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Alexander i särskild grad hade »förmågan att göra sig rik». Ännu mindre 
kan jag hos den svenske översättaren finna någon »beundran» för denna 
egenskap.

Det ovanstående torde räcka för att tydliggöra, att Blanck lika htet 
lyckats påvisa några likheter mellan den svenska versionens Alexander- 
gestalt och Bo Jonsson som mellan Darius och kung Albrekt. Både 
Alexander och Darius ha enligt min uppfattning tecknats så lika mot
svarande figurer i »Historia de preliis», att det förefaller alldeles orim lig t  
att anta annat än att den svenske översättaren sökt skildra dem sådana 
som originalet framställt dem.

Den svenska medeltidsdikten »Konung Alexander»

Efterskrift.

Av Anton Blanck.

Hvad som skiljer den ärade författaren härofvan från mig är, så vidt jag 
kan se, i hufvudsak frågan om »Konung Alexanders» svenske bearbetare 
väsentligen omgestaltat de båda centrala figurerna i verkets första del, 
Darius och Alexander, eher ej. På detta beror helt den tolkning af dess 
innebörd jag fört fram.

Enligt min kritikers mening skiljer sig svenskens framställning af Darius 
»så föga från latinarens, att det icke finns någon anledning att anta annat 
än att han sökt framställa Darius sådan han skildrats i originalet.» (s. 105) 
Om man fullt ut tar hänsyn till händelserna i svenskens berättelse och 
icke blott till de mer obetydliga direkt personskildrande ställena, syns 
det emellertid hastigt, att svensken har gjort verkligt ingripande för
ändringar. Jag har på sidorna 7 till 19 gjort en utförlig sammanställning 
af dessa och med deras hjälp lämnat en karaktäristik af denna nya Darius- 
figur. Hr Wennerberg har icke tagit upp detta tih genomgående diskus
sion, men riktar anmärkningar mot enskilda punkter under jämförelser 
med latinska originalet. Jag ber sålunda i första hand få hänvisa till 
min framställning i dess helhet, men skah här taga fram ett par ställen, 
som synas mig både karaktäristiska och afgörande.

Efter ett af de stora nederlagen mot Alexander kallar Darius i sin nöd 
på sitt råd. Dess talan förs främst af hans broder Oxiather, som emeller
tid genast börjar med en fullkomlig straffpredikan mot storkonungen. 
I latinet är hans tal visserligen skarpt, men ingalunda hånande och ohö
viskt. Brodern söker öfvertala Darius att han liksom Alexander skall gå 
i spetsen för sina trupper, men han förebrår honom ingalunda någon feg
het: »Kon dirigit principes et satrapas suos sicut tu facit, sed per seme- 
tipsum vadit et pugnat viriliter, antecedens omnes principes suos et satra
pas,» säger han om Alexander. Men hos svensken är tonen radikalt annor
lunda:



110 Anton Blanck

1861 Hwi görin ij ey som han gör? 
han far ij rseghn ok all obör, 
raedhis hwarte kyld seller forst.
Han ser se siselfwer redho först, 
han wil ey annan fore sik ssenda; 
han gör thet siselfwer medh siin hsenda, 
ser som et leon fore annor diwr,
later sik ey lsesa° ij nakor mwr°° °innesluta 00fästning
swa som ij, herra, plseghin göra.
Ij serin rask ok ey wanföra,
Ij skullin hafwa Alexandri sidh,
ther blifwum wi alle behalne0 widh. 0oskadde
Ij skullin ey swa hema liggia,
thet mak° skullin ij aldre thiggia00 etc. °behagligt lugn, lyx 00tillåta er

Detta är icke blott ett råd, det kommer upproret mycket nära, ochDarius 
anklagas rent ut för att vara en feg vällusting, som inte kan göra sin plikt. 
Tonen är en helt annan än i originalet och att författaren har velat säga 
någonting särskildt med detta blir uppenbart därigenom att han omedel
bart fortsätter med en lång passage, som inte har någon motsvarighet i 
originalet:

1877 Hwar herran ser siselfwer folkeno bort o, 
thet ser wilt som diwr ok hiorta, 
ther ser hwarte ratzl seller aghe°.
Swa sigher mik the gambla sagha°: 
ther bien skilias fra sin wiisa 
seller et swiin fra sina gr ise, 
the fara wil septer sin herra, 
the skilias swnder0 ok wardha fserre, 
thy them wil sengin saman halla. 
Forman0 vtan kserleek00 mon thet walla. 
Thet ser ok ont ij thy hwse, 
ther sengin ser rsetzl seller kwse°.
Man sigher at ther ser sen wserra 
ther sengin ser höffdhinge seller herra. 
Thetta skullin ij brodher wakta° 
ok ey swa mykhit idhra glsedhi akta°, 
at ij hafwin idher siselfwer fore enkte . .

°respekt eller ordning 
°ordspråk l. fabel

°skingras

0hövding 00tillgivenhet

0respekt eller husbonde; ord
språk!

°besinna 
°tänka på

Här får Darius otvifvelaktigt klart besked. Författaren har, som jag 
framhållit (s. 12) med förtjusning begagnat möjligheten, Oxiathers tal i 
originalet, till att sätta Darius person i det ljus han ville ha öfver honom. 
»Rådgifvaren mästrar sin herre, och Darius känner sig vederbörligen stu
kad, han ?swarar aff sorghom modher’ (v. 1895) — hvilket är ett beteck
nande nytt tillägg.»

För min ärade kritiker är ett ställe som detta något alldeles betydelse
löst. Han är visserligen ense med mig om att talet i den svenska texten 
är ohöfligare än i originalet (s. 101) och om ett par liknande ställen, som 
jag använt, säger han uttryckligen att »Darius behandlas mera respektlöst 
än i den litterära förebilden», (s. 100) Så kan man resonera om man blott 
jämför ett litet textställe med ett annat. Men då får man också af stå från 
att fråga sig: hvarför har författaren-öfversättaren gång på gång i den 
del af dikten, som han verkligen bearbetat, ej blott öfversatt, utan fört 
in moment som så tydligt bryta mot den behärskade stilen i originalet? 
Den frågan kommer man inte ifrån. Vi ha att göra med en fullt medveten 
litterär konstnär, som alls inte låter sin penna löpa som den vill. Dessa
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förändringar och. tillägg göra den persiske storkonungen till en helt annan 
figur än den monark som hos Pseudo-Kallistenes kämpar sin kamp mot 
Alexander. Vår man har af denne obestridligen skapat en ömklig, svag 
figur, som går under och inte kan annat än gå under, en karikatyr på en 
mäktig tyrann. Går man noggrant igenom förändringarne och tilläggen 
på detta vis, framstår en själfständig karaktärsskapelse. Utrymmet och 
våra gemensamma läsares intresse förbjuder mig att i detalj gå igenom 
alla de anmärkningar som finnas i artikeln. De förlora nämligen sin be
tydelse, om de ses i det ofrånkomliga litterära sammanhanget. Jag skall 
emellertid äfven ta ett htet ställe, en detalj, som hastigt visar olikheten 
i våra tolkningssätt.

Efter det afgörande nederlaget flyr Darius hem till Persepolis, full
ständigt slagen och i bedröfligaste tillstånd: »Han danadhe ok rset som 
nakar qwinna / ok wiste enkte til sit sinne.» I sin förtviflan underkastar 
han sig sina rådgifvare och med deras hjälp skrifver han ett bref till Alexan
der, som är en formlig syndabekännelse. Allt detta hvilar visserligen på 
latinets berättelse, men effekterna är o i mycket hög grad skärpta. Min 
kritiker kan icke finna detta (s. 102) och likväl citerar han själfva klimax 
i berättelsen, som lyder på följande sätt:

2917 Darius fik tha sinne ok skael0, °sans och förnuft 
lot skrifwa siin breff mykith wael 
medh alla manna sinna.
Swa kaenner0 nödh nakne kono °lär 

spinna.

Här kommer bearbetarens fruktansvärda ironi i synen på storkonungen, 
som i sitt elände mycket väl skrifver sitt förödmjukelsebref, ovanligt 
direkt fram. Men min kritiker har inte tillmätt ens det obarmhertiga in
hemska ordspråket om den nakna kvinnan någon betydelse. I själfva 
verket är raden med det ett af de ställen, där svensken bryter stilen i ori
ginalet på det mest uppenbara sätt. Det är också ett af de ställen där man 
vid studiet måste fråga sig: hvad är anledningen1?

Äfven Alexanders gestalt kommer enligt min kritikers mening origina
lets hjälte så nära, att man inte behöfver se några af sikter bakom olik
heterna. Återigen är det dock fråga om detalj observationer, och för
fattaren ser bort från ett litterärt sammanhang, som är ofrånkomligt. 
I den ypperliga scen, där Alexander under sitt djärfva besök i förklädnad 
hos Darius i hans palats kommer att sitta som okänd gäst vid själfva stor
konungens eget bord, har jag sökt att få fram hur suggestiv och fascine
rande bilden af den lille, fule, hårde mannen är och hur djupt intryck han 
gör äfven på herrarne i laget. För att komma ifrån detta konstaterande 
är hr Wennerberg angelägen att visa upp, att svensken i själfva verket 
följer originalet mycket nära. Men därvid har han återigen underlåtit 
att taga med i beräkningen just det lilla drag som skapar berättelsens 
klimax och som åter är svenskens egen insats. Hvad denne har velat få 
fram är att Alexander har så stark makt öfver människorna, att han äfven 
okänd gör det allra djupaste intryck till och med på fienderna. I latinet be
rättas det hur Darius skickar Alexander ett dyrbart dryckeskärl att tömma. 
Han tömmer det och stoppar det genast innanför sin mantel som en gåfva 
af konungen. Detta upprepas tre gånger, tills Darius vredgad frågar hvar- 
för hans gäst gör så. Denne svarar då helt lugnt, att så var seden hos
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deras kung. »Sed quia talis consuetudo non est apud vos qualis apnd nos 
est, ideo reddo ea vobis.» Hvarpå han ger munskänken bägarne. Scenen 
är sålunda högst stillsam och höfvisk, har inte den minsta dramatik öfver 
sig och karaktäriserar inte herskaren Alexander. I den svenska formen 
finns däremot just detta. Där drar Alexander bägaren ur barmen, kastar 
den på bordet och skrattar högt, medan han föraktfullt hånar Darius för 
hans snålhet mot sina män. Dessa bli högeligen imponerade: »medh tholik 
herr a skulle wi wara, / tholik herra ser got at thisena» (medan de i origina
let blott säga: »Ista consuetudo valde bona est»). När min kritiker nu vill 
visa, att denna utomordentligt fängslande scen endast är en ganska trogen 
öfversättning af stället i latinska texten, går han emellertid alldeles förbi 
de rader där Alexander tar till orda och kastar ifrån sig bägaren. Men då 
har man också tagit bort själfva höjdpunkten i berättelsen och underlåtit 
att räkna med ett af de ställen där författaren — ty så måste vi kalla 
honom — allra klarast visat, att han format ut en egen Alexandergestalt, 
gjort ett stycke människoteckning, som enligt min mening är den första 
i svensk litteratur.

Min kritiker opponerar sig i fortsättningen mot att jag velat göra den 
svenska versionens Alexander till »den stora politiska begåfningen, man
nen med det klara hufvudet och den starka viljan, som icke jagar efter 
fantasiens mål och utför lönlösa kraftprof». Han invänder mot detta att 
»om Alexander gör intryck af något, så är det väl just af en ^fantastisk 
äfventyrsriddare’ med sina strider mot jättar och odjur af otaliga slag, sin 
kamp ensam mot öfver 10 000 fiender (v. 8940 ff), i sina många samtal 
med gudarna, sitt försök att flyga till himlen (v. 9037 ff) o. s. v.» Detta 
visar att författaren icke tagit någon hänsyn till det väl alldeles obestrid
liga grundläggande resultatet af min undersökning, nämligen att den 
svenske bearbetaren ägnat sitt intresse uteslutande åt de första, histo
riska, politiskt intressanta partierna af originalet och att han med ett par 
undantag bara gjort en högst trogen öfversättning af de vida omfångs
rikare fantastiska delar af detta, där Alexander verkligen uppträder som 
hjälte i orimliga äfventyr. Att han inte fann något intresse i dessa partier, 
som för den stora publiken väl blef det väsentliga, är ju högst karaktäris
tiskt för honom och för hans afsikter med sitt egentliga arbete. Vi få inte 
glömma att denne man, som på Bo Jonssons uppdrag satte sig ned att 
åstadkomma verket, hörde till 1300-talets intellektuella elit och att han 
i det afslutande partiet om bramanerna framträder som en moralist af 
betydande mått, en tänkare, som visar sig kunna formulera sin tids avan
cerade idéer på ett ypperligt och förvånande sätt. Att han velat få dem 
att framträda i sitt verk ser man klart af hans företalsmässiga ord i ver
kets första verser, där han karaktäriserar Alexander som en liten klok 
och realistisk man af ett lynne som är programmässigt motsatt de stora 
medeltida äfventyrsriddarnes. Äfven detta viktiga rent litterära yttrande 
har min kritiker gått förbi när han argumenterar för att svenskens Alexan
der är densamme som den populära äfventyrsromanens och när han oppo
nerar mot min teckning af honom som en djup politiker och realistisk 
herskarnatur. Inte heller tar han någon hänsyn till det från svensken helt 
härrörande stycke som jag anfört sidan 22 och där vi i sammanfattning 
få hans märkliga politiska åskådning, som har mycket litet att göra med 
den gamla enkla senantika romanen, äfven i dess medeltida omvandlingar.
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Jag sammanfattade 1929 mina resultat af jämförelsen mellan den 
latinska och den svenska texten i orden att »vår man åstadkommit två 
mycket skickligt och konsekvent utförda politiska porträtt, som knappast 
ha någon motsvarighet i hans original». Äfven efter min ärade kritikers 
inlägg anser jag mig kunna vidhålla detta. Yi ha inte att göra med en 
enkel öfversättare, utan med en diktare, som ur vår medeltida litteraturs 
synpunkt är en högst betydande och ytterst intressant personlighet. Han 
har omgestaltat de båda centrala' figurerna efter sitt eget hufvud. Hetta 
faktum får anses vara ofrånkomligt. Med utgångspunkt från detta sak
förhållande har jag tillåtit mig uppställa en hypotes om svenskens af sikt 
med verket, att Harius och Alexander svara mot kung Albrekt och Bo 
Jonsson. Jag finner alltjämt denna hypotes ge en god förklaring till den 
anonyme svenske författarens omdiktning. He argument' som min kriti
ker anfört direkt mot denna hypotes synas mig icke vara af den art att 
jag är tvungen att upptaga dem till bemötande i detalj. He röra mest 
saker, som jag själf betecknat som blott subsidiärt medtagna, frågan om 
Bo Jonssons utseende och dylikt, medan han däremot af stått från att 
diskutera parallellerna mellan diktens berättelse i det omarbetade skic
ket och de samtida händelserna. Min afsikt med detta svar har blott 
varit att ånyo stryka under, att textförändringarne verkligen existera och 
äro så märkliga och innebördsrika, att de motivera ett sökande med hypo
tesens hjälp af en förklaring. 8
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