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Homeros from the hylla
– vad är en klassisk text och var finns den egentligen?

Dimitrios Iordanoglou

Som den bildade läsaren naturligtvis inser lånar jag titeln till detta 
bidrag från RnB-låten ”Jenny from the block”, som släpptes för drygt 
15 år sedan. Den spelades in av Jennifer Lopez, stormrik megastjärna 
redan då, och låttexten går ut på att försäkra oss alla, publik och 
beundrarskara, att hon fortfarande – de monetära framgångarna till 
trots – är samma gamla vanliga J-Lo from the block. Hennes kvarter 
låg i The Bronx, den nordligaste och fattigaste av New Yorks fem 
stadsdelar. Visst fanns de som lät sig övertygas och röras, men av kri-
tikerna togs låten emot främst med häckel och hån. Det ekonomiska 
kapitalet låter sig inte alltid omsättas, ens i ett popkulturellt kapital, 
och det finkulturella kapitalet är ofta betydligt mer sniket än det 
ekonomiska. Hur skulle man annars tolka reaktionerna på en vid det 
här laget smått ökänd scen ur filmen The Boy Next Door? I filmen 
spelar J-Lo en lärare som får en förment förstautgåva av Iliaden – ett 
loppisfynd – i present av en student. Som det nöffades i kulturstu-
gorna och förståsigpåsofforna! Och som vore det ett gatlopp radade 
man upp sig för att bespotta denna idioti: ”In a scene that surely sets 
the mould for what’s to come, Claire’s new beau presents her with a 
‘first edition’ of Homer’s The Iliad”, ironiserade The Guardians re-
censent. Aftonbladet skrev att J-Los ”skådistalang överskuggas av nå-
got annat. Nämligen ett pinsamt faktamisstag.” För det är ju ytterst 
pinsamt, inte sant? Jämförbart med att hävda att Mona Lisa hänger 
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på Carolina Rediviva. Det vet ju varenda människa att hon finns på 
Louvren, precis som varenda människa ju vet att Iliaden finns – ja, 
att Iliaden finns... ja, var finns Iliaden egentligen? Just den frågan 
skall vi ägna oss åt i det följande.

Låt oss säga att jag en dag glider in på Carolina Rediviva, inte 
som värsta klassiska filologen, utan undercover, som en helt vanlig 
snubbe. Jag går fram till lånedisken och ber om hjälp att få låna Ilia-
den. Till svar får jag ett leende och en artig fråga om vilken jag är ute 
efter? Vaddå vilken, tänker jag. Är det här någon jävla praktikant, 
eller? Var jag kanske otydlig på något sätt?
”Il-i-a-d-en, den där av Ho-me-ros, du vet?”
Bibliotekarien behåller sitt lugn, och bara svänger över sin skärm för 
att visa mig att man får över 750 träffar på sökorden Homeros och 
Iliaden på Libris. 
”Eh... aha... över 750 säger du...” 
”Hhja”, säger bibliotekarien. ”Det finns mängder av sinsemellan väl-
digt olika verk, som alla gör något slags anspråk på att vara Iliaden. 
Titta här:
Vi har till exempel The Age of Bronze, ett seriealbum av Eric Sha-
nower som tar hänsyn till både Iliadentexten och till arkeologiska 
utgrävningsrapporter i ett försök att återge den homeriska världen 
historiskt troget. I sin ”cover” gick Dimitrios Iordanoglou på helt 
motsatt linje då han översatte delar av Iliaden till förortslang med 
anspelningar på raptexter i ett försök att väcka frågor om förhållan-
det mellan kanon och klass, om hur det kommer sig att exakt samma 
etik kan framhållas som föredömlig eller fördömas som förkastlig, 
allt beroende på vilken estetik den kläds och uttrycks i. Eller varför 
inte David Melnicks Men in Aida, som är en homofon översättning 
av Iliaden?” Här någonstans brister det för mig. Jag tappar allt. Fot-
fäste, tålamod och fattning: ”En homo-what?”
”Jo”, förklarar bibliotekarien vidare, ”titta här: På antik grekiska, ser 
Iliadens tre första verser ut såhär:
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μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος
οὐλομένην, ἣ μυρί᾽ Ἀχαιοῖς ἄλγε᾽ ἔθηκε,
πολλὰς δ᾽ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν

När Melnick överför ljudbilden till det engelska språket blir resulta-
tet följande:

Men in Aïda, they appeal, eh? A day, O Achilles
Allow men in, emery Achaians. All gay ethic, eh?
Paul asked if team mousse suck, as Aïda, pro, yaps in.

”Nej, du driver, eller hur?”
”Inte alls”, försäkrar mig bibliotekarien. ”Det är blodigt allvar. Mel-
nick har översatt Iliadens första bok, men helt och hållit tagit fasta på 
en aspekt – alltså dess ljudbild – och låtit den tränga undan allt annat 
i översättningen. Så iscensätter den homofona översättningen en rad 
olika frågor om förhållandet mellan ljud och mening – när övergår 
det ena i det andra?”
”Öh...”
”Ja, precis så”.

Vid det här laget börjar till och med mitt undercover-jag att förstå 
att det här med utgåvor inte bara är något för samlare, utan att det 
faktiskt spelar roll. I fallet med Iliaden spelar det rentav all roll, vilken 
utgåva jag väljer att låna och läsa. Så vad är då en utgåva? Inte bara 
ett annat ord för bok väl? Nej, inte riktigt. Låt oss smaka litet på det.

I en ordprovning ledd av Glenn W. Most konstaterades en gång 
att ord som svenskans ”ut-gåva”, tyskans Aus-gabe och grekiskans ἔκ-
δοσις, har det gemensamt att de inleds med en förstavelse som sig-
nalerar något särskilt, nämligen att en utgåva är något som kommer 
”inifrån” och som görs tillgängligt till ett ”där ute”. Detta ”något” 
– i vårt fall Iliaden – kanske inte är fullt synligt eller fritt åtkomligt 
för andra än för dem som redan befinner sig på eller åtminstone har 
tillträde till insidan. Den här insidan kan vara av olika karaktär – 
det kan röra sig om en människas hjärna, det kommer kanske snart 
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att röra sig om så kallade moln, men idag rör det sig väl fortfaran-
de främst om arkiv. Ett arkiv fungerar som ett slags ord-lager. Här 
förvaras de ord som inte omedelbart kasseras. Det är lite som att ha 
pengar på banken, vin i en källare eller mat i kyl och frys. De flesta 
av oss får inte plats med vintunnor uppe i köket – eller för den delen 
böcker i hall och arbetsrum – stålar i madrassen är helt inte säkert, 
och maten blir ju annars skämd. Ett arkiv kan fylla alla dessa och 
ännu fler funktioner.

Precis som i fallet med ”utgåva” finns en inifrån-och-ut-rörelse i 
etymologin för ordet ”arkiv”, men här framträder dessutom det inte 
helt obetydliga maktperspektivet. Ordet ”arkiv” härrör nämligen 
ytterst från grekiskans ἀρχή, som kan betyda ”början” eller ”prin-
cip”, men också ”styre”. Vi kan ofta översätta med ”makten”, kort 
och gott. I det klassiska Aten må makten ha utgått från de manliga 
medborgarna, men den utövades i mångt och mycket av ämbetsmän. 
Ämbetsmännen höll till i en byggnad som kallades archeion, dvs. ett 
Makt-eum, precis som ett Mus-eum (mouseion). Där satt de, i Ar-
cheion, Makt-eumet, och bestämde, och där förvarades alla beslut 
som de och deras företrädare hade fattat. Den här byggnaden var 
naturligtvis inte öppen närsomhelst, för vem som helst, och det är 
i själva verket få arkiv är det. Tvärtom finns i regel strikta regler för 
tillträde till arkiv. Man måste skaffa lånekort, och i vissa fall, som på 
The Bodleian i Oxford, rentav svära dyr och helig ed innan man får 
tillträde. Och inte ens då är det bara att gå in och ta för sig, för det kan 
tillkomma särskilda restriktioner för olika slags material. En utgåva är 
alltså ett sätt att släppa fram ord, förbi alla dessa avspärrningar.

Denna ordens svåråtkomlighet har nu inte alltid med regler att 
göra. För även om man hade helt fritt tillträde till ett arkiv skulle man 
snart märka att där ju finns en massa material som liksom förblir av-
spärrat i så måtto att det kanske är ytterst svårhanterligt eller rentav 
obegripligt, i alla fall för dem som saknar specialkompetenser. Om 
mitt undercover-jag gavs fritt tillträde till samtliga svenska arkiv skulle 
det kunna glida in på Linköpings stiftsbibliotek eller på Carolina och 
plocka fram textvittnena på bilden nedan, men utan kunskaper i gre-
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kisk paleografi och i det grekiska språket och litteraturen skulle det 
inte kunna veta att det i bägge fallen faktiskt rör sig om Iliaden. Ja, inte 
hela förstås, men i vart och ett av dessa textvittnen ryms ett litet stycke 
Iliad. Och trots att de inte är fullständiga måste väl dessa brottstycken 
ändå ligga närmare eller vara mer av den ”riktiga Iliaden” än den där 
förortsdyngan och homofon-grejen som jag citerade alldeles nyss, eller 
hur? Därmed har vi också givit ett första svar på vår ursprungliga fråga 
om var Iliaden egentligen finns: Iliaden ligger utspridd på en massa 
arkiv runtom i världen. I Sverige finns förutom det från Uppsala på 
bilden ovan även två papyrusfragment av Iliaden vid Linköpings stifts-
bibliotek. Sammantaget finns över 1500 sådana papyrusfragment, och 

Linköping Stiftsbibliotek Saml. 24:19, 1100-tal [?] 
Iliaden 23.555-598.

Pap. Ups. Gr. 22, [?] Iliaden 15.739–16.16  
samt 16.27–58
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till dessa kommer ett stort mörkertal ännu okatalogiserade papyrer. 
Därtill har vi 300-tal medeltida handskrifter – det är våra direkta 
textvittnen. De indirekta textvittnena är långt fler. Arkiven är Iliadens 
bårhus, och för att förklara hur den hamnade där, och hur man har 
gjort för att på frankensteinskt manér väcka liv i den igen, så måste vi 
gå ganska långt tillbaka i tiden.

Iliadens och Odysséns olika delar kallas ibland för ”böcker” av den 
enkla anledningen att de har nått oss i form av nedtecknade hexa-
meterdikter, men en gång i tiden var diktverkens beståndsdelar bara 
traditionella sånger, låtar som ingen kunde göra anspråk på att ha 
skrivit, inte bara på grund av att skrivkonsten ännu inte användes, 
utan också för att de var allmängods. 

En gång i tiden, innan skrivkonsten fanns, fungerade dessa och 
andra berättelser – myter även kallade – som ett verktyg inte bara 
för att underhålla och uppfostra, utan också för att förmedla olika 
slags kunskap från generation till generation. Myterna tjänade till 
att förklara varifrån världen kommer, och varför den fungerar som 
den gör, och de fastställde en rad olika bestämmelser, bland annat 
om hur människor bör tillbe gudarna och bete sig mot varandra. 
Innan skrivkonsten infördes på det grekiska kulturområdet arkive-
rades detta material i det mänskliga minnet i form av berättande 
sång – vad vi idag alltså kallar episk dikt. Sångerna framfördes med 
en fast rytm och återkommande strukturer och formler som gjorde 
dem lätta att memorera. Dessa sånger var sina samhällens minnes- 
och kunskapsbanker – deras bibel och lagbok, deras bibliotek och 
internet, deras konserter och biografer – i en och samma människa 
av kött och blod. Så massivt var sångarnas mentala förråd av rytmis-
ka ordkombinationer att man nästan kunde tala om det som ett eget 
slags språk. Den tidiga epiken författades inte i bemärkelsen att den 
skrevs ned och sedan lästes eller framfördes. Istället blev den till vid 
varje framförande för att ebba ut och dö med den sista tonen. Den 
fanns bara i sång, alltid igenkännbar, och ändå alltid ny, och varje 
sångare kunde bygga ut, ta bort eller hitta på helt nya myter och 
införa dem i traditionen.
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Mellan 500-talet och 300-talet före vår tideräkning genomgår 
den här sångartraditionen en ny, helt kritisk fas, som kommer att 
bli avgörande för den så småningom fixerade form som Iliaden skall 
komma att anta.  Det är nu, förmodligen under slutet av 500-talet, 
som Iliaden skrivs ned för första gången. Här har vi en förstautgåva, 
även om den sannolikt inte gavs ut, utan tvärtom förvarades bakom 
lås och bom, och tjänade både som ett medel och ett uttryck för 
makt. 

Den nya skriftteknologin påverkade hur sångerna kom att fästas 
i nedtecknad form: sångare kunde nu gå fram och tillbaka, stryka 
och ändra i texterna, och kanske till och med komponera nya dikter 
med pennan i handen, utan att sjunga dem inför en publik. Det 
är först nu som Iliaden – och förstås också Odyssén – förses med 
en upphovsman – en viss Homeros, men i bjärt kontrast till annan 
antik grekisk sång från skrivkonstens första barndom försökte ingen 
enskild individ göra anspråk på Iliaden och Odyssén inom ramen för 
verkens egen text då de för första gången nedtecknades, och det är 
verkligen slående hur anonyma och generiska Iliadens och Odysséns 
berättarröster är. Varenda sångare eller rapsod kunde göra dem till 
sina egna, se bara på Ion i Platons dialog med samman namn. I ti-
digskriftlig tid var Iliaden fortfarande oftast live, och den framfördes 
sällan från början till slut. Rapsod och publik beslutade om vilken 
del som skulle sjungas, och ett motiv till att texten överhuvudtaget 
skrevs ned tycks ha varit att bestämma en viss ordning. 

Det går knappast att överdriva hur betydelsefull den sångtradi-
tion var som Iliaden mejslades fram ur. Myterna om kriget i Troja var 
skoltext, och fram till 300-talets mitt var Iliaden den text vari sam-
hällets äldsta minne, teologi och etik fanns upptecknad. Flera hundra 
år senare, under senantiken, kunde grammatikern Herakleitos skriva 
”att slutet för Homeros är också slutet för oss”. Homeros kallades för 
hela Hellas lärare, och även om böcker, eller papyrusrullar i klassisk 
tid fortfarande var en relativt ny och dyr teknik, fanns där tillräck-
ligt många som hade tillgång till den för att det redan mot slutet 
av 400-talet (fortfarande före vår tideräkning) skulle ha uppstått en 
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bokmarknad. Redan då, kan vi tänka oss, kan man välja och vraka 
mellan olika rullar som alla, helt eller delvis, innehöll en nedtecknad 
Iliad. Varje stadstat, sångargille, hov, och kanske rentav skola med 
självaktning hade en egen, knappast kopierad från den första som 
skrivits ned, utan nedtecknad eller dikterad av den sångare som råkat 
finnas till hands. Och det här var inget märkvärdigt, tvärtom. I det 
arkaiska och klassiska Hellas hade varje stadsstat ”sin egen” av en 
mängd saker som hos oss tenderar att vara standardiserade: valuta, 
kalender, alfabet, måttsystem, osv. Problem och kontroverser tycks 
ha uppstått först när idéer om en författare eller upphovsman började 
tillämpas retrospektivt på vad som ursprungligen varit muntliga och 
kollektiva kulturella produkter. Impulsen att samla sådana saker som 
svar från det berömda oraklet i Delfi eller traditionella sånger om 
kriget i Troja och sätta dem på pränt var intimt förknippat med den 
styrande maktens vilja att monopolisera en viss version av det kultu-
rella arvet, eller att mönstra det kulturella arvet i legitimeringssyfte. 
Det var säkert en bland många bevekelsegrunder till att Ptolemaios 
den förste, en av Alexander den Stores generaler, grundade Mouseion 
och biblioteket i Alexandria. Där, i Afrika, utses västerlandets första 
överbibliotekarie. Han hette Zenodotos och kom från Efesos, och 
han ansvarade bland annat för en kulturimperialistisk agenda som 
gick ut på att samla, katalogisera och organisera allt som någonsin 
hade nedskrivits på det grekiska språket. Här, på 200-talet före vår 
tideräkning produceras en annan förstautgåva av Iliaden, Zenodotos 
så kallade ekdosis. Vi vet inte exakt hur den såg ut, eller hur han gick 
tillväga: det är osäkert om han producerade en ny text, snarare än 
rättade upp en befintlig genom att föra in ändringar. Varifrån dessa 
ändringar kom – andra papyrer med nedskriven text, egna minnen 
från rapsodiska framträdanden, eller hans eget huvud – kan vi inte 
säga med någon större säkerhet.

Att texten behövde rättas berodde inte på att det var praktikan-
ter som skrivit ned den, utan hade med skrivunderlaget att göra. 
Papyrus är fruktansvärt ömtåligt och går lätt sönder, och texter fick 
kontinuerligt skrivas om. Att skriva av text, är som att leka visk-
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ningsleken. Det blir alltid knas: ett stavfel här, ett överhoppat ord 
där, och där en helt obegriplig kråka. Därför behövdes kontinuerliga 
upprättningar, och från och med Zenodotos hans efterföljare i Alex-
andria antar man att utgivningsarbetet i regel såg ut såhär: man tog 
det textvittne som man råkade ha till hands – det ”bästa” om man 
råkade ha flera – och så rättade man upp det. Eventuellt skrev man 
till kommentarer och ordförklaringar i marginaler eller mellan rader, 
men sedan var det klart – en ny utgåva – och i Alexandria producera-
des flera utgåvor som skulle kunna göra anspråk på att ha varit ”den 
första” i ett eller annat avseende. Här producerades t.ex. den första 
som delade in Iliaden i de berömda 24 böckerna. J-Lo var naturligt-
vis helt fel ute, och ändå inte så fel, trots allt.

Det sägs ofta att boktryckarkonsten förändrade vårt sett att se 
på världen och rentav att tänka, och kanske stämmer det, men den 
förändrade inte vårt sätt att ge ut texter. Principerna förblev alltså de-
samma, långt efter Gutenberg, och i fråga om textkritik, eller kanske 
avsaknaden av densamma, finns ingen större skillnad mellan vårt 
äldsta textvittne till hela Iliaden, och den första tryckta utgåvan på 
antik grekiska. Vi ser dem båda i bild på nästa sida: 900-talshand-
skriften Venetus A, som förutom texten innehåller en massa kom-
mentarer i marginalen, som ytterst går tillbaka till de kommentarer 
som gjordes i biblioteket i Alexandria. Därunder har vi en sida från 
den första på antik grekiska tryckta utgåvan, den så kallade editio 
princeps, som producerades år 1488 av Demetrios Chalkokondyles, 
och som faktiskt står på Carolina. Vi vet inte vilken eller vilka hand-
skrifter som låg till grund för den tryckta boken, men handskriften 
Venetus A tycks inte ha använts, trots att den torde ha funnits runt 
hörnet eller på andra sidan torget.

Det var först under die Sattelzeit, den ”sadeltid” på plus-minus 
femtio år kring den franska revolutionen, som allt detta skulle kom-
ma att förändras. Nu sker djupgående förändringar i synen på det 
förflutna: ”historien” blir en ontologisk kategori – både ett renodlat 
objekt för studium, och en transcendent aktör som liksom tidigare 
gud driver utvecklingen framåt. Att förstå ”historien” blir därför av 
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största vikt. I Tyskland lanseras, både som ett upplysnings- och ett 
nationalstatsprojekt, en ny totalvetenskap för historisk rekonstruk-
tion, som kom att heta Altertumswissenschaft. Inom den klassiska 
filologin lanseras projektet av Friedrich August Wolf, i boken Prole-
gomena ad Homerum från 1795. Som titeln antyder var boken tänkt 
som ett förarbete till en planerad Homerosutgåva. Utgåvan kom vis-
serligen aldrig, men i prolegomena, förordet, lades likväl grunden till 
den moderna textkritiken. Här lanseras idén om att vi först måste 
samla samtliga textvittnen för att jämföra dem och väga dem mot 
varandra innan vi kan producera en utgåva. Endast på detta sätt får 
vi en text som vi kan lita på. Att bara ta ett textvittne och rätta upp 
det så att det passar ger samma stabilitet som att försöka bygga en 
pyramid från toppen.

Den första tryckta utgåvan av Iliaden från 1488.900-talshandskriften Codex Marcianus Graecus  
Z. 454 [= 822], även känd som Venetus A”
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Det var inte bara sadeltidens omförhandlade syn på det förflutna 
som inverkade på de nya principer för textutgivning som nu produ-
cerades. Än viktigare var det breda genomslag som Carl von Linnés 
och Charles Darwins biologiska taxonomier kom att få på det språk- 
och textvetenskapliga tänkandet i stort. Man började beskriva språk 
och handskrifter som besläktade och som delar av olika familjer som 
man kunde rita stamtavlor över. Inom textkritiken lanserades den så 
kallade stemmatiska metoden, också (och kanske mer) känd som den 
Lachmannska metoden, efter Karl Lachmann (1793–1851).

Ordet ”stemma” betyder familjeträd på latin, och ett familjeträd 
av handskrifter kan se ut som på bilden nedan. Inom den stemmatiskt 
orienterade textkritiken arbetar man utifrån ett mer eller mindre ut-
talat grundantagande om att all i medeltida manuskript bevarad klas-
sisk grekisk text härstammar från en enda handskrift. Det stämmer 
förvisso inte alltid, men sådan är alltså idealmodellen. Den postule-
rade urtext, som man kallar arketypen (och av vilken det ibland kan 
finns flera), brukar placeras någonstans i de mörka och slemma sex- 
och sjuhundratalen enligt vår tideräkning, som var sådär proverbiellt 
medeltida. Denna urmoder eller stamfader till alla bevarade hand-
skrifter har förstås gått förlorad, men genom att noggrant följa och 
jämföra dess avkommor, avskrifterna av avskrifterna av avskrifterna, 
går det att likväl att säga något om hur den torde ha sett ut.

Stemmatikens grundantaganden är ofta minst lika mekaniska 
som de är genetiska. I renodlade modeller beskrivs nämligen den 
textuella traderingen som en tämligen själlös process: varje gång en 
handskrift kopieras, förutsätter modellen, uppstår minst ett nytt fel. 
På grundval av sådana fel kan man dela in alla bevarade handskrifter 
i grupper – vi kan eliminera kopior av kopior, som ju bara kan inne-
hålla förlagans fel jämte flera nya, och till slut kan man, precis som 
Wolf hade avsett att göra, rekonstruera hur den stipulerade urtexten 
måste ha sett ut. Utgivaren är inte längre beroende av sin egen för-
måga, omdöme och smak – hen behövde inte jobba ope ingenii, dvs. 
med hjälp av sitt snille, utan bara ope codicum, alltså med hjälp av 
handskrifterna. Det är faktiskt lite new public management över det 
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hela, och precis som med NPM finns både för- och nackdelar med 
den stemmatiska metoden.

Låt oss titta på ett fantasistemma till en traktat om textkritik, till-
skriven en viss pseudo-Demetrios. Den är bevarad i sju handskrifter, 
som här har latinska bokstäver som sigla, eller symboler. De grekiska 
bokstäverna representerar förmodade, men förlorade handskrifter. 
Alfa representerar den förlorade urhandskrift från vilken alla andra 
emanerat, den så kallade arketypen. När textutgivaren samlat alla 
textvittnen börjar hen med vad som kallas recensio – en systematisk 
genomgång av samtliga textvittnen som syftar till att fastställa de-
ras inbördes förhållande. Handskrifterna G och F kan vi helt bortse 
från, då de enligt stemmat måste vara kopior av bevarade handskrif-
ter och alltså bara innehåller förlagans fel jämte egna, nya. Kom ihåg 
– vi antar att avskrifter sker helt mekaniskt, och att varje avskrift 
introducerar minst ett nytt fel!

Hyparketypen beta kan till större delen rekonstrueras. Där A och 
B har läsarter som avviker från varandra kan vi förlita oss på vad 
som borde ha stått i den rekonstruerade hyparketypen gamma – och 
denna rekonstruerar vi utifrån tre handskrifter med ganska stor sä-
kerhet. Om C avviker från D och E, utgår vi från att D och E har be-
varat vad som stod i gamma, eftersom ett större fel inte anses kunna 
uppkomma två gånger oberoende av varandra. Att rekonstruera alfa 
är däremot inte lika lätt när beta och gamma avviker från varandra. 
Det är ju i princip lika stor möjlighet för fel i båda. Valet mellan olika 
bevarade läsarter, som är möjliga i den meningen att de är korrekta i 
grammatiskt, metriskt och innehållsmässigt avseende kallas exami-
natio. När examinatio väl avslutats, och vi alltså kan rekonstruerat 
arketypen, ja då har vi ungefär 1000 år kvar av texttradering, med 
fel, som vi måste rätta efter eget huvud och förmåga och kunskap 
och känslighet. Detta sista steg kallas emendatio. Som ni ser går det 
inte att bortmekanisera det mänskliga omdömet eller, för den delen, 
hennes snille och smak. Textkritiken kan inte göra sig av med någon 
av sina två beståndsdelar. Den utgörs både av texten och av kritiken 
som nödvändigtvis innehåller ett personligt och spekulativt element.
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Det är förstås ett problem för dessa genetisk-mekaniska princi-
per att handskrifter inte beter sig som levande organismer, och att 
skrivare, kopister även kallade, inte är robotar. Tvärtom, skrivar-
na var ofta alltför mänskliga, och notoriskt otrogna den förlaga de 
skrev av. Låt oss återvända till vårt eget stemma. Ponera att den som 
skrev handskriften A hade tillgång till handskriften E, och ibland 
förde in varianter och korrigeringar i marginalen och mellan olika 
rader. I en ny avskrift kan sådana marginalia helt eller delvis flyta 
in i själva texten – och vi får alltså en blandtext – en text med två 
eller flera mammor. Sådana texter kallades länge ”kontaminerade”, 
och det låter ju verkligen inget vidare. Idag talas oftare om öppna 
texttraditioner då vi inte förklara den textuella traderingen i linjära 
hierarkier. Och utan linjära hierarkier blir det väldigt svårt att upp-
rätta familjeträd, stemmata. De stemmata som ändå upprättas blir 
då grovt förenklade, men icke desto mindre väldigt nyttiga, försök 
att visualisera traderingshistorien. Man får ofta nöja sig med att dela 
in handskrifter i grupper, för att sen förfara eklektiskt vid textetable-
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ringen. Som ni förstår är kontaminerade texttraditioner regel snarare 
än undantag. Förkritisk praxis tycks ha varit långt vanligare i de 
medeltida skriptorierna än vad idealmodellen medger. För Homeros-
texten finns förstås inget stemma. Textvittnena är för många och 
traderingshistorien är för komplex.

Det senaste utgåvan av Iliaden kom i slutet av 90-talet. Den för-
blir kontroversiell, i vissa läger bojkottas den rentav, inte minst på 
grund av att utgivaren, M.L. West, menar sig ge ut texten såsom den 
en gång, ursprungligen skrevs ned, inte av Homeros, men väl av den 
poet som enligt West författade hela Iliaden (utom bok 10), och som 
han lite prosaiskt kallar för P. Det går naturligtvis stick i stäv med 
den syn på verkets tillkomst som jag skissade ovan.

Wests utgåva innebär förstås inte ett slutgiltigt svar på vår in-
ledande fråga om var Iliaden egentligen finns. Redan innan den 
färdigställdes började en ny utgivarpraxis att sprida sig från medel-
tidsfilologin till den filologi vars uppgift det är att ge ut de klassiska 
grekiska och latinska texterna. Allt sedan 1970-talet har vi kunnat se 
ett nytt intresse för enskilda textvittnen, och man har i högre grad 
valt att ge ut och kommentera det bästa vittnet eller andra enskil-
da textvittnen, istället för att försöka konstruera en idealtext, såsom 
utgivaren tycker att den borde ha sett ut. Och denna nyorientering 
har delvis inspirerat arbetet med ett helt nytt utgivningskoncept för 
Iliaden. På Center for Hellenic Studies vid Harvard arbetar man sedan 
2010 med det att producera en digital homerisk så kallad multitext. 
Det går till så att man samlar historiska textvittnen – handskrifter, 
papyrer, men också citat hos andra antika författare och information 
i kommentarer, så kallade skolier, och gör ett gränssnittdär en läsare 
ska kunna få tillgång till och jämföra materialet på olika sätt. Meto-
den, menar man, är den enda försvarbara för en ”text” som Iliaden, 
eftersom den ursprungligen aldrig existerade som en text, utan hela 
tiden aktualiserades på olika sätt. En digitalt presenterad multitext, 
säger projektledarna, innebär en bättre representation av Iliadens 
muntliga väsen, och kommer att ge oss en bättre förståelse för hur 
muntliga texter traderas i och som skriven text.
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Idéen med en multitext lanserades långt innan projektet starta-
de. Då Harvardskolans guru, Gregory Nagy, recenserade den första 
delen av Wests utgåva av Iliaden, dömdes utgåvan ut som en rekon-
struerad ”unitext”, och i dess ställe föreslog Nagy: 

A multitext edition of Homer needs to be designed in a format that 
displays most clearly all the surviving textual variants, both vertical and 
horizontal. It should have a base text (texte à base) that is free of arbitrary 
judgments, such as the choosing of one variant over another on the basis 
of the editor’s personal sense of what is right or wrong, better or worse. 
In other words, the base text needs to be formatted to show all locations 
where variants are attested, and all the variants that can be slotted into 
those locations -- without privileging any of these variants.

Detta är på många sätt en lovvärd ambition, men även här finns 
problem. Det kan vara lätt att förlora sig i de matriser av syn- och 
diakrona läsarter som multitexten målar upp. Och – om multitexten 
försöker rädda oss från en enskild utgivares diktatoriska val genom 
att dränka oss i en tsunami av varianter kräver den i princip av oss, 
av var och en av oss, att vi måste vara (eller kunna bli) Homeros-ut-
givare. Men alla kan inte navigera i kaos, och en av de uppenbara 
fördelarna med en så kallad unitext är just att den bringar en inte helt 
godtycklig ordning – och det blir endast ett allvarligt problem om 
vi glömmer bort att varje kritisk utgåva alltid innebär en idealisering 
och förenkling av en långt mer smutsig och komplex verklighet.

Mitt undercover-jag kom hem från biblioteket den där dagen 
med ett antal böcker, artikelkopior och tips på websidor, men det har 
fortfarande inte bestämt sig för vilka olika Iliader som borde läsas.

 



82

Litteratur (och annat)
Axelson, Bertil, Ultrakonservativ textkritik, Lund 1947.
Battezzato, Luigi, ”Textual Criticism”, i Boys-Stones, G. R., Graziosi, Barbara 

& Vasunia, Phiroze (red.), The Oxford handbook of Hellenic studies, Oxford 
2009, 773–787.

Cohen, Rob, The boy next door, Universal Pictures 2015.
Håkansson, Lennart & Öberg, Jan, ”Att utge en text”, Tvärsnitt 1:1982, 42–46.
Iordanoglou, Dimitrios, Iliaden – en cover, Stockholm 2010.
Iversen, Gunilla, ”Att förmedla en text”, Tvärsnitt 4:1981, 3–10; 1:1982, 47–48.
Lopez, Jennifer et al., ”Jenny from the block”, Epic Records 2002.
Melnick, David, Men in Aida. Book One, Berkeley 1983.
Most, Glenn W. “What is a Critical Edition?” i Crostini, B., Iversen, G. & Jen-

sen, B.M. (red.), Ars Edendi Lecture Series IV, Stockholm 2016, 162–180, 
http://dx.doi.org/10.16993/baj.g. License: CC-BY 4.0 (11/1/2018).

Nagy, Gregory. Homeric Questions. Austin 1996, https://chs.harvard.edu/CHS/
article/display/5578

–, recension av West, M.L. (ed.), Homeri Ilias. Recensuit / testimonia congessit. 
Volumen prius, rhapsodias I-XII continens. Stuttgart and Leipzig: Bibli-
otheca Teubneriana, 1998. Pp. lxii + 372. ISBN 3-519-01431-9, Bryn Mawr 
Classical Review 2000.09.12, http://bmcr.brynmawr.edu/2000/2000-09-
12.html (11/1/2018).

–, Homer’s Text and Language. Champaign 2004.
Pasquali, Giorgio, Storia della tradizione e critica del testo, 2. ed., con nuova 

prefazione e aggiunta di tre appendici, Firenze 1952.
Shanower, Eric, The Age of Bronze, Fullerton 2001–2013.
The Homer Multitext, http://www.homermultitext.org (11/1/2018).
Timpanaro, Sebastiano, The genesis of Lachmann’s method, Chicago 2005.
Trovato, Paolo, Everything you always wanted to know about Lachmann’s method: 

a non-standard handbook of genealogical textual criticism in the age of 
post-structuralism, cladistics, and copy-text, Padova 2014.

West, Martin L., Textual criticism and editorial technique applicable to Greek and 
Latin texts, Stuttgart 1973.

–, Homeri Ilias, 2 vols., Leipzig 1998–2000.
–, Studies in the Text and Transmission of the Iliad, Leipzig 2001.
Wolf, Friedrich August, Prolegomena ad Homerum: sive de operum Homericorum 

prisca et genuina forma variisque mutationibus et probabili ratione emendan-
di, Halis Saxonum, 1795.


	Homeros from the hylla – vad är en klassisk text och var finns den egentligen?



