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Övriga recensioner

Alexanderlegenderna i tid och rum. Alexander den 
stores gränslösa historia. Red. Karin Hult & Gun-
hild Vidén. Appell förlag. Stockholm 2018.

Alexander den stores historia tillhör de mest spridda 
berättelserna i den europeiska och västasiatiska de-
len av världen. Man skulle kunna säga att den blev 
viral, men i en takt som en människa vandrar, läser 
och skriver av en annan text ord för ord, långsamt 
över århundradena. I Alexanderhistorien möttes öst 
och väst, och den slog rot varhelst en litterär kultur 
blommade upp, inte alltid i spetsen för utvecklingen 
men som ett mer eller mindre obligatoriskt inslag 
i repertoaren. En litteratur som beskrevs som nöd-
vändig – och som kanske också var det.

Karin Hult och Gunhild Vidéns antologi, Alex-
anderlegenderna i tid och rum. Alexander den stores 
gränslösa historia, presenterar den antika, medel-
tida och tidigmoderna Alexanderlitteraturen i en 
lång rad språk- och kulturområden, från den antika, 
grekiska litteraturen till det tidigmoderna Europa, 
från det persiska riket och fornkyrkoslaviskans om-
råden i öster till Nordatlanten i väster. De femton 
bidragen är författade av tungt meriterade forskare, 
de är välskrivna och väl redigerade och håller ett 
läsvänligt format om cirka tjugo sidor. De flesta av 
skribenterna är knutna till Göteborgs universitet, 
och den bredd och djup som de tillsammans repre-
senterar inom historisk språk- och textforskning är 
imponerande och en skatt för detta lärosäte. Det 
är en vackert formgiven, påkostad och tilltalande 
volym på alla sätt. Bilder som beledsagar varje ka-
pitel visar ytterligare en sida av den mångfacette-
rade Alexanderreceptionen i olika uttrycksformer: 
reliefer, statyer, på mynt, mosaik, tidigt tryck och, 
inte minst, handskriftsilluminationer. Som illus-
trationer fungerar även citat på språk som troli-
gen är främmande för stora delar av den tänkbara 
läsekretsen.

I valet mellan populärvetenskaplig förenkling 
och fackmannamässig vetenskaplighet lutar tex-
terna ofta mot den vetenskapliga polen med re-
lativt detaljerade beskrivningar av handskriftsläge 

och språkliga iakttagelser, men det görs också täm-
ligen kortfattat med en pedagogisk medvetenhet 
och ett begränsat bruk av noter och hänvisningar 
till annan vetenskaplig litteratur. Man skriver utan 
att förutsätta specialistens förkunskaper, men det 
är samtidigt läsvärt även för den insatte. Bidragen 
karaktäriseras av en översiktlighet som ger en bred 
förståelse samtidigt som fördjupningar görs i olika 
frågor som är relevanta för respektive kulturområ-
des texter. Det är ofrånkomligt att handskrifter och 
textversioner måste ägnas en hel del utrymme om 
man ska kunna tala om handskriftskulturens litte-
ratur, vilket riskerar att göra framställningen tek-
nisk och komplicerad och stöta bort en och annan 
läsare. Generellt hanteras dock detta med en lätt-
het utan att det väsentliga går förlorat, och det är 
väl tänkt att man tagit ställning för värdet av att tala 
om de fakta som behövs snarare än att släta över och 
förbigå allt det svåra. Läsekretsen bör kunna om-
fatta en bildningsintresserad allmänhet, tvärveten-
skapliga forskningsgemenskaper inom akademin 
och forskare och studenter för vilka ett mer globalt 
perspektiv på litteratur är naturligt. Som studierek-
tor tänker jag att den borde tas i bruk som kurslit-
teratur på en universitetskurs, och den fungerar sä-
kert även för en ambitiös studiecirkel, men det är 
inte i första hand en lärobok utan en väl samman-
hållen antologi för olika slags läsning, för nöjet lika 
mycket som lärandet. Kanske ligger det också mer 
spänning än vad man först vågar tro i historier om 
försvunna handskrifter och filologernas detektiv-
arbete, när det kombineras med förmågan att be-
rätta. Det är något vi borde se mer av.

De olika avsnitten binds samman av ett fokus 
på Alexandertexterna och hur de är bevarade, men 
skiljer sig beroende på författarnas prioriteringar 
och materialens beskaffenhet. Jan Retsö ger den 
historiska bakgrunden och beskriver det äldsta 
skiktet historiska källor som vi känner till men som 
förlorats. Karin Hult introducerar den så kallade 
Alexanderromanen från cirka 300 efter Kristus som 
är en utgångspunkt för hela antologin. Texten har 
felaktigt tillskrivits Alexanders samtida historio-
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graf Kallisthenes, och författaren till den ursprung-
liga Alexanderromanen benämns därför av prak-
tiska skäl Pseudo-Kallisthenes. Denna text arbetas 
efter hand om i nya versioner och kommer att tas 
vidare genom översättning och omskrivning till nya 
kulturområden, och det är historien om vad som 
sker med denna roman och dess berättelser som 
kan sägas vara antologins ämne.

I olika kapitel spåras Alexandermaterialets tra-
ditionsvägar i olika riktningar. Antoaneta Gran-
berg och Ingemar Söhrman följer traditionen från 
Bysans och norrut till Balkan och de fornkyrkosla-
viska och östeuropeiska versionerna fram till 1700- 
och 1800-talens texter i dessa områden. Därefter tas 
ett kliv tillbaka i tiden och ett steg österut med Jan 
Retsö till Sydvästasien och nordöstra Afrika, där 
Alexanderromanen översätts till syriska omkring 
år 600 och vidare till arabiska och även koptiska. 
Förutom den historia som redan är väl beforskad 
presenteras upptäckten av en stor grupp Alexander-
texter på arabiska som skett nyligen och vilka ännu 
bara undersökts i begränsad utsträckning. Judith 
Josephson belyser i ett kapitel den persiska Alex-
anderlitteraturen, främst utifrån det inflytelserika 
verket Shah-name (”Kungaboken”) och dess förfat-
tare Ferdawsi, verksam decennierna kring år 1000 
och fortfarande läst.

Efter den sydvästasiatiska utblicken återvänder 
antologin till Europa, och närmare bestämt den 
del av Europa som utgick från Västrom och som 
utvecklades ur den latinskspråkiga kulturen. Gun-
hild Vidén beskriver Alexandertexter som tillkom 
i det antika Rom, bland annat av Quintus Curtius 
Rufus, men mest fokus läggs på den latinska över-
sättningen av Alexanderromanen som tillkommer 
i Neapel under sent 900-tal med Leo Archipres-
byter som översättare. Denna översättning går un-
der namnet Historia de preliis (”Berättelse om stri-
der”) och kom senare att spela en avgörande roll 
för en stor del av de västeuropeiska, folkspråkiga 
Alexandertexterna.

Innan vi går vidare till de västeuropeiska om-
rådena kan det vara värt att stanna upp vid sprid-
ningen av Alexanderromanen längs tre leder: ge-
nom den grekiska Alexanderromanen via Bysans 
och norrut i de östeuropeiska och slaviska områ-
dena, genom den syriska översättningen österut till 
Sydvästasien och genom Leo Archipresbyters la-
tinska översättning till Västeuropa. Det är en rele-
vant beskrivning, men det är värt att understryka 
att historien om Alexanderlitteraturen i stort inte 
är så enkel, vilket de olika avsnitten om respektive 

del gemensamt visar. För det är inte bara Alexan-
derromanen som traderas utan en mängd andra 
Alexandertexter som blandas in när nya folksprå-
kiga verk skapas. Det är alltså inte fråga om ett en-
kelt stamträd där en tjock stam förgrenas åt olika 
håll, utan en väv av texter som blir synliga i olika 
skepnader och kombinationer. Möjligen är den här 
diversifieringen underbetonad i hur boken adres-
serar sitt innehåll. Man pekar ut Alexanderroma-
nens traditionsförvandlingar som ett huvudämne, 
men det är trots allt en mer komplex historia som 
träder fram när man följer hela historien fram till 
den tidigmoderna tiden.

I början av den rika engelskspråkiga Alexander-
traditionen, som Lars-Håkan Svensson behandlar, 
låter Alfred den store översätta Orosius latinska 
historieverk Historia contra paganos (”Berättelse 
mot hedningar”) på 900-talet, där avsnitt om Alex-
ander ingår, och senare används olika latinska och 
så småningom fornfranska texter som källa för nya 
Alexandertexter. I Sydfrankrike uppstår folksprå-
kiga texter som baseras på bland annat Historia de 
preliis, men, som Ingmar Söhrman visar, så förfat-
tas även ett hexameterverk på latin, Alexandreis, av 
Gauthier de Châtillon som blir mycket framgångs-
rikt och spritt under medeltiden och som i stället 
hade Curtius antika latinska historieverk som källa. 
Franska folkspråkiga verk kom senare att översät-
tas till engelska men också tidigt till medelhög-
tyska och utarbetas i olika versioner, vilket Mar-
tin Hellström beskriver och analyserar i ett avsnitt 
som ger ett tydligt exempel på hur samma källa 
kunde omarbetas i olika riktningar. I Italien före-
kommer både ett flertal latinska och folkspråkiga 
Alexandertexter, även dessa beskrivna och diskute-
rade av Ingmar Söhrman, och kanske blir det tyd-
ligare där än på andra håll hur Alexander beskrivs 
och bedöms på helt olika sätt av olika författare: 
Dante positivt, Petrarca negativt, Boccacio först 
positivt, sedan negativt – bara för att illustrera med 
de allra mest kända författarna. Söhrman ger också 
den iberiska halvöns historia, där den franska latin-
ska texten Alexandreis översätts i El libro de Alex-
andre och den arabiska traditionen återkommer i 
översättningen Rrekontamiento, bland annat med 
ett avsnitt ur Koranen som ansågs syfta på Alexan-
der. Den iriska Alexanderreceptionen beskrivs av 
Folke Josephson, och den står lite vid sidan av de 
övriga europeiska texter genom att dess Alexander-
text inte vilar på franska förlagor och inte heller gör 
bruk av Alexanderromanens tradition. Slutligen 
får vi i Norden två diametralt olikartade receptio-
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ner, där man, som Mats Malm visar, i Västnorden 
översätter Gauthiers Alexandreis som en isländsk 
kungasaga, medan man i Sverige översätter Histo-
ria de preliis in i den höviska litterära versberättel-
sens tradition.

Sist i skildringen av Alexanderlitteraturen dis-
kuterar Bo Lindberg det tidigmoderna bruket av 
Alexander, som då främst vilade på Curtius och 
andra historikers texter medan de fantastiska insla-
gen i Alexanderromanen inte längre lockade. Lind-
bergs utgångspunkt är det svenska Alexanderin-
tresset, men det är avsett att ses som en reflektion 
av en mer allmän, europeisk utveckling. Lindberg 
skriver också en epilog med en sammanfattande 
idéhistorisk analys av Alexandergestalten och den 
hellenistiska kultur som följde hans gärningar.

Det är en mättad, växlingsrik och fascinerande 
berättelse som författarna bjuder på. Även om man 
anar en viss återkommande struktur är avsnitten re-
lativt olika: vissa beskriver en texttradition, andra 
går in på textbearbetningen, några talar mer om re-
ceptionen och så vidare. Det händer stundtals un-
der genomläsningen att jag blir lite matt när den 
ena handskriften och versionen läggs till den andra, 
men hur skulle man annars ha gjort? Det är inte 
svårt att hänga med, för de olika avsnitten hålls tyd-
ligt i sär och relateras i viss mån till varandra med 
korsreferenser. Ett register över personer och verk 
bidrar också med möjligheter att hitta samband 
och sammanhang. Kanske kunde man ha guidat lä-
saren under bokens gång med något slags interfo-
lierade kommentarer för en övergripande bild. Det 
förekommer sådana inslag i inledningarna till några 
av avsnitten, men bara delvis. Vad är det för historia 
som delarna berättar tillsammans? Bo Lindbergs 
epilog lyfter några idéhistoriska teman om Alex-
anders gränslöshet och hur synen på Alexander har 
växlat, men det hade varit värdefullt att även få ett 
mer utarbetat texthistoriskt perspektiv på helheten, 
så som Gunhild Vidéns och Karin Hults inledning 
lägger upp för. Kanske är det dock något som först 
kan skrivas på distans, till exempel i någon slags 
fortsättning av bokprojektet? De olika avsnitten 
framstår annars som väl inpassade mot varandra 
utan störande upprepningar. Man har arbetat med 
detta, och min kritik bottnar kanske i en orättvis 
känsla över att mycket vill ha mer. Det stora värdet 
med boken är dock som jag ser det att den med en 
gemensam utgångspunkt ger oss utblickar i olika 
riktningar i tid och rum och visar oss hur världen 
hänger ihop på sätt som vi inte självklart får syn på 
annars. Detta är något som de globala ansatserna 

inom världslitteratur- och världshistoriaforskning 
kan hjälpa oss att se: överraskande likheter, intres-
santa olikheter och nya samband och mönster som 
ibland kan ställa en hel historieskrivning på ända.

I redaktörernas inledning behandlas just begrep-
pet världslitteratur, och man vill utgå från ett helt 
annat och inkluderande världslitteraturbegrepp än 
det som används för att urskilja och utmärka en ka-
non av betydelsefulla litterära verk och som har sitt 
ursprung i romantiken. Jag tolkar det som att de 
med världslitteratur vill se mänsklighetens berät-
telser och konstnärliga bruk av språk som en sam-
lad och ständigt närvarande resurs eller potential 
och som vid olika tillfällen i historien instansie-
ras i skrivna texter. I bästa fall blir de kvar till ef-
tervärlden i någon handskriven kopia eller så små-
ningom i en tryckt bok. Ett sådant synsätt framstår 
som naturligt när man arbetar med handskriftskul-
turens texthistoria, där författare sällan är kända, 
där något original i en senare tids mening praktiskt 
taget aldrig kan definieras och där texter ständigt 
omskapas varje gång de ges en ny fysisk form i en 
handskrift. Det är utmärkt att man resonerar kring 
detta, men jag önskar mig en ännu mer ambitiös 
diskussion och deras textbegrepp blir inte klart för 
mig. Det ligger delvis i linje med hur boken som 
helhet hanterar sina olika Alexandertexter, det vill 
säga inklusive de texter som inte tillhör traditionen 
från Alexanderromanen. De ingår i samma flod av 
världslitteratur, och kanske ska de inte hållas i sär 
alltför strikt på en övergripande nivå. Jag vill nog 
ändå se dem som olika underströmmar eller, mer 
precist, som skilda men ibland korsbefruktade tra-
ditioner. Boken hade inte för sitt värdes skull be-
hövt ha en mer utvecklad teoretisk diskussion, men 
jag hoppas en sådan kommer, och jag vågar tro att 
det bara är en tidsfråga innan Alexandermaterialet 
blir föremål för en sådan teoretisk fördjupning. Det 
är på många sätt det kanske rentav bästa tänkbara. 
Den här volymen kommer bidra till det, både ge-
nom sina exempel och sitt faktainnehåll och genom 
sina teoretiska insikter. Världslitteraturbegreppet 
är ju flitigt diskuterat på många håll de senaste de-
cennierna, på svensk botten bland annat i det på-
gående forskningsprogrammet World Literatures. 
Cosmopolitan and Vernacular Dynamics.

Att anmäla en bok som handlar om texter från 
språkområden som man som recensent fullständigt 
saknar förkunskaper om är problematiskt, och jag 
får avstå från att försöka resonera om innehåll och 
hur ämnet behandlas i förhållande till rådande kun-
skapsläge i de allra flesta fallen. (Frågan är dock som 
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sagt om det finns någon som kan spänna över hela 
detta fält som boken omfattar.) Jag är själv speci-
alist på nordisk, medeltida texthistoria och arbe-
tar gärna med ett europeiskt jämförande perspek-
tiv, men i en stor del av avsnitten blir det snarare 
en läsning för att lära än för att granska. Jag väljer 
därför att något mer fördjupat kommentera det 
avsnitt som jag själv är bäst insatt i, för att belysa 
något som jag tycker är viktigt på ett mer principi-
ellt plan och som också har relevans för de övriga 
avsnitten. Som nämnts ovan beskriver Mats Malm 
den tudelade västnordiska och fornsvenska text-
traditionen med Alexanders saga i väst och Kon-
ung Alexander i öst. Det är texter som inte har till-
dragit sig särskilt mycket forskningsintresse längre 
tillbaka men som det senaste dryga decenniet har 
ägnats en rad olika publikationer. Det beror nog 
inte i första hand på någon ökning av ett intresse 
för just Alexanderlitteraturen, utan det hör nog 
till stor del ihop med det växande forskningsin-
tresset för översättningar i allmänhet de senaste 
decennierna, vilket det finns många avspeglingar 
av i nordisk textforskning. Översättningar har tra-
ditionellt ägnats mindre intresse än ”originalskri-
vande”, men skillnaden har möjligen varit mindre 
framträdande i den fornsvenska litteraturhistorien, 
där en dominerande del av texterna är just över-
sättningar. I ifråga om den västnordiska litteratu-
ren har det varit tydligare, där de inhemska, isländ-
ska sagorna haft en tydligt högre status än de över-
satta riddarsagorna. Det framgår också indirekt av 
Malms diskussion där det finns en äldre forsknings-
diskussion om Konung Alexander att förhålla sig 
till, medan Alexanders saga, som visserligen varit 
en älskad text och som ägnats ett osedvanligt stort 
antal olika slags utgåvor, bara sporadiskt har disku-
terats i forskningen före 2000-talet. Orsaken till 
ett sådant mindre intresse ligger bland annat i att 
översättningar ju utgör en omarbetning av en ur-
sprunglig text och att en ursprunglig litterär inten-
tionalitet väl helst bör studeras i originalet, om det 
nu är det man är intresserad av. Malms diskussion 
börjar dock i en annan ända, nämligen hur respek-
tive översättning placerar in sig i målkulturens lit-
teratur och spelar med den på olika sätt. Ofta går 
det inte att helt bortse från det faktum att en text 
är en översättning, och det dubbelseende som re-
lationen källtext-måltext erbjuder kan vara en gen-
väg för att förstå textskaparens intressen och syften. 
Men det finns goda skäl att släppa källtexten och 
behandla översättningarna som de texter de är och 
diskutera hur de är meningsfulla i sin målkultur, 

inte minst för att vi praktiskt taget aldrig känner 
till vilken källtextversion översättaren arbetat från. 
Jag har visserligen själv i min forskning varit intres-
serad av just hur man översätter och varför man gör 
på det vis man gör, men välkomnar verkligen att 
få en litteraturvetares blick på texterna som inte 
fastnar vid källtext-måltextrelationen. Ett liknande 
förhållningssätt återkommer i olika utsträckning 
i de övriga kapitlen i boken, även om analyserna 
av översättningen och dess omskrivningar ofta får 
ganska mycket plats. Det kan vara helt relevant, 
men jag önskar mig ibland att se Alexandertexterna 
i sitt litterära sammanhang utan källtextens skugga 
i bakgrunden.

Det är lätt att bli kluven inför Alexandergestal-
ten, och boken visar tydligt på ambivalensen inför 
hans levnadsöde genom historien. I de historiska 
texterna finns en återkommande fascination över 
en helt osannolik men ändå verklig historia, samti-
digt som en avsky inför hans gärningar framträder 
från olika ståndpunkter. Inte sällan bär texterna på 
denna ambivalens i sig själva, och man kan väl be-
skriva denna ambivalens som ett centralt drag i be-
rättelsen om Alexander. Ett annat sådant centralt 
inslag är berättelsens enastående flexibilitet. Var 
Alexander än framträder får han ikläda sig lokala 
kulturella och religiösa skepnader. Han bytte själv 
skepnad när han etablerade sig i det persiska riket, 
så det kanske inte är märkligt att han längre fram 
i historien blir den kristne gudens verktyg, mus-
lim, kristen kung, kung över riddare och, för att ta 
ett långt kliv fram till idag, bisexuell. En skillnad i 
detta fall är förstås att Alexander inte var muslim 
eller kristen kung, men att han kanske var homo- 
eller bisexuell. Den egentliga sanningen är dock 
mindre viktig, och poängen är i stället att berättel-
sen om Alexander är en berättelse om oss själva och 
hur vi omformar historien på sätt som är viktiga för 
oss. Alexanderlegenderna i tid och rum hjälper oss 
att se och förstå denna omskapande process genom 
textkulturens lins och att se hur ”vår” texthistoria 
inte bara är exempelvis svensk eller isländsk, inte 
bara europeisk, utan betydligt vidare.

Jonatan Pettersson


