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1. Inledning 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att utifrån ett översättningsvetenskapligt perspektiv analysera hur 

den bysantinska 1100-talsromanen Rhodanthe & Dosikles uppfattades och omarbetades i 

1700-talets Frankrike. Mina huvudsakliga frågor är: 

1. Hur anpassades romanen i fråga till rådande normer och smak? Vad togs bort/lades 

till och vilka översättningsvetenskapliga tekniker använder? 

2. Hur uppfattades den bysantinska litteraturen i allmänhet under denna tid? 

3. Går det, utifrån mina resultat, att dra några paralleller mellan receptionen av den 

grekiska litteraturen i Bysans, och receptionen av den bysantinska litteraturen i Frankrike? 

Disposition 

I denna uppsats kommer jag inleda med en bakgrund som dels ger en översikt över 

översättningens historia i allmänhet, och dels över den grekiska litteraturens reception och 

bearbetning i framför allt Frankrike. Därefter följer en redovisning av tidigare forskning samt 

en kortfattad beskrivning av mina primärkällor.  

I den teoretiska delen förklarar jag teorin om polysystem och hur den är relevant för 

översättningsvetenskapen, och beskriver vilken metod jag kommer att använda mig av. Jag 

kommer även att beröra andra förekommande översättningsteorier och -metoder. Efter det 

skriver jag om narratologiska och retoriska begrepp och termer som jag kommer att använda 

mig av i min analys, men som också ger en bredare kunskap om den miljö som de bysantinska 

romanerna uppstod i, samt hur man tidigare gått tillväga för att tolka dem. 

I analysdelen av uppsatsen utgår jag ifrån särskilda teman för att systematiskt ta upp 

och diskutera såväl skillnader som likheter mellan ursprungsversionen och samtliga tre 

franska versioner. Jag har valt att främst fokusera på de kulturella aspekterna, och inte gå in 

på mer lingvistiska detaljer, såsom meningsuppbyggnad, tempus, et cetera. 

Den avslutande delen av uppsatsen ägnar jag för det första åt en genomgång av den 

libertinska litteraturen och dess karaktäristika, för att därefter övergå till en analys av enbart 

Beauchamps imitation av romanen. Detta på grund av att den skiljer sig så pass mycket från 

ursprungtexten att den kräver mer utrymme för att kunna diskuteras på bästa möjliga sätt. 

Slutligen redogör jag för de resultat jag kommit fram till, samt diskuterar de slutsatser jag drar 

utifrån dessa resultat. 
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Bakgrund 

Reception 

Reception handlar, som namnet antyder, om ett mottagande. Det kan röra sig om kultur, 

litteratur, med mera, och receptionsstudier fokuserar följaktligen på hur mottagaren förhåller 

sig till dessa fenomen.  

Helena Bodin skriver i inledningskapitlet till boken Bruken av Bysans om det 

bysantinska riket som ett kulturellt polysystem, och om hur människor i västra Europa 

tenderade att betrakta det som mer perifert än det egentligen var, såväl geografiskt som 

kulturellt och religiöst.1 Samtidigt som själva ordet ”bysantinsk” fick en negativ konnotation – 

kanske för att det associerades med fenomen som för en samtida västerlänning tycktes 

omoderna, såsom strikt ortodox kristendom och odemokratiskt samhällsskick – så bidrog det 

också till en känsla av exotism och nyfikenhet. Detta tänkta avstånd mellan Öst- och 

Västeuropa var fortfarande påtagligt vid sekelskiftet 1900, när den franska författaren Radiot 

skrev om sin kärlek till Bysans i tidskriften La revue blanche.2 Han drog likhetstecken mellan 

sitt samtida Paris, där nya uttryck inom konst och politik frodades, och ett fjärran österländskt 

rike, som beundrades för sin estetik och elegans.3 

Receptionen av just den bysantinska litteraturen har ofta varit negativ; den har 

beskrivits som allt ifrån rigid och fanatiskt religiös till formlös, samt som mindre lyckade 

imitationer av grekiska förlagor.4 Det vore dock orättvist att enbart bedöma den bysantinska 

litteraturen i jämförelse med den grekiska, i synnerhet som den innehåller element från flera 

andra kulturer, exempelvis den romerska, slaviska och österländska.5 

Översättningshistorik 

På 1500- och 1600-talen övergick man från att skriva och översätta i princip all litteratur på 

latin till att även begagna sig av de relativt nya folkspråken; dock endast inom vissa genrer, 

såsom skönlitteratur och juridik.6 Det berodde också på såväl språk som genre hur man 

                                                 
1 Bodin, Helena, Bruken av Bysans, (2011), Skellefteå: Norma, s. 18. 
2 Bodin, Helena, ”Whose Byzantium – ours or theirs? On the issue of Byzantinism from a cultural semiotic 

perspective”, i: The reception of Byzantium in European culture since 1500, Smythe, Dion C. & Marciniak, 

Przemyslaw (ed.), (2015), Farnham: Ashgate Publishing, s. 24. 
3 Bodin, ”Whose Byzantium – ours or theirs?”, s. 26. 
4 Krumbacher, Karl, ”The history of Byzantine literature: from Justinian to the end of the Eastern Roman Empire 

(527-1453)”, översatt till engelska av Jenkins, David & Bachrach, David, (2001), South Bend: University of 

Notre Dame, s. 18, (tillgänglig: https://library.nd.edu/byzantine_studies/documents/krumbacher.pdf). 
5 Krumbacher, ”The history of Byzantine literature”, s. 19. 
6 Berman, Antoine, ”De la translation à la traduction”, TTR: traduction, terminologie, rédaction, (1988), vol. 1, 

nr. 1, s. 26. 
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översatte, och det fanns absolut inga fasta regler för hur man gick till väga.7 De franska 

benämningarna métaphrase och paraphrase bygger på de grekiska verben μεταφρασειν 

och παραφρασειν, av vilka det första gäller mer bokstavlig översättning jämfört med det 

andra, som snarare handlar om att förmedla innehållet i en text formulerat med andra ord.8 På 

1600-talet växte det fram grupper som i England gick under namnet ”libertines” och i 

Frankrike ”belles infidèles”. De ansåg att språkets poetiska och estetiska kvaliteter var det 

som i första hand måste bevaras, ibland på bekostnad av berättelsens faktiska handling.9 

Dessa tankar levde vidare in i 1700-talet – framför allt gällande prosaöversättning – och 

influerade en stor del av den översättning som skedde.10 Det var dock inte helt 

okontroversiellt, då dessa libertiner stötte på motstånd hos vissa som förespråkade ett 

förfaringssätt som var mer troget originalet. 

Bruno Garnier skriver i sin artikel ”La traduction de la tragédie grecque en France: le 

tournant décisif de la période 1660-1780” att 1700-talet var det sekel då man för första gången 

började reflektera kring översättning och dess metoder.11 Dittills hade man huvudsakligen 

ägnat sig åt vad Garnier kallar ”traduction d'information générale”, vilket innebar att texten 

skulle göras så klar och tydlig som möjligt, utan krångliga metaforer eller poetiska 

utsmyckningar. Det var fullt tillåtet att stryka och förenkla, men inte att själv tillföra något till 

materialet.12 Julie Candler Hayes menar att översättarens själva auktoritet stärktes i och med 

att denne ansågs bidra, inte bara till att neutralt förmedla texter, utan att även etablera sin egen 

kultur och sitt eget språk.13 

De brittiska författarna Alexander Tytler och John Dryden utvecklade sina tankar om 

översättning i en essä respektive ett förord, i vilka de gav råd och beskrev hur en god 

översättning borde ta sig ut. Enligt Tytler är den ”as distinctly as apprehended, and as strongly 

felt, by a native of the country to which the language belongs, as it is by those who speak the 

language of the original work.” Friheter ska, enligt Tytler, endast tas om idiomatiska uttryck 

kräver det, eller om de tillför något berikande till källtexten.14 Dryden beskriver de tre 

strategierna metafras (”turning an author word by word, and line by line, from one language 

                                                 
7 Berman, ”De la translation à la traduction”, s. 27. 
8 Berman, ”De la translation à la traduction”, s. 28. 
9 McMurran, Mary Helen, The spread of novels: Translation and prose fiction in the eighteenth century, (2009), 

Princeton: Princeton University Press, s. 72. 
10 McMurran, The spread of novels, s. 73. 
11 Garnier, Bruno, ”La traduction de la tragédie grecque en France: le tournant décisif de la périod 1660-1780”, 

TTR: traduction, terminologie, rédaction, (1998), vol. 11, nr. 11, s. 47. 
12 Garnier, ”La traduction de la tragédie grecque en France”, s. 41. 
13 Candler Hayes, Julie, Translation, subjectivity & culture in France and England, 1600-1800, (2009) Stanford: 

Stanford University Press, s. 5. 
14 Tytler, Alexander, Essay on the principles of translation, (1791), s. 8-9. 
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into the other”), parafras (the author is kept in view by the translator, [...] but his words are 

not so strictly followed as his sense”), samt imitation (”where the translator assumes the 

liberty not only to vary from the words and sense, but to forsake them both as he sees 

occassion”). Han framhåller att det viktigaste för översättare av de antika verken, inte är att 

behärska grekiska och latin, utan att vara expert på sitt modersmål.15 Vi kan av dessa två 

översättares syn på saken konstatera att det främst handlade om domesticerande översättning; 

det skulle med andra ord knappast märkas att källtexten var skriven på en annan plats 

och/eller i en annan tid. Det var den amerikanske översättningsteoretikern Lawrence Venuti 

som myntade begreppen domesticerande (domesticating) och främliggörande (alienating) 

översättning.16 De innebär i korthet att man antingen anpassar källtexten till målspråket eller 

tvärtom behåller källspråkets karaktäristika under översättningen till målspråket. Dessa termer 

är förvisso moderna, och kan därför verka anakronistiska, vilket McMurran påpekar i sin bok 

The spread of novels: translation and prose fiction in the eighteenth century. Många 

översättningsteoretiska termer uppstod på många sätt som en konsekvens av den nationalism 

som växte fram under 1800-talet,17 och på 1700-talet fanns den största motsättningen 

fortfarande, inte mellan olika folk och kulturer, utan mellan de antika språken (latin och 

grekiska) och folkspråken.18 

I slutet på 1700-talet hade det följaktligen uppstått två skilda skolor, av Garnier 

benämnda ”traduction-imitation” och ”traduction analytique en prose”. Den första 

översättningsmetoden innebar att återskapa originalets effekter via en i praktiken helt fri 

tolkning, medan den andra gick ut på att man delade upp källtexten i små korta 

betydelsebärande enheter, för att därefter översätta var och en av dessa till det uttryck på 

målspråket som lämpade sig bäst. Garnier menar att det är ”traduction analytique en prose” 

som i störst utsträckning levt vidare, och som man arbetar mest med idag.19  

För 300 år sedan var alltså det vi idag menar med översättning ett inte helt 

oproblematiskt begrepp. Som McMurran skriver såg översättare på 1700-talet inte en 

skönlitterär berättelse som en serie händelser i en fixerad ordning, utan snarare som ett antal 

element som kunde förstärkas eller tonas ner. Med det uttalade syftet att väcka läsarnas 

intresse tog man sig friheter att stryka upprepningar, långa monologer eller annat som ansågs 

försvaga intensiteten i berättelsen. Med termer hämtade från retoriken kallas sådana 

                                                 
15 Dryden, John, Preface concerning Ovid's Epistles, (1680). 
16 Venuti, Lawrence, The translator’s invisibility: a history of translation, (1995), New York: Routledge, s. 20. 
17 McMurran, The spread of novels: Translation and prose fiction in the eighteenth century, s. 6. 
18 McMurran, The spread of novels: Translation and prose fiction in the eighteenth century, s. 7. 
19 Garnier, ”La traduction de la tragédie grecque en France”, s. 50. 
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förstärkningar och nedtoningar för amplificatio respektive brevitas.20 

Amplificatio användes av översättare för att dels lägga till material som över huvud 

taget inte existerade i ursprungstexten; dels för att intensifiera de element som redan fanns.21 

Brevitas, å andra sidan, åstadkoms genom att förkorta enskilda meningar, korta ner långa tal, 

stryka beskrivningar, och så vidare. Syftet var dock detsamma som vid amplificatio, nämligen 

att intensifiera och levandegöra texten ännu mer.22 

Den grekiska litteraturen i Frankrike 

År 1547 utkom Jacques Amyots översättning av Heliodoros roman Aithiopika (Les 

Éthiopiques), och år 1559 kom en fransk utgåva av Daphnis & Chloé av samma författare.23 

Amyot framhöll framför allt Heliodoros roman som ett föredöme för romankonsten, och 

skriver att ”Heliodoros, liksom episka poeter, inleder sin berättelse mitt i. Detta föranleder att 

läsarna från början förundras, och väcker i dem en passionerad önskan att förstå inledningen 

av historien.” 24 

Syftet med att översätta grekisk litteratur hade delvis förändrats från 1500- till 1700-

talet. På Amyots tid var grekiskan, tillsammans med latin, de lärdas språk och hade hög status. 

Det antika grekiska språket hade just börjat läras ut i större skala, och de grekiska romanerna 

lanserades för allmänheten som en del i ett ”humanistiskt projekt”.25 Under 1700-talet, 

däremot, var franskan som folkspråk etablerat och syftet med översättningen var inte enbart 

att bevara eller förmedla den grekiska litteraturen som sådan, utan hade även kommit att 

handla om att leverera goda och underhållande berättelser. Läsandet av skönlitteratur hade 

ökat i Frankrike och spridit sig till allt fler människor,26 samtidigt som läsningen övergått från 

en social aktivitet till något man ägnade sig åt i tyst avskildhet.27  Översättaren till en 

nyutgåva av Daphnis & Chloé från 1757 skriver i förordet att mycket få människor har 

kunskapen att läsa varken den grekiska eller latinska versionen av romanen, samt att Amyots 

franska översättning har hunnit bli föråldrad, och därmed stöter bort framför allt kvinnliga 

                                                 
20 McMurran, The spread of novels: Translation and prose fiction in the eighteenth century, s. 77. 
21 McMurran, The spread of novels: Translation and prose fiction in the eighteenth century, s. 78. 
22 McMurran, The spread of novels, s. 79. 
23 Pouderon, Bernard, Les romans grecs et latins et leurs réécriture modernes: études sur la réception de 

l'Ancien roman, du Moyen Âge à la fin du XIXe siècle, (2015), Paris: Beauchesne, s. 151. 
24 Amyot, Jacques, Le Proesme du translateur, (1559). 
25 Sandy, Gerald & Harrison, Stephen, ”Novels ancient and modern”, i: The Cambridge Companion to the Greek 

and Roman novel, Whitmarsh, Tim (ed.), (2008), Cambridge: Cambridge University Press, s. 301. 
26 Young, Paul, Seducing the Eighteenth-Century French Reader: Reading, writing and the question of pleasure, 

(2008), Aldershot: Ashgate Publishing Limited, s. 7. 
27 Young,  Seducing the Eighteenth-Century French Reader, s. 8. 
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läsare.28 Detta antagande är förstås diskutabelt och visar snarare på en föreställning om 

kvinnan som läsare, än hur det faktiskt förhöll sig i verkligheten. 

Under slutet av 1600-talet uppstod den så kallade ”Querelle d'Homère” eller ”the Homer 

debate”, eller varför inte ”Quarrell of Ancient and Moderns”? Kortfattat kan man beskriva 

denna kontrovers som en argumentation om vilken litteratur som var mest framstående: den 

samtida eller den antika; men dessutom hur man som översättare skulle förhålla sig till de 

gamla grekiska texterna. Frågan var om man skulle acceptera deras, som det ibland 

uppfattades, otympliga stil; eller tjänade dem tvärtom på att ”förbättras” och anpassas till 

exempelvis franska? 

En av de mest framträdande i debatten var Anne Dacier, vars prosaöversättning av 

Iliaden gavs ut år 1712, och vars tolkningar av Homeros gett namn till hela företeelsen.29 

Hennes ståndpunkt var att det grekiska språket var omöjligt att på ett adekvat sätt överföras 

till franska och att man därmed måste omfamna Homeros olikheter från den moderna 

litteraturen.30 Hon menade att: ”I find these ancient times all the more beautiful inasmuch as 

they do not resemble ours.”31 Daciers motståndare hävdade emellertid att franska språket var 

ett utmärkt sätt att ta till sig de antika klassikerna, och att de, som Hayes uttrycker det, 

kännetecknades av ”a failure [...] to imagine subjectivities different from their own.”32 

Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som jag ansett som viktigast för min uppsats är för det första 

narratologin, där Irene J.F. de Jong skrivit boken Narratology and Classics som utgår från den 

klassiska litteraturen och exemplifierar flera narratologiska termer. 

    Ett annat forskningsområde är översättningsvetenskapen, som givetvis är omfattande, 

både vad gäller den teoretiska och den historiska delen. De två böcker som främst varit av 

nytta för mig är Mary Helen McMurrans The spread of novels: Translation and prose fiction 

in the eighteenth century och Julie Candler Hayes Translation, subjectivity & culture in 

France and England, 1600-1800. 

 Ett tredje ämne är retoriken, där Panagiotos Roilos bok Amphoteroglossia utförligt 

beskriver retoriska inslag i de bysantinska romanerna, och hur de även speglar det bysantinska 

                                                 
28 Reeve, Michael, ”The re-emergence of ancient novels in western Europe, 1300-1810”, i: The Cambridge 

Companion to the Greek and Roman novel, Whitmarsh, Tim (ed.), (2008), s. 294. 
29 Hayes, Translation, subjectivity and culture in France and England 1600-1800, s. 130. 
30 Norman, Larry F., The Shock of the Ancient: Literature and History in Early Modern France, (2011), Chicago: 

University of Chicago Press, s. 2. 
31 Hayes, Translation, subjectivity and culture in France and England 1600-1800, s. 131. 
32 Hayes, Translation, subjectivity and culture in France and England 1600-1800, s. 125. 
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medeltida samhället.  

 Receptionen av det bysantinska riket i Västeuropa tas upp utifrån olika aspekter i 

antologin Reception of Byzantium in European culture since 1500; ett ämne om också Helena 

Bodin behandlar i sin bok Bruken av Bysans. 

 De fyra komnenska romanerna gavs ut i en ny engelsk översättning av Elizabeth 

Jeffreys år 2012 under titeln Four Byzantine novels, vilken varit mig behjälplig i min läsning 

av vissa delar av den grekiska texten. Här ges också en kort översikt över det samhälle i vilket 

romanerna uppstod. 

 Joan B. Burton skriver i artikeln ”Reviving the pagan Greek novel in a Christian 

world” om hur romanerna influerats av det bysantinska kristna samhället. Hon redogör för 

vad hon anser vara tydliga, religiösa teman som särskiljer de medeltida romanerna från deras 

antika motsvarigheter. 

 Vad gäller den libertinska strömningen, och framför allt litteraturen, under 1700-talet i 

Frankrike har Susan Callens skrivit den mycket innehållsrika avhandlingen ”Libertinage et 

apprentissage dans le roman du XVIIIe siècle”, där hon beskriver de särdrag som 

kännetecknar den libertinska litteraturen, samt hur den lästes i sin samtid. 

Ingela Nilsson har skrivit ett flertal artiklar om bysantinsk litteratur och narratologi, 

varav av särskilt intresse för den här uppsatsen är ”Les Amours d'Ismène & Isménias, ‘roman 

très connu’ – The afterlife of a Byzantine novel in 18th-century France”.  

Courinne Jouanno har i artikeln ”Fortune d'un roman byzantin à l'époque moderne: 

étude sur les traductions françaises d’Hysmine et Hysminias de la renaissance au XVIIIe 

siècle” främst fokuserat på Makrembolites roman, men hon gör dessutom jämförelser mellan 

Rhodanthe & Dosikles och Beauchamps imitation. 

Primärkällor 

Originalet 

Rhodanthe & Dosikles är en av de så kallade komnenska romanerna, vilka skrevs i mitten av 

1100-talet av författare och poeter verksamma vid det kejserliga hovet i Konstantinopel.33 

Romanen är indelad i nio böcker, vilka kortfattat kan sammanfattas som följer. 

 

Bok 1: Rhodanthe och Dosikles tillfångatas av pirater, däribland hövdingen Mistylos 

och satrapen Gobryas, och hamnar i varsin fängelsehåla. Dosikles möter Kratandros, 

                                                 
33Jeffreys, Elizabeth, Four Byzantine novels, (2012), Liverpool: Liverpool University Press, s. 6. 
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som förtäljer sin historia om sin olyckliga kärlek till Chrysochroée. 

Bok 2: Dosikles berättar för Kratandros om hur han och Rhodanthe tillsammans med 

köpmannen Stratokles seglade till Rhodos, där de togs emot av Stratokles vän Glaukon. 

Under middagen där beskrev Dosikles hur han förälskat sig i Rhodanthe och rövat bort 

henne. 

Bok 3: Dosikles fortsätter berätta om sitt och Rhodanthes samtal i trädgården, följande 

dags begravning för Stratokles son, samt hur de togs som fångar av piraterna. 

Bok 4: Ett sändebud från Mistylos fiende Bryaxes – Artaxanes – dyker upp för att 

överlämna ett hotfullt brev. I väntan på svar blir Artaxanes bjuden på middag och 

underhållen. 

Bok 5: Både Mistylos och Bryaxes förbereder sig för strid. Bryaxes håller ett långt 

anförande för sina soldater. 

Bok 6: Kriget tar sin början. Mistylos begår självmord efter att ha förlorat striden, och 

Rhodanthe och Dosikles blir skilda åt på varsitt skepp för att föras till Bryaxes stad. 

Rhodanthes skepp kapsejsar, men hon räddas av några köpmän och hamnar så 

småningom på Cypern, där hon blir såld som slav till Kratandros far Kraton. 

Bok 7: Rhodanthe berättar sin historia för Kratandros syster Myrilla, som därmed får 

reda på att hennes bror är i livet, och Kraton ger sig av för att leta efter honom. Bryaxes 

bestämmer sig för att offra Dosikles och Kratandros till gudarna. 

Bok 8: Kraton dyker upp och försöker förgäves avstyra offerritualen. Bryaxes ändrar sig 

dock efter att en regnskur släcker offerbålet och han släpper Dosikles och Kratandros 

fria. Väl på Cypern återförenas Dosikles och Rhodanthe, men deras lycka blir kortvarig, 

då Myrilla i ett anfall av svartsjuka försöker förgifta Rhodanthe. Dosikles räddar henne 

med hjälp av en läkande växt. 

Bok 9: Rhodanthes och Dosikles fäder, Straton och Lysippe, reser till oraklet i Delfi för 

att försöka få reda på var deras barn befinner sig. De styr därefter kosan mot Cypern, 

där allesammans förenas i stor glädje. Slutligen återvänder de till hemstaden Abydos, 

där bröllopet står i Hermes tempel. 

 

Jag analyserar tre olika franska versioner av originalromanen, vilka jag presenterar här nedan. 

När jag hänvisar till dem benämner jag dem ”den anonyma översättningen” (hädanefter 

AÖ), ”Beauchamps översättning” (BÖ) samt ”Beauchamps imitation” (BI). 
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Beauchamps översättning 

Pierre-François Godard de Beauchamps översättning av Rhodanthe & Dosikles gavs ut första 

gången år 1746. Beauchamps levde mellan 1689 och 1761, det vill säga mitt under 

libertinernas höjdpunkt i Frankrike. Han var en dramatiker, författare och översättare, och gav 

ut en imitation av den bysantinska romanen Hysminie & Hysminias av Eusthatios 

Makrembolies redan år 1729.34 Frågan har väckts, huruvida Beauchamps faktiskt kunde 

grekiska, och i så fall i vilken utsträckning.35 Den första latinska översättningen som gjordes 

av Gilbert Gaulmin år 1625 byggde på ett ofullständigt manuskript från det palatinska 

biblioteket i Rom, medan ett komplett exemplar fanns i biblioteket i Vatikanen.36 Det är alltså 

möjligt att Beauchamps baserat sin översättning på Gaulmins latinska version, särskilt med 

tanke på att den anonyma översättningen gavs ut tre år senare, och den faktiskt är fullständig. 

Detta går som sagt endast att spekulera i. 

I förordet påpekar Beauchamps emellertid att han föredrar Prodromos fantasifyllda 

och fartfulla stil framför sina samtida kärleksskildringar, även om han medger att 

vissa ”poetiska beskrivningar” är en aning för långa.37 Han skriver vidare att: ”Tout ceci m’a 

déterminé à prendre quelque liberté” (”Allt detta gjorde att jag beslutade mig för att ta vissa 

friheter”) för att berättelsen skulle bli mer sammanhängande. Han hävdar dock att han 

inte ”fait perdre à mon auteur” (”tappat bort min författare”) under arbetets gång.38 Påståendet 

att ”ces anciens romanciers sont, au reste, d'un goût assez différents de nos modernes” (”dessa 

antika romanförfattare är, för övrigt, av ett slag som är ganska annorlunda mot våra 

moderna”)39 visar på en distansering gentemot de gamla författarna, och en föreställning om 

att deras smak var totalt annorlunda än den samtida. Detta påstående skulle kunna tyda på att 

den grekiska/bysantinska litteraturen befann sig i periferin av Frankrikes litterära polysystem, 

vilket jag kommer att diskutera i kommande kapitel om teoretiska perspektiv. Den ansågs helt 

enkelt inte tillräckligt innovativ eller spännande för att väcka läsarnas intresse på egen hand, 

utan behövde anpassas efter samtidens tycke och smak.  

I själva översättningen har Beauchamps snarast valt en strategi som innebär att han 

                                                 
34Nilsson, Ingela, ”Les Amours d'Ismène & Isménias, 'roman très connu' – The afterlife of a Byzantine novel in 

18th-century France”, s. 10. 
35Nilsson, ”Les Amours d'Ismène & Isménias, 'roman très connu'”, s. 11. 
36Lebas, M. Ph., Fragments inédits de deux romans grecs, (1841), Paris: Imprimerie de Schneider et Langrand, s. 

6. 
37Beauchamps, Pierre-François Godard de, Les Amours de Rhodante et Dosiclès, (1797), Paris: L'imprimerie de 

Guillaume, s. iii. 
38BÖ, s. iv. 
39

  BÖ, s. ii. 
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valt ut de mest innehållsrika och framåtdrivande passagerna och översatt dem. Resultatet blir 

då en, inte bara avsevärt kortare, men dessutom väldigt annorlunda roman. 

Beauchamps imitation 

Imitationen av Rhodanthe & Dosikles skrevs, även den, av Beauchamps och utgavs enligt 

titelsidan år 1746. På titelsidan står: ”Imitation du roman Grec de Theodore Prodromus”. Här 

får vi alltså ett tydligt tecken på att begreppet ”bysantinsk” ännu inte var etablerat, varför 

romanen benämns som grekisk. Under författarens namn står även tryckt ett citat av Horatius: 

Nec verbum verbo curabis reddere fidus Interpres, vilket betyder ungefär: ”Se till att inte 

översätta ord för ord”. Detta ger förvisso en ledtråd om vad som komma skall, nämligen en 

roman som är en version av den ursprungliga berättelsen snarare än en översättning därav. 

I förordet som riktas till en anonym ”Monsieur de XXX” – Beauchamps uppdragsgivare – 

berättar författaren hur han i och med deras nära vänskap inte kunde vägra att översätta 

romanen, men att han fattade sådan avsmak för den när han läste att han först inte ville 

fullborda sin uppgift.40  Han skriver såhär om romanen: 

Nul ordre, nul liaison dans les faits; point de décence dans les mœurs, point de 

caractères, je ne voyois que descriptions froides & allongées, que digressions aussi 

frequentes qu'inutiles, qu'épisodes sans interêt, & toujours mal amenés. 

(Ingen ordning, inget sammanhang; ingen ärbarhet i levnadsvanorna, inga karaktärer, 

jag såg endast kyliga och långdragna beskrivningar, distraktioner lika frekventa som 

onödiga, episoder utan intresse, och alltid dåligt utförda.)41 

Anledningen till denna negativa inställning är svårt att fastställa, men genom att framhålla 

originalets påstådda brister kunde översättaren troligen rättfärdiga sina egna ”förbättringar” av 

materialet. Beauchamps skriver i imitationens förord att ”j'en ai arrangé les différentes parties 

le plus raisonnablement qu'il m'a été possible.” (”jag har ordnat de olika partierna så förnuftigt 

som varit möjligt för mig.”)42 Det vill säga, enligt honom är originalets händelseförlopp 

oförnuftigt, varför han sett sig tvungen att ändra det; allt under förevändningen att läsarnas 

intresse skulle väckas: ”Je n'ai respecté le fond des choses, qu'autant qu'il m'a paru ne point 

affoiblir l'intérêt.” (Jag har endast respekterat grunden, så länge som den inte tyckts försvaga 

intresset.)43 

                                                 
40Beauchamps, Pierre-François Godard de, Imitation du Roman Grec, (1746), Paris, s. vi. 
41BI, s. vi. 
42BI, s. vii. 
43BÖ, s. vii. 
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Den anonyma översättningen: 

Den anonyma översättningen gavs ut för första gången år 174944 under den fullständiga titeln 

Amours de Rhodanthe et Dosiclès par Théodore Prodrome – Traduction nouvelle. Enligt 

Corinne Jouanno har översättningen tillskrivits marquis de Collande,45 och anledningen till 

detta har, av litteraturhistorikern Frédéric Barbier formulerats som följer: 

Il s'est trouvé cinq exemplaires de la traduction dans l'inventaire de la 

bibliothèque du marquis de Collande mort en son château d'Elbeuf en 1752. 

On pourrait considérer ce marquis comme auteur de la traduction du roman 

de Prodromus; car il n'est pas ordinaire de conserver plusieurs exemplaires 

d'un même ouvrage quand on n'est point l'auteur. 

(Det har hittats fem exemplar av översättningen i inventeringen av marquis 

de Collandes bibliotek, avliden på sitt slott d'Elbeuf år 1752. Man skulle 

kunna betrakta denne markis som författare till översättningen av Prodromos 

roman; ty det är inte vanligt att bevara flera exemplar av samma verk när 

man inte är dess författare.46) 

I förordet skriver översättaren: 

Le public qui ne le connoissoit que par la traduction tronquée et triviale de 

Godard de Beauchamps, pourra porter un jugement plus sûr d'après la 

traduction plus fidèle que nous en donnons aujourd'hui. 

(Allmänheten som endast känner till den genom den stympade och triviala 

översättningen av Godard de Beauchamps, kommer att kunna göra en säkrare 

bedömning efter den mer trogna översättningen som vi ger er idag.47) 

Det visar följaktligen att han känner sig mer eller mindre förpliktigad att bidra med en egen 

version. 

 

 

 

                                                 
44Det tycks dock finnas vissa tveksamheter angående det exakta årtalet. Elizabeth Jeffreys skriver till exempel i 

Four Byzantine novels att Collandes översättning gavs ut först 1785 (s. 17.) 
45Jouanno, Corinne, ”Fortune d'un roman byzantin à l'époque moderne: Étude sur les traductions françaises 

d'Hysmine et Hysminias de la renaissance au XVIIe siècle”, Byzantion, (2014), vol. 84, s. 213. 
46Livre Rare Book, ”Collande, Marquis de”, http://www.livre-rare-book.com/book/5472612/313/en (hämtad 

2016-05-09). 
47Amours de Rhodanthe et Dosiclès, (1823), Paris: M.A. Trognon, s. xvii. 

http://www.livre-rare-book.com/book/5472612/313/en
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2. Teori och metod 

Polysystem 

En modell som utarbetats av Itamar Even-Zohar förklarar hur översatt litteratur förhåller sig 

till målspråket och språkområdets kultur och litteratur – dess så kallade ”polysystem”. 

Beroende på olika litteraturers status befinner sig den översatta litteraturen på olika platser 

inom polysystemet; antingen i utkanten eller mer centralt.48 Utifrån denna position kan man 

även slå fast hur stor, om ens någon, inverkan översättningarna har på den inhemska 

litteraturen. Till exempel om den översatta litteraturens källspråk har hög status är det mer 

troligt att den betraktas som nyskapande och inflytelserik, samt kan introducera nya tekniker 

och kompositioner.49 Det motsatta gäller om målspråkets status är lägre, och den översätta 

litteraturen blir då ansedd som konservativ och följande normer som inte längre är moderna 

och aktuella.50 Dessa överföringar, som på något vis inverkar på polysystemen, betecknar 

Even-Zohar som ”interferenser”;51 vissa system är mer mottagliga än andra för interferenser, 

men det har, tvärtom mot vad man kanske kan tro, ingenting att göra med hur pass livskraftiga 

eller varaktiga de är, utan tyder snarare på flexibilitet och dynamiskhet. 

Interferenser, exempelvis översättningar, som sker mellan två olika polysystem 

innebär många gånger fler hinder och svårigheter än när det ”bara” handlar om översättning 

från ett språk till ett annat.52 Oavsett hur väl insatt översättaren är i källkulturen, oavsett hur 

stor kunskap han har om källspråket, så uppfattas texten ändå på ett subjektivt sätt; den tolkas 

utifrån individuella referensramar, och formuleras om med ord som härstammar från den 

kultur och det sammanhang som översättaren verkar i.53 Det är viktigt att ha detta i åtanke när 

man arbetar med översättningar, eftersom det innebär att översättare alltid ser världen, och 

därmed också texten han eller hon arbetar med, från sin egen personliga utgångspunkt. Detta 

synsätt var något som inte togs i beaktande förrän under 1900-talet, då man främst använde 

sig av Pierre Bourdieus sociologiska teorier som förklaringsmodell. 

Fält, kapital och habitus 

Bourdieu är en forskare som ofta refereras till inom översättningsvetenskapen, och då främst 

till hans teorier om fält, kapital och habitus. Det finns likheter mellan Bourdieus fält och 

                                                 
48 Even-Zohar, Itamar, ”Polysystem studies”, Poetics Today, (1990), vol. 11, nr. 1, s. 46. 
49 Even-Zohar, ”Polysystem studies”, s. 47. 
50 Even-Zohar, ”Polysystem studies”, s. 48. 
51 Even-Zohar, ”Polysystem studies”, s. 92. 
52 Bodin, ”Whose Byzantinism – ours or theirs?”, s. 36. 
53 Candler Hayes, Translation, subjectivity & culture in France and England, 1600-1800, s. 19. 
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Even-Zohars polysystem, i det att det handlar om områden där individer och grupper (agenter) 

innehar olika maktpositioner och strävar efter att behålla eller förbättra den.54 Den eller de 

som för tillfället har mest makt inom fältet utgör också normen för detta.55 Hur makten 

fördelas inom ett fält bestäms till stor del av vilket sorts kapital agenterna innehar, och detta 

varierar mellan de olika fälten: det kan vara ekonomiskt, socialt eller kulturellt kapital.56 

Bourdieu tänker sig att alla individer, redan från barndomen, socialiseras in i samhället och 

skaffar sig ett så kallat ”habitus”, det vill säga undermedvetna föreställningar om omvärlden. 

Detta habitus vägleder oss – våra tankar och handlingar – om hur vi ska agera i givna 

situationer.57 

Om man betraktar översättning som ett fält, och översättaren själv som en agent, bör 

man utgå ifrån att denne arbetar dels utifrån sitt personliga habitus, som formats av bakgrund, 

uppväxt, familj, och så vidare; och dels ett professionellt habitus, som i högre grad styrs av 

normen inom översättningsfältet. Ju mindre detta fält är – eller om det över huvud taget inte 

existerar – desto mer påverkar det personliga habituset de val översättaren gör.58 Om han 

dessutom i grund och botten är författare, är han sannolikt mer styrd av sitt professionella 

habitus som en sådan, eftersom författarfältet är betydligt större än översättningsfältet, varför 

det där också finns starkare normer och mer kapital att spela om.59 

Bourdieus teorier är relevanta som ett komplement till Even-Zohars, eftersom de tar 

hänsyn till översättaren, och inte endast till själva litteraturen och dess plats i käll- och 

målkultur. I synnerhet då mitt fokus ligger på 1700-talet, när översättning visserligen förekom 

i stor utsträckning, men ännu inte var ett lika definierat och avgränsat fält som idag. 

Följaktligen bör den individuella översättarens personliga habitus haft större inverkan på de 

respektive franska versionerna av Rhodanthe & Dosikles än de normer som rådde inom 

översättningsfältet. 

 

                                                 
54 Bourdieu, Pierre, In other words: essays towards a reflexive sociology, (1990), Stanford: Stanford University 

Press, s. 135. 
55 Yannakopoulou, Vasso, ”Norms and translatorial habitus in Angelo Vlahos' Greek translation of Hamlet”, i: 

Translation and its Others. Selected papers of the CETRA Research Seminar in Translation studies 2007, 

Boulogne, Pieter, (ed.), (2008), s. 6. 
56 Yannakopoulou, ”Norms and translatorial habitus in Angelo Vlahos' Greek translation of Hamlet”, s. 7. 
57 Bourdieu, Pierre, Language and symbolic power, (1991), Cambridge: Polity Press, s. 12. 
58 Yannakopoulou, ”Norms and translatorial habitus in Angelo Vlahos' Greek translation of Hamlet”, s. 7. 
59 Meylaerts, Reine, ”Habitus and self-image of native literary author-translators in diglossic societies”, i: 

Identity and status in the translational professions, Sela-Shaffy, Rakefet & Shlesinger, Miriam (ed.), (2011), 

Amsterdam: John Benjamins Publishing, s. 137. 
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Översättningsteknik och -strategi 

Att översätta en text från ett språk till ett annat kan tyckas som en nog så enkel uppgift. Som 

översättare gäller det emellertid att arbeta utifrån en strategi som passar såväl käll- och 

målspråk, som ens egna kunskaper, preferenser och syftet med själva översättningen. 

Inom översättningsvetenskapen existerar det en mängd teorier om hur man bäst översätter en 

skönlitterär text, och hur man bör gå till väga beror till lika stor del på textens beskaffenhet 

som på översättaren själv. Det har också betydelse hur nära käll- och målspråket – och inte 

minst käll- och målkulturen – ligger varandra. I en källtext som innehåller många 

kulturspecifika element, som exempelvis idiomatiska uttryck, krävs det att översättaren 

använder en lämplig strategi för att förmedla samma innebörd till måltexten. I 

artikeln ”Translation techniques revisited: a dynamic and functionalist approach” skriver 

Molina och Albir om hur man bör skilja på översättningsmetod och översättningsteknik. 

Metoden anger huruvida en översättning är bokstavlig eller fri, medan tekniken bestäms av 

metoden, det vill säga hur man rent praktiskt går till väga.60 

För att ge ett exempel: om översättaren vill göra en fri översättning av en källtext blir 

det naturligt att han eller hon använder sig av tekniken ”dynamisk ekvivalens” istället för det 

motsatta ”formell ekvivalens”. Begreppen har myntats av lingvisten Eugene Nida, och 

skillnaden mellan de två teknikerna består i att den dynamiska ekvivalensen vill inge läsarna 

samma känsla och förståelse som originalets författare gav de ursprungliga läsarna61. Om det 

exempelvis handlar om ett ordspråk så bör det, snarare än ord för ord, ersättas av ett som har 

samma betydelse i målspråket och målkulturen. Eller som författaren Diderot uttryckte sig: ”Il 

n'y a qu'un moyen de rendre fidèlement un auteur d'une langue étrangère dans la nôtre: c'est 

d'avoir l'âme pénétrée des impressions qu'on a reçues et de n'être satisfait de sa traduction que 

quand elle éveillera les mêmes impressions dans l'âme du lecteur.”62 (Det finns endast ett sätt 

att troget återge en författare från ett främmande språk till vårt; det är att ha själen 

genomborrad av de intryck som man fått och att endast vara nöjd med sin översättning när 

den väcker samma intryck i läsarens själ.) 

Den amerikanske översättningsteoretikern Lawrence Venuti har myntat begreppen 

domesticerande (domesticating) och främliggörande (alienating) översättning.63 De innebär i 

                                                 
60 Molina, Lucia & Albir, Amparo Hurtado, ”Translation techniques revisited: a dynamic and functionalist 

approach”, Meta: Translator's Journal, (2002), vol. 47, nr. 4, s. 498. 
61 Wikipedia, ”Dynamic and formal equivalence”, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_and_formal_equivalence, (hämtad: 2016-03-15). 
62 Diderot, Denis, Les bijoux indiscrets, (1818), Paris: A. Belin, s. 558. 
63 Venuti, Lawrence, The translators invisibility: A history of translation, (1995), New York: Routledge, s. 20. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_and_formal_equivalence
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korthet att man antingen anpassar källtexten till målspråket eller tvärtom behåller källspråkets 

karaktäristika under översättningen till målspråket. Dessa termer är förvisso moderna, men 

fungerar ändå tämligen väl att applicera på översättningsstrategier som hör hemma längre 

tillbaka i tiden. 

Syftet med en översättning skiftar givetvis beroende på en mängd olika faktorer, 

alltifrån ekonomiska till kulturella, och vara mer eller mindre uppenbart och uttalat. 

Nu för tiden är det sällan översättare anger syftet för sitt arbete, och när det väl inträffar 

handlar det oftast om en berömd författares tidiga verk som ännu inte getts ut på svenska 

(eller något annat målspråk). Avsikten är då att sprida god litteratur till den läsande 

allmänheten. Syftet med översättningen har också stor betydelse för vilken sorts 

översättningsstrategi som används.64 Om man exempelvis genom att översätta en källtext 

skriven på ett språk vars litteratur befinner sig i utkanten av ett polysystem vill förmedla en 

lättsam historia utan anspråk på nyskapande eller uppfinningsrikedom skulle man sannolikt 

använda sig av en strategi som förenklar läsningen så mycket som möjligt, och reducera de 

främmande element som kan upplevas som försvårande. Lämpliga tekniker att ta till är 

följaktligen adaption (adaption), etablerad ekvivalens (established equivalence) och 

generalisering (generalization). Dessa innebär i tur och ordning att ersätta något specifikt för 

källkulturen med något motsvarande i målkulturen; att byta ut exempelvis ett ordspråk eller 

idiomatiskt uttryck mot ett som betyder ungefär samma sak; samt att ersätta ett mycket 

specifikt föremål med ett mer allmänt sådant.65 

Komparativ narratologisk metod 

Jag har i denna uppsats använt mig av en komparativ analysmetod, vilket innebär att jag har 

jämfört den grekiska originaltexten Rhodanthe & Dosikles med de tre franska versionerna. Jag 

har försökt ringa in de skillnader som finns mellan dessa, och ordnat dem på ett tematiskt sätt. 

Efter att ha lokaliserat de intressantaste variationerna har jag undersökt vad de kan bero på 

genom att läsa sekundärlitteratur om tid och miljö för uppkomsten av såväl originalet som 

översättningarna. Jag har vidare studerat översättningshistorik och -metodik för att få kunskap 

om de olika perspektiv man kan utgå ifrån i arbetet med att översätta skönlitteratur. 

För att på ett systematiskt sätt analysera såväl original som översättningar har jag 

använt mig av narratologin som ett metodologiskt verktyg. Anledningen till detta är att det i 

Rhodanthe & Dosikles dels är flera olika berättare som tillsammans skapar själva narrativet; 

                                                 
64 Molina & Albir, ”Translation techniques revisited”, s. 509. 
65 Molina & Albir, ”Translation techniques revisited”, s. 510. 
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och dels eftersom berättarperspektivet är annorlunda i imitationen jämfört med de andra 

versionerna. 

Vad gäller narratologi finns det många olika perspektiv att utgå från, och många 

intressanta punkter att lyfta fram. Narratologin som uttalad vetenskap är relativt ung, men 

redan Aristoteles utformade teorier om vad som utgör en fiktiv historia.66 De olika 

definitionerna av vad som egentligen är ett narrativ beskrivs av Wolf Schmid i boken 

Narratology: An introduction, där han skiljer på de två tydligaste variationerna: den första 

innebär att händelserna, till skillnad från i ett drama, förmedlas genom en auktoritet – 

berättaren.67 Den andra definitionen utvecklades av strukturalisten Tzvetan Todorov (som 

också var den som myntade begreppet ”narratologi” på 1960-talet) och innebär att ett narrativ 

alltid måste innehålla en förändring mellan två stadier.68 Dessa stadier måste ha en temporal 

följd, det vill säga en början och ett slut, och måste dessutom gälla samma subjekt.69 Numera 

är det vanligaste inom litteraturvetenskapen att man använder sig av en blandning av de två 

definitionerna.70 

Ett grundläggande faktum är att det är skillnad på ett tidsenligt händelseförlopp (inom 

narratologin betecknat fabula) och hur detta berättas (betecknat sujet).71 Fabulan rör sig alltid 

framåt i kronologisk ordning, det vill säga precis såsom tiden går framåt i det verkliga livet. 

Ett sujet kan däremot skilja sig i hur den framställs: i en annan ordning, av olika personer, 

från olika perspektiv, och så vidare.72 Irene J. F. de Jong skriver utförligt i boken Narratology 

& Classics: A practical guide om vem som berättar vad för vem, och benämner dessa parter 

primära, sekundära, tertiära, och så vidare.73 Sekundära och tertiära narrativ kan ha olika 

funktioner, till exempel tillbakablickande, för att förklara hur en nuvarande situation 

uppstod,74 men de kan även vara framåtblickande eller distraherande. Som vi ska se längre 

fram i uppsatsen, så förekommer det alla möjliga narrativ i Rhodanthe & Dosikles. I det 

följande kommer jag att kort redogöra för de olika narratologiska nivåer som jag kommer att 

använda mig av i min analys. För tydlighetens skull kommer jag redan här att använda mig av 

exempel ur originaltexten och de tre franska översättningarna. 

                                                 
66 Schmid, Wolf, Narratology: An introduction, (2010), Berlin: Walter de Gruyter, s. 22. 
67 Schmid, Narratology: An introduction, s. 1. 
68 Schmid,  Narratology: An introduction, s. 2. 
69 Schmid,  Narratology: An introduction, s. 3. 
70 Schmid,  Narratology: An introduction, s. 2. 
71 Prince, Gerald, Narratology: The form and function of narratology, (1982), Berlin: Mouton, s. 50. 
72 Nilsson, Ingela, ”Byzantine narrative: Theory and practice”, (2017), s. 11. 
73 De Jong, Irene J. F., Narratology and classics, (2014), Oxford: Oxford University Press, s. 20. 
74 De Jong, Narratology and classics, s. 35. 
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Berättaren 

Inledningsvis bör vi slå fast vem som egentligen berättar historien och huruvida han själv 

deltar i den; och om så är fallet – är det som en av karaktärerna eller som en självmedveten 

berättare? Det senare kan manifestera sig i det som kallas för ”signs of the I” i Gerald Princes 

bok  Narratology: The form and functioning of narrative. Det kan röra sig om kommentarer 

till det som sker, eller ett direkt tilltal till läsaren. Även bedömande ord såsom ”olyckligtvis”,  

”tydligen”, eller liknande visar på berättarens existens.75 Han kan också hänvisa bakåt i sin 

berättelse, till något han tidigare sagt. Avsaknaden av en närvarande berättare medför att 

ett ”lager” av berättelsen försvinner, eller ett steg mellan själva händelseförloppet och läsaren; 

man kan kalla det för det ”prisma” som Schmid skriver om i sin bok, och som alltså kan anses 

definiera själva narrativet.76 Detta bör dock inte betraktas som att berättaren på något sätt 

försvinner och förhåller sig passiv. Även om han inte märks så finns han onekligen där och 

påverkar vad som berättas: när han citerar sina karaktärers uttalanden och tankar, så gör han 

det med det bestämda syftet att föra sitt narrativ framåt.77 

 I ursprungsversionen av Rhodanthe & Dosikles har vi att göra med en ”extern 

berättare”, som alltså inte är en av romanens karaktärer. Det vanligaste är att han då också är 

allvetande och känner till allt som händer och sker. Det framkommer dock på flera ställen i 

romanen att berättaren faktiskt är tveksam eller okunnig om diverse saker.78 Detta visar sig 

bland annat i följande stycken: 

οἶμαι προληφθεὶς καὶ προεγκεκλεισμένος.79 

(1.134: Jag tror han gripits och stängts in tidigare.) 

οἶμαι, πτοηθείς, μὴ φανεὶς τῷ Μιστύλῳ  

ποινηλατηθῇ τῇ προσηκούσῃ κρίσει  

ὡς ἐμπαροινῶν τοῖς θεῶν νεωκόροις. 

(3.325-27: Skrämd, tror jag, för att det skulle uppenbaras för Mistylos 

och han skulle dömas till ett lämpligt straff  

Då han berusad förolämpat gudarnas tjänare.) 

οἶμαι, πτοηθεὶς οὐκ ἀνεύλογον φόβον, 

                                                 
75 Prince,  Narratology, s. 10. 
76 Schmid,  Narratology: An introduction, s. 1. 
77 Schmid,  Narratology: An introduction, s. 118. 
78 Prince, Narratives, s. 52. 
79 Här och hädanefter citeras den grekiska texten ur Il Romanzo Bizantino del XII secolo. Teodoro Prodromo, 

Niceta Eugeniano, Eustazio Macrembolita, Constantino Manasse, Conca, Fabrizio (ed.), (1994), Turin: 

Unione Tipografico-Editrice Torinese. 
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(5.6: Jag tror att han slagits av en icke obegriplig rädsla.) 

I imitationen, som jag kommer att studera mer noggrant i slutet av denna uppsats, är det 

Dosikles som för ordet i rollen som ”intern” berättare, vilket innebär att han själv är en 

karaktär i historien. I och med att han är medveten om sin roll som berättare blir hans så 

kallade ”self-referentials” mer naturliga än i de övriga versionerna. 

 En ”self-referential” bör på svenska kunna översättas ungefär med en hänvisning till sig 

själv gjord av berättaren. I de ”signs of the I” som jag redan presenterat är berättaren synlig i 

det att han utgår ifrån sitt eget perspektiv, men just det faktum att han berättar historien, från 

början till slut, märks kanske ännu tydligare bland annat på följande ställen: 

τούτοις μὲν οὖν τοιοῦτο τοῦ βίου τέλος. 

τοῦ γάρ λόγου τὸ σῶμα συνεχιστέον, 

οἷον διχασθὲν τῇ παρεμπτώσει μέσον. 

(6.74-76: Sådant var livets slut för dessa. 

Ty berättelsens huvuddel ska fortgå, 

då den delats på mitten av ett inpass.) 

τί μοι τὰ πολλὰ καὶ πρὸς μέρος λέγειν; 

ἁπλῶς γάρ εἰπεῖν καὶ συνεκτικῷ λόγῳ, 

ἐνεργὸν οὐδὲν τῶν μελῶν παρθένῳ. 

(8.457-459: Varför säga så mycket och i detalj? 

Ty för att tala enkelt och med korta ord, 

fanns det inget liv i lemmarna på jungfrun.) 

Likaså de påminnelser från berättaren om vad som redan hänt antyder att han är medveten om 

att sin egen berättelse – och dess längd. 

ὁ γοῦν Δοσικλῆς καὶ Κράτανδρος, ὡς ἔφην, 

(8.464: Alltså Dosikles och Katandros, som jag sa,) 

μία γὰρ ἀμφοῖν ὧν ἔφαμεν φορτίδων 

(6.225: Ty en av de två skeppen vi nämnde) 

  Ἀπέπλεον μέν, ὡς ἔφην, αἱ φορτίδες 

ὑπὸ προπομποῖς ἀνέμοις εὐθυπνόοις. 

(6.207-208: De seglade bort, som jag sade, skeppen  

http://stephanus.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/AT.html
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med bärande raktblåsande vindar.) 

ἀλλ’ οἱ κυβιστητῆρες, οὓς εἶπον φθάσας, 

(6.32: Men dykarna, som jag nämnt när jag talat.) 

 Ὁ Μιστύλου δὲ σατράπης ὁ Γωβρύας, 

οὗ μνημονεύω πολλαχοῦ μοι τοῦ λόγου, 

(6.52-53: Mistylos satrap Gobryas,  

Som jag ofta minns i min berättelse.) 

Utöver den stilistiska funktionen kan dessa erinringar faktiskt ha haft ett reellt syfte, eftersom 

uppläsningen av romanerna troligen skedde uppdelat (därav indelningen i ett antal ”böcker”), 

och det därför var nödvändigt att åhörarna påmindes om vad som berättats vid ett föregående 

tillfälle.80 

”Narratee” 

Den engelska termen ”narratee” innefattar på ett mer korrekt sätt vad man egentligen menar – 

nämligen ”den som tar del av en berättelse” – än det svenska ”läsare” eller ”åhörare”, 

eftersom det inte enbart handlar om att läsa eller lyssna. Varje narrativ kräver en ”narratee”, 

oavsett om han är synlig i berättelsen eller inte.81 Schmid skiljer på termerna ”mottagare” 

(recipient), vilket är den person som tar del av materialet; samt ”adressat” (addressee), vilket 

betecknar den som berättaren vänder sig till och har i åtanke.82 

 Att berättaren tilltalar sin adressat medför förstås att han har en mental bild av vem 

denna person är, exempelvis vad han besitter för kunskap, vad har han för erfarenheter och 

intressen, och så vidare. Adressatens identitet behöver ju sedan självklart inte (vilket 

förmodligen mest troligt är fallet) sammanfalla med den faktiska mottagarens. Däremot bör 

det påverka mottagaren hur pass väl han kan identifiera sig med adressaten; om berättaren till 

exempel alluderar till saker som är okända för mottagaren eller helt öppet tilltalar en viss 

person. 

 I Rhodanthe & Dosikles är adressatens identitet okänd, eftersom han aldrig tilltalas med 

namn, men vi kan ana att det rör sig om en person som är väl bevandrad i litteraturhistoria, 

eftersom romanen, liksom mycket av det som skrevs under denna period, gör anspelningar på 

eller vill efterlikna antika verk, som i detta fall Heliodoros roman Aithiopika. Även de 

                                                 
80 Nilsson, ”Romantic love in rhetorical guise”, s. 20. 
81 De Jong, Narratology and classics, s. 30. 
82 Schmid, Narratology: An introduction, s. 34. 

http://stephanus.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/AT.html
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faktiska mottagarna av romanen bör ha sammanfallit med denna kategori, eftersom de 

mestadels tillhörde den bysantinska välutbildade överklassen.83 

Fokalisering 

Fokalisering är ett begrepp som myntades av litteraturteoretikern Gérard Genette, och som 

handlar om perspektiv; hur en historia berättas, eller genom vems ögon – eller vilket prisma, 

som jag tidigare skrev – som den betraktas.84 Det handlar också om hur mycket berättaren 

egentligen känner till, vilken insikt han har i sina karaktärers inre, samt i vilken utsträckning 

han väljer att dela med sig av sin kunskap till sina läsare.85 Enligt Génette kan man tala om tre 

typer av fokalisering: noll fokalisering, då det finns en allvetande berättare; intern 

fokalisering, då berättandet utgår från en enskild karaktär; samt extern fokalisering, då 

berättaren inte innehar någon kunskap om sina karaktärers inre medvetanden.86 

 Att berättaren avslöjar vissa tecken på okunnighet eller tveksamhet skulle på ett sätt 

kunna ge historien en större trovärdighet, eftersom det vore mer osannolikt att han faktiskt 

kände till allt som utspelade sig, i synnerhet alla karaktärernas känslor. Prince diskuterar 

denna ”reliability” – helt enkelt hur pass stor tilltro man kan sätta till berättarens historia – 

och menar att man bör ha i minnet att en berättare, oavsett om den är allvetande eller ej, inte 

nödvändigtvis behöver tala sanning.87 

 I imitationen, som fokaliseras genom Dosikles, kan det förvisso vara på sin plats att 

ställa frågan hur han kan ha fått reda på de händelser som utspelas utan honom, men som han 

ändå, på något vis, känner till. Det är heller inte endast yttre skeenden han redogör för, utan 

också andra personers tankar och känslor. Denna synbarliga inkonsekvens från Beauchamps 

sida kan ha att göra med att det libertinska modet föreskrev att en roman skulle berättas ur ett 

förstahandsperspektiv, medan ursprungsberättelsen krävde att vissa scener skulle utspela sig 

utan Dosikles närvaro. Mer ingående fakta om den libertinska litteraturen presenteras 

emellertid i ett senare kapitel. 

Tid 

Att tiden ständigt rör sig framåt är ju ett obestridligt faktum, men en fiktiv historia behöver 

inte alltid berättas på det sättet. Den kan tvärtom ta sin början i slutet av ett händelseförlopp, 

eller inledas in medias res, vilket innebär att själva narrativet inleds mitt i historien, för att 

                                                 
83 Roilos, Panagiotis, Amphoteroglossia, (2005), Cambridge: Harvard University Press, s. 11. 
84 Schmid, Narratology: An introduction, s. 91. 
85 De Jong, Narratology and classics, s. 56. 
86 Schmid, Narratology: An introduction, s. 92. 
87 Prince, Narratives, s. 12. 



23 

 

därefter återberätta tidigare händelser genom så kallade flashbacks. En definition lyder: ”the 

practice of beginning an epic or other narrative by plunging into a crucial situation that is part 

of a related chain of events; the situation is an extension of previous events and will be 

developed in later action. The narrative then goes directly forward, and exposition of earlier 

events is supplied by flashbacks ”.88 Denna metod är särskilt vanlig inom den episka 

litteraturgenren, exempelvis i Odyssén och Iliaden, och nyttjas även i Heliodoros Aithiopika, 

som Rhodanthe & Dosikles är starkt inspirerad av. Att berätta på ett sådant anakronistiskt sätt 

– det vill säga att händelseförloppet inte följer en kronologisk ordning – medför förekomsten 

av flashbacks, vilket också kan kallas ”analepsis”89 eller ”retrospektiv”,90 i de allra flesta fall 

då en av karaktärerna återger något som hänt tidigare. Den motsatta termen, ”prolepsis”91 

eller ”förutseende”,92 handlar om att förutsäga något som kommer att ske i framtiden. 

De tydligaste förutsägelserna är de orakel som finns i historien. I originalet och 

översättningarna är det endast ett – det som uppmanar Dosikles och Rhodanthes fäder att resa 

till Cypern för att hitta sina barn – men i imitationen finns ytterligare ett i början, vilket 

förutspår Rhodanthe och Dosikles kommande kärlek (mer om dessa orakel senare i 

uppsatsen). Teknikerna med retrospektion och förutseende är således till för att skapa en 

spänning och dynamik i berättelsen, och för att behålla läsarnas intresse. Beauchamps ger med 

jämna mellanrum små ledtrådar om vad som komma skall senare i imitationen. Till exempel 

förutspår raden nedan mordförsöket på Rhodanthe:  

Les dieux nous réservoient encore une épreuve, elle fut la dernière, mais elle ne fut pas 

la moins cruelle de toutes, vous allez en juger. 

(BI, s. 72: Gudarna sparade ännu en prövning åt oss, det blev den sista, men det blev 

inte den minst grymma av alla, det ska ni få bedöma.) 

Myrillas självmord förebådas likaledes med orden:  

Un accident inopiné retarda notre départ de quelques jours, & nous rendit spectateurs de 

la scène la plus tragique. 

(BI, s. 81: En oväntad olycka försenade vår avresa med några dagar, och gjorde oss till 

åskådare till det mest tragiska skådespel.) 

                                                 
88 Encyclopædia Britannica, ”In medias res”, http://global.britannica.com/art/in-medias-res-literature, (hämtad: 

2016-05-16). 
89 De Jong, Narratology and classics, s. 78. 
90 Prince, Narratology, s. 49. 
91 De Jong, Narratology and classics, s. 78. 
92 Prince, Narratology, s. 49. 
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Mikhail Bakhtin har hävdat att tidsaspekten är avsevärt underordnad den rumsliga 

utsträckningen i den grekiska och bysantinska romanen som genre. Han menar alltså att 

huvudkaraktärernas fysiska position hela tiden förändras, medan de själva står stilla i sin 

känslomässiga utveckling.93 David Konstan anser, å sin sida, att tiden i princip är den 

viktigaste pusselbiten i kärlekshistorien, i och med själva det faktum att Rhodanthe och 

Dosikles förblir trofasta mot varandra, trots de prövningar de utsätts för, och trots tiden som 

förflyter.94 

 Jag är benägen att hålla med Konstan på denna punkt. Även om man, utifrån litterära 

preferenser, kan argumentera för att skildringen av kärleksparets känslor skulle kunna 

utbroderas ytterligare, är det möjligt att man, med en nutida läsares ögon, bedömer den kärlek 

som skildras utifrån andra kriterier än dåtidens. Medan fokus i modern tid ofta ligger på 

utveckling och framåtskridande, tycks syftet med denna roman vara just att påvisa att äkta 

kärlek förhåller sig konstant, och att det är förmågan att förbli trofast och oemottaglig för 

frestelser som är beviset för den. 

Retorik 

Rhodanthe & Dosikles skrevs på 1100-talet – en period som benämnts aetas rhetorica95 – och 

bysantinska lärde både bedömde den antika grekiska litteraturen utifrån retoriska kriterier, och 

använde sig av retoriska element i sina egna alster.96 Litteratur skrevs med syftet att reciteras 

på en theatron, en litterär salong i aristokratiska och kejserliga cirklar.97 Det går därmed 

knappast att bortse från de retoriska inslagen i läsningen av Rhodanthe & Dosikles; de är dock 

långt ifrån lika uppenbara i de franska versionerna. I 1700-talets Frankrike genomgick hela 

läskulturen en förändring då läsning blev en aktivitet man främst ägnade sig åt i ensamhet och 

i tysthet.98 Det märks tydligt på det sätt som både den anonyma översättaren och Beauchamps 

formulerar sig i skrift. Versformatet, som ju är en viktig del i textens uppbyggnad, har 

försvunnit, antingen det beror på underlåtenhet från översättarna, eller på att de delade 

Daciers åsikt om att versformatet på något sätt skulle stå i vägen för innebörden, vilket tas upp 

i Candler Hayes bok.99 

                                                 
93 Konstan, David, Sexual symmetry: Love in the ancient novel and related genres, (1994), Princeton: Princeton 

University Press, s. 46. 
94 Konstan, Sexual symmetry, s. 47. 
95 Roilos, Amphoteroglossia, s. 28. 
96 Roilos, Amphoteroglossia, s. 48. 
97 Agapitos, Panagiotis A., ”From Persia to the Provence: Tales of love in Byzantium and beyond”, ACME, 

(2010), vol. LXIII, s. 154. 
98 Young, Seducing the eighteenth-century French reader – Reading, writing and the question of pleasure, s. 8. 
99 Candler Hayes, Translation, subjectivity & culture in France and England, 1600-1800, s. 133. 
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Den externa berättaren i romanen refererar ofta både till sig själv, som berättare, och 

till åhöraren, genom ett direkt tilltal. Till skillnad från en text som skrivs ner av författaren vid 

en given tidpunkt, och som läses vid ett eller flera senare tillfällen av många olika individer, 

var det vid en högläsning möjligt att skapa en direktkontakt mellan berättare och åhörare, och 

skapa en stämning som inte gick att efterlikna i receptionen av den nerskrivna texten. 

Hänsyftningarna till, och erinringarna om, vad som inträffat tidigare i historien behövs 

egentligen inte längre, eftersom läsaren på ett enkelt sätt kan bläddra tillbaka några sidor och 

påminna sig själv. Ett fåtal av dessa syftningar bakåt har emellertid överlevt till de franska 

versionerna. Samma sak gäller de, till synes, spontana utrop som författaren yttrar, och som 

kan te sig tämligen malplacerade i den tryckta texten, medan de däremot tyder på en inlevelse 

och spänning vid en högläsning, nästan som om berättaren själv inte vet vad som ska hända 

härnäst. 

Jag kommer i följande del av kapitlet redogöra för de retoriska termerna brevitas, 

amplificati och ekfrasis, samt exemplifiera hur dessa tekniker används i Rhodanthe & 

Dosikles. 

Brevitas 

Den retoriska tekniken att förkorta material kallas alltså för brevitas. Till att börja med kan 

man fastslå att alla tre franska versioner har använt sig av denna strategi, om än i olika stor 

omfattning. Liksom både den anonyma översättaren och Beauchamps medgett i sina 

respektive förord, har de tagit bort en del av monologerna, samt beskrivningar av bland annat 

natur och karaktärer. I sin iver att rationalisera bort ”onödigt” textmaterial ur sin översättning 

har Beauchamps då och då gjort ingrepp som kanske snarare komplicerar för läsaren snarare 

än tvärtom. När han nämner Gobryas för allra första gången får man exempelvis ingen 

förklaring om vem han egentligen är: 

Gobryas, qui s'en étoit d'abord emparé, fut si frappé de sa beauté, que, la prenant pour 

quelque divinité des Rhodiens, il lui fit aussi-tôt ôter les fers que portaient les autres 

captifs. 

(BI, s. 6: Gobryas, som först erövrat henne, blev så berörd av hennes skönhet att han tog 

henne för en gudinna från Rhodos, och genast tog bort de kedjor som de andra fångarna 

bar.) 

I originalet: 

Οὕτως ἀρίστη τὴν θέαν ἡ παρθένος, 
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ὡς καὶ τὸν ἀγρεύσαντα λῇστὴν Γωβρύαν 

(1.61-62: Så enastående var jungfruns utseende, 

att också den blodtörstande piraten Gobryas [...]) 

Här får vi ändå något slags epitet på honom; likaså i det första omnämnandet av Mistylos: 

Quels affreux traitement lui fera éprouver Mistelle, s'il n'en peut obtenir ce qu'il 

desirera! 

(BI, s. 8: Vilken hemsk behandling skulle Mistelle utsätta honom för, om han inte kunde 

få det han längtade efter!) 

Där ges i originalet en naturligare introduktion av honom: 

Καὶ τὸν στρατάρχην καὶ στολάρχην Μιστύλον 

 κύκλωθεν ὑμνήσασα καὶ περιστάδη 

(1.76-77: Och sjungande ställde de sig i en cirkel 

runt härföraren och kaptenen Mistylos) 

Det är också tydligt att Beauchamps strukit vissa episoder, till exempel i bok 5, där han om 

Mistylos skriver: ”il écrivit une lettre” (BI, s. 51: han skrev ett brev”), men utan att redogöra 

för innehållet i brevet. I Kratandros berättelse har hans klagosång till Chrysochroée tagits 

bort, och hans far Kratons försvar för honom har reducerats till den enda meningen: 

Mon père prit ensuite ma défense; et, ayant fait un portrait de moi bien différent d'un 

voleur et d'un assassin, il proposa de me faire passer par l'épreuve du feu, pour monter 

que j'étois innocent de ce dont on m'accusoit. 

(BI, s. 12: Min far tog mig sedan i försvar; och, efter att ha målat upp ett porträtt av mig 

som var helt olikt en tjuv och en mördare, föreslog han att låta mig genomföra ett 

eldprov, för att visa att jag var oskyldig till det man anklagade mig för.) 

I imitationen, som är än mer komprimerad, får man nästan känslan av att Dosikles i sin roll 

som berättare nonchalant hoppar över de delar som han anser vara oviktiga för 

händelseförloppet. Det handlar i vissa fall om de episoder som han inte upplevt personligen, 

som i följande exempel: 

Mystile ajouta, pour justifier son refus, plusieurs autres raisons qui lui parurent 

merveilleuses. 

 (BI, s. 36: Mystile tillade, för att rättfärdiga sin vägran, flera andra orsaker som tycktes 
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honom häpnadsväckande.) 

Il fit à ses troupes une longue harangue, pleine de lieux communs, d'une eloquence 

barbare; je ne vous en rapporterai que quelques traits. 

(BI, s. 40: Han yttrade en lång harang för sina trupper, full av klyschor, med en barbars 

vältalighet; jag ska endast rapportera några drag av den för er.) 

Comme il étoit grand parleur il nous fit un discours presque aussi long que la harangue 

qu'il avoit faite à ses soldats. 

(BI, s. 57: Då han var en stor talare höll han ett anförande för oss som nästan var lika 

långt som den harang han yttrat inför sina soldater.) 

Il dit des choses si touchantes. 

(BI, s. 58: Han sade så rörande saker.) 

Jouanno nämner detta i sin artikel, där hon påpekar att Beauchamps har strukit eller förkortat 

många retoriska inslag, liksom sidospår såsom Kratandros berättelse och den militära 

maktkampen.100 

  Den storslagna banketten som Mistylos bjuder Artaxanes på har i samtliga franska 

versioner genomgått förkortningar på ett eller annat sätt. I den franska AÖ finns en 

redogörelse för bägarens utseende, dock i ett kortare format, och med den skillnaden att, 

istället för att bägaren beskrivs av en tydlig berättare för en tydlig läsare, så är tilltalet mer 

allmänt: 

On croyoit entendre leurs chants 

(AÖ, s. 74: Man tyckte sig höra deras sånger) 

On le voyoit arracher des raisins de la grappe 

(AÖ, s. 74: Man såg honom riva loss druvor från klasen) 

I BÖ utelämnas banketten helt och hållet, medan bägaren i imitationen omnämns i en enda 

mening: 

Bientôt les fumées du vin montent à la tête d'Artaxane; il s'endort, & laisse échapper, 

sans qu'il s'en apperçoive, une coupe qu'il portoit à sa bouche: le vase tombe & se brise. 

(BI, s. 45: Snart stiger vinets ångor Artaxane åt huvudet; han somnar, och, utan att han 

märker det, låter han en bägare som han håller vid munnen undslippa sig: kärlet faller 

                                                 
100 Jouanno, ”Fortune d'un roman byzantin à l'époque moderne”, s. 222. 
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och krossas.) 

Därmed försvinner den ekfrastiska beskrivningen av bägaren, skildringen av maträtten 

Artaxanes bjuds på, där fåglar flyger ut ur ett stekt lamm, samt Satyrions återuppståendelse 

till livet efter att ha blivit ”dödad” av Gobryas, vilka är ämnade att bevisa Mistylos stora makt 

över naturlagarna. 

Något annat som definitivt har nedtonats i samtliga franska versioner är de delar som 

inte hör kärlekshistorien till, exempelvis i krigsskildringen, där det syns i följande stycke, som 

beskriver hur Bryaxes armé plundrar och skövlar den stad som de har erövrat. Originaltexten 

är minst sagt rå: 

Ἔτρωγεν ὠμὰ τὸ ξίφος πολλὰ κρέα, 

ἔπινεν ἡ μάχαιρα πηγὰς αἱμάτων. 

Λέκτρα σχεδιασθέντα, παρθένων φθόροι, 

θάλαμος ἐν γῇ καὶ χαμαίστρωτον λέχος. 

Διχῇ διερρήγνυτο γαστὴρ ἐγκύμων. 

ἔρριπτεν ἐκτὸς νεκρὰ νεκρὸν τὸ βρέφος. 

[...] 

Οὐκ οἶκτος οὐδείς, οὐ γέροντος, οὐ βρέφους, 

οὐ τῶν ἐν ἄνθει τῆς μέσης ἡλικίας. 

ᾤμωξεν ἀνὴρ τὴν ὁμόζυγον βλέπων 

ἄκουσαν εἰς τὰ λέκτρα τυραννουμένην. 

(6.122-27; 130-33: Svärdet åt mycket rått kött, 

kniven drack strömmar av blod. 

sängar uppfördes på måfå, jungfrurs förödelse, 

brudkammare på jorden och sängar utspridda på marken. 

En gravid mage slets itu med ett snitt. 

Barnet rycktes dött ur den döda kroppen 

[...] 

Ingen barmhärtighet för någon, inte för en gamling, inte för ett spädbarn, 

inte för dem som var i blomman av sin ungdom. 

En man skrek när han såg sin andra hälft 

Mot sin vilja tvingas till sängen.) 

Översättningen i AÖ: 
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L'épée s'enivroit de sang; la pudeur des vierges n'avoit plus d'asyle, et l'enfant recevoit 

la mort dans le sein maternel: le père, l'époux, le fils, déploroient une barbarie qui ne 

respectoit ni le sexe ni l'âge. 

(AÖ, s. 96: Svärdet berusade sig med blod; jungfrurs kyskhet hade inte längre någon 

fristad, och spädbarnet tog emot döden i moderns sköte: fadern, maken, sonen, begrät 

ett barbari som varken respekterade kön eller ålder.) 

Översättningen i BÖ: 

Le carnage y fut terrible, on n'eut égard ni au sexe ni à l'âge; le sang couloit de tous 

côtés. 

(BÖ, s. 54: Slakten var fruktansvärd, man tog varken hänsyn till kön eller ålder; blodet 

flöt åt alla håll.) 

Imitationen: 

La flotte ennemie, commandée par Artapas lieutenant de Briaxés, vint mouiller sans 

accident au port d'Amphipe, elle s'y arrêta quelques jours, pendant lesquels il se fit 

représenter le butin. 

(BI, s. 54: Fiendeflottan, kommenderad av Bryaxes löjtnant Artapas, förtöjde utan 

olyckshändelser i Amphipes hamn, den stannade där i några dagar, under vilka de 

delade bytet.) 

Både den anonyma översättaren och Beauchamps har alltså undvikit de grymmaste 

formuleringarna, och i imitationen tycks allt ha gått väldigt lugnt till. 

Andra stycken av samma slag som tagits bort är bitar av det samtal som Gobryas och 

Artaxanes har, och som handlar om Mistylos makt över naturen. I originalet kretsar en stor del 

av dialogen om huruvida Mistylos kan göra män gravida. Gobryas säger till exempel: 

Ἦ που κελεύσας κἀν μέσαις τυχὸν μάχαις 

καὶ στρατιώτας ἄνδρας, ἁδροὺς ὁπλίτας, 

σπάθαις σὺν αὐταῖς καὶ μετʹ τῶν ἀσπίδων, 

γεννήτορας δείξειε πολλῶν σκυλάκων, 

καὶ γαστέρας θώραξιν ἠσφαλισμένας 

ἐγκυμονεῖν πείσειεν ἔμβρυα ξένα, 

ἕλκων, μεθέλκων τῇ θελήσει τὰς φύσεις. 

(4.166-72: Sannerligen, det kan hända att han mitt i striderna ger befallning 
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Och gör de stridande männen, de kraftiga soldaterna, 

Bland själva klingorna och med sina sköldar, 

till fäder till många hundar, 

och magarna förstärkta med rustningar 

övertalar han att bli gravida med främmande foster, 

dragande, sättande naturens vilja åt sidan.) 

Detta är, menar Roilos i sin bok, en retorisk uppvisning av Prodromos, där han använder sig 

av teknikerna ἀνασκεύη (avfärdande) och κατασκεύη (bekräftande). Gobryas avfärdar 

Artaxanes invändning att det är omöjligt för män att bli gravida med argumentet att Zeus 

faktiskt var den som födde sin dotter Athena (4.195-206), och att det därför varken finns några 

praktiska problem eller några moraliska betänkligheter kring detta.101 

I den anonyma översättningen har diskussionen om huruvida män kan bli gravida 

strukits, och istället använder Gobryas argumentet om Zeus födelse av Athena för att 

rättfärdiga maträtten där sparvarna flyger ut ur det rostade lammets mage (BÖ, s. 67). I 

Beauchamps översättning får vi som sagt inte veta någonting om banketten, men Artaxanes 

har ändå en varning att komma med när han återvänt till sin härskare: 

Prenez garde à ce que vous allez faire, Seigneur, lui remontra Artaxanes; la puissance de 

Mistyle est plus étendue que vous ne pensez. 

(BÖ, s. 49: Var försiktig med vad ni gör, Seigneur, varnade Artaxanes honom; Mistylos 

makt är mer vidsträckt än ni kan tänka er.) 

I imitationen är hela samtalet mellan Gobryas och Artaxanes borttaget, men Artaxanes nämner 

ändå den spektakulära måltiden för Bryaxes: 

Au nom de dieux, Seigneur, lui dit Artaxane, n'ayez rien à démêler avec un 

homme qui change à son gré l'ordre de la nature, & qui commande à la mort 

même. Tout est prodige dans la cour de Mistyle; j'ai vû des oiseaux s'envoler 

des entrailles brûlantes d'un sanglier qu'on avoit fait rôtir à grand feu. 

(BI, s. 50: I gudarnas namn, Seigneur, sade Artaxanes till honom, beblanda er 

inte med en man som kan förändra naturens ordning efter sitt tycke, och 

befalla över själva döden. Allt är mirakulöst i Mistylos hov; jag har sett fåglar 

stiga upp från de brinnande inälvorna på en galt som man rostat i en stor eld. 

                                                 
101 Roilos, Amphoteroglossia, s. 266. 
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I förbigående kan sägas att originalets rostade lamm av oklar anledning har blivit till en galt. 

När Artaxanes senare rapporterar om sina upplevelser för sin herre Bryaxes, säger han: 

μὴ συρραγγείσης τῆς μάχης ἀντιστάδην 

αἰσχρῶν βρεφῶν γένοιο πικρὸς ἐγκύμων, 

τοὺς ἀνδρικούς τε ζημιούμενος πόνους 

τὰς τῶν γυναικῶν ἀντικερδάνῃς τύχας, 

γεννῶν, γαλουχῶν ἐξ ἀνίκμων μαστάδων.102 

(5.57-61: Ställ inte upp i strid 

du blir grymt havande med skamliga foster, 

lidande av manliga plågor 

missgynnas av kvinnors öde, 

föda, amma från torra bröst.) 

Hela detta element, som tycks så bisarrt för en nutida läsare, gjorde förmodligen samma 

intryck på en 1700-talsmänniska (och kanske även på en medeltida läsare). Man skulle kunna 

läsa in ett kristet inflytande i och med betonandet av det skamliga och fruktansvärda i att föda 

barn, och hur det är kvinnans öde, och som Roilos skriver så var Prodromos personligen 

mycket kritisk till den grekiska myten om Zeus barnafödande. Han skrev bland annat att: 

Ἑλλήνων γὰρ ὁ ὗθλος οὗτος οἵτινες τοσοῦτον τοὺς ἑαυτῶν θεοὺς ἀπογυναικοῦσιν ὥστε οὐ 

γαστέρας μόνον ἀλλʹ ἤδη που καὶ κεφαλὰς καὶ μηροὺς ἐμβρυοδόχους τούτοις διδόασι.103 

(Ty detta är nonsens från grekerna, som femininiserat sina gudar så att de inte bara ger dem 

magar, utan sannerligen också fosterbringande huvuden och lår.). Om man då alltså – vilket 

Roilos menar att man ska – betraktar hela Gobryas argumentation för Mistylos makt som en 

parodi på, och i det närmaste ett förlöjligande av, den grekiska mytologin, är det också på sin 

plats att betänka att Prodromos i sin roman, liksom Beauchamps i sin imitation, använde 

litteraturen som ett medium för religionskritik; något som kan anses vara ett (av flera) 

förenande drag mellan de bysantinska och de libertinska författarna. 

Slutsatsen av dessa båda exempel är att element som skulle kunna uppfattas som 

absurda eller rentav äckliga konsekvent skars bort. Var man rädd för att uppröra läsare? Det 

fanns ju, som sagt, en hel del kvinnliga läsare i den franska överklassen – vilka man möjligen 

ansåg som känsligare – men så såg det ju även ut i den bysantinska hovmiljön, där kvinnorna 

                                                 
102 5.57 
103 Theodori Prodromi Commentarios in carmina sacra melodorum Cosmae Hierosolymitani et Ioannis 

Damasceni, Stevenson, H. (ed.), (1888), Rom, s. 52. Cf. Roilos, Amphoteroglossia, s. 272. 
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ofta försörjde de uppskattade författarna.104 Dessutom var den libertinska litteraturen många 

gånger råare och mer sexuellt explicit än de stycken som tagits bort ur just Prodromos roman.  

För att återkoppla till teorin om polysystem så är det mycket möjligt att det extensiva 

talet om övernaturlig makt, människan i relation till naturen, et cetera, upplevdes som alldeles 

för apart för att tas in i det franska polysystemets centrum. Även om det bysantinska/grekiska 

betraktades som exotiskt i en positiv mening, så fanns det givetvis delar man inte lika gärna 

ville ta in i sin repertoar. Därmed, menar jag, medför de franska översättarnas okunskap om, 

eller deras ovilja att uppskatta, Rhodanthe & Dosikles retoriska kvaliteter till att mycket av det 

som gör den så typisk bysantinskt (och även typiskt grekisk, eftersom retorik ju var en antik 

disciplin) gått till spillo. 

Amplificatio 

I de två översättningarna av Rhodanthe & Dosikles går det knappt att urskilja någon så kallad 

amplificatio – det vill säga förstärkning – över huvud taget. Om man vill hårddra det kan man 

säga att Beauchamps översättning är ett utmärkt exempel på brevitas, medan han i sin 

imitation använt sig av amplificatio på så många punkter, och i så hög grad, att det delvis 

blivit en helt annan historia. Det mest genomgående förstärkta elementet är helleniseringen av 

romanen, som alltså handlar om att Beauchamps strävat efter att göra den mer ”grekisk” 

än ”bysantinsk”. Detta kommer jag emellertid att skriva om i ett senare kapitel. Här vill jag 

istället endast betona hur Beauchamps försökt öka dramatiken i kärlekshistorien genom ett 

antal konflikter och motgångar: Dosikles inre kamp mellan hans förnuft och hans plötsliga 

kärlek; hans bön om Rhodanthes förlåtelse efter kidnappningen; duellen med Damasippe; 

Myrillas svartsjuka och mordförsök på Rhodanthe; samt ytterligare en episod som inte alls 

förekommer i originalet. Den beskriver hur Kratandros skickar en tjänare till Abydos för att 

att ta reda på hur Dosikles och Rhodanthes familjer skulle förhålla sig till ett giftermål mellan 

dem (BI, s. 76). Han får då höra att Rhodanthes mor fortfarande hyser stort agg gentemot 

Dosikles, och att hon motsätter sig ett bröllop: 

Non, non, disoit-elle, on ne m'appaise pas si facilement; &, malgré la foiblesse de son 

père, loin de lui pardonner, loin de consentir qu'elle épouse son ravisseur, je ne les verrai 

jamais ni l'un ni l'autre. 

(BI, s. 78: Nej, nej, sade hon, så lätt bevekar man mig inte; och, långt ifrån att förlåta 

henne, långt ifrån att godta att hon gifter sig med sin kidnappare, ska jag, trots hennes 

                                                 
104 Nilsson, ”Romantic love in rhetorical guise”, s. 23. 
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fars svaghet, aldrig igen se varken den ena eller den andra.) 

Detta förstärker känslan av motgångar för det unga kärleksparet. 

 

Ekfras 

Ekfrasis är, enligt vissa definitioner, ett litterärt grepp som innebär att en konstform 

porträtterar en annan konstform. Det kan vara en tavla som avbildar en skulptur, eller en dikt 

som beskriver en staty. En ekfrasisk beskrivning blir ofta till en form av ”paus” i 

händelseförloppet där huvudfokus ligger på att förmedla den känsla som uppstår hos den 

karaktär som betraktar konstverket.105 De Jong skriver att en ekfras oftast innehåller sex 

stycken parametrar: berättaren som beskriver konstverket; åhörarna/läsarna, vilka många 

gånger tilltalas direkt; konstnären till verket; den karaktär som betraktar det; själva 

konstverket; samt vad konstverket avbildar eller förmedlar.106 I den antika litteraturen anses 

den detaljerade beskrivningen av Akilles sköld i Iliaden vara en av de första exemplen på 

ekfrasis.  

I Rhodanthe & Dosikles finns det ett tydligt stycke ekfrasis i beskrivningen av bägaren 

i bok 6, där berättaren flera gånger använder sig av ett direkt tilltal till sina ”narratees”, vilket 

vi kan se här: 

μάθοις <δ’> ἂν αὐτόν, εἰ μαθεῖν ἔχεις πόθον,  

εἰς τὰς τριήρεις ἐντρανέστερον βλέπων. 

(4.335-36: Du skulle lära dig om detta, om du har längtan att lära,  

om du tittar tydligare på triremerna.) 

 Ἑώρακας γὰρ ἐμπελάσας ἐγγύθεν  

τῇ μὲν σταφυλάς, ὡς ἐν ἀμπέλοις μέσαις, 

(4.345-46: Ty du har sett, nalkandes nära  

druvor, såsom mitt i vinstjälkarna) 

ἰδὼν ἂν ἐζήτησας, οἶμαι, καὶ βότρυν,  

τρύγος νομίζων, οὐ γραφὴν τρύγους βλέπειν· 

(4.352-54: Skådande det skulle du ha frågat, tror jag, också efter druvklasar,  

då du tyckte att du såg vinskörden, och inte en bild av vinskörd.) 

ἔφης ἂν αὐτοὺς ἐντρανέστερον βλέπων 

                                                 
105 Nilsson, Ingela, ”Describing, experiencing, narrating: the use of ekphrasis (c. 1081-1330s)”, s. 5. 
106 De Jong, Narratology and classics, s. 120. 

http://stephanus.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB2.html
http://stephanus.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB2.html
http://stephanus.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/AT.html
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ᾄδειν ἀληθῶς εὐφυᾶ τραγῳδίαν, 

καὶ που ξυνελθεῖν καὶ ξυνεμπλέξαι χέρα 

καὶ ξυνχορεύσειν ἔσχες ἂν σφοδρὸν πόθον. 

(4.359-62: Skådande dem tydligare skulle du ha sagt 

att de sannerligen sjöng en riktig tragedi, 

och du skulle ha en våldsam lust att gå med 

och hålla deras händer och dansa med dem.) 

Andra ekfrasiska inslag i romanen är Dosikles utförliga beskrivningar av Rhodanthe, vilket 

jag kommer diskutera vidare i kapitlet om karaktärer. 
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3. Analys 

 

Antiken – medeltiden – 1700-talet 

Den grekiska romanproduktionen hade mer eller mindre stått stilla sedan 100-talet e.Kr., även 

om man fortfarande läste och uppskattade de antika romanerna av bland andra Heliodoros och 

Chariton.107 Anledningarna till att genren återuppväcktes på 1100-talet är naturligtvis flera, 

men kan bland annat ha att göra med den intellektuella miljö som uppstod kring det 

komnenska hovet, det faktum att tillräckligt lång tid hade förflutit för att man skulle kunna 

betrakta den antika litteraturen med nya ögon,108 samt att fler och fler läsare – kanske i 

synnerhet kvinnor – efterfrågade äventyrlig och romantisk lektyr.109 I den bysantinska 

hovmiljön var merparten av deltagarna i de litterära cirklarna fortfarande män, men många 

författare, däribland Prodromos, stöttades ekonomiskt av kvinnor i kejsarfamiljen, till 

exempel kejsarinnan Irene.110 Man kan också, baserat på det stora antal manuskript som 

återfunnits, dra slutsatsen att romanerna faktiskt lästes av människor utanför de allra högsta 

samhällsklasserna, vilket var ett sällsynt medeltida fenomen.111 Däremot bör incitamenten för 

de komnenska romanernas ”återuppståndelse” ha varit tämligen annorlunda på 1700-talet. De 

grekiska romanerna betraktades inte som högstatuslitteratur på samma sätt, och den arkaiska 

språkdräkten var inte lika viktig att behålla. 

 Vilka tecken kan man då märka på att romanerna genomgått denna förvandling, först 

och främst från hellensk till bysantinsk, och därefter från bysantinsk till fransk? För att kunna 

förstå hur fransmännen tog emot, läste och bearbetade de bysantinska romanerna måste man 

således gå tillbaka till hur dessa är uppbyggda i sig själva. Rhodanthe & Dosikles bygger ju, 

som sagt, på Heliodoros roman Aithiopika; dock är den påtagligt färgad av den tid och kultur 

som författaren Prodromos själv levde och verkade i.112 Jag tänker här nedan ta upp ett par av 

                                                 
107 Krumbacher, ”The history of Byzantine literature”, s. 62. 
108 Krumbacher, ”The history of Byzantine literature”, s. 62. 
109 Burton, Joan B., ”Reviving the pagan Greek novel in a Christian world”, Greek, Roman and Byzantine 

studies, (1998), vol. 39, s. 182. 
110 Nilsson, ”Romantic love in rhetorical guise”, s. 23. 
111 Krumbacher, ”The history of Byzantine literature”, s. 62. 
112 Roilos, Amphoteroglossia, s. 5. 
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de uppenbart bysantinska och medeltida inslag som förekommer i verket, och därefter 

diskutera hur de har behandlats av 1700-talets översättare. 

Äktenskap, kärlek och familj 

Det skulle vara lätt att dra slutsatsen att det stora fokuset på äktenskap och bröllop som finns i 

Rhodanthe & Dosikles enbart kommer sig av ett kristet moraliskt inflytande, men det är 

förmodligen endast en del av sanningen. Det äktenskapliga temat kan härledas tillbaka till de 

antika romanerna, där bröllopet sågs som en naturlig slutpunkt för de två huvudpersonerna.113 

Dock, hävdar Konstan, grundade sig äktenskapet i den antika litteraturen sällan på Eros 

påverkan; han var istället den som inspirerade till erotiska eskapader vid sidan om det, ofta på 

förhand uppgjorda, äktenskapet.114 Det är också anmärkningsvärt att de ”rivaler” som dyker 

upp efterhand i berättelsen, också de är ute efter bröllop snarare än en tillfällig passion.115 

Själva relationen mellan huvudkaraktärerna är det som upplevs som konstant hela romanen 

igenom, och som Konstan påpekar blir den inledande förälskelsen nästan omedelbart ersatt av 

en lojalitet som utsätts för diverse prövningar.116 

I verklighetens Bysans var det viktigt att gifta sig strategiskt, i synnerhet om man ville 

komma upp sig i samhället eller hade politiska maktambitioner.117 Den släkt man 

härstammade från blev således också en betydelsefull statusmarkör. I originalet förevisas detta 

då Dosikles mor försöker trösta sin son genom att jämföra hans egen och Rhodanthes familj: 

”Οὐκ ἀλλὰ ταῦτα καὶ Στράτωνι καὶ Φρύνῃ, 

τέκνον Δοσίκλεις” εἶπεν, “ἀγγελεῖν ἔχω. 

δώσει δὲ πάντως ὁ Στράτων νόμοις γάμου 

νύμφην Ῥοδάνθην τῷ Δοσικλεῖ νυμφίῳ. 

οὐ γὰρ Λύσιππος οὐδ’ ὁ πατὴρ Εὐφράτης 

ἐν δευτέρῳ Στράτωνος ἐστὶν εἰς γένος· 

τυχὸν δὲ κἀμὲ δευτέραν πολλῷ Φρύνης 

οὐκ ἂν κρίνοι τις ἀρρεπὴς δικασπόλος. 

(2.373-80: ”Icke, men jag ämnar sända bud till Straton och Phryne”, 

sade hon, ”mitt barn Dosikles. 

                                                 
113 Roilos, Amphoteroglossia, s. 183. 
114 Konstan, Sexual symmetry, s. 57. 
115 Konstan, Sexual symmetry, s. 58. 
116 Konstan, Sexual symmetry, s. 45. 
117 Geanakoplos, John Deno, Byzantium: Church, society and civilization seen through contemporary eyes, 

(1984), Chicago: University of Chicago Press, s. 216. 

http://stephanus.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/Q.html


37 

 

Straton kommer i alla fall enligt äktenskapets 

att ge jungfrun Rhodanthe som brud till brudgummen Dosikles. 

Ty varken Lysippe eller hans fader Eufrates 

är i släktskap underlägsen Straton. 

Och att jag kommer långt efter Fryne 

skulle ingen opartisk domare döma.” 

Översättningen i AÖ: 

Straton est-il plus noble que Lysippe et son père? Mon rang est il inférieur à celui de 

Phryné? 

(AÖ, s. 36: Är Straton ädlare än Lysippe och hans far? Är min rang underlägsen 

Phrynes?) 

Översättningen i BÖ: 

Votre naissance et votre bien sont fort égaux. 

(BI, s. 25: Er börd och era tillgångar är lika goda.) 

Dosikles gör också själv en liknande reflektion: 

Καίτοι καλοῖν μὴν τοῖν γενοῖν ἡ παρθένος 

ἀλλ' οὐδ' ἐμοὶ γοῦν δυσκλεᾶ τὰ τοῦ γένους 

Καλὸς μέν, οἶδα, καὶ μέγιστος ὁ Στράτων, 

πλούτῳ κομῶν ἔντιμος ἐν συνεδρίῳ 

καὶ τῇ πόλει μέγιστος εἰς συμβουλίαν. 

ἀλλ' οὐ Λύσιππος εἰς γένος, γέρας, τύχην 

ἐν δευτέρῳ Στράτωνος. ἀλλ' οὐδὲ Φρύνης 

μήτηρ ἐμὴ Φίλιννα δυσγενεστέρα. 

(2.233-40: Förvisso är jungfrun av goda familjer 

men det finns ingen vanheder i min släkt 

Jag vet att Straton är god och mäktig, 

Frodig i rikedom, ärad i rådet 

och mäktig i stadens råd. 

Men Lysippos i börd, ära, framgång 

är inte underlägsen Straton. Och min mor Filinna 

är inte av lägre börd än Phryne.) 
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Översättningen i AÖ: 

Straton, je le sais, peut vanter ses richesses, ses dignités et le rang qu'il occupe parmi ses 

concitoyens; mais Lysippe lui est-il inférieur en naissance, en fortune, en honneurs? et 

la famille de Phryné a t-elle un nom plus grand que la famille de ma mère? 

(AÖ, s. 31: Straton, det vet jag, kan glädjas åt sina rikedomar, sina digniteter och den 

status han innehar bland sina landsmän; men är Lysippe underlägsen honom i börd, 

förmögenhet, ära? och har Phrynés familj ett större namn än min mors familj?) 

I BÖ: 

[...] notre naissance est assez sortable pour nous unir. 

(BÖ, s. 25: vår börd är tillräckligt anständig för att förena oss.) 

Imitationen (där det är Dosikles som talar): 

Faisons demander Rhodanthe, ses parens ne me la refuseront pas? pourroient-ils faire un 

meilleur choix? Sa famille est illustre, la mienne ne l'est-elle pas? Straton est riche, 

Lisippe l'est aussi. 

(BI, s. 9: Låt oss be om Rhodanthe, hennes föräldrar kan väl inte neka mig henne? 

skulle de kunna göra ett bättre val? Hennes familj är framstående, är inte min det? 

Straton är rik, Lisippe är det också.) 

Dessa tre versioner kan tyckas lika vid ett första påseende; innebörden är helt enkelt att 

Dosikles familj inte är underlägsen Rhodanthes. I originalet nämner Dosikles mor till och med 

farfaderns namn, vilket tyder på att det var viktigt, och i den anonyma översättningen är det 

fortfarande föräldrarnas status som betonas. I BÖ har Beauchamps förenklat raden ytterligare, 

och i imitationen har moderns roll helt uteslutits, och istället är det Dosikles själv som hävdar 

att Rhodanthes familj knappast kan anse honom vara underlägsen dem. Romanen är 

följaktligen konstruerad på så vis att bröllop är den naturliga och lyckliga slutpunkten för 

Rhodanthe och Dosikles, och det avspeglar sig också i de allra sista styckena. I originalet 

skriver Prodromos: 

Ἐνταῦθα συζυγέντες οἱ νεανίαι 

ἤχθησαν εἰς τὸν οἶκον οἵῳ τῷ κρότῳ, 

οἵαις λαλαγαῖς καὶ χοροῖς καὶ κυμβάλοις. 

καὶ τῆς ἑορτῆς τῆς τελουμένης πέρας. 

ἔγνω Δοσικλῆν ἡ Ῥοδάνθη νυμφίον. 
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(9.482-86: Sedan ledsagades de unga 

och tågade till huset med ett sådant oväsen, 

sådana rop och körer och kymbaler. 

Och fullbordande den sista festivalen. 

Rhodanthe fick känna Dosikles som brudgum.) 

I den anonyma översättningen står: 

Dosiclès et Rhodanthe sont enfin unis pour jamais; et bientôt reconduits au milieu des 

acclamations publiques, ils se rendent à la chambre nuptiale, où l'hymen paye de ses 

faveurs la constance de leur amour. 

(AÖ, s. 125: Dosiclès och Rhodanthe är slutligen förenade för alltid; och ledsagas snart 

mitt bland de allmäna jubelropen, de går till bröllopskammaren, där äktenskapet skänker 

sin ynnest till deras kärleks beständighet.) 

Även här alltså en slutgiltighet och trofasthet, samt en antydan om en fullbordan av 

äktenskapet i bröllopskammaren. 

I BÖ: 

[...] et ces deux amans y goûtèrent enfin l'heureux sort dont Mercure les flattoit depuis si 

long-temps. 

(BÖ, s. 106: och dessa två älskare smakade slutligen på lyckan som Merkurius 

förespeglat dem så länge.) 

Här finns inga ord som pekar på den kulmen som bröllopet utgör i originalet. I imitationen 

skriver Beauchamps endast: 

On nous conduit au temple de Mercure; & pour l'entier accomplissement de sa 

promesse, ce fut un de ses prêtres qui mit le comble à notre commune félicité. 

(BI, s. 85: Man ledsagade oss till Merkurius tempel; och för en komplett fullbordan av 

hans löfte, var det en av hans präster som utförde höjdpunkten på vår gemensamma 

lycka.) 

Även här saknas som synes referenser till äktenskapets fullbordan.  

Ytterligare en detalj att notera är att imitationens Dosikles – vilket framkommer även 

på andra ställen – förefaller ha mindre respekt för familjens betydelse än i de andra 

versionerna. Detta visar sig i slutet av romanen, då fäderna Straton och Lysippe äntligen 
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kommit till Cypern och funnit sina barn. I originalet ber han om förlåtelse och säger sig 

acceptera ifall Straton vill bestraffa honom, så länge han inte tar Rhodanthe ifrån honom: 

Εἰ δ' ἐγκαλεῖν βούλοιο τὴν παροινίαν, 

ἐγω διδοίην τοῦ κακοῦ τὰς εὐθύνας. 

ἰδοὺ πρόκειμαι μαστίγου κόλαζέ με, 

πλήσθητι σαρκῶν αἱμάτων κόρον λάβε. 

[...] μὴ τὴν Ῥοδάνθην ἐξ ἐμοῦ διασπάσῃς 

(9.300-304: Om du vill anklaga mitt tanklösa beteende, 

överlämnar jag mig till ett hemskt straff. 

Se, jag sträcker ut mig, straffa mig med piskan, 

förtär mitt kött, ta ett övermått av mitt blod 

[...] skilj inte Rhodanthe från mig.) 

Översättningarna följer i princip samma mönster: 

[...] ou s'il faut enfin des châtiments pour apaiser ta colère, je m'abandonne à ton 

ressentiment. Ma liberté, ma vie, sont entre tes mains: déchire-moi de coups, plonge-

moi dans une prison obscure; mais laisse Rhodanthe à mon amour. 

(AÖ, s. 147: eller om det slutligen krävs bestraffningar för att stilla din ilska, överger 

jag mig åt din förargelse. Min frihet, mitt liv, är i dina händer: såra mig med hugg, släng 

mig i ett mörkt fängelse; men låt Rhodanthe få min kärlek.) 

respektive: 

[...] je me soumets à tout ce que votre colère pourra vous inspirer pour mon supplice. 

Satisfaites-vous par tous les tourmens que vous pourrez inventer; j'y souscris, pourvu 

que vous ne me sépariez pas de ma chère Rhodanthe. 

(BÖ, s. 103: jag underkastar mig allt som er ilska skulle kunna inspirera till för att pina 

mig. Nöj er med alla plågor ni kan tänka er; jag accepterar dem, förutsatt att ni inte 

skiljer mig från min kära Rhodanthe.) 

I imitationen däremot tycks Dosikles ursäkter inte ha varit särskilt viktiga. Där står endast: 

 Lysippe & Straton arrivèrent, leurs embrassemens prévinrent nos excuses. Que ne 

pardonne point l'amour paternel! 

(BI, s. 82: Lysippe och Straton anlände, deras omfamningar förekom våra ursäkter. Vad 
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förlåter inte faderskärleken!) 

Det tydliggör hur fokuset har förflyttats från medeltidens familjekänsla, där släkten i högsta 

grad var inblandad i äktenskapsarrangemangen, till 1700-talets starkare betoning på individen 

och den personliga friheten. Den episod som jag beskrev i kapitlet om amplificatio, där 

Kratandros tjänare åker till Abydos och får reda på att Rhodanthes föräldrar motsätter sig att 

hon gifter sig med Dosikles, kan också tjäna som exempel på en slags revolt mot familjen och 

deras bestämmanderätt. 

Ord som har med bröllop och äktenskap att göra, såsom γάμος (bröllop) och νυμφίος 

(brudgum) finns överallt i Prodromos roman, men inte alls på lika många ställen i de franska 

versionerna. Några exempel på scener är Dosikles och Rhodanthes privata samtal i Glaukons 

trädgård, där Dosikles försöker övertala Rhodanthe att bryta sitt kyskhetslöfte: 

Οὕτω νομισθὲν καὶ θεοῖς τοῖς πατρίοις. 

Ἑρμῆς γὰρ αὐτός ὂν σοφὸς λιθοξόος 

λιθοξοήσας ὡς ὁ τεχνίταις νόμος 

ἔστησεν εἰς Ἄβυδον ἐν προαυλίοις, 

νύκτωρ ἐπιστὰς τῇ καθ' ὕπνους ἐμφάσει 

”ὁ τῆς Ῥοδάνθης καὶ Δοσικλέος γάμος” 

ἔλεξεν ”εἰς Ἄβυδον ἐκλείσθη μέσην, 

θεῶν προνοία τῶν ἐκεῖ κεκλημένων.” 

(3.70-77: Så har det förordats av faderlandets gudar. 

Ty Hermes själv, vilken en vis stenhuggare 

skulpterat såsom seden är för hantverkare 

och ställt på förgårdarna i Abydos, 

stod om natten som en uppenbarelse i sömnen 

”Rhodanthes och Dosikles bröllop” 

sade han ”har firats mitt i Abydos, 

förutseende av gudarna som där åkallas.”) 

Översättningen i AÖ: 

Arrête, me dit-elle, il n'est pas temps encore; contente-toi de ce baiser; tel est l'ordre des dieux 

et de Jupiter même. [...] Mercure s'est présenté à moi dans mon sommeil. Les dieux, m'a-t-il 

dit, qui protègent Abydos veulent que l'hymen unisse dans cette ville Rhodanthe et Dosiclès. 

(AÖ, s. 44: Sluta, sa hon till mig, det är inte dags ännu; nöj dig med denna kyss; sådan är 
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gudarnas och själva Jupiters lag. Merkurius visade sig för mig när jag sov. Gudarna, sa han till 

mig, som skyddar Abydos vill att äktenskapet ska förena Rhodanthe och Dosikles i denna 

stad.) 

Översättningen i BÖ: 

Contentez-vous, dit-elle, de ce peu que je vous permets; vous offenseriez les Dieux et 

mon père, si vous me demandiez autre chose avant que l'hymen ait autorisé vos 

prétentions. 

(BÖ, s. 50: Nöj er, sa hon, med det lilla som jag tillåter; ni skulle förolämpa gudarna och 

min far, om ni krävde något annat av mig innan äktenskapet har godkänt era anspråk.) 

Imitationen:  

Je brûlois d'un feu trop vif pour en arrêter les transports; entraîné par des 

desirs impétueux, je n'étois plus maître de les retenir, j'avois oublié mes 

sermens, & quand je m'en serois souvenu, Jupiter punit-il les parjures des 

Amans? Et l'Amour ne les justifie-t-il pas? Rhodanthe, émue, troublée, ne 

me les rappelloit que foiblement? 

(BI, s. 16: Jag brann med en eld alltför livlig för att hejda min extas; ledd av 

våldsamma begär, var jag inte längre kapabel att hålla dem tillbaka, jag hade 

glömt mina eder, och när jag skulle ha kommit ihåg dem, straffar Jupiter 

älskares brutna löften? Och rättfärdigar inte kärleken dem? Rhodanthe, 

berörd, orolig, påminde hon mig inte endast svagt om dem?) 

En tydlig skillnad är först och främst att imitationen inte låter Rhodanthe komma till tals 

direkt, samt att hon, enligt Dosikles, inte har lika starka invändningar som i originalet. Här 

finns förstås en uppenbar subjektivitet i bedömningen, eftersom Dosikles ju utgår från sina 

egna upplevelser vid tillfället. Här finns heller inga referenser till att gudarna förutbestämt 

deras bröllop, vilket är ett betydelsefullt inslag i originalversionen. 

Nästa exempel finner vi när Gobryas försöker övertala Mistylos om att ge honom 

Rhodanthe som ”belöning” för sin trogna tjänst. I originalet, och i de båda översättningarna, 

ber han om att få gifta sig med henne: 

οὐδ' ἄλλο κερδάναιμι τῶν συλημάτων, 

μόνην λάβοιμι τὴν Ῥοδάνθην εἰς γάμον. 

(3.178-79: Jag tjänar ingenting annat av det plundrade, 
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jag tar bara Rhodanthe till bröllop. 

AÖ: 

Accorde-moi la main de cette belle captive. 

(AÖ, s. 39: Bevilja mig denna vackra fånges hand.) 

BÖ: 

J'ai dessein de l'épouser. 

(BI, s. 33: Jag har för avsikt att gifta mig med henne.) 

I imitationen däremot vill Gobryas bara ”ha” henne innan hon blir gudarnas tjänare: 

Je te la demande avant qu'elle entre à leur service. 

(BÖ, s. 35: Jag begär henne av dig innan hon träder i deras tjänst.) 

Man kan därför förmoda att det handlar om en fysisk åtrå, snarare än en önskan om ett 

regelrätt äktenskap. 

Vad gäller själva kärleken i denna kärleksroman så porträtteras den på ett sätt som i 

korta drag går ut på att det är gudarnas och ödets fel eller förtjänst att Dosikles drabbas av 

förälskelse till Rhodanthe. Under den tid som vi får följa kärleksparet har de endast ett tillfälle 

för enskilt samtal, och när de slutligen återförenas, efter att ha tillbringat största delen av tiden 

isär, gifter de sig med varandra, vilket ju från början har varit deras avsikt. Detta var alltså det 

konventionella händelseförloppet för genren, och en fråga att ställa sig är då hur översättarna 

behandlat just kärlekstemat. 

Såhär beskrivs Dosikles första känslor efter att ha sett Rhodanthe: 

Κάλλος ποθῶ, μέγιστον ἀνθρώποις καλόν. 

θεῖον τὸ κάλλος καὶ θεόσδοτος χάρις. 

Τίς τυφλὸς οὕτω, τίς σεσύληται φρένας, 

τίς ἀχάριστος εἰς θεῶν θείαν χάριν, 

ὡς μὴ τὸ κάλλος καὶ σέβειν καὶ λαμβάνειν; 

(2.212-16: Jag älskar skönhet, det största goda för människor. 

Skönhet är gudomlig och en ynnest given av gudarna. 

Vem är så blind, vem har så berövats sitt förstånd, 

vem är så otacksam för gudarnas gudomliga ynnest, 

så att han inte vördar och griper tag i skönheten?) 
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Han menar följaktligen att det vore orätt av honom att inte älska Rhodanthe, eftersom hennes 

skönhet är en gåva från gudarna. I AÖ ser det ungefär likadant ut: 

Amour! de quelle ardeur tu consumes mon ame! oui, je le sens, j'aime 

Rhodanthe, je l'adore [...] Pourquoi voudrois-je résister à ces attraits 

enchanteurs? ne sont-ils pas un présent des dieux? Quel seroit l'homme assez 

aveugle, assez insensible aux faveurs du ciel pour ne pas payer à la beauté un 

juste tribut de vénération et d'amour? 

(AÖ, s. 30: Kärlek! med vilken glöd förtär du min själ! ja, jag känner det, jag 

älskar Rhodanthe, jag avgudar henne [...] Varför skulle jag vilja stå emot 

dessa förtrollande drag? är de inte en present från gudarna? Vilken man vore 

så blind, så okänslig för himmelens ynnest att han inte visade skönheten en 

rättvis vördnad och kärlek?) 

Översättningen i BÖ: 

Peut-on, me disois-je, ne pas aimer un objet si aimable? Et, dans l'âge de goûter les 

plaisirs de l'amour, peut-on se défendre de s'y livrer? Pourqoui Vénus et l'Amour, 

auteurs de feu qui me dévore, ne m'accorderoient-ils pas le bonheur dont je me fais une 

si flatteuse idée? 

(BÖ, ss. 24-25: Kan man, sade jag mig själv, låta bli att älska ett så älskvärt föremål? 

Och, i rätt ålder för att smaka på kärlekens nöjen, kan man försvara sig mot att överge 

sig åt det? Varför beviljar mig inte Venus och Amor, upphovet till den eld som slukar 

mig, lyckan som jag gjort mig en så smickrande bild av?) 

I alla dessa tre versioner märks det att Dosikles – sin förtvivlan till trots – ändå inte beklagar 

det som händer. Hans kärlek till Rhodanthe är bestämd av gudarna och inget han kan påverka. 

I imitationen, å andra sidan, resonerar Dosikles som följer: 

J'ai cherché à la voir, mais ce n'a été en moi qu'un simple mouvement de 

cette curiosité naturelle que nous inspirent les belles choses; je l'ai vue avec 

plaisir, mais je l'ai vue sans transports; &, continois-je, ne seroit-ce pas être 

ennemi de moi-même, que de m'exposer à sentir pour elle quelque chose de 

plus vif? Qu'est-ce qu'un amour que l'esperance ne soutient pas, que 

l'impossibilité désespère? Ces réfléxions étoient sages, je n'en profitai pas. 

(BI, s. 6: Jag försökte få syn på henne, men det var från min sida enbart ett 
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enkelt drag av den naturliga nyfikenhet som vackra saker väcker inom oss; 

jag betraktade henne med nöje, men utan sinnesrörelser; och, fortsatte jag, 

skulle jag inte vara min egen fiende, om jag utsatte mig för att känna något 

livligare för henne? Vad är en kärlek som inte stöds av hoppet, som 

misströstar inför omöjligheten? Dessa reflexioner var kloka, jag skulle inte 

vinna någonting.) 

Här framkommer en mycket mer misströstande inställning, samt ett mått av förnuft och 

resonerande som inte finns i originalet. När Dosikles sedan äntligen förlikar sig med sin 

kärlek gör han det med en referens till Hero och Leander, vars kärlekshistoria ju slutade med 

att Leander drunknade (se kapitlet om Hellenisering för vidare diskussion om dessa 

missriktade referenser): 

Léandre, disois-je, fut moins amoureux que je ne le suis, la mer ne l'arrêta 

point, le cœur de Héro fut le prix de son heureuse témérité. Ne suis-je pas 

capable d'en faire autant? Si les dieux le trahirent dans la suite, s'il perdit la 

vie au milieu des flots irrités, n'est-il pas donc de mourir pour de qu'on aime? 

(BI, s. 6: Leander, sade jag, var mindre förälskad än jag, och havet stoppade 

knappast honom, Heros hjärta var priset för hans lyckliga dumdristighet. Är 

jag inte kapabel att göra likadant? Om gudarna förråde honom som följd, om 

han förlorade livet mitt bland de upprörda vågorna, är det inte ljuvligt att dö 

för det man älskar?) 

Sammanfattningsvis tyder det på att imitationens Dosikles, istället för att se kärleken som en 

gudagåva, snarare betraktar den som ett straff från gudarna, vilka han heller inte talar särskilt 

gott om, då han nämner deras svek mot Leander. För att ytterligare befästa detta säger 

Dosikles precis i inledningen på romanen, vilket på sätt och vis sätter tonen för hela den 

följande berättelsen: 

 L'Amour détruisit de si beaux commencemens. 

(BI, s. 1: Kärleken (Amor) förstörde så vackra begynnelser.) 

Beträffande Rhodanthes roll i kärleksdramat, så är den minst sagt passiv. Det går emellertid 

att urskilja en bestämd skillnad mellan hennes reaktion i de olika versionerna. Susan Callens 

skriver i avhandlingen ”Libertinage et apprentissage dans le roman du XVIIIe siècle” att de 

libertinska kvinnokaraktärerna ofta hade makt över de manliga uppvaktarna, ofta på det viset 
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att de ville skydda sin kyskhet och sitt rykte;118 det var därför alltså ett viktigt inslag i intrigen 

att kvinnan inledningsvis gjorde ett visst motstånd mot att inleda en kärleksaffär. 

 I Rhodanthe & Dosikles sker bortförandet av Rhodanthe visserligen med våld, men man kan 

inte skönja något egentligt motstånd från hennes sida. I originalet tar hon farväl av Dosikles 

kamrater, som hjälpt till vid kidnappningen, med följande ord: 

σώζοισθε λῃσταὶ τῶν καλῶν λῃστευμάτων 

καὶ συντελεσταὶ τῶν ἐμῶν βουλευμάτων·  

φίλοι βιασταὶ τῆς ἐμοὶ φίλης βίας,  

καλοὶ τύραννοι τῆς καλῆς τυραννίδος. 

(2.475-78: Må ni, pirater av det goda pirateriet, bevaras  

Och ni fullbordar mina önskningar.  

Kära våldsverkare av det våld som är mig kärt,  

Vackra tyranner av det vackra tyranniet.) 

I AÖ säger hon följande ord till Dosikles: 

Je vous rends grâce, ô ravisseur aimable, vous avez lu dans mon cœur, en usant envers moi 

d'une violence qui m'est si chère. 

(AÖ, s. 40: Jag tackar er, o förtjusande kidnappare, ni har läst i mitt hjärta, genom att mot mig 

använda det våld som är mig så kärt.) 

Detta tyder inte heller på någon motvilja, och enligt Jouanno bevisar Rhodanthes synbarliga 

godkännande av sin egen kidnappning, att den anonyme översättaren besvärats av ett, som 

hon skriver, ”patriarkalt uppträdande” och att han därför velat rättfärdiga det.119 

I BÖ översätter Beauchamps samma passage på ett liknande vis: 

Je semblois en apparence m'opposer à mon enlèvement; mais j'aimois déjà trop cher ce 

ravisseur, pour ne lui pas savoir gré d'avoir également rempli ses desirs et les miens, en 

exécutant cette hardie entreprise. 

(BÖ, s. 27: Jag tycktes skenbart motsätta mig mitt bortförande; men jag älskade redan 

denne kidnappare alltför mycket, för att inte vara tacksam mot honom för att ha uppfyllt 

såväl sina som mina önskningar, genom att utföra detta våghalsiga företag.) 

                                                 
118 Callens, Susan, ”Libertinage et apprentissage dans le roman du XVIIIe siècle”, (2008), Gent: Universiteit 

Gent, s. 69. 
119 Jouanno, ”Fortune d'un roman byzantin à l'époque moderne”, s. 222. 
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I imitationen, däremot, får Rhodanthe – möjligen som ett resultat av det libertinska inflytandet 

– inta en mycket mer fientlig inställning gentemot Dosikles i början. Hennes första uttalande 

efter att hon förstått att han har rövat bort henne blir: 

[...] Entre les mains de qui me trouvai-je? Quoi, c'est vous, Dosiclès, qui me faites cette 

outrage! [...] Funest erreur! Vous n'en vouliez qu'à ma gloire. Qu'espérez-vous de cette 

violence? [...] Vous avez tout détruit. 

(BI, s. 13: I vems händer befinner jag mig? Vad, är det ni, Dosikles, som kränkat mig så! 

[...] Olyckssaliga misstag! Ni ville bara åt min ryktbarhet. Vad hoppas ni få ut av detta 

våld? [...] Ni har förstört allt.) 

Dosikles blir dock omedelbart förlåten, och det antyds att han direkt försöker utnyttja 

Rhodanthes svaghet för honom: 

Je lui dis, pour l'appaiser, de ces choses que l'amour rend toujours 

persuasives, quand c'est lui qui les suggère. Elle étoit prévenue, son cœur la 

trahit, elle soupire, elle me regarde languissamment, je lis mon pardon dans 

ses yeux, je veux en profiter. [...] Sensible, mais vertueuse, ma vivacité 

l'offensa; je lui jurai à genoux, & je priai les dieux de me punit si je violois 

mon serment, que j'en userois avec elle comme un frère jusqu'au jour où ses 

parens autoriseroient notre union. 

(BI, s. 14: Jag säger, för att lugna henne, sådana saker som kärleken alltid 

gör övertygande, när det är den som framkallar dem. Hon hejdades, hennes 

hjärta, förråder henne, hon suckar, hon ser längtande på mig, jag läser min 

förlåtelse i hennes ögon, jag vill dra fördel av den. [...] Känslig, men kysk,  

förnärmar min iver henne; jag bedyrar på mina knän, och jag ber till gudarna 

att straffa mig om jag bryter min ed, att jag ska bete mig mot henne som en 

bror tills den dag då hennes föräldrar godkänner vår förening.) 

Dosikles försöker alltså redan på resan från Abydos övertala Rhodanthe att ge upp sin 

kyskhet, medan det i de övriga versionerna sker först i trädgården hos Glaukon. 

Karaktärer 

De två huvudkaraktärerna i romanen är givetvis Rhodanthe och Dosikles, och det är 

följaktligen de som beskrivs mest omfattande. Den viktigaste birollen spelas av Kratandros, 

samtidigt som även piraterna Mistylos och Gobryas får tämligen stort utrymme. 
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Rhodanthe & Dosikles är dock ingen historia som lever på sina rika och utförliga 

personporträtt; de beskrivningar som förekommer handlar nästan uteslutande om fysiska 

attribut, med undantag för barbarerna som huvudsakligen får uppvisa negativa egenskaper. 

Rhodanthe är den person vars utseende beskrivs mest, genomgående med dendromorfiskt 

(träd-) eller anthomorfiskt (blommor-) bildspråk.120 Här är ett exempel från bok 2: 

Καλὴ Ῥοδάνθη, ναὶ καλὴ καὶ παρθένος·  

σεμνὸν τὸ συγκίνημα τῶν βαδισμάτων,  

ὀρθὸν τὸ μῆκος, εὐσταλές, προηγμένον,  

ὡς ἀναδενδράς, ὡς κυπάριττος νέα.  

καλὴ Ῥοδάνθη· τοῦ καλοῦ πόσος πόθος. 

(2.206-10: Vackra Rhodanthe, nej vacker och jungfru.  

Gångens rörelse är elegant,  

Längdens hållning, välförd, uppfostrad,  

Såsom vinstjälkar, såsom ung cypress.) 

Samt ett från bok 6: 

Ὤμοι Ῥοδάνθη, ποῦ τὸ τῆς ἥβης ἔαρ,  

ἡ κυπάριττος τῆς καλῆς ἡλικίας,  

τὸ τῆς παρειᾶς καὶ τὸ τοῦ χείλους ῥόδον,  

ὁ τῶν πλοκάμων κιττός (ἡ ξένη χάρις),  

ὁ τὴν κορυφὴν ὡς πλατάνιστον πλέκων;  

ποῦ σοι τὰ κρίνα τῶν καλῶν φιλημάτων,  

τοῦ σώματος τὰ μύρτα, σαρκὸς ἡ χλόη,   

τὸ τῶν βλεφάρων ἄνθος; ὤμοι, παρθένε,  

μαραίνεται τὸ μῆλον, ἡ ῥοιὰ φθίνει,  

φυλλορροεῖ τὰ δένδρα, πίπτει τὰ κρίνα. 

(6.291-300: Ack Rhodanthe, i ungdomens vår,  

Den vackra ungdomens cypress,  

Kindernas och läpparnas ros,  

Lockarnas murgröna (en främmande ynnest)  

Hjässan såsom flätade plataner  

Var är dina vackra kyssars liljor,  

                                                 
120 Nilsson, ”Romantic love in rhetorical guise”, s. 10. 

http://stephanus.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB1.html
http://stephanus.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB1.html
http://stephanus.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/AT.html
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Din muns myrten, din kropps grönska,  

Blomman i dina blickar, ve mig, jungfru,  

Äpplet vissnar, mullbäret förtvinar,  

Träden tappar bladen, liljorna faller. 

Jämförelser mellan kvinnor och växter är ett genomgående drag i de grekiska romanerna.121 

Charles Barber skriver i artikeln ”Reading the garden in Byzantium: nature and sexuality” att 

en orsak till att de kvinnliga karaktärerna beskrevs på detta sätt av sina manliga 

motsvarigheter var föreställningen om att kvinnligheten var som en vild växtlighet som 

måste ”tämjas” och ”inmuras” av mannen, liksom i formen av en trädgård.122 A.R. Littlewood 

hävdar i sin artikel ”Romantic paradises: the rôle of the garden in the Byzantine romance” att 

Prodromos roman inte innehåller någon beskrivning av en trädgård, men det stämmer inte helt 

och hållet, även om den är betydligt mer kortfattad än i exempelvis Drosilla & Charikles.123 

Den omfattar också ett typiskt ekfrasiskt inslag, om man utgår från de kriterier som De Jong 

skriver om, nämligen det direkta tilltalet till åhörarna/läsarna. Vid detta tillfälle är det 

Dosikles som i sin redogörelse för Kratandros berättar om trädgården: 

Ἰδὼν ἔφης ἄν εὐφυῶς οὐδ' ἀσκόπως, 

ὡς τηλικαύτας ἀμπέλους τίκτειν ἔδει 

τὸν τηλικοῦτον οἶνον. αἱ γὰρ μητέρες 

τὰς ἐμφερεῖς φέρουσι μορφὰς τοῖς τέκνοις. 

Ὡς δὲ προῆλθον ἐς μέσας τὰς ἀμπέλους 

(συνηρεφεῖς δὴ παντάπασιν οἱ κλάδοι 

τῇ καταπύκνῳ συνοχῇ τῶν φυλλάδων, 

ὡς καὶ τὸν ἐγγὺς σφαλερῶς δεδορκέναι), 

τότε ξυνῆλθον ἐς λόγους τῇ παρθένῳ. 

(3.46-54: När du såg dem skulle du säga att de var välvuxna och inte utan avsikt, 

då det är nödvändigt att så stora vinstjälkar producerar 

så mycket vin. Ty mödrar 

bär liknande former som sina barn. 

När jag kom mitt bland vinstjälkarna 

                                                 
121 Littlewood, A.R., ”Romantic paradises: the rôle of the garden in the Byzantine romance”, Byzantine and 

modern Greek studies, (1979), vol. 5, s. 104. 
122 Barber, Charles, ”Reading the garden in Byzantium: nature and sexuality”, Byzantine and modern Greek 

studies, (1992), vol. 16, s. 16. 
123 Littlewood, ”Romantic paradises”, s. 96. 
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(grenarna skuggade överallt 

med den tjocka ansamlingen av löv, 

så att också den som var nära syntes otydligt), 

då förenades jag i samtal med jungfrun.) 

De franska översättningarna har tagit bort det direkta tilltalet, samtidigt som AÖ ändå 

innehåller en jämförelse mellan trädgården och en tavla, vilket måste ses som en aning 

bevarande av inslaget av ekfras: 

Nous nous avancâmes sous un berceau de vignes dont les pampres touffus formoient un 

abri impénétrables, et présentoient à l'œil un tableau charmant. Comment des vignes 

aussi belles n'auroient-elles pas donné des fruits aussi delicieux? 

(AÖ, s. 43: Vi skred fram under en berså av vinrankor vars tjocka druvor bildade en 

ogenomtränglig tillflykt, och presenterade en förtjusande tavla för ögat. Hur skulle inte 

så vackra vinrankor kunna producera så delikata frukter?) 

BÖ: 

Nous allâmes nous promener dans les beaux jardins ce cette maison. 

(BÖ, s. 49: Vi tog en promenad i husets vackra trädgårdar.) 

I imitationen har Beauchamps flyttat motsvarande scen till ett rum i huset: 

Je suivis Rhodante dans la chambre qu'on lui avoit préparée [...] 

(BI, s. 16: Jag följde Rhodante till det rum som man förberett åt henne [...]) 

Denna förflyttning resulterar i att trädgårdens betydelse försvinner, då själva dess innebörd är 

att det var en plats där ett ungt kärlekspar kunde mötas på tu man hand utan några större 

moraliska betänkligheter, om det ansågs tveksamt att de skulle göra samma sak instängda 

tillsammans i ett rum inomhus. Trädgården inbjöd till ett friare möte, just tack vare dess 

underliggande konnotationer; till exempel är det just där som Dosikles försöker övertala 

Rhodanthe om att bryta sitt kyskhetslöfte, och det är självklart ingen slump – trädgården 

symboliserades med fruktbarhet, lust, och naturens (också i form av en kvinnas) frestelse för 

mannen.124 

För att återvända till beskrivningen av Rhodanthes utseende, så låt oss ta en titt på hur 

översättarna har gått till väga. Den anonyme översättaren har nöjt sig med: 

                                                 
124 Littlewood, A.R., ”Romantic paradises: the rôle of the garden in the Byzantine romance”, s. 100. 
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Que sa démarche est noble! comme sa taille est svelte et régulière! on diroit un jeune 

cyprès. 

 (BÖ, s. 30: Vad hennes hållning är ädel! vad hennes midja är slank och jämn! man 

skulle kunna säga en ung cypress.) 

Här har han alltså åtminstone behållit referensen till en cypress. Det andra stycket har 

översatts till: 

Je ne pourrai plus contempler ces graces brillantes de ta jeunesse, admires 

ces traits enchanteurs, cette figure céleste où la rose s'unissoit au lis, ce front 

charmant qu'ombrageoit en boucles légères l'or de sa chevelure flottante! je 

ne savourerai plus avec délice ces baisers plus doux que l'ambroisie! 

(BÖ, s. 101: Jag kunde inte mer betrakta hennes ungdoms lysande behag, 

beundra dessa förtrollande drag, denna himmelska figur där rosen förenade 

sig med liljan, denna förtjusande panna som överskuggades av det svallande 

hårets lätta guldlockar! jag kunde inte med mer glädje avnjuta dessa kyssar 

ljuvare än ambrosia!) 

Det är således uppenbart att så gott som samtliga liknelser med växter har tagits bort förutom 

med rosen och liljan. Beauchamps har i BÖ begränsat beskrivningen till Rhodanthe ytterligare 

till att enbart nämna hennes: ”taille avantageuse et ses charmes ravissans” (BÖ, s. 22: 

fördelaktiga längd och förtjusande behag) i den första passagen, och i den andra har han helt 

och hållet underlåtit att hänvisa till hennes skönhet. 

Även färgerna tycks ha varit av betydelse i beskrivningen, liksom ansiktets detaljer 

och kroppens proportioner och harmoni, såsom här i bok 1: 

Μίμημα λευκῆς χιόνος τὸ σαρκίον, 

παντὸς μέλους σύστοιχος ἀλληλουχία, 

ἄλλου πρὸς ἄλλο δεξιῶς κολλωμένου 

καὶ παντὸς εἰς πᾶν εὐφυῶς ἡρμοσμένου. 

Ὀφρὺς φυσικῶς εὖ γεωμετρουμένη 

εἰς εὐφυοῦς μίμησιν ἡμικυκλίου, 

ὑπόγρυπος ῥὶς καὶ κόρη μελαντάτη. 

Κύκλοι παρειῶν αὐτόθεν γεγραμμένοι, 

Τέτταρες ἀμφοῖν, τῇ μιᾷ πάντως δύο. 

ὧν τοὺς μὲν ἐκτὸς καὶ συνεκτικωτέρους 
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τῆς χιόνος φαίη τις ἂν ἀποσπάδα, 

τοὺς δ`ἐντὸς αὐτῶν ὥσπερ ἠνθρακωμένους 

ἐκ τῶν ἐνόντων αὐτοκαύστων ἀνθράκων. 

Στενὸν κομιδῇ καὶ κατάσφιγκτον στόμα. 

(1.42-55: Hyn en avbild av snöns blekhet, 

alla lemmar koordinerade med varandra, 

den ena skickligt sammanfogad med den andra 

och alla helt och hållet välformat hopsatta. 

Ögonbrynen naturligt väl utmätta 

till en avbild av en välformad halvcirkel, 

en örnnäsa och en svart pupill. 

Cirklar var tecknade där på kinderna, 

fyra på de båda, två på en och samma, 

varav den yttre och omringande 

skulle man kunna säga var ett flak av snö 

den inre av dem liksom glödande 

från självantändande kol. 

en mun ordentligt smal och sammanpressad.) 

I AÖ har översättaren behållit tonvikten på färgerna rött och vitt, samt anletsdragens 

detaljerade beskrivningar: 

La blancheur de sa peau ne cédoit pas à l'éclat de la neige, la juste proportion 

et l'exacte harmonie de ses membres formoient un ensemble parfait; son nez 

est légèrement aquilin, le feu le plus doux anime ses noires prunelles que 

recouvrent deux sourcils dessinés en arcs réguliers. La rose à peine épanouie 

n'a pas ce vif incarnat qui brille sur les joues vermeilles de cette jeune vierge; 

une bouche petite fermée par deux lèvres de corail ne s'ouvre que pour laisser 

admirer un double rang de dents plus blanches que l'ivoire. 

(AÖ, s. 3: Blekheten i hennes hy var inte underlägsen snöns skimmer, hennes 

lemmars rätta proportioner och exakta harmoni bildade en perfekt helhet; 

hennes näsa är lätt krokig, den ljuvaste eld livar upp hennes svarta ögon som 

två ögonbryn, tecknade i regelbundna bågar, täcker. Den knappt utslagna 

rosen har inte en så levande röd färg som lyser på denna unga jungfrus 

rodnande kinder; en liten mun tillsluten med två korallfärgade läppar öppnar 
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sig endast för att låta en beundra en dubbel rad tänder vitare än elfenben.) 

I Beauchamps översättning ser samma stycke ut på följande sätt: 

On n'auroit pu rien ajouter ni diminuer à l'exacte proportion de sa taille; une 

prunelle brune brilloit sous des sourcils bien arqués, et relevoit encore l'éclat 

de son teint; le nez un peu aquilin, la bouche étroite et vermeille, les plus 

belles mains du monde; c'étoit enfin un composé de toutes les grâces les plus 

touchantes. 

(BÖ, s. 6: Man hade varken kunnat tillägga eller dra ifrån något på hennes 

längds exakta proportion; ett brunt öga lyste under välvda ögonbryn, och 

förhöjde hennes hys lyster ännu mer; näsan en aning krokig, munnen smal 

och klarröd, de vackraste händerna i världen; det var helt enkelt en 

komposition av alla de mest rörande behag.) 

Låt oss titta på jämförelsen mellan Rhodanthe och statyn av Artemis i bok 1. Det är ett 

ekfrasiskt inslag som vid ett första påseende kan förefalla motsägelsefullt gentemot liknelser 

med växter, som ju är levande ting, medan statyer är döda och onaturliga. Det viktiga i detta 

sammanhang är dock synen på kvinnan som någon som skulle konstrueras och kontrolleras av 

en manlig individ.125 Att sköta en trädgård och att skulptera en staty kräver en stor skicklighet, 

och det är detta som är det väsentliga när kvinnan beskrivs utifrån den manliga karaktärens 

perspektiv. 

Ἠν oὖν τò κάλλος τῆς κόρης χρῆμα ξένον,  

ἄγαλμα σεπτόν, εἰκόνος θείας τύπος,  

εἰς εἶδος Ἀρτέμιδος ἀπεξεσμένον. 

(1.39-41: Flickans skönhet var av ovanligt slag, 

en vördnadsvärd avbild, en modell av en gudalik staty 

utförd i Artemis form.) 

I de två franska översättningarna har inte bara gudinnans namn fallit bort – jämförelsen har 

dessutom blivit omvänd; det vill säga, det är Rhodanthe som sägs kunna stå modell för en 

avbild och inte tvärtom. Översättningen i AÖ: 

Rhodanthe, prodige de beauté, et dont les traits divins eussent pu servir de modèle pour 

                                                 
125 Barber, ”Reading the garden in Byzantium: nature and sexuality”, s. 18. 
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représenter la déesse de forêts. 

(AÖ, s. 3: Rhodanthe, framstående i skönhet, och vars gudomliga drag hade kunnat 

tjäna som modell för att avbilda skogsgudinnan.) 

I BÖ: 

Rhodante, dont la beauté pouvoit servir de modèle pour représenter les plus charmantes 

divinités. 

(BÖ, s. 6: Rhodante, vars skönhet kunde tjäna som modell för att avbilda de mest 

förtjusande gudomligheter.) 

Värt att notera är att just Artemis var kyskhetens gudinna i den grekiska mytologin,126 

vilket ju stämmer väl överens med romanens genomgående betoning på vikten av 

kvinnors kyskhet. 

Om vi övergår till de manliga karaktärerna så används inte ekfras på alls samma sätt. Det 

finns inga jämförelser med statyer eller andra ”konstgjorda” eller ”livlösa” föremål. I 

originalet beskrivs Dosikles så här: 

κλῆσιν Δοσικλῆς, εὐπρεπὴς τὴν ἰδέαν,  

ἄρτι χνοῶσαν ἀνατέλλων τὴν γένυν  

καὶ τὸ πρόσωπον εὐφυῶς περιστέφων  

πρώτοις ἰούλοις τοῖς ἐπιγναθιδίοις,  

τρίχας προΐσχων, ὦ θεοί, καλὰς ἰδεῖν  

(οἷον τὸ βοστρυχῶδες)· ἡ δὲ ξανθότης—  

τεράστιον τὸ κάλλος· ἡ δ’ ὅλη χρόα—  

ὑπὲρ λόγον τὸ θάμβος· ἡ δὲ λευκότης—  

ἡλίκον εἰς ἔκπληξιν· ἡ δ’ ἐρυθρότης—  

ἀμήχανον τὸ χρῆμα. 

(7.214-223: Dosikles vid namn, stilig till uppenbarelsen,  

Precis fått dun på käken  

Och krönande den välformade kinden   

Av det första skägget på käken,  

Höll ut håret, å gudar, vackert att skåda  

(sådana lockar). Blondheten –  

                                                 
126 Daly, Kathleen N., Greek and Roman mythology, A to Z, (2009), New York: Chelsea House, s. 19. 

http://stephanus.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB1.html
http://stephanus.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB1.html
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Framstående skönhet. Hela skinnet –  

Häpnad bortom ord. Blekheten –  

Så slående. Rodnaden –  

Av oemotståndligt slag. 

Också i beskrivningen av Dosikles kan man alltså notera att det vita och det röda betonas; 

hans hy är blek, hans hår ljust och hans kinder rodnar. I översättningarna har detta reducerats 

till: 

La jeunesse, en toute sa fraîcheur, brilloit sur son visage; une grace inexprimable 

animoit ses moindres mouvements. 

(AÖ, s. 110: Ungdomen, i hela sin friskhet, lyste i hans ansikte; en obeskrivlig elegans 

upplivade hans minsta rörelser.) 

respektive: 

Il étoit dans la fleur de sa jeunesse, fait de la plus aimable figure. 

(BÖ, s. 66: Han var i blomman av sin ungdom, med en högst förtjusande figur.) 

Man får därmed knappast något vidare begrepp om hur Dosikles faktiskt ser ut, mer än att han 

är ung och elegant. Har detta då någon betydelse för berättelsen? Skönhetsidealen för både 

män och kvinnor förändras ju över tid, och eventuellt ansågs det på 1700-talets tid av 

tänkande och upplysning inte relevant att nämna hur en man såg ut; det viktigaste var hur han 

agerade. 

I sina nattliga våndor över sin kärlek till Rhodanthe reflekterar Dosikles över sin egen 

person på följande vis: 

Εἰ γοῦν κατʹ ἄνδρα τις τὰ τοῦ κάλλους κρίνει,  

ὡραῖον ἂν μάθοι με τὴν θεωρίαν.  

πολλαῖς γὰρ ἤδη ταῖς μάχαις καὶ πολλάκις  

πολλοὺς στεφάνους εὐκλεῶς ἐδεξάμην.  

Βέβρωκε πολλῶν δυσμενῶν πολλὰ κρέα  

τὸ χαλκοβαφὲς τῆς μαχαίρας μου στόμα  

καὶ ῥεῖθρα πολλῶν ἐκπέπωκεν αἱμάτων,  

πολλῶν ἐνετρύφησε βαρβάρων φόνοις.  

ἐν ναυμάχοις ἤθλησα πολλὰ πολλάκις  

καὶ χερσομάχοις ἀντεταξάμην ὅσοις.  
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Οἶδα στρατηγεῖν, οἶδα τάττειν ὁπλίτας,  

λόχους ἐφιστᾶν παρατρέχειν λόχους,  

τάφρους ὀρύττειν περιστέλλειν πόλεις,  

φράττειν δὲ τάφρους καταστρέφειν πόλεις.  

στρατοὺς συνιστᾶν καὶ στρατοὺς ἀνατρέπειν,  

τειχῶν κατασπᾶν ἐξοχὰς ὑπερλόφους,  

τειχῶν ἀνιστᾶν ἐξοχὰς ἐρριμμένας. 

(2.259-75: Om alltså någon dömer det vackra hos en man, 

skulle han upptäcka att jag var ungdomlig att skåda, 

ty jag har redan i många strider 

ofta mottagit många ärorika segerkransar. 

Bronsspetsen på mina knivar 

har ätit många olyckligas kött, 

och druckit en ström av mångas blod, 

jag har glatts åt många barbarers död. 

I många sjöstrider har jag ofta kämpat, 

och ställts mot lika stora landarméer. 

Jag kan härföra, jag kan formera soldater, 

lägga mig i bakhåll och undvika bakhåll, 

gräva skyttegravar och försvara städer, 

omringa skyttegravar och invadera städer, 

sätta ihop arméer och skingra arméer 

riva ner murars högsta krön, 

bygga upp det som kastats ner från murarnas högsta krön.) 

Detta är alltså Dosikles argument för att han skulle vara värdig Rhodanthe: att han är vacker 

att se på, men framför allt att han är framstående i stridskonst. Så här ser översättningen ut i 

AÖ: 

 Un noble fierté respire sur mon visage: je suis brave d'ailleurs; je na crains pas 

d'affronter les dangers. Plus d'une fois j'ai signalé mon courage; plus d'une fois mon 

épée s'est abreuvée du sang d'un redoutable guerrier. 

(AÖ, s. 32: En ädel stolthet präglade mitt ansikte: jag är för övrigt djärv; jag fruktar inte 

att möta faror. Mer än en gång har jag förevisat mitt mod; mer än en gång har mitt svärd 

druckit blodet från en fruktansvärd krigare.) 
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I BÖ: 

Je suis connu par quelques exploits qui m'ont fait honneur; et, en considération de ma 

valeur, ses parens voudront peut-être me la donner... 

(BÖ, s. 23: Jag är berömd för vissa bedrifter som gjort mig heder; och, med hänsyn till 

min ära, skulle hennes föräldrar kanske vilja ge henne åt mig.). 

I Beauchamps imitation: 

Lisippe mon père suivit le plan d'éducation que vous lui aviez par écrit; je fis d'abord, 

sous un si bon maître, des progès merveilleux, je surpassois tous les jeunes gens de mon 

âge, on me donnoit pour modèle; mes camarades m'aimoient, & s'efforçoient de 

m'imiter. 

(BI, s. 1: Min far Lisippe följde utbildningsplanen som ni gett honom via brev; jag 

gjorde till en början, under en så god mästare, underbara framsteg; jag överträffade alla 

ynglingar i min ålder, man använde mig som förebild; mina kamrater älskade mig och 

ansträngde sig för att efterlikna mig.) 

Betoningen har således förflyttats från Dosikles militära stordåd i originalet och den anonyma 

översättningen, till en mer generell beskrivning av hans ”erövringar” i Beauchamps 

översättning, och slutligen till ett större fokus på utbildning i imitationen. Detta skulle jag 

påstå är ett tecken på att det manliga idealet gått från att vara kunnig inom krigskonst till 

Upplysningstidens betoning på utbildning och kunskap. 

Religion och mytologi 

Det bysantinska riket var kristet, men Rhodanthe & Dosikles utspelar sig i en värld där den 

hedniska mytologin råder. Det finns emellertid detaljer i romanen som låter ana 

kristendomens närvaro. Joan Burton har skrivit artikeln ”Reviving the pagan Greek novel in 

the christian world”, där hon beskriver alla de synbart kristna teman som förekommer i de 

komnenska romanerna, samt tycks mena att dessa är avsiktligt införlivade i texterna: ”[...] the 

revival of the novel in the twelfth century may have been in part motivated by a desire for a 

safe (distanced) forum for broaching sensitive theological subjects.”127 Jag tvivlar inte på att 

denna slutsats är korrekt, men man bör ha i åtanke att Prodromos (och de övriga författarna) 

knappast hade förmågan att frånkoppla sig själva från sin omvärld. För att använda Bourdieus 

terminologi så var de socialiserade in i ett kristet samhälle – deras personliga och 

                                                 
127 Burton, ”Reviving the pagan Greek novel in a Christian world”, s. 182. 
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professionella habitus var påverkade av kristendomen – och oavsett om de var medvetna om 

det eller ej, måste de ha styrts av dessa habitus medan de skrev sina romaner. 

I den filosofiska och moraliska diskussionen mellan Bryaxes och Dosikles menar 

Burton att följande passage tydligt visar att romanen är skriven på medeltiden:128 

Εἶχον μὲν οὖν θρησκείαν αἰτεῖν καὶ γένος, 

ἀλλ' οὐκ ἀπαιτῶ τῆ στολῆ καὶ τῷ λόγῳ 

τούτων ἁπάντων ἐντυχὼν διδασκάλοις.129 

(7.394-96: Jag hade alltså tänkt be om er religion och släkt, 

men jag frågar inte, då jag funnit allt detta 

genom vägledning av er klädsel och ert språk.) 

Burton hävdar att det, i och med den rika variationen av mytologier som existerade i det 

hedniska Grekland, knappast hade varit möjligt att, endast med ledning av en individs kläder 

och språk, sluta sig till hans religiösa övertygelse:  

The concept of a ‘religion’ was alien to ancient Greeks. A barbarian pirate in the ancient 

Mediterranean world (with its potpourri of gods and ritual practices) would hardly have 

been able to discern from a Greek person's dress and language a particular ‘religion’. 

But in the twelfth-century Byzantine Greek world, it would have been a relatively safe 

assumption that Greek dress and language meant Christian religion.130 

Därför skulle det faktum att Bryaxes kände igen Dosikles och Kratandros som greker, och 

därmed fastställde dem som kristna, enligt Burton, bevisa att Prodromos påverkats av sin 

kristna omgivning.  

Så här ser de franska översättningarna av stycket ovan ut. AÖ: 

Je ne vous demanderai pas quelle est votre patrie, quelle est votre naissance, quels sont 

les dieux que vous adorez; votre costume et votre langage m'en ont suffisamment 

instruit. 

(AÖ, s. 117: Jag tänker inte fråga om ert hemland, er härkomst, vilka gudar ni tillber; er 

klädsel och ert språk har upplyst mig tillräckligt om det.) 

BÖ: 

                                                 
128 Burton, ”Reviving the pagan Greek novel in a Christian world”, s. 198. 
129 7.394 
130 Burton, ”Reviving the pagan Greek novel in a Christian world”, s. 198. 
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Je ne vous demande point que vous êtes, ni de quel pays; votre habillement, et la langue 

que vous parlez, me le font déjà connoître. 

(BÖ, s. 73: Jag frågar er inte vilka ni är, inte heller från vilket land; er klädsel, och 

språket ni talar, har redan gjort mig kunnig om det.) 

I Beauchamps översättning finns alltså ingenting om gudar eller religion, och i imitationen har 

han strukit stycket helt och hållet. Beror det på att den religion man tillhörde var en större del 

av identiteten på medeltiden än under 1700-talet? 

Enligt Burton har Prodromos även införlivat flera kristna teman i sin roman, såsom 

återuppståndelse från de döda, nattvard och offer. Hon menar att han använde det skönlitterära 

mediet för att dels ta upp dessa saker till diskussion, vilket inte var en enkel sak i det kristna 

bysantinska riket; och dels dra paralleller till de hedniska grekerna och deras samhälle.131 

Jag menar dock att man inte kan hänföra alla sådana inslag i romanen till ett kristet inflytande. 

Exempelvis menar hon att det går att dra likhetstecken mellan sjömannen 

Nausikrates ”muntra och frivilliga” offer av sig själv i bok 1 och de kristna martyrerna, bland 

annat genom att han gladeligen ser fram emot att festa med de döda i dödsriket.132 Att se fram 

emot ett lyckligt liv efter detta är emellertid inget unikt för den kristna tron, och de slags 

banketter och dryckesslag tillsammans med de döda som Nausikrates säger sig emotse, 

påminner snarare om hedniska religioner, såsom den grekiska eller varför inte den nordiska, 

än om kristendomen. (Det kan också vara värt att påpeka att även Burton givetvis har sina 

subjektiva referensramar som gör att hon tolkar vissa inslag som avgjort kristna, medan andra 

läsare kanske skulle göra en annorlunda tolkning. Det är viktigt att forskare också granska sig 

själv innan man drar alltför långtgående slutsatser om författares eventuella alluderingar.) 

Även om Rhodanthe & Dosikles alltså skrevs i ett kristet samhälle, så utspelar sig 

berättelsen i ett hedniskt Grekland, och de gudar som förekommer är de grekiska. I och med 

översättningen till franska inträffar dock en intressant och till synes oförklarlig förändring: i 

stort sett samtliga grekiska gudanamn ersätts med de romerska motsvarigheterna. Följande 

exempel kommer från bok 6: 

Ὠρχεῖτο πληθὺς τῶν πικρῶν 'Εριννύων, 

ἐπετραγῴδουν τοῖς κακοῖς οἱ Τιτάνες, 

ἔπαιζε Παλλάς, εἶχεν ἡδονὴν Ἄρης.  

(6.119-21: En skara av onda erynnier dansade, 

                                                 
131 Burton, ”Reviving the pagan Greek novel in a christian world”, s. 214. 
132 Burton, ”Reviving the pagan Greek novel in a christian world”, s. 196. 
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titaner uppförde en tragedi för de olyckliga, 

Pallas lekte, Ares hade ett nöje.) 

I den franska AÖ har stycket översatts så här: 

Les déesses infernales et l'impitoyable. Mars promenoient par-tout leurs fureurs 

homicides. 

(AÖ, s. 96: De infernaliska och obarmhärtiga gudinnorna. Mars förde med sig deras 

mordiska raseri överallt.) 

Här har översättaren alltså använt sig av en så kallad ”generalisering”, när han bytt ut det 

specifika ordet ”erynnierna” mot det mer generella ”gudinnorna”. Samma strategi har använts 

i den beskrivning av Rhodanthe i bok 1, som jag tog upp i föregående kapitel, där hon i 

originalet liknas vid gudinnan Artemis, men i översättningarna istället jämförs med 

en ”gudinna” och ”gudomligheter”. 

Vad är då orsaken till detta utbyte av gudanamn? De romerska namnen var förvisso 

enklare att ”förfranska” än de grekiska, men är det den enda förklaringen? Dessvärre tycks det 

inte finnas något tydligt svar på den frågan. Däremot var det med största sannolikhet så att 

kunskapen om gudarnas respektive identiteter och mytologiska roll var mer utbredd på 1100-

talet jämfört med 1700-talet, och därmed bidrog till en djupare förståelse av berättelsen som 

sådan. Ett tydligt exempel på det är guden Hermes som ju var talekonstens gud och som finns 

med från början till slut genom hela romanen. Det är han som visar sig för Rhodanthe i 

hennes dröm och utlovar att hon ska få gifta sig med Dosikles, och det är i hans tempel som 

bröllopet slutligen står. Hermes romerska motsvarighet Merkurius nämns förvisso i de franska 

översättningarna, men frågan är om han inte snarast uppfattades som en gud bland många, än 

som företrädare för en av de färdigheter som var allra viktigast i det bysantinska riket, 

nämligen retoriken. Liksom Roilos skriver så är det tämligen anmärkningsvärt att just Hermes 

valts som beskyddare åt det unga kärleksparet, istället för någon av de mer traditionella 

kärleksgudomligheterna.133 

Ett annat mytologiskt inslag i Rhodanthe & Dosikles är naturligtvis det orakel som ges 

till fäderna Straton och Lisippe i bok 9. För att finna sina barn reser de slutligen till oraklet i 

Delfi för att få hennes råd. Orakelsvar var sällan lättbegripliga, utan gåtfulla och tvetydiga.134 

I originalet tolkar också de två fäderna spådomen helt olika, då Straton tror att det betyder att 

                                                 
133 Roilos, Amphoteroglossia, s. 51. 
134 Nilsson, ”Romantic love in rhetorical guise”, s. 18. 
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Rhodanthe och Dosikles är döda, medan Lisippe förstår att de ännu lever och befinner sig på 

Cypern. 

Τίπτε, δύω γενέτα πολυηράτοιο τε μόσχου 

πόρτιός θʹ ἁπαλῆς σκολιὰς δίζεσθε κελεύθους; 

Χέρσῳ ὑφʹ ἁλικλύστῳ, ζῳοτρόφον ποτὶ νᾶσον, 

ἣν λάχε Κυπρογένεια, Πόθου γενέτειρ' Άφροδίτη 

(ἠὲ παρασχομένη τόδε οὔνομα ἠὲ λαβοῦσα) 

δερκόμενοι βιόωντας λεύσετε. Άλλʹ ἐπὶ πάτρης 

στέψαθʹ ὑπὸ στεφάνοισι τροπαιοφόρου Κυθερείης. 

τοὺς γὰρ Ἔρως τε Πόθος τε καὶ Άφρογένεια Κυθήρη 

δμήσατο θειοδέτοιο ἀλυκτοπέδῃσι σιδάρου. 

(9.196-205: Varför, två fäder saknar ni en mycket älskad kalv 

och en mjuk ung kviga på en krokig väg? 

På ett vågsköljt land, på en djurfödande ö, 

som fruktbara Cypern-födda, Afrodite, moder till Kärleken 

(detta namn antingen givet eller taget) 

ser ni var de levt. Men i det landet krön dem med kransar av den vindburna Kythereia. 

Ty Eros och Kärleken och skumfödda Kythereia 

har tämjt dem med oupplösliga kedjor av gudarna.) 

Översättningen i AÖ ser ut så här: 

Pourquoi si long-temps errer sur les traces d'un taureau vigoureux et d'une 

blanche génisse? Une île s'élève sur les flots: la belle Cypris y tient son 

empire et lui donne son nom: là vous pourrez revoir vos enfants. Sachez 

toutefois que vous ne devez pas y goûter long-temps le plaisir de vous 

retrouver avec eux. Revenez dans votre patrie, tressez des couronnes et des 

guirlandes; car Vénus et l'Amour ont mis un terme à leurs malheurs, et 

l'inflexible destin les a réunis pour jamais. 

(AÖ, ss. 143-144: Varför irra så länge i spåren av en livlig tjur och en vit 

kviga? En ö reser sig ur strömmarna: den vackra Cypris har där sitt rike och 

ger den sitt namn: där ska ni återse era barn. Vet emellertid att ni inte länge 

får smaka på nöjet av att åter befinna er med dem. Återvänd till ert 

fosterland, krön dem med kransar och girlander; ty Venus och Amor har satt 
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ett stopp för deras olyckor, och det orubbliga ödet har förenat dem för alltid. 

Översättningen tycks emellertid ha orsakat svårigheter, vilket den anonyma översättaren 

villigt medger, då han i en fotnot efter oraklet skriver följande: 

Il nous a été impossible de reproduire l'ambiguité de cet oracle qui alarme 

Straton. Le texte est si altéré qu'on n'en peut saisir le sens; et le traducteur 

latin se tourmente vainement pour le faire apercevoir. D'ailleur l'équivoque 

paroît ne dépendre que d'un point mal placé et d'une fausse prononciation; on 

ne gagne pas beaucoup à comprendre de pareilles finesses. 

(AÖ, s. 144: Det har varit omöjligt för oss att återge tvetydigheten i detta 

orakel som oroade Straton. Texten är så pass förändrad så att man inte kan 

uppfatta innebörden; och den latinska översättaren plågar sig förgäves för att 

göra den märkbar. I vilket fall som helst tycks dubbeltydigheten endast bero 

på en felplacerad punkt och ett felaktigt uttal; man vinner inte mycket på att 

förstå liknande finesser.) 

Översättaren menar alltså att det inte går att översätta orakelsvaret på ett fullgott sätt, och att 

han därför delvis har skrivit om det, till exempel att Venus och Amor har satt stopp för 

Rhodanthes och Dosikles olyckor. Detta uttalande skulle ju kunna tolkas både som att de har 

dött och att deras otur har vänt; översättaren har därmed använt sig av den 

översättningsstrategi som kallas för ”kompensation” genom att införa en egen dubbeltydighet 

som inte återfinns i originalet. 

Beauchamps tycks, å sin sida, inte ha bekymrat sig om att ens försöka överföra 

oraklets mångbottnade spådom till franska, utan nöjer sig med en formulering som endast kan 

tolkas till det bättre: 

Pour trouver deux objets si chers à vos desirs, vous avez, vainement, le cœur 

gros de soupirs, traversé mille contrées, par tant de mers séparées; rendez-

vous enfin dans ces lieux, qui portent le nom de la mère du plus aimable des 

Dieux: c'est là que, jouissant d'une santé prospère, vous-pourrez trouver vos 

enfans: mais vous feriez des efforts impuissans pour rompre la chaine 

constante, dont l'immuable sort tient, contre votre attente, pour jamais 

attachés ces deux jeunes amans. 

(BÖ, ss. 99-100: För att hitta de två föremål som är er så kära, har ni, 

förgäves, med hjärtat tungt av suckar, korsat tusen regioner, skilda av så 
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många hav; ta er slutligen till dessa platser, som bär namn efter modern till 

den mest älskvärda av gudarna: det är där som ni kan finna era barn, njutande 

av en lyckosam hälsa: men ni skulle göra maktlösa försök att bryta den 

beständiga kedjan, vars bestående sort håller, tvärt emot er förhoppning, för 

att alltid förena dessa två unga älskande. 

Han utelämnar helt omnämnandet av Afrodite, Eros och Kythereia, och talar endast 

om ”modern till den mest älskvärda guden”. Detta kan betraktas som ett domesticerande 

grepp av Beauchamps, eftersom originalversionen kräver en viss kunskap om grekisk 

mytologi för att man som läsare ska förstå det helt och hållet. 

I imitationen finns inte detta orakel med över huvud taget. Hela episoden 

sammanfattas med: 

 [...] Straton et lui venoient de consulter l'oracle de Delphes, qui leur avoit promis qu'ils 

retrouveroient leurs enfans à Chypre, qu'ils avoient pris la route de cette ville, & qu'ils 

espéroient les ramener bientôt à Abydos. 

(BI, s. 78: Straton och han hade just rådfrågat oraklet i Delfi, som lovat dem att de 

skulle återfinna sina barn på Cypern, att de styrt kosan mot denna stad, och att de 

hoppades att snart kunna återföra dem till Abydos.) 

Här finns således ingenting av svårtolkade spådomar, utan till och med ett löfte från oraklets 

sida, samt en klar och tydlig instruktion om var Rhodanthe och Dosikles finns. Däremot har 

Beauchamps lagt till ett orakel i inledningen till imitationen, vilket lyder som följer: 

Le beau Nirée enlève Hélène, je les vois esclaves tous deux; contre lui ta colere est 

vaine, un jour tu combleras ses vœux. 

(BI, s. 2: Den vackre Nireus för bort Helena, jag ser dem båda som slavar; mot honom 

är din ilska förgäves, en dag kommer du ge vika för hans önskningar.) 

En annan intressant analys kan göras av den passage som beskriver ytterligare ett mytologiskt 

inslag i romanen, nämligen begravningsceremonin för Stratokles son Agasthones i bok 3. AÖ 

följer nästan ordagrant originalet, medan BÖ har förkortat stycket och dessutom lagt till: 

[...] et, après avoir goûté le premier des victimes immolées, nous achevâmes le sacrifice 

par un grand festin, qui termine d'ordinaire ces sortes de cérémonies. 

(BÖ, ss. 50-51: och efter att ha smakat det första av de offrade djuren, fullbordade vi 

offret med en stor fest, som vanligtvis avslutar denna sortens ceremonier.) 
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Varför Beauchamps hävdar att begravningsriterna alltid slutar med en fest är oklart. Också i 

imitationen har han adderat detaljer på eget bevåg: 

Après l'éloge du mort, & les libations accoutumés, on immola à ses mânes, un taureau 

de deux ans, on jetta dans le bucher les chairs de la victime qui furent consumées avec 

le corps. 

(BI, s. 19: Efter begravningstalet, och de sedvanliga libationerna, offrade man enligt 

sina seder, en tjur på två år, man kastade på bålet offrets kött som förtärdes tillsammans 

med kroppen.) 

Här kan vi notera att Beauchamps dels uppger tjurens ålder, men även att kroppen eldas upp. 

Dessa två stycken från Beauchamps kan också delvis vara exempel på en sorts ”utbildande” 

intention från hans sida, där han försöker upplysa sina läsare om vissa historiska (sanna eller 

inte) fakta. 

I originaltexten säger Glaukon: 

”ὦ τέκνον” εἶπε ”τοῦ φίλου Στρατοκλέος, 

κύημα καλὸν τῆς ἀγαθῆς Πανθίας, 

οὕτως ἀωρως ἐξαλειφθὲν ἐκ μέσου 

καὶ τὰς πατρῴας ἐξαλεῖψαν ἐλπίδας, 

ταύτας θανόντι χοὰς τέθυκά σοι, 

τούτων ταφέντι τῶν κρεῶν ἀπηρξάμην.” 

(3.92-97: ”O barn” sade han ”till kära Stratokles, 

den goda Panthias vackra avkomma, 

i förtid har du berövats oss 

och förstört faderns hopp, 

jag har offrat denna dryck till dig i döden, 

jag har offrat detta kött för din begravning.”) 

Det grekiska verbet  èÜðôù översätts enligt LSJ som ”honour with funeral rites”, med 

tillägget att det i homerisk tid innebar kremering och senare handlade om begravning i 

jorden.135 Själva begravningsritualen som beskrivs är ju tydligt hednisk snarare än kristen, 

även om Prodromos inte skriver i klartext att kroppen brändes upp. Beauchamps väljer dock 

att göra den tolkningen, möjligtvis som ett led i sin hellenisering av romanen.136 

                                                 
135 LSJ, http://stephanus.tlg.uci.edu/lsj/#eid=49201&context=lsj&action=from-search, (hämtad: 2016-05-09). 
136 Elizabeth Jeffreys har i sin engelska översättning valt att översätta den sista raden med: ”I make a first 

http://stephanus.tlg.uci.edu/lsj/#eid=49201&context=lsj&action=from-search
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Den libertinska litteraturen 

Beteckningen ”libertinsk litteratur” förknippas kanske först och främst med erotisk (eller 

rentav pornografisk) sådan, men de författare som, i synnerhet under 1700-talet, tillhörde den 

libertinska skolan skrev verk som sinsemellan var tämligen olika, även om de många gånger 

uppvisade gemensamma drag. 

Sharon Callens menar i artikeln ”Libertinage et apprentissage dans le roman du 

XVIIIe siècle” att skillnaden mellan libertinsk och erotisk litteratur var att den förra hade sin 

plats och lästes i aristokratin, medan den senare hörde till borgerligheten.137 Callens 

skriver: ”Le 'monde' libertin consiste donc en une société renfermée, guidée par des règles 

implicites qui font qu'elle est vue comme un théâtre dans lequel les gens jouent un rôle.” (Den 

libertinska ’världen’ består alltså av ett stängt samhälle, styrd av implicita regler som gör så 

att den betraktas som en teater där människor spelar en roll.)138 Den fritänkande, libertinska 

naturen var följaktligen endast fri till en viss del; det fanns konventioner och normer att 

förhålla sig till. Aristokraterna skrev fördömande om det världsliga ”folket”, men befann sig, 

paradoxalt nog, i sin privilegierade ställning just tack vare att de lägre klasserna beundrade 

och aspirerade på en plats bland dem.139 Det allt överskuggande ledordet bland libertinerna 

var frihet – att tänka, handla och skriva vad man ville, i fråga om allt från politik till erotik.140 

Som jag har nämnt var imitationen en form av överföring från ett språk till ett annat 

som var vanligt förekommande och icke ifrågasatt under 1700-talet. Som McMurran skriver 

så kunde det latinska begreppet imitatio betyda olika saker: i England, till exempel, kunde en 

imitation av en antik text ha moderniserats med samtida namn, platser och historiska 

händelser; det kunde beteckna imitationen av en särskild författare; eller, såsom Beauchamps 

arbetade, vara en typ av verk som byggde på antikt material. Gränsen mellan översättning och 

imitation var också den flytande, men skaparen av en imitation betraktades snarare som en 

författare än som översättare.141 

 Vi har redan tittat på hur libertinerna – eller ”les belles infidèles” – fritt tolkade och 

omarbetade litteratur på andra språk, men hur såg deras egen litteratur ut, och hur märks det 

libertinska inflytandet av i Beauchamps imitation? 

                                                 
offering of this meat for you in your grave.” Jeffreys, Four Byzantine novels, s. 54. 

137 Callens, Susan, ”Libertinage et apprentissage dans le roman du XVIIIe siècle”, (2008), Gent: Universiteit 

Gent, s. 10. 
138 Callens, ”Libertinage et apprentissage dans le roman du XVIIIe siècle”, s. 13. 
139 Callens, ”Libertinage et apprentissage dans le roman du XVIIIe siècle”, s. 13. 
140 Callens, ”Libertinage et apprentissage dans le roman du XVIIIe siècle”,  s. 6. 
141 McMurran, The spread of novels, s. 17. 
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Berättare och berättande 

För det första var det vanligt att de libertinska romanerna skrevs som memoarer, 

eller ”pseudo-memoarer”, berättade i första person, och gärna adresserade som ett brev till en 

vän som bett om redogörelsen.142 Genom det direkta tilltalet till denne vän hade man också 

för avsikt att utbilda eller vägleda läsarna.143  

I imitationen är det huvudpersonen Dosikles som fungerar som en ”intern berättare”, 

vilket alltså innebär att han själv spelar en roll i historien.144 Hans karaktär är medveten om 

sin funktion som berättare, vilket visas i inledningen där han deklarerar sitt syfte att ge en 

trogen redogörelse för sina äventyr. Den första radens: ”Vous me pressez, ô Philoxène...” (BI, 

s. 1: Ni pressar mig, o Philoxène...) liknar i allra högsta grad libertinernas sätt att rikta sina 

historier till en särskild person. Senare i romanen finner vi också ett exempel på hur berättaren 

Dosikles, via denne Philoxène, vill ge sina läsare ett visdomsord: 

Convenez, ô Philoxène! que Cratandre savoit obliger de bonne grace; ce dernier service 

me l'eût rendu plus cher, si j'avois été capable de l'aimer davantage; il évita mes 

remercimens. 

(BI, s. 79: Medge, o Philoxène! att Kratandros visste hur man med glädje gjorde sin 

plikt; denna sista tjänst skulle ha gjort honom än mer kär för mig, om jag varit kapabel 

att älska honom mer; han undvek mina tacksägelser.) 

Eftersom imitationen fokaliseras av Dosikles är informationen man får om de övriga 

karaktärerna följaktligen mer begränsad. Beauchamps är dock inte helt och hållet konsekvent i 

sin fokalisering, eftersom Dosikles berättar om episoder som ägt rum utan hans närvaro, 

exempelvis samtalet där Gobryas ber Mistylos om att få gifta sig med Rhodanthe, innehållet i 

breven som skickas mellan Mistylos och Bryaxes, mottagandet av Artaxanes, samt Kratandros 

och Kratons konversation på fartyget på väg till Cypern, där de kommer överens om att 

hemlighålla att Rhodanthe befinner sig där (BI, s. 63). 

Denna inkonsekvens skulle kunna minska trovärdigheten till Dosikles som en 

sanningsenlig berättare, i och med att han uppenbarligen antingen dragit egna slutsatser om 

vad som inträffat, eller fått det berättat för sig i efterhand. Hans inledande försäkran om att det 

rör sig om en trogen redogörelse har förstås för avsikt att övertyga läsarna om att det han 

skriver faktiskt är sant. Senare i romanen ger Dosikles ännu ett prov på sin (påstådda) 

                                                 
142 Sultan, Élise, ”Les expériences imaginaires des romans libertins du XVIIIe siècle”, Philonsorbonne, (2013), 

vol. 7, s. 103. 
143 Callens, ”Libertinage et apprentissage dans le roman du XVIIIe siècle”, s. 86. 
144 De Jong, Narratology and classics, s. 19. 
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uppriktighet i beskrivningen av Myrillas kärlek till honom. Han säger: 

Je me reproche d'être entré dans ces détails, j'aurais dû cacher les faiblesses de cette fille 

infortunée; mais, Philoxène, je ne les révèle qu'à vous. 

(BI, s. 75: Jag förebrår mig för att ha gått in på dessa detaljer, jag borde ha dolt denna 

olyckliga flickas svagheter; men, Philoxène, jag avslöjar dem bara för er.) 

Kratandros berättelse har även den förändrats en hel del i Beauchamps imitation. I originalet 

(samt i översättningarna) bör Kratandros ses som en tertiär berättare, medan Dosikles är den 

sekundära, eftersom det är han som relaterar historien för de sekundära åhörarna på middagen 

hos Glaukon. Dosikles själv blir således en tertiär ”narratee” till Kratandros. I imitationen är 

däremot Dosikles både primär berättare och primär ”narratee”, och Kratandros är den 

sekundära berättaren. 

I samtliga versioner inleder Kratandros med att presentera sig själv och sin familj, 

samt förklara sin kärlek till den unga Chrysochroée; det som sedan följer i Beauchamps 

imitation är helt och hållet annorlunda. Här beskrivs till exempel hur Kratandros brukade se 

Chrysochroé i Venus tempel: 

Je la suivis au temple de Vénus, elle ôta son voile en présence de la déesse; 

je la vis, & j'en devins passionnément amoureux. O Vénus! m'écriai-je dans 

mes premiers transports; si par ta faveur je plais à Chrysochroé, si tu m'en 

rens possesseur, je te promets un sacrifice de deux colombes, & de deux 

passereaux. 

(BI, s. 21: Jag följde henne till Venus tempel, hon avlägsnade sin slöja i 

gudinnans närvaro; jag såg henne, och jag blev passionerat förälskad i henne. 

Å Venus! skrek jag i mina första hänryckningar, om jag genom din ynnest 

tilltalar Chrysochroé, om du gör mig till härskare över henne, lovar jag dig 

ett offer av två duvor, och två sparvar.) 

I originalberättelsen sägs ingenting om hur Kratandros och Chrysochroé egentligen träffas 

första gången, medan Beauchamps vill införa ett hedniskt – och mycket talande – inslag, 

nämligen att de möts i kärleksgudinnan Venus tempel. Löftet om att offra två duvor och två 

sparvar kan förefalla besynnerligt, men kan delvis ha sin förklaring i att just duvan och 

sparven är två av Afrodites symboler.145 

                                                 
145 Breitenberger, Barbara, Aphrodite and Eros: the development of erotic mythology in early Greek poetry and 

cult, (2007), New York: Routledge, s. 18. 
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Därefter adderar Beauchamps – trogen den libertinska traditionen – ett politiskt 

element, via följande stycke: 

Des intérêts d'état divisoient nos familles: nos peres étoient chefs de deux 

factions opposées; il n'y avoit point entre eux de guerre ouverte: ils 

s'estimoient, ils gardoient tous les dehors des bienséance; mais ils ne se 

voyoient pas. Je sentis d'abord toute la force de cet obstacle; cependant, 

comme il n'y avoit rien de personnel entre Androclès, & Craton, je 

m'imaginai que des amis communs pourroient les rapprocher, & les faire 

consentir à l'union de leurs enfans. Vaine espérance! Mon pere venoit de 

rendre à sa patrie un service important: le sénat lui décarna des honneurs 

dont le jaloux Androclès murmura hautement; ses discours peu mesurés 

irritent Craton, qui lui jura une haine immortelle. 

(BI, ss. 21-22: Statsintressen skilde våra familjer åt: våra fäder var 

överhuvuden för två motstående fraktioner; det var inget öppet krig mellan 

dem: de beräknade, utåt visade de hela tiden anständighet; men de träffades 

inte. Jag kände först av kraften i detta hinder; emellertid, eftersom det inte 

fanns något personligt mellan Androkles och Kraton, föreställde jag mig att 

gemensamma vänner skulle kunna närma sig dem, och få dem att gå med på 

en förening mellan sina barn. Fåfänga förhoppnig! Min far hade just gjort sitt 

fosterland en viktig tjänst: senaten hade utfärdat hedersbetygelser till honom 

varför den avundsjuka Androkles muttrade högljutt; hans illa beräknade 

anförande irriterande Kraton, som svor honom odödligt hat.) 

I detta stycke ser vi åter igen ett exempel på hur Beauchamps lagt till ett element som 

definitivt inte förekommer i originalberättelsen, nämligen en fiendskap mellan Kratandros och 

Chrysochroés familjer. Det tjänar därmed som ytterligare ett bevis för hur släktens inflytande 

och betydelse har en avgörande, och negativ, påverkan på individens frihet och lycka. 

Nästa element som skiljer sig åt är tjänarinnan Bryas, som i originalet beskrivs som: 

Ἀλλ’ οὐ λέληθα τὴν φυλάκισσαν Βρύαν 

(1.178: Men jag undgick inte vakterskan Bryas.) 

Det vill säga en kort och intetsägande introduktion. Samma sätt i översättningarna: 

Mais toutes mes précautions ne purent tromper la vigilante Brya. 
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(AÖ, s. 8: Men alla mina försiktighetsåtgärder kunde inte lura den vakande Bryas.) 

respektive: 

Mais malheuresement Bryas, fâcheuse surveillante de ma maîtresse, ne dormoit pas. 

(BÖ, s. 10: Men olyckligtvis sov inte Bryas, min härskarinnas argsinta övervakerska.) 

I imitationen får hon utan tvekan en större roll. Först är det hon som, genom sina iakttagelser i 

templet, ser till att Chrysochroé blir inspärrad på sitt rum, varpå Kratandros vill gå med i 

armén, eftersom: 

La Grèce étoit en guerre avec la Perse. 

(BI, s. 22: Grekland var i krig med Persien) 

Detta är för övrigt en anmärkningsvärd mening, då det skulle betyda att Beauchamps förlagt 

sin historia till 400-talet f. Kr., under de så kallade Perserkrigen, till skillnad från originalet 

som (avsiktligt?) inte innehåller någon tydlig tidsangivelse av det slaget. Kratandros 

bestämmer sig dock, efter en kort överläggning med sig själv, att istället för att be Bryas 

presentera honom för Chrysochroé eller överlämna ett brev till henne, att smyga dit om natten 

på eget bevåg: 

Pourquoi ne le pas entreprendre par moi-même? Vénus guidera mes pas, son fils me 

prêtera ses aîles. 

(BI, s. 23: Varför inte åta mig det själv? Venus ska leda mina steg, hennes son ska låna 

mig sina vingar.) 

I originalet resonerar han däremot såhär: 

ἁλοὺς δὲ τὴν ἐνοῦσαν ἐν στέρνοις φλόγα 

δήλην καθιστῶ τῇ κόρῃ διʹ ἀγγέλου. 

Ἤκουσεν ἡ παῖς, καὶ προσέσχε τῷ λόγῳ 

καὶ μοι κατηγγύησεν αὐτῆς τὸν γάμον. 

(1.165-68: Gripen av en eld i bröstet 

som jag gjorde tydlig för flickan genom en budbärare. 

Barnet hörde mig, och litade på meddelandet 

och lovade mig sig själv till bröllop.) 

Här väljer Kratandros alltså att försäkra sig om Chrysochroés medgivande innan han uppsöker 

henne i hemmet, samtidigt som syftningen på bröllop finns även här, liksom i resten av 
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romanen. Därpå följer den tragiska scen där Chrysochroé dödas av ett missriktat stenkast från 

en slav, vilken Beauchamps beskriver som: 

Plus furieuse qu'une lionne dont un chasseur Numide a enlevé les petits. 

(BI, s. 24: Ilsknare än ett lejon vars ungar en numidisk jägare rövat bort.) 

Varifrån han fått denna anspelning på det forntida afrikanska landskapet Numidien är 

synnerligen oklart. 

I den efterföljande rättegången skiljer sig också Androkles redogörelse för vad som 

hänt mellan original och imitation. 

Ταύτην ὁ λῃστὴς οὑτοσὶ κτείνει λίθῳ, 

νύκτωρ ὑπελθὼν τὴν ἐμὴν κατοικίαν. 

(1.341-42: Denna våldsverkare dödade henne med en sten, 

när han om natten kom till min bostad.) 

Ce jeune débauché, dit-il, en me regardant, la vit au temple; son cœur s'ouvre 

à des desirs criminels. Poussé par sa passion, peut-être par celle de son pere: 

Eh! que ne peut point la haine? Il forme l'infâme dessein d'attenter à sa 

pudeur, & de me déshonnorer; il gagne à prix d'argent un de mes esclaves, 

qui l'introduit furtivement chez moi pendant la nuit; il la sollicite, il la presse, 

il employe les prieres & les menaces, tout est inutile, la vertu donne des 

forces, l'innocente victime de sa brutalité se défend avec un courage au-

dessus de son sexe, au-dessus de son âge. 

(BI, s. 26: Denne unge vällusting, sade han, och tittade på mig, såg henne i 

templet; hans hjärta öppnade sig för kriminella lustar. Driven av sin passion, 

kanske av sin faders: Eh! vad kan inte hatet åstadkomma? Han utformar den 

skändliga planen att kränka hennes kyskhet, och att vanhedra mig; för en 

summa pengar övervinner han en av mina slavar, som i hemlighet ger honom 

tillträde till mig om natten; han befaller henne, han tvingar henne, han 

begagnar sig av böner och hot, allt är förgäves, kyskheten ger kraft, det 

oskyldiga offret för hans brutalitet försvarar sig med ett mod främmande för 

sitt kön, främmande för sin ålder.) 

Här utmålas Kratandros verkligen som en våldtäktsman, och Androkles misstänker dessutom, 

osympatiskt nog, att det var hans egen heder som var målet för attacken, och inte hans dotter. 

Kratandros berättelse avslutas slutligen med att han inte bara, som i original och 
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översättningar, flyr ombord på ett skepp och tillfångatas av barbarerna, utan däremellan även 

hinner med att bli såld som slav och undervisa en yngling i det grekiska språket: 

Je fus acheté par un maître assez traitable; il avoit un fils qu'il aimoit passionnément, il 

me destina à lui apprendre la langue greque. 

(BI, s. 32: Jag köptes av en ganska godhjärtad herre; han hade en son som han älskade 

passionerat, han ålade mig att lära honom det grekiska språket.) 

Se där ytterligare en libertinsk detalj – utbildningen! 

Tid 

Vad gäller tidsperspektivet tar imitationen sin början när Dosikles är ”knappt tolv år” (BI, s. 

1). Därpå förflyter en viss tidsperiod – men vi får inte veta hur länge – innan själva 

kärleksäventyret tar sin början. Det är uppenbart att Beauchamps eftersträvat en tydlig 

inledning och ett tydligt slut, där alla trådar ska ha knutits ihop och alla karaktärer ska ha mött 

sitt öde, antingen lyckligt eller olyckligt. En av de saker som Beauchamps beklagar sig över i 

förordet, nämligen att textmaterialet bitvis var oordnat, ointressant och osammanhängande 

tycks han därmed ha försökt avhjälpa. 

 Trots att imitationen är väsentligt kortare än originalet, så utspelar den sig över ett 

längre tidsspann. Inte endast på grund av att berättelsen tar sin början i huvudkaraktärernas 

barndom, utan också eftersom Beauchamps förlänger historien på ett flertal ställen, till 

exempel i inledningen efter att Dosikles har sett Rhodanthe för första gången, men ännu inte 

insett att han älskar henne. Här beskrivs hur det passerar flera dagar innan han gör någonting 

åt sin förälskelse: 

Quelques jours se passerent de la sorte, j'avois, pour ainsi dire, oublié Rhodanthe. 

(BI, s. 5: Några dagar förflöt på samma sätt, jag hade, så att säga, glömt Rhodanthe.) 

Det längre tidsperspektivet kan även noteras i följande rader: 

Notre amitié croissoit de jour en jour 

(BI, s. 34: Vår vänskap växte dag för dag) 

Elle s'y arrêta quelques jours 

(BI, s. 54: Den stannade kvar i några dagar) 

L'orage dura deux jours... 

(BI, s. 56: Stormen varade i två dagar...) 
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Deux jours se passerent sans nouvelles alarmes 

(BI, s. 37: Två dagar förflöt utan nya förskräckelser) 

Det faktum att berättelsen utgår från Dosikles upplevelser inverkar även på tidsperspektivet i 

romanen, eftersom exempelvis Rhodanthes historia – som i originalet berättas i bok 7 efter att 

kärleksparet skilts åt – framkommer först efter återföreningen hos Kraton, då hon själv kan 

återge den (BI, ss. 67-68). Effekten blir onekligen att Rhodanthes öden upplevs som ett 

sidospår, och Dosikles framstår än mer som romanens huvudkaraktär. I originalet och 

översättningarna får Rhodanthe dessutom möjlighet att beskriva för Myrilla hur hon upplevt 

hela äventyret, med början från när hon fördes bort av Dosikles, vilket inte får något utrymme 

i imitationen. 

Karaktärer 

Nästa libertinska särdrag är att berättaren ofta är en ung man från överklassen, som kommer 

från en fin familj, men som själv inte har åstadkommit något särskilt och som är ivrig att få ge 

sig ut i världen. Hans kärleksrelation med en ung kvinna stöter på många hinder, varav det 

svårast överkomliga är hennes kyskhet.146 

 I Beauchamps version av Rhodanthe & Dosikles är Dosikles visserligen av hög börd, 

men medan han i Prodromos original, liksom i de båda översättningarna, räknar upp alla 

militära bragder han utfört finns inga tecken på en sådan bakgrund i imitationen. Dosikles 

målas upp som en oerfaren yngling, vilket går i linje med den libertinska litteraturen. 

Dosikles framstår också som betydligt mer osympatisk och ärelysten i imitationen, eftersom 

hans första bevekelsegrund för att befria Rhodanthe från hennes fångenskap är pengar som 

han erbjuds av en av hans mors väninnor: 

Cela vous regarde, Dosiclès, ajouta-t-elle en s'adressant à moi, l'entreprise est digne de 

vous; s'il ne faut, pour mettre à fin l'aventure, que quelques goutes de pluie d'or, je 

m'offre à les faire tomber. 

(BI, s. 3: Det angår er, Dosiclès, tillade hon och vände sig till mig, åtagandet är värdigt 

er; om det endast krävs några droppar guldregn, för att sätta punkt för äventyret, 

erbjuder jag mig att låta dem falla.) 

Det är först efter att han har sett den unga kvinnan som han kommer på andra tankar – här ser 

vi alltså prov på en karaktärsförändring: från självisk och ärelysten till förälskad och 

                                                 
146 Callens, ”Libertinage et apprentissage dans le roman du XVIIIe siècle”, s. 71. 
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medkännande. Man kan möjligen säga att själva karaktären Dosikles har blivit utsatt för en 

amplificatio. 

Vad gäller det övriga persongalleriet så får man intrycket av att det utökats något, 

varav ett exempel är Rhodanthes trolovade Damasippe, som helt oväntat dyker upp i den stora 

striden mellan Bryaxes och Mistylos (BI, s. 52). Han har tidigare endast nämnts vid namn i 

romanens inledning (BI, s. 10). Det tycks ha funnits en ovilja att introducera en person i 

berättelsen och därefter lämna honom därhän utan att avslöja hans vidare öden. Följaktligen 

låter Beauchamps Dosikles ta livet av Damasippe för att på så vis ”skriva ut” honom ur 

historien.   

Också de personer som finns med i originalet utvecklas i en del fall. Dosikles och 

Rhodanthes respektive mödrar, som i Prodromos version inte får särskilt mycket utrymme, 

intar i imitationen två skilda ståndpunkter beträffande sina barns framtid. Medan Dosikles 

mor Phylinna längtar efter att återse sin son (BI, s. 77), är Rhodanthes mor Phryne (med 

rätta?) fortfarande rasande på den unge mannen som kidnappade hennes dotter. Det 

intressantaste i denna passage är dock de två fäderna Stratons och Lisippes konversation, där 

de bortförklarar Dosikles beväpnade bortförande som något slags normalt beteende för en ung 

man: 

Dosiclès a fait l'action d'un jeune homme, il ne faut pas que son étourderie point atteinte 

à notre aimité, d'autant plus que nous étions convenus de les marier ensemble. 

(BI, s. 78: Dosikles har agerat som en ung man, man bör inte låta hans tanklöshet skada 

vår vänskap, så mycket hellre som vi har medgett att låta dem gifta sig.) 

Straton fortsätter sedan med att anklaga sin hustru för att ha lovat bort Rhodanthe: 

C'est l'entêtement de Phryna pour le fils de Lécarte, qui a dérangé nos projets, mais je 

lui ferai entendre raison. 

(BI, s. 78: Det är Phrynes insistering på Lécartes son, som har förstört våra planer, men 

jag ska få henne att ta reson.) 

Även Kratandros syster Myrilla får en delvis annorlunda roll i imitationen. Först och främst 

får hon en mycket mer omfattande beskrivning, vilket än en gång bevisar hur de djupare 

personporträtten spelade en viktig roll i den libertinska litteraturen: 

La sœur de Cratandre étoit belle, du moins je l'entendois dire à tous ceux qui 

la voyoient; ce qui paroissoit de son caractère, étoit séduisant; sérieuse & 

badine, enjouée & flatteuse, le desir de plaire lui fournissoit tous les tons 
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dont elle avoit besoin pour réussir; sincère en apparence, elle avoit l'art de 

cacher sous un dehors indifférent la plus profonde dissimulation; emportée & 

jalouse, elle se livroit sans ménagement à tous les moyens de satisfaire ses 

passions; & toutes ses passions étoient violentes. 

(BI, ss. 71-72: Kratandros syster var vacker, det hade jag åtminstone hört 

sägas av de  som sett henne; det som framträdde i hennes karaktär, var 

förförande; allvarlig och lekfull; gladlynt och smickrande, önskan att behaga 

gav henne alla medel hon behövde för att lyckas; till synes uppriktig kunde 

hon konsten att under ett likgiltigt yttre dölja de djupaste hemligheter; 

hetlevrad och svartsjuk, tog hon utan förskoning till alla medel för att 

tillfredsställa sina lustar; och alla hennes lustar var våldsamma. 

Dessutom utmålas hon av Dosikles som oerfaren i kärlek (vilket var ett populärt tema i den 

libertinska litteraturen, där en ung och oskuldsfull flicka ofta skulle ”läras upp” av en erfaren 

äldre man): 

Je me flattai d'abord que ce ne serait que le goût passager d'une jeune personne sans 

expérience, qui s'attache au premier objet qui lui parait aimable. 

(BI, s. 75: Jag var först övertygad om att det endast var ett övergående intresse från en 

ung person utan erfarenhet, som fäste sig vid det första föremål som hon ansåg 

älskvärd.) 

Även själv beskriver hon sig som oerfaren i ett samtal med Rhodanthe: 

Je n'ai jamais été aimée que par Cratandre. 

(BI, s. 69: Jag har aldrig älskats av någon annan än Kratandros.) 

 I originalet är hon däremot: 

Καὶ καινὸν οὐδέν· παρθένου γὰρ καρδίαν 

ἔρως ὑπελθὼν καὶ γάμου φαντασία 

καὶ νυμφικῶν ἔννοια παστοπηγίων, 

πολλαῖς μερίμναις ἐμμερίζει τὴν κόρην, 

πολλοῖς λογισμοῖς ἐκδιδοῖ τὴν ἀθλίαν, 

ὑφ’ ὧν διασπασθεῖσα καὶ νυκτῶν μέσων 

ἄυπνος ἀνέστηκεν ὡς τῆς ἡμέρας. 

(7.170-76: Och det är inget förvånande. Ty när en jungfrus hjärta 
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intas av kärlek och fantasier om äktenskap 

och föreställningar om brudkammaren, 

tilldelas flickan många bekymmer, 

det ges många funderingar åt den eländiga, 

på vilka hon grubblar också mitt i natten 

och sömnlös står hon upp som om det vore dag.) 

I de båda översättningarna omkrivs hon som: 

La jeune Myrille dont les traits de l'amour avoient déjà blessé le cœur. 

(AÖ, s. 108: Den unga Myrilla vars infall i kärlek redan sårat hennes hjärta.) 

respektive: 

Myrille donc, qui se trouvoit, du côté de l'amour, dans les mêmes chaînes que 

Rhodanthe, comprit aisément les sujet des pleurs de son esclave. 

(BÖ, s. 64: Myrilla alltså, som beträffande kärlek befann sig i samma kedjor som 

Rhodanthe, förstod med lätthet orsaken till sin slavs tårar.) 

I imitationen får Myrilla själv också komma till tals – ytterligare ett sätt att förstärka hennes 

karaktär – i en scen där hon söker upp Dosikles i trädgården och förklarar sin kärlek till 

honom (BI, s. 75). Just denna scen kommer jag att diskutera utförligare i det senare kapitlet 

om hellenisering. Efter att mordförsöket på Rhodanthe misslyckats beslutar sig Myrilla för att 

ta sitt eget liv, vilket sätter en slutgiltig punkt också för hennes roll i romanen. 

En passage som endast förekommer i imitationen är beskrivningen av barbaren 

Bryaxes. Till skillnad mot de övriga skurkarna i romanen tillskrivs Bryaxes såväl goda som 

dåliga egenskaper, och uppvisar kanske snarare likheter med en fransk adelsman än med en 

hednisk barbarkung. Enligt Jouanno är det ett uttryck för Beauchamps intresse för 

psykologiska analyser,147 och det är förvisso i princip det mest djuplodande personporträttet 

som tecknas i romanen: 

Ce prince, dont j'aurois dû plûtot vous tracer le caractère, étoit assez humain 

pour un roi barbare; il avoit un fonds d'équiténaturelle qui perçoit 

quelquefois à travers les préjugés de l'éducation & du despotisme. Quand il 

suivoit les maximes d'une politique rigoreuse, il vouloit toujours mettre les 

apparences de la justice de son côté; il n'étoit pas brave, quoiqu'il affectât de 

                                                 
147 Jouanno, ”Fortune d'un roman byzantin à l'époque moderne”, s. 223. 
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le paroître; il eût été dangereux de lui laisser appercevoir qu'on ne le croyoit 

pas tel. Il parloit sans cesse de guerre, & ne la faisoit jamais que par ses 

généraux. Il formoit chaque hiver des projets magnifiques de campagne pour 

le printemps; il faisoit partir ses équipages, il annonçoit le jour de son départ, 

mais il trouvoit toujours quelque prétexte pour rester; & ne sortoit de son 

palais, que pour aller à la chasse. Au reste il aimoit les gens d'ésprit, & se 

piquoit lui-même d'en avoir; on pouvoit sans crainte n'être pas de son avis 

dans les choses indifférentes: il railloit avec peu de finesse, mais il ne 

s'offensoit point d'un bon mot ou d'une répartie ingénieuse. 

(BI, s. 48: Denna prins, vars karaktär jag snarast måste skissa upp för er, var 

ganska mänsklig för att vara en barbarkung; han hade en jämlik karaktär som 

ibland gick emot fördomar om utbildning och depotism. När han följde den 

rigorösa politikens maximer, ville han alltid ge sken av att ha rättvisan på sin 

sida; han var inte modig, även om han låtsades vara det; det hade varit farligt 

att låta honom märka att man inte trodde på det. Han talade utan uppehåll om 

krig, och utkämpade det aldrig förutom genom sina generaler. Varje vinter 

formulerade han storslagna kampanjprojekt inför våren; han tog ut sina 

ekipage, han annonserade dagen för sitt avtåg, men hittade alltid någon 

undanflykt för att stanna hemma; och lämnade aldrig sitt palats, utom för att 

jaga. För övrigt älskade han andliga människor, och skröt med att själv vara 

en av dem; man kunde  utan fruktan vara av en annan åsikt än han 

beträffande ointressanta saker: han raljerade med föga finess, men blev aldrig 

förnärmad över ett gott skämt eller en slagkraftig replik. 

I denna beskrivning skulle man kunna finna kritik mot kungligheterna, till exempel att de är 

fega, skenheliga, lata, samt att de tror sig vara mer ”spirituella” än vad de faktiskt är. 

Appropå ”spiritualism”, så beskrivs Kratandros på ett utförligare sätt i imitationen än i 

någon av de andra versionerna, nämligen som en man med: 

un air noble, une phisionomie spirituelle, un son de voix touchant, une beauté 

singuliere, tout prévenoit en sa faveur, tout annonçoit sa naissance & son éducation. 

(BI, s. 20: ett ädelt uttryck, en spirituell fysionomi, en rörande stämma, en enastående 

skönhet, allt framstod till hans fördel, allt tillkännagav hans härkomst och utbildning.) 

I AÖ och BÖ beskrivs han endast som ”un jeune homme d'une figure noble” (AÖ, s. 6: en ung 
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man med ädel figur) respektive ”un jeune homme fort bien fait” (BÖ, s. 9: en ung man med 

gott utseende). Alltså beskrivs Kratandros i imitationen med det positiva epitetet ”spirituell”, 

plus att hans goda utbildning betonas. 

Samhälle, religion och politik 

Moral var, bortsett från fantasi, libertinernas viktigaste ledord. Ofta använde de fiktiva 

historier som en arena för att ta upp och diskutera moraliska, filosofiska och sociala 

problem.148 Människornas öden vilar i Rhodanthe & Dosikles hela tiden i gudarnas händer, 

och rädslan för att reta upp dem finns såväl hos greker som barbarer; en gudfruktighet som 

förvisso var mer naturlig på 1100- än 1700-talet. I imitationen kan man emellertid skymta en 

tanke om att den som alltför blint tror på gudar eller övernaturlighet inte är särskilt klartänkta 

personer. Till exempel motiveras Mistylos vägran att överlämna Rhodanthe till Gobryas 

såhär: 

Mystile étoit supestitieux jusqu'à la puérilité; injuste envers les hommes, il ordonnoit à 

son gré de leur vie & de leurs biens, mais il craignoit, ou croyoit craindre les dieux. 

(BI, s. 35: Mystile var vidskeplig på gränsen till naiv; orättvis mot människorna, 

bestämde han efter sitt tycke över deras liv och välmående, men han fruktade, eller 

trodde sig frukta gudarna.) 

I diskussionen mellan Dosikles och Bryaxes inför offerritualen har Beauchamps tagit Dosikles 

kritik mot Bryaxes religiösa motiv ett steg längre. Han säger nämligen: 

Vous faites point un mérite cruel de répandre mon sang par un motif de religion. 

(BI, s. 60: Ni utför endast en grym gärning genom att gjuta mitt blod av ett religiöst 

motiv.) 

Han säger också: 

Est-il possible qu'un prince aussi sage, aussi éclairé, n'ait point encore secoué le joug de 

ces hypocrites qui se revêtent du manteau de la religion pour conseiller le crime, & pour 

le commettre? 

 (BI, s. 61: Är det möjligt att en prins som är så vis, så upplyst, inte har kastat av sig 

hycklarnas ok som klätt om sig i religionens mantel för att tillråda illgärningar, och för 

att begå dem?) 

                                                 
148 Sultan, ”Les expériences imaginaires des romans libertins du XVIIIe siècle”, s. 110. 
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Detta skulle kunna tolkas som ett utslag av den libertinska religionskritiken, eller Beauchamps 

personliga åsikt. Vad gäller det politiska elementet, så finns i samma scen en passage som i 

ursprungstexten lyder: 

Εἰ γὰρ μιᾷ τὰ πάντα συνέζη τύχῃ, 

καὶ δοῦλος οὐδείς ἀλλὰ πᾶς ἐλεύθερος, 

οὐκ ἦν κανών, οὐ μέτρον , οὐ στάθμη βίου, 

οὐ ξυνταγὴ ξύμπαντος, οὐκ εὐταξία, 

τὸ πᾶν δὲ κατέστραπτο καὶ παρεφθάρη. 

Ἐπεὶ δὲ πάντα φυσικὸς τάττει λόγος, 

δούλους ἀνάγκη τυγχάνειν καὶ δεσπότας. 

Ἡ πῶς ἂν οἰκίζοιντο πάντως αἱ πόλεις, 

ἂν ἀνδρὸς οὐ γίγνοιντο προσδεὴς ἀνήρ; 

 (7.364-74: Ty om alla levde samma livsöde, 

och ingen var slav, utan alla var fria, 

fanns det inga regler, ingen proportion, inget värde i livet 

ingen härskare över allting, ingen välordning, 

allt vändes upp och ner och förstördes. 

När naturens logik bestämmer allt, 

är det nödvändigt att det utnämns slavar och herrar. 

Hur skulle städerna kunna bebos över huvud taget, 

om en man inte var i behov av en annan man?) 

Översättningen i AÖ ser ut på ett liknande sätt: 

La nature elle-même fais les maîtres. Sa sagesse a établi cette distinction de rangs. 

(BI, s. 115: Naturen själv har skapat mästare. Hennes vishet har instiftat dessa skillnader 

i rang.) 

I Beauchamps översättning går det däremot att ana ett mer ”politiskt” språkbruk: 

Quel renversement ce seroit dans tout l'ordre politique, si chaque particulier vouloit y 

commander, et personne n'obéir! 

(BI, s. 72: Vilken omkastning i den politiska ordningen det vore, om var och en ville 

styra den, och ingen lyda!) 

För att i imitationen, slutligen, använda sig av ett än mer modernt och samhällsinriktat 
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uttryckssätt: 

même nécessaire [...] qu'il y eût des maîtres & des esclaves, des riches & des pauvres, 

des magistrats & des artisans; il entra dans de grands détails sur les avantages de la 

société, sur le gouvernement des villes & des royaumes. 

(BI, s. 57: till och med nödvändigt [...] att det finns mästare och slavar, rika och fattiga, 

magistrater och hantverkare; han gick in på stora punkter i fördelarna med samhället, 

regeringen, och städer och kungadömen.) 

Att döma av dessa exempel blir det onekligen tydligt att Beauchamps, dels på ett religiöst och 

dels på ett politiskt plan, har blivit betydligt mer ”friare” och mer samtida i sitt ordval i 

imitationen än i sin översättning. Detta belyser följaktligen hur den libertinska litteraturen 

många gånger nyttjades som en arena för att belysa annat än den mest uppenbara handlingen i 

romanen, och därigenom som ett medel för att väcka nya tankar hos läsarna. 

Hellenisering 

Beauchamps ville alltså förstärka Rhodanthe & Dosikles ”grekiska” karaktär, genom att 

hellenisera den ytterligare. Detta åstadkoms genom dels inspiration från de antika romanerna 

(Aithiopika, Leukippe & Klitofon, et cetera), men dels också genom att infoga egna detaljer, 

vilka jag kommer att ta upp i detta avsnitt. Han har dessutom gjort kopplingar till de övriga 

bysantinska romanerna Hysminie & Hysminias och Drosilla & Charikles. 

Inledningsvis bör det påpekas att det inte alltid gjordes någon skillnad mellan den 

grekiska och den bysantinska litteraturen; den sorterades in under samma benämning: ”roman 

grec”.149 Till och med själva ordet ”bysantinsk” var sällsynt; det förekom knappt i några 

samtida lexikon och användes i princip endast för att benämna staden Bysans innan den 

döptes om till Konstantinopel.150 Ingela Nilsson skriver i sin artikel ”Les Amours d'Ismène & 

Isménias, 'roman très connu' – The afterlife of a Byzantine novel in 18th-century France” om 

Beauchamps imitation av Hysminie & Hysminias, som gavs ut 1729, det vill säga sjutton år 

före imitationen av Rhodanthe & Dosikles. Vid en jämförelse av de två imitationerna kan man 

konstatera att Beauchamps har använt sig av samma metoder för att anpassa romanerna enligt 

sitt eget och samtidens tycke och smak. De ekfrasiska beskrivningarna, bland annat av 

Rhodanthe och en vacker bägare, har avsevärt kortats ner, och båda historierna slutar med ett 

dubbelbröllop som inte finns i ursprungsromanerna.151 

                                                 
149 Nilsson, ”Les Amours d'Ismène & Isménias, 'roman très connu'”, s. 9. 
150 Spieser, Jean-Michel, Présence de Byzance, (2007), Gollion: Infolio, s. 13. 
151 Nilsson, ”Les Amours d'Ismène & Isménias, 'roman très connu'”, s. 11. 
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Likheter finns även i de två förorden; Beauchamps medger villigt att: ”J'use la liberté 

que vous m'avez donné; je change, j'ajoûte, je retranche: j'évite des fautes; j'en fais de 

nouvelles” (Jag använder friheten som ni har gett mig; jag ändrar, jag lägger till, jag tar bort: 

jag undviker felaktigheter; jag gör nya). Likaså att han arbetat på ett privat uppdrag från en 

anonym ”Madame L.C.D.F.B.”;152 ett inslag som dyker upp också i förordet till imitationen av 

Rhodanthe & Dosikles, vilket vi ska se längre fram. 

Sammanfattningsvis är det intressant, men naturligtvis svårt, att spekulera i hur 

Beauchamps resonerat i sitt arbete och vilken inställning han egentligen hade gentemot den 

bysantinska litteraturen. Imitationen av Hysminie & Hysminias är, enligt Nilsson, en 

helleniserad adaption influerad av de klassiska grekiska romanerna,153 och i Rhodanthe & 

Dosikles tycks han ha återanvänt vissa element och strategier som var vanligt förekommande i 

övrig grekisk och bysantinsk litteratur, helt oberoende av huruvida de passar in i 

originalberättelsen eller inte. Ett exempel på detta är hur Beauchamps ser till att också 

Kratandros får stå som brudgum i slutet av romanen. Redan vid deras första möte i fängelset 

smider Dosikles nämligen denna plan: 

Je formai tout-à-coup le dessein de lui faire épouser ma sœur, mais je n'en dis rien alors. 

(BI, s. 32: Jag utarbetade genast en plan för att få honom att gifta sig med min syster, 

men jag sade inget om det då.) 

Mycket riktigt förälskar sig Kratandros och Dosikles syster Nausikléa också i varandra när de 

träffas i slutet av romanen, och det hela utmynnar i ett dubbelbröllop för de två unga 

kärleksparen (BI, s. 84). Samma slut återfinns i Beauchamps översättning/imitation av 

Hysminie & Hysminias, vilket kan förklara varför detta tillägg återfinns även i Rhodanthe & 

Dosikles. 

En scen som uppbär tydliga likheter med romanen Drosilla & Charikles, skriven av 

Niketas Eugenianos, utspelar sig i en trädgård på Cypern, där Myrilla försöker övertala 

Dosikles om att överge Rhodanthe för hennes skull. I imitationen skriver Beauchamps: 

[...] Regardez-moi, cruel; avant la démarche que je viens de faire, étois-je 

tout-à-fait indigne de votre attention? Mais vous n'aimez, vous ne voyez que 

Rhodante. Eh bien, qu'elle jouisse de son triomphe, je n'en suis point jalouse, 

je ne le suis que de votre cœur. Que faut-il faire pour le toucher? Faut-il 

                                                 
152 Nilsson, ”Les Amours d'Ismène & Isménias, 'roman très connu'”, s. 11. 
153 Nilsson, ”Les Amours d'Ismène & Isménias, 'roman très connu'”, s. 12. 
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servir ma rivale? Je m'y soumets. Faut-il... Vous ne m'écoutez point. Au nom 

de l'amitié dont vous honorez le frere, ne mépriez point la sœur, permettez 

lui... Plus infortunée, & moins coupable que Didon, Enée ne l'abandonna que 

pour obéir aux dieux, & vous allez m'abandonner pour une simple mortelle. 

Vous gardez le silence, vous détournez la tête, ce funeste entretien vous gêne. 

Partez, barbare, partez, ou craignez... Hélas! J'en ai trop dit. 

(BI, s. 75: Se på mig, ni grymma; innan ansträngningen jag just gjort, är jag 

helt och hållet ovärdig er uppmärksamhet? Men ni älskar, ni ser endast 

Rhodante. Nåväl, att hon njuter av sin triumf, är jag inte svartsjuk på, jag 

följer endast ert hjärta. Vad krävs för att beröra det? Måste jag tjäna min 

rival? Jag underkastar mig det. Måste jag... Ni lyssnar inte längre på mig. I 

vänskapens namn, med vilken ni hedrar brodern, förakta inte systern, tillåt 

henne... Mer olycklig, och mindre skyldig än Dido, som Aeneas endast 

övergav för att lyda gudarna, och ni tänker överge mig för en simpel dödlig. 

Ni tiger, ni vänder bort huvudet, detta olycksbådande samtal generar er. Gå, 

barbar, gå, eller frukta... Ack! Jag har sagt alltför mycket. 

I Drosilla & Charikles är det Kallidemos som vill övertyga Drosilla om sin kärlek, och hans 

strategi går i mångt och mycket ut på att hänvisa till historiska och litterära kärlekspar; en 

strategi som förefaller oturlig, eftersom de han nämner inte sällan har drabbats av såväl död 

som olycklig kärlek. Ingela Nilsson skriver om detta i sin artikel ”Romantic love in rhetorical 

guise – the Byzantine revival of the twelfth century”, och menar att Kallidemos 

övertalningsförsök inte enbart ter sig misslyckat på grund av dess illa valda exempel, utan 

också på grund av hans retoriska förmåga, som lämnar mycket i övrigt att önska, och som ju 

var en ytterst viktig egenskap att behärska i det bysantinska samhället.154 

Myrilla jämför sig själv med Dido, som tog livet av sig efter att ha övergetts av 

Aeneas, och detta uttalande skulle kunna ses som ett förebådande av hennes eget självmord 

lite senare i berättelsen. Liksom Kallidemos anklagar Myrilla Dosikles för att vara grym och 

känslokall när han vänder bort huvudet och inte vill lyssna på henne. Att Beauchamps förlagt 

denna scen till en trädgård kan hänföras till att de grekiska och bysantinska romanerna ofta 

innehåller ett betydelsefullt möte i just en trädgård, och även att det är någon av parterna som 

släpper på sin behärskning och visar sina känslor, påverkad av naturens vilda växtlighet.   

Det finns också exempel på hur Beauchamps velat förstärka skillnaden mellan just 

                                                 
154 Nilsson, ”Romantic love in rhetorical guise”, s. 8. 
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hellener och barbarer. I scenen där Dosikles och Kratandros ska offras till gudarna har han 

lagt till följande beskrivning, som inte finns i originalversionen: 

On nous avoit revêtus de robes bisarres, & parés de guirlandes de fleurs; nos chaînes 

étoient d'or. 

(BI, s. 56: Man hade klätt om oss i bisarra klädnader, och försett oss med 

blomstergirlander; våra kedjor var av guld.) 

Detta förhöjer känslan av främlingsskap inför barbarernas ritualer.  

Likaså har Beauchamps valt att beskriva satrapen Artaxanes ankomst på ett delvis 

annorlunda sätt. Istället för att ta emot denne ambassadör i sitt palats, såsom i originalet och 

översättningarna, slår sig Mistylos här ner på en tron på torget, dessutom iförd en krona och 

med en spira i handen: 

A cette nouvelle, Mistyle nous fait reconduire en prison, reprend le chemin de son 

palais, assemble le différens corps de ses troupes, fait élever un trône dans la place 

république & revêtu du manteau royal, la couronne en tête, & le sceptre en main, fait 

signe à Artaxane de s'approcher. 

 (BI, s. 42: Vid denna nyhet, skickade Mistylos tillbaka oss till fängelset, gick tillbaka 

till sitt palats, församlade sina olika trupper, reste en tron på det allmäna torget och 

ombytt till en kunglig mantel, med kronan på huvudet, och spiran i handen, tecknade 

han åt Artaxanes att komma närmare.) 

I samma passage skriver han också att Artaxanes bugar: ”[...] suivant l'usage des Barbares.” 

(BI, s. 42: enligt barbarernas sed.). Att referera till seder och företeelser som ”barbariska” vill 

jag mena är en strategi av Beauchamps för att, utan att behöva beskriva exakt vad som är 

barbariskt med exempelvis Artaxanes bugning, skapa en association hos läsaren av 

främlingsskap och en stark motsättning mellan greker och barbarer.  

Medan det i originalet, som jag redan påvisat, finns en del scener som beskriver 

barbarernas blodiga skövlande, finns det i imitationen knappt några otäcka element över 

huvud taget. Skildringen av hur Rhodanthe och Dosikles tillfångatas av piraterna i 

inledningen har i imitationen reducerats till: 

[...] le temple où nous étions fut investi par une troupe d'hommes armés, qui nous 

trouvant sans défense, nous firent tous prisonniers. 

(BI, s. 18: [...] templet där vi befann oss invaderades av en trupp av beväpnade män, 

som, då de fann oss utan försvar, gjorde oss alla till fångar.) 



83 

 

 

Att Beauchamps använder sig av ordet barbar handlar alltså mer om att få läsarna att i fantasin 

föreställa sig hur skurkaktiga och grymma dessa personer var – särskilt i jämförelse med 

grekerna – än att faktiskt själv i detalj beskriva deras onda gärningar. 
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4. Resultat och diskussion 

 

Låt oss i ljuset av denna analys återvända till de frågor som jag ställde i uppsatsens inledning. 

 

1. Hur anpassades romanen till rådande normer och smak? Vad togs bort/lades till? 

När jag har jämfört de franska versionerna med originalet har jag främst tittat på vad som 

lagts till och tagits bort, och därefter försökt dra slutsatser om varför så har skett. I mångt och 

mycket handlade det förstås om att tillfredsställa läsarnas smak, även om man därmed gjorde 

stora ingrepp i originalet. Vad blir då följden av att de saker jag har tagit upp i denna uppsats 

blivit strukna ur översättningarna? Berättelsen blir i viss mån lättare att ta till sig, utan 

svårbegripliga händelser och referenser som läsarna inte förstår. 

Om man jämför Beauchamps båda versioner, som båda blivit rejält förkortade, är det 

dock en avsevärd skillnad på läsupplevelsen: medan översättningen tagit bort nyckelscener 

och beskrivningar som bidrar till romanens rikedom och särart, så känns imitationen snarare 

fullpackad med spännande händelser. Paradoxen ligger i att imitationens fabula spänner över 

längre tid, men ändå känns mer hoptryckt och dramatisk, samtidigt som 

originalberättelsen ”stannar upp” vid fler tillfällen, såsom vid en monolog eller beskrivning, 

och följaktligen blir mer utdragen och därmed skulle kunna upplevas som odynamisk eller 

ojämn. Vidare anser jag det vara uppenbart hur Beauchamps har infört element i sin 

översättning som han senare utvecklat ännu mer i imitationen, såsom religionskritik, det 

minskade fokuset på äktenskap, samt ett modernare språkbruk. 

Om man använder sig av Venutis definitioner om domesticerande respektive 

främliggörande översättningsstrategier, så är AÖ och BÖ otvivelaktigt domesticerande, 

medan Beauchamps i imitationen på något vis både har domesticerat romanen, genom att 

stryka de retoriska elementen, förkortat den, och så vidare; men därefter på ett paradoxalt sätt 

har främliggjort – det vill säga helleniserat – den, men med avsikten att domesticera den ännu 

mer. De franska läsarna var mer bekanta med antik litteratur än med bysantinsk (Rhodanthe & 

Dosikles kallades ju, som sagt, för en ”roman grec”), och trots att den grekiska kulturen 

givetvis var avlägsen såväl geografiskt som tidsmässigt, så var det en sorts främlingsskap, 

eller exotism, som man likväl hade viss kunskap om och uppskattade. 

 

2. Hur uppfattades den bysantinska litteraturen i allmänhet under denna tid? 

Receptionen av de bysantinska romanerna i 1700-talets Frankrike påverkades onekligen av de 
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litterära strömningar som rådde. Med utgångspunkt i de tre franska versioner av Rhodanthe & 

Dosikles som jag har studerat är det tydligt att de är utformade efter tre skilda 

översättningsstrategier, samtidigt som vi, med dagens kriterier, förmodligen inte skulle 

benämna någon av dem som en regelrätt översättning. 

Här uppkommer också en viktig fråga: är det över huvud taget möjligt, eller lämpligt, 

att studera dessa texter utifrån ett översättningsvetenskapligt perspektiv när det knappast fanns 

någon bestämd definition för själva begreppet ”översättning” vid tidpunkten för deras 

skapelse? Inte heller är det lätt att utröna om de franska läsarna var medvetna om det 

bysantinska rikets historiska existens, och i så fall i vilken utsträckning. Var det i själva verket 

så att imitationerna av till exempel Rhodanthe & Dosikles och Hysminie & Hysminias endast 

var ett infall från Beauchamps sida, eller fanns det ett genuint intresse för den bysantinska 

litteraturen i sig? 

En annan intressant fråga att ställa är huruvida det var de franska översättarna som 

drog fördel av de grekiska författarnas höga status, eller om dessa rentav bevarades och 

levandegjordes av de översättningar som gjordes. Med tanke på den skiljelinje som fanns 

mellan de som ansåg den antika litteraturen mer högtstående än den moderna, och de som 

tyckte tvärtom, går det säkerligen inte att ge ett entydigt svar på den frågan. 

 

3. Går det, utifrån mina resultat, att dra några paralleller mellan receptionen av den grekiska 

litteraturen i Bysans, och receptionen av den bysantinska litteraturen i Frankrike? 

Jag skulle vilja dra en parallell mellan de bysantinska författarnas reception av den antika 

grekiska litteraturen och de franska översättarnas reception av den bysantinska litteraturen. 

Likaväl som det krävdes kunskap och utbildning för att uppfatta alla mer eller mindre subtila 

referenser till det antika arvet i Rhodanthe & Dosikles, bör de franska översättarna ha kunnat 

göra ett, om inte bättre, så åtminstone ett mer genomtänkt arbete i sina bearbetningar av 

romanen, om de tagit hänsyn till de typiskt bysantinska inslagen. 

Jag skulle dessutom vilja hävda att man på ett sätt kan jämföra Prodromos (och de 

övriga bysantinska romanförfattarna) med libertinerna i 1700-talets Frankrike. För det första 

hade Rhodanthe & Dosikles med lätthet kunnat kallas – och har kallats – för en ”imitation” av 

Heliodoros Aithiopika; för det andra använde också libertinerna skönlitteraturen som ett 

forum för att ta upp samhällsfrågor, såsom kungamakten, religionen och så vidare, till 

diskussion. Agapitos skriver i sin artikel ”From Persia to  the Provence” att de bysantinska 

författarna metodiskt ”dekonstruerade” och därpå ”rekonstruerade” de antika förlagorna. 
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Detta för att utnyttja den höga status och auktoritet som den grekiska litteraturen innehade, 

och överföra denna på sina egna verk.155 För att jämföra med teorin om polysystem kan man 

alltså säga att de bysantinska författarna visste att den egna litteraturen hörde hemma i 

utkanten av det rådande polysystemet, och att de därför förklädde sin litterära kreativitet och 

innovation i de antika konventionerna, för att på så sätt hamna i centrum av polysystemet. 

För att återkoppla till Bourdieus teorier vill jag påstå att den anonyma översättaren har följt 

översättningsfältets normer i betydligt högre grad än Beauchamps. Vad gäller dennes arbete 

anser jag det vara tydligt att han styrts mer av sitt personliga habitus, då han inte utgått ifrån 

de professionella konventionerna, utan snarare arbetat i enlighet med sina personliga 

preferenser, med sitt språk, utifrån sin fantasi, och så vidare. 

Då Beauchamps ju var författare i sin egen rätt – om än inte vidare berömd för 

eftervärlden  – är det rimligt att anta att han ville öka sitt kulturella kapital genom sina 

imitationer av de bysantinska romanerna. Skulle man därmed kunna hävda att Beauchamps, 

liksom var fallet med de bysantinska författarna, använde sig av den äldre, redan etablerade 

och ansedda litteraturen för att delvis förklä sina egna alster, och på så vis intjäna kulturellt 

kapital? 

Om han lyckades eller inte är en fråga som kräver större djupdykningar än vad denna 

uppsats ger utrymme för; likaså frågan om huruvida, och i så fall varför, den bysantinska 

litteraturen tillskrivs en högre ställning i eftervärldens ögon än de libertinska imitationerna? 

Har det att göra med språket – en arkaiserande, utdöd grekiska respektive ett franskt levande 

folkspråk – eller enbart på deras ålder? 

Detta är frågor som vore mycket intressanta att forska vidare i, och kanske kunna 

besvara på ett mer utförligt sätt. Klart står ändå att den grekiska litteraturen alltid varit mer 

eller mindre aktuell, och att viljan att sprida dem till en vidare läsarskara alltid har funnits – 

och kanske alltid kommer att finnas. 

 

Som ett tillägg till dessa tre diskussionsfrågor, och som en avslutande reflektion, skulle jag 

vilja belysa det intressanta i att studera hur litterära texter kan leva vidare över flera hundra år, 

under samma namn, men i olika skepnader, och uppfattas på så många olika sätt. När blir en 

översättning en imitation; när blir en översättare en författare; och är det ens möjligt att 

överföra en text från käll- till målspråk utan att den förändras? Jag vill mena att det inte är det, 

men det heller inte behöver vara målet att sträva efter. För en professionell översättare finns 

                                                 
155 Agapitos, ”From Persia to the Provence”, s. 157. 
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det förstås etiska överväganden att ta hänsyn till, i fråga om hur stora ingrepp det är 

rättfärdigat att göra i textmaterialet, men dessa normer och konventioner är, som vi har kunnat 

konstatera, relativt moderna, och handlar förmodligen i större utsträckning om författarens 

ensamrätt och integritet än om de mer filosofiska frågorna om hur litteratur kan och bör 

omarbetas för att förmedlas på rätt sätt på ett nytt språk. 
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