun et in-
direkte kendskab til Kelsos’ og Julians kritik. Julians indflydelse synes at have
været større end Kelsos’. I et vist omfang lånte Oplysningstidens kritikere af
kristendommen dog argumenter hos dem begge, der skulle tjene til at påvise
modsigelser i Bibelen og den kristne teologi. Derudover lå deres indflydelse
i, at de begge blev fremstillet som rationalistiske forbilleder, prototyper på
Oplysningstidens egne kritikere af kristendommens selvbillede. Til det for-
mål måtte man naturligvis behændigt lægge vægten på Kelsos’ og Julians kri-
tik af kristendommen og ignorere de argumenter og synspunkter til forsvar
for eller genoplivning af hedensk kultus, som særligt Julian med iver frem-
førte.
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Øvrige kritikere af kristendommen

Det er ikke alle skrifter fra den græsk-romerske kultur, som var rettet mod
de kristne, der har fået en særlig behandling i dette bind. Den romerske em-
bedsmand (praeses) Sossianos Hierokles, der direkte var involveret i tetrar-
chernes “Store Forfølgelse” af de kristne i begyndelsen af det 4. århundrede
(se nærmere i Christoph Riedwegs Porfyrartikel i nærværende bind), forfat-
tede således et skrift mod de kristne, der sammenlignede Jesus med den græ-
ske nypythagoræiske filosof og mirakelmager Apollonios af Tyana, der skal
have levet i det 1. århundrede e.Kr. I det 3. århundrede havde Philostratos
skrevet en stadig bevaret biografi om ham. Hierokles’ sammenligning faldt
selvfølgelig ud til Apollonios’ fordel, men i øvrigt er der kun bevaret frag-
menter af Hierokles’ skrift; disse fragmenter er citater i den kristne biskop
Euseb af Caesareas modskrift Mod Hierokles, der også er fra begyndelsen af
det 4. århundrede.1

Det havde været særligt ønskeligt at have haft et bidrag om Sossianos Hie-
rokles’ skrift, men det har af praktiske grunde ikke været muligt. Den nypla-
toniske filosof Simplikios’ Kommentar til Aristoteles’ de Caelo fra det 6. år-
hundrede rummer et angreb på den kristne platoniske filosof Johannes
Philoponos, som fortsætter det traditionelle motiv om det kristne frafald fra
det gamle overlevering; dette angreb nævnes kun kort i Nils Arne Pedersens
bidrag i nærværende bind.

Som det fremgår, er størstedelen af oldtidens antikristne skrifter kun beva-
ret som citater hos deres modstandere: Dette gælder både Kelsos’, Porfyrs,
Sossianos Hierokles’ og kejser Julians skrifter. Alligevel ligger disse citater
klart inden for rammerne af nærværende bind, da de er fragmenter af litte-
ratur, der engang har fandtes. Derimod har vi ikke villet inkludere citater,
der måske blot er konstruerede, eller som har skullet gengive en kun mundt-
lig polemik mod kristendommen og de kristne. To eksempler kan nævnes.

1. For en kort introduktion til Eusebs skrift mod Hierokles se f.eks. M. Frede,
“Eusebius’ Apologetic Writings”, i M. Edwards /M. Goodman /S. Price (red.),
Apologetics in the Roman Empire, Oxford 1998, s. 223-250 (s. 231-235). 
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I den kristne forfatter Makarios Magnes’ værk Apocriticus fra ca. 400 op-
træder således en filosof, der angriber kristendommen. Dette angreb kunne
være en samling citater fra et ellers ikke bevaret skrift mod de kristne, og tit
er dette hypotetiske skrift blevet identificeret med Porfyrs skrift Mod de
Kristne. Som Riedweg redegør for i sit Porfyr-bidrag i nærværende bind, har
vi imidlertid ikke engang sikkerhed for, at Makarios Magnes citerer et for-
svundet skrift; den pågældende filosof kan være den kristne forfatters egen
konstruktion.

I 410 plyndrede de germanske visigoter byen Rom. Folkevandringstiden
var begyndt, og vi har mange vidnesbyrd om, hvor rystede middelhavsverde-
nens mennesker var over, at “den evige stad” var blevet plyndret. I sin helhed
var den romerske senatsadel endnu ikke gået over til kristendommen, og fra
Augustin og Orosius ved vi, at de hævdede, at ulykkerne skyldtes, at Romer-
riget havde forladt de gamle guder. Men denne kritik af kristendommen fik
ikke noget litterært udtryk; den kendes især fra Augustins værk Om Guds
Stad og Orosius’ Syv Historiebøger mod Hedningerne. Den meget usikre mu-
lighed for, at Augustin og Orosius forholder sig til et tabt, anti-kristent
skrift, nævnes dog kort i Arne Søby Christensens bidrag. Fordi den er så
usikker, har denne kritik ikke fået en særlig behandling i dette bind.

De i denne antologi behandlede forfatterskaber tegner sammen med tidli-
gere bind i serien, Antikken og Kristendommen, navnlig bind 3, et billede
af, at polemik og dialog mellem kristne og hedninger i antikken var levende,
direkte og reelt i stand til at flytte og bevæge på begge sider.

Tak

Bogen er udgivet med støtte fra Aarhus Universitets Forskningsfond. Vi tak-
ker varmt for denne støtte og takker afsluttende også dem, der har hjulpet
med oversættelser af bestemte citater i dette bind: Jørgen Ledet Christiansen,
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