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MARIA BROSIUS

A History of Ancient Persia: The Achaemenid Empire
Blackwell History of the Ancient World, Hoboken NJ: Wiley Blackwell, 2021,

häftad, xxxiii + 288 sidor, 423 kr, ISBN: 978–144–43509–20

För de av oss som behöver en uppdaterad och lite djupare introduktion
till den akemenidiska dynastins och dess imperiums historia, kan denna
bok ligga på rätt nivå. Med tanke på periodens betydelse för den he-
breiska bibelns tillblivelseprocess, kan det finnas anledning att gå bor-
tom bibelhandböckernas och uppslagsverkens mer översiktliga
genomgångar. Dryga tvåhundra år på likaså dryga tvåhundra sidor bröd-
text innebär att ett visst utrymme för detaljer medges, även om mer ut-
förliga historiebeskrivningar för epoken går att finna. För den som söker
fler detaljer och specialstudier, erbjuder Brosius dessutom ett flertal
förslag för vidare läsning i slutet av varje kapitel. Därutöver finns en om-
fattande litteraturlista i slutet av boken. Fotnoter och referenser i själva
texten saknas, men de forskare som omnämns hittas bland dessa littera-
turförslag. Även ett välfungerande generellt register finns i bokens slut.

Bokens elva kapitel är fördelade på en kort introduktion, en persisk
förhistoria, och därefter en genomgång av den historiska utvecklingen
under de olika persiska kungarna fram till den akemenidiska dynastins
slutliga fall 330 och några års efterspel. Kyros II, Kambyses II och
Dareios I får var sitt kapitel, medan återstoden får samsas i tre kapitel
(Dareios III är visserligen också ensam i det relativt korta kapitlet om
imperiets avslutning). Innan dessa tre senare kapitel ägnas två kapitel åt
persisk kungaideologi, religion, stadsbyggande och maktorganisation.
Det elfte kapitlet består av en epilog med blickar framåt den sasanidiska
dynastin.

Persisk historieskrivning lider av att det mest detaljerade källmateri-
alet hittas hos de grekiska historikerna, särskilt Herodotus. Maria Bro-
sius gör en stor poäng av att dessa skildringar är mycket partiska och
anti-persiska. Vissa kungar behandlas särskilt illa av dessa historiker och
då särskilt Kambyses II som beskrivs som galen. Hon visar också hur
dessa snedvridna perspektiv ofta fått ett stort genomslag i moderna his-
torikers skildringar av den persiska historien. Hon försöker balansera
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denna snedvridning genom en kritisk analys av de grekiska historikernas
texter, och när tillfälle ges lyfter hon fram annat källmaterial i skrift och
andra arkeologiska lämningar. Ändå är det relationen mellan Persien och
den grekiska världen (inklusive Mindre Asien) som får störst utrymme i
boken, men även i ganska hög grad Egypten och Levanten.

När det gäller specifikt anknytningen till det bibliska materialet, så
förhåller sig Brosius okritisk i relation till de bibeltexter som behandlar
den judiska exilen, återvändandet till Jerusalem och uppbyggandet av
templet. Detta gör hon utan att referera till vare sig Haggaj eller Sakarja.
Även händelserna relaterade till Nehemja (vilkens ankomst dateras till
459/8) och Esra diskuteras okritiskt. Däremot behandlas berättelsen i
Esters bok mer djuplodande, vilket hör ihop med att Maria Brosius själv
gjort en tidigare publicerad studie i ämnet. Hon daterar boken till 200-
talet f.v.t. och föreslår att den inspirerats av Herodotus skildring av
Xerxes och Artaynte. För bibelforskare hade kanske en diskussion om
hur persisk lag applicerades i imperiets olika delar kunnat vara intressant
(ifall det haft inflytande på Pentateuken), men detta behandlas bara
summariskt.

Brosius ägnar ganska stort utrymme åt vad hon kallar ”persianism”
(av andra ibland kallad ”iranisering”), d.v.s. persiskt kulturellt inflytande
i imperiets olika delar och då särskilt i den grekiska kultursfären. Detta
får särskilt uttryck i arkitektur och klädselbruk. Detta gäller även
Alexander den store, som hon visar gjorde sitt bästa för att framstå som
en värdig arvtagare till det akemenidiska riket. 

Ett särdrag för Brosius bok är att hon ger ett mycket stort utrymme
åt ett urval av källmaterialet som hon återger i översättning, dels för att
understryka sin egen analys men förmodligen också för att ge läsaren en
möjlighet att själv bilda sig en uppfattning om vad texterna vill säga.
Sämre är då hennes användning av bildmaterial och kartor som ofta, om
än långt ifrån alltid, är undermåligt. En del foton, särskilt av reliefer, är
mycket svåra att bilda sig en uppfattning utifrån. Kartmaterialet är
sparsamt och inte särskilt anpassat till texten. En släkttavla över den ake-
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menidiska dynastin redan innan förordet, underlättar förståelsen av bo-
kens beskrivningar av olika palatsintriger.

Sammanfattningsvis kan boken sägas vara balanserad i sin analys,
även om den särskilt i andra halvan har en stor tyngdpunkt på relatio-
nen mellan perserna och den grekiska sfären. Detta beror förstås på
källornas karaktär, men kan också bero på Brosius egen forskarprofil, då
hon särskilt intresserat sig för relationen mellan den klassiska världen
och perserna, inte minst för hur dokument konstruerats för att förmedla
information och vetande mellan dessa kulturer. Just detta gör att hennes
analys av källmaterialet är initierad och trovärdig. 

Boken vänder sig särskilt till läsare, inte minst studenter, som saknar
eller har begränsade förkunskaper om det akemenidiska imperiet. Med
detta syfte fungerar den mycket bra, inte minst tack vare listorna med
fördjupningslitteratur, men också tack vare den lättbegripliga framställ-
ningen. Men läsaren bör förse sig med annat bild- och kartmaterial on-
line eller i annan litteratur, för att på bästa sätt tillgodogöra sig innehål-
let. Även en tidsaxel hade underlättat.

Dag Oredsson, Lund University

JAMES H. CHARLESWORTH (RED.)
The Unperceived Continuity of Isaiah

JCTCRS 28, London: T&T Clark, 2019, inbunden, xiv + 236 sidor,
989 kr, ISBN: 978–056–76842–40.

Åtta bibelforskare har bidragit till denna volym redigerad av James H.
Charlesworth, för att undersöka Jesajabokens kontinuitet från 700-talet
fvt till Bar Kokhba och även fram till våra dagar. Ursprungligen har bo-
ken sin upprinnelse från ett symposium i Jerusalem den 23 till 26 au-
gusti 2015, som organiserades för att diskutera Jesajabokens komposi-
tion. Ambitionen med denna volym däremot är inte främst att nå fram
till nya exegetiska insikter, utan kapitlen fungerar tillsammans som en
introduktion i ämnet. Den tänkta målgruppen är läsaren av akademisk
litteratur, men inte experter inom Jesajaforskningen.
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