De kern van het boek is zoals gezegd het historische beeld.

minder toegankelijke kant. De bundel bevat een viertal
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boek over De vierde eeuw (recensie in Hermeneus 84, 2012,

raadselachtige Apollonius – een charismatisch filosoof, een

gepresenteerd. Na een eerste hoofdstuk over de vroegste

kerkvader het op tegen andersdenkenden, in dit geval denkers
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en schrijvers die een grote rol claimen voor de menselijke wil

oudheid onder de loep genomen. In De lange zevende eeuw
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vertaalster spreekt treffend van een vie romancée. De
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beruchte predestinatie...
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die een eeuw eerder de handelingen van zijn leermeester
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Augustinus’ oeuvre nu enkele teksten beschikbaar zijn.
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Ds. Izak Wisse († 2011) (de peccatorum meritis (...); de natura
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belevenissen van Apollonius zijn namelijk niet gering. Na zijn
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de laatste ontbreekt Sizilien. Von Odysseus bis Garibaldi
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Apollonius doet voorspellingen, drijft demonen en vampiers
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tussenkopjes. De lezer moet het doen met de kale,

duizelde. Toch is het boek aan te raden. al was het maar als

Palamedes, een vergelijking tussen Achilles en de Indische

bod komt, is dit mooi verzorgde boekje een nuttig en

weerbarstige teksten. Gelukkig is er wel een boeiende inleiding

verantwoord uitstapje vanuit de vertrouwde wereld van de

koning Ganges: de link met het Griekse verleden sijpelt

handzaam overzicht van het politieke kader waarbinnen al die

van twee Leuvense specialisten (Anthony Dupont en Mathijs

oudheid.

voortdurend door de tekst, in lijn met de antiquarische
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Romeinse keizertijd, voor het grotere publiek is de Romeinse
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auteur (2de-3de eeuw n.Chr.) nauwelijks een bekende. Zijn

belangrijke leiders om hen op hun fouten te wijzen. Met
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tocht zwerven Apollonius en zijn tientallen volgelingen door
de Romeinse wereld. De wijze doet vele historische en

vrienden zal de karige presentatie vermoedelijk geen probleem
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Voor de meeste liefhebbers van de oudheid reikt de

interessantste werk, de biografie van de mystieke wijze

irritante en domme mensen heeft hij weinig geduld. Die
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Apollonius van Tyana, bleef tot op heden niet beschikbaar in

spanning tussen Apollonius’ onaantastbaarheid en zijn

inventieve bijbeluitleg en pastorale houding. In Vier

Laatantieke auteurs zoals Augustinus en Ammianus Marcellinus
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antipelagiaanse geschriften toont Augustinus zich van een
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