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Flavius Josefus: Mod Apion
Oversættelse, indledning og noter ved Niels Henningsen.
Forlaget ANIS 2013, 216s, 249 kr.

”Ifølge den jødiske historieskriver Josefus”, skriver vi ofte i TEL. Og med god
grund. Josefus var øjenvidne til den jødiske krig med templets ødelæggelse
og skrev efterfølgende udførligt om det. Derfor er det en stor begivenhed,
når ét af hans skrifter oversættes til dansk, som tilfældet er med Niels Henningsens oversættelse af ”Mod Apion”.
Der er tale om en særdeles kompetent og veludført oversættelse med
et fremragende noteapparat med bunker af interessante paralleller til andre klassiske værker. Det er ganske enkelt et meget lærd stykke arbejde.
Selve Josefus’ skrift Mod Apion er et forsvarsskrift for jøderne ca. 20
år efter templets fald, hvor mange anklager mod jøderne ﬂorerede i det
romerske rige. De blev f.eks. beskyldt for at være æseldyrkere og for ikke
i virkeligheden at være et gammelt folk, hvad man i den græsk-romerske
verden anså som det største adelsmærke. Deres love blev set som menneskefjendske ved ikke at tillade at spise svin og opstille kejserstatuer
og ved derimod at tillade skamfering af kroppen med omskæring. Mod
Apion giver en levende fornemmelse af, hvordan smædekampagner ﬂorerede i antikken med grove karikaturtegninger af hinandens folkeslag,
et punkt hvor Josefus heller ikke selv holder sig tilbage.
Det hører til vores vestlige historie, at sådanne smædeord under
givne forhold kan føre til forfærdelige handlinger i f.eks. de mange
jødeforfølgelser. Alene af den grund er bogen aktuel og interessant ud over sit eget
indhold. Den er også interessant i og med, at det præcis var disse standardfortegninger af hinanden, som Paulus
gjorde alt, hvad han kunne, for at imødegå i de kristne menigheder: ”Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at
være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus ” (Gal 3,28).
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