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 Deze vertaling is genomen uit Een jongeling verovert de wereld, de Nederlandse vertaling van de Vita34

Alexandri door S.L. Radt, 1965.

 Cf. I, 12, § 4.35
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Hoofdstuk 2

Alexander als nazaat van Herakles (en Dionysos):

De Alexanderroman en de Vita Alexandri van Ploutarchos verschillen dermate van elkaar in
opzet en uitvoering dat een vergelijking nauwelijks zinvol lijkt. Dat we ons toch, althans
voor een deel van het jeugdverhaal van Alexander, aan een vergelijking wagen is
voornamelijk omdat de Vita Alexandri naast de Alexanderroman het enige werk over
Alexander de Grote is dat ook zijn jeugd behandelt. Hier volgt een inventarisatie, alsmede
een bespreking van de legenden die de Alexanderroman, de Vita, het werk van Cicero, De
Divinatione, Livius' Ab Urbe Condita, de Epitome Pompeii Trogi van Junianus Justinus en
Pausanias' A,D4Z(0F4H gemeen hebben.
De verhalen die onze aandacht vragen zijn de volgende:

a) Alexander als nazaat van Herakles en Dionysos, Ps. Kall., I, 6; I, 46a; Plout. Vita
Alexandri, cap. 2.

b) De bijslaap van een god in de gedaante van een slang met Olympias, Ps. Kall., I,6, 3;
Plout. Vita Al. cap. 2. (cap 9); Cicero, De Divinatione, II, LXVI, 135; T. Livius, Ab urbe
condita, XXVI, 19, 6-71. Junianus Justinus, Epitome Hist. Philipp. Pompeii Trogi, IX, 5,
5; XI, 11, 1-4; XII, 16, 2. Suetonius, De Vita XII Caesarum, II, 94, 4. Pausanias,
A,D4Z(0F4H J−H {+88V*@H, IV, 14, 7-8.

c) Alexander en de Perzische gezanten, Ps. Kall. I, 23; Plout. Vita Al., cap. 5.

Alexander als nazaat van Herakles (en Dionysos)

Ploutarchos en Pseudo-Kallisthenes bieden ons over dit onderwerp het volgende: Plout. Vita
Al., cap. 2, 1. z!8X>"<*D@H, ÓJ4 Jè (X<,4 BDÎH B"JDÎH µ¥< µ< {/D"68,\*0H •BÎ
5"DV<@L, BDÎH *¥ µ0JDÎH, !Æ"6\*0H, •BÎ ;,@BJ@8Xµ@L, Jä< BV<L B,B4FJ,LµX<T<
¦FJ\. 
Dat Alexander van vader's kant een Herakliede was, afstammend van Karanos en van
moeder's zijde via Aiakos afstamde van Neoptolemos, is iets wat men algemeen gelooft.  34

Ps. Kall. I, 46a: )4`H J, 6"Â E,µX80H, BLD48@P,LJÎH )4`<LF@H ¦< 1Z$"4H <¦JXP20>,
{/D"68−H <B"D�> )4`H J, 6"Â z!86µZ<0H 6"J,FBVD00 @âJ@4 B�F4< •<2DfB@4H
$@02@\ 6"Â ,ÆD0<46@Â FTJ0D\"H Nb8"6,H ¦NV<0F"<, F@Ø *¥ JL(PV<@LF4<,
z!8X>"<*D,, BD@BVJ@D,H Ð<J,H, J@bJ@LH F, PD− µ4µZF"F2"4 6"Â ,Û,D(,J,Ã<.
De uit het vuur geboren zoon van Zeus en Semele , Dionysos, werd in Thebe verwekt, zoals35

ook Herakles, de zoon van Alkmene en Zeus. Aan de gehele mensheid openbaarden zij zich
als helpers en traden op als bewakers van vrede en welzijn. Het treft dat zij nu juist uw
voorouders zijn, Alexander, hen moet u navolgen en daarom moet u optreden als



 De vertaling van de citaten uit de Alexanderroman is van de hand van de auteur van deze dissertatie.36

 Caput I,46a van de Alexanderroman valt in feite buiten het veld van ons onderzoek dat alleen de37

capita I,1 t/m 24 behelst. Voor de legendevorming rond Alexander is dit echter een belangrijk hoofd-
stuk. Het is bovendien een literair stuk waarin de dichter Ismenias (overigens zonder succes) een plei-
dooi houdt voor de redding van Thebe.

 Theopompos van Chios, zie Jacoby, FGH.IIB, nos. 106-261 sqq. (115). Het betreft hier een citaat uit38

het werk van Synkellos, een Byzantijns monnik en chroniqueur (ong. 800 A.D.). Synkellos noemt onder
de vele schrijvers over de afstamming van Alexander van Herakles via Karanos en Temenos ook Theo-
pompos van Chios (378/77-? v. Chr.). Hij was de auteur van o.a. een werk met de naam Hellenika (vgl.
Xenophon) en een ander werk, Philippika genaamd, over Philippos II. Van dit werk zijn helaas slechts
fragmenten overgeleverd. 

 Junianus Justinus (3e eeuw A.D.): van hem is een werk overgeleverd onder de naam Epitome Histori-39

ae Philippicae Pompeii Trogi. Pompeius Trogus was een tijdgenoot van Keizer Augustus. 

 Diodoros (?-36 v. Chr.). Zijn werk ( #4$84@2Z60), in veertig boeken bevat o.a. een afstammingslijst40

van Alexander vanaf Koinos, no. 12. Zie tekst. 

 Jacoby (FgH.IIB 115) voorziet Akoos van ronde haken en een vraagteken. 41

 Perdikkas I wordt evenals Arieropos (17) en Pausanias (26) weggelaten door Synkellos.42
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weldoener.36

Ps. Kall. I, 6, 3...: Ò (�D 2,ÎH @âJ@H ¦DP`µ,<@H BDÎH F¥ (\<,J"4 BDäJ@< *DV6T< ¦BÂ
(−H ªDBT< FLD4FµÎ< BXµBT<, ,ÉJ" •88VFF,J"4 ,ÆH 6,D"Î< }!µµT<", ,ÉJ" ,ÆH
–864µ@< {/D"68X", ,ÉJ" ,ÆH 2LDF@6`µ@< )4`<LF@<0,ÉJ" FL<,82ã< •<2DTB@,4*¬H
2,ÎH ¦µN"<\.,J"4 J@×H ¦µ@×H JbB@LH §PT<. Want, die god komt eerst tot u als een slang
die sissend over de grond kruipt, dan verandert hij zich in de gehoornde Ammon en
vervolgens in de weerbare Herakles, dan in de thyrsos-dragende Dionysos, tenslotte
verschijnt een god in menselijke gedaante met mijn gelaatstrekken die met u zal verkeren.
De bovenstaande drie passages, één uit de Vita Alexandri en de laatste twee uit de
Alexanderroman (Pseudo-Kallisthenes), noemen Herakles als voorvader of zelfs als
verwekker van Alexander de Grote. Wanneer men deze passages met elkaar vergelijkt, dan
kan men zien dat de eerste twee passages op elkaar lijken en dat de derde passage duidelijk
afwijkt van de twee anderen. #ij Ploutarchos, de auteur van de eerste passage, stamt
Alexander af van Herakles en wel via een zekere Karanos, een zoon van koning Pheidon van
Argos. Bij Pseudo-Kallisthenes, I,46a , wordt Alexander niet alleen een nazaat van37

Herakles maar ook van Dionysos genoemd. In zoverre komen de Capita I,6 en I,46a met
elkaar overeen. Wat nu de afstamming van Alexander van Herakles betreft, deze legende
vindt men ook bij andere Alexanderhistorici zoals Theopompos  van Chios, Junianus Justi-38

nus  en Diodoros (Diodorus Siculus) . In de FgH vindt men in elk geval bij Theopompos39 40

en Justinus stamlijsten die helemaal teruggaan tot Herakles. In neerwaartse richting tot en
met Karanos (11) kloppen de afstammingslijsten bij Theopompos en Justinus enerzijds en
Diodoros anderzijds met elkaar maar die bij Diodoros is vollediger. De lijst luidt als volgt:
1) Herakles, 2) Hyllos, 3) Kleodatos, 4) Aristomachos, 5) Temenos, 6) Kissios, 7) Testios,
8) (Akoos)?  9) Aristodamidas, 10) Koning Pheidon van Argos, 11) Karanos, 12) Koinos41

(hier gaat Diodoros verder), 13) Tirinimos, 14) Perdikkas , 15) Argeos, 16) Philippos, 17)42



 In plaats van Perdikkas II en Archelaos (22) worden ook Amyntas II en Archidios genoemd. Bij Jaco-43

by wordt deze laatste ook Aridaios genoemd. Als er in plaats van — of naast Perdikkas ook nog een
Amyntas is geweest, is de Amyntas van no. 25 natuurlijk Amyntas III. 

 Zie O. Weinreich, Der Trug des Nektanebos Leipzig 1911. 44

 Dat Pseudo-Kallisthenes die Griekse traditie niet kan of wil negeren blijkt uit cap. 15 waarin Philip-45

pos een jonge Herakles verwacht te zien, als hij heeft gehoord dat de bedwinger van het wilde paard
Boukephalos hem als koning zal opvolgen. In cap. 17 bedwingt Alexander het paard inderdaad en toont
zich daarmee een waardig nazaat van Herakles die de vier wilde paarden van de Thracische koning
Diomedes temde en ze naar koning Eurystheus bracht. (cf. Eurip. Alkestis 491 sqq.)
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Arieropos (om. Synk.), 18) Alketoas, 19) Amyntas, 20) Alexandros I, 21) Perdikkas II  22)43

Archelaos, 23) (Orestes), 24) Aeropos, 25) Amyntas II, 26) Pausanias (om. Synk.), 27)
Alexandros II, 28) Ptolemeos (Alorites), 29) Perdikkas III, Philippos II, 31 ) Alexandros III.
Aangezien van de bovengenoemde Alexanderhistorici Theopompos van Chios een
tijdgenoot van Philippos II en Alexander de Grote was, kan men gerust stellen dat de
gegevens in de Vita Alexandri en de Alexanderroman op een oude traditie berusten.

In de tijd tussen Theopompos en Ploutarchos staat Diodoros, een tijdgenoot van Julius
Caesar. Hoewel niet zeker, is het anderzijds niet onaannemelijk dat Theopompos en
Diodoros inderdaad door zowel Ploutarchos als door de auteur van de recensio " van de
Alexanderroman zijn geraadpleegd. In elk geval kan men zeggen dat de auteur van de
Alexanderroman, althans van het caput I, 46a, zich heeft geconformeerd aan die Griekse
traditie. Hiernaast geeft Pseudo-Kallisthenes ons ook nog een geheel eigen verhaal dat hier
alleen daarom behandeld wordt omdat het in zekere zin toch weer aansluit bij de traditie dat
Alexander op enigerlei wijze afstamt van Herakles, dit gezien het literaire karakter van dit
hoofdstuk.
Zoals gemeld bij Pseudo-Kallisthenes, nadert een god in de gedaante van een slang tot
Olympias maar hij doet zich ook aan haar voor als Ammon, Herakles en Dionysos en
tenslotte als Nektanebo. Hier wordt Herakles evenals Dionysos als een der gestalten
genoemd waaronder Nektanebo  zich met Olympias verenigt. De anoniem gebleven auteur44

van de roman die het eerste deel van zijn verhaal en dan vooral de eerste twaalf
hoofdstukken een enigszins Egyptisch karakter heeft gegeven, heeft de Griekse traditie die
Alexander als afstammeling van Herakles en Dionysos ziet niet kunnen of willen negeren .45

Derhalve heeft hij Alexander weliswaar niet via Koning Pheidon van Argos van Herakles
laten afstammen maar hem via één der gedaanten waaronder Ammon alias Nektanebo aan
de sponde van Olympias verschijnt toch in de Griekse traditie van Alexanders afstamming
ingepast.
Tot zover de bespreking van de legenden over de afstamming van Alexander de Grote van
Herakles bij Pseudo-Kallisthenes en Ploutarchos. In het nu volgende hoofdstuk wordt de
meer archetypische legende van de slang als bijslaap besproken.


