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Abstract

Some of the current research on the early medieval history of Eastern Europe has begun to diverge 

from earlier nationalistic, ethnocentric and sometimes anachronistic approaches and has instead 

started to use more multicultural approaches and question boundaries and ethnicity. The aim of this  

study is to examine an important figure of Bulgarian history, Symeon (893-927), the first tsar, and 

try to understand how he used that title, which was actually a translation of the title of the Byzantine 

Emperor. The study includes both Greek and Slavonic sources, as well as archaeological finds, 

which will all be viewed in the light of modern theories of ethnicity, power and cultural transfers.  

The thesis argues that Symeon’s title did not pertain to Bulgaria but rather to becoming emperor of 

Byzantium, a fact which gives us important keys to understanding culture, ethnicity and power in 

the era.
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INLEDNING

År 913 utspelade sig en märklig episod i den bysantinska historien, då en bulgarisk härskare efter 

att utan större motstånd ha tagit sig med sin här till Konstantinopels murar av dess patriark kröntes 

till kejsare. Denne härskare, Symeon, i såväl Sverige som Bulgarien i allmänhet känd som Tsar 

Simeon I, var en färgstark och för historiker tämligen förförisk person, då han var utbildad i 

Konstantinopel och innan han blev ledare levt som munk, och utöver lyckade fälttåg som det ovan 

nämnda ägnade mycket av sin gärning åt att bygga kyrkor och kloster, samla på lärda skrifter och 

understödja översättningsarbete av grekiska verk till fornkyrkoslaviska. Han verkade i ett Bulgarien 

på höjden av sin makt, i en kulturell blomstring som brukar benämnas den gyllene tidsåldern 

(златен век) och han blev med sin kejsarkröning den förste att kallas tsar. Vad vi nu ska titta på, är 

vad detta egentligen betydde.

Syfte och frågeställning

Jag utropar det nya riket

med flaggan fäst i marken,

vid de som fallit i denna strid, deras ära,

vid deras liv, deras hederskrans.

Jag förde folket genom öknen,

genom reptilers och pilars väsande.

Kubrat, min far, res dig från graven,

för att se hur min ande bär frukt.1

Citatet ovan kommer faktiskt inte, som man skulle kunna tro, från en gammal inskrift eller  

handskrift, utan är taget ur texten till en bulgarisk hårdrockslåt. Albumet som är betitlat Našite  

koreni (Нашите корени), Våra rötter, handlar i mångt och mycket om det så kallade första 

bulgariska riket, i detta fall om khanen Asparuch som ledde sina män från de sydryska stäpperna till  

trakterna kring nuvarande Bulgarien och grundade ett rike där. Att detta rike skulle vara detsamma 

som dagens Bulgarien är i det nationalistiskt präglade narrativet självklart, och detta har i långa 

tider inte bara grasserat i nationalistiska rörelser och svulstiga hårdrockstexter utan även i den 

akademiska världen. I samma narrativ är Symeon en av de viktigaste gestalterna, dels som den 

mäktige härskaren som utmanade Bysans, dels som den som gjorde kristendomen till en ”religion 

för folket”2. Denna uppsats skulle kunna ses som en ansats till att dekonstruera denna 

1 Епизод, Аспарух, från: Нашите корени, 2006 (Tillgänglig via http://www.epizod.com/?media, 130114)
2 Dujčev, Ivan, Păteki ot utroto (Sofia 1985), s. 54-55
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historieskrivning och detta historiebruk, och indirekt blir den självfallet också ett led i en sådan 

strävan. Detta är dock inte dess primära syfte, då i alla fall jag inte ser någon särskilt stor poäng i att  

angripa bulgarisk nationalism från Sverige och på svenska. Denna kamp lämnar jag med varm hand 

över åt bulgarerna själva, där åtminstone i den akademiska världen nya synsätt börjat vinna mark.3

   Detta sätt att se på den tidigmedeltida historien är inte unikt för Bulgarien. Under samma tid  

uppstår nya riken centrerade kring härskare som kallar sig serber, kroater och magyarer, för att 

nämna några exempel, och ibland betraktas rent av Bysans som en grekisk nation. Men även om 

dessa narrativ som politiskt verktyg haft och har mest betydelse i det Östeuropa där de utspelar sig 

så har ett snarlikt synsätt präglat bilden på många andra håll. Man ser allt som oftast en  tydlig 

utvecklingslinje från Antikens kollaps, via barbari och förfall, mot nationella monarkier och 

återigen framväxande civilisation. Det historiska subjektet definieras av sin vikt för den 

eftermedeltida historien med nationsbyggande och högkultur,4 konstaterar Julia Smith i förordet till 

sin bok Europe after Rome, vari hon strävar efter att skriva en New Cultural History om Europas 

många olika kulturer under den tidiga medeltiden, där det avvikande, pluralism och mikrohistorier  

lyfts upp.5 Något motsägelsefullt kan tyckas väljer hon sedan att fokusera sin bok på samma 

välbekanta Västeuropa och lämnar allt öster om Ungern därhän.

   Nåväl, man kan inte skriva allt om allt och hennes ansats är en inspirationskälla till detta arbete. I  

en liknande anda arbetar Florin Curta som lagt ner betydligt mer av sin gärning på östra Europa. 

Likt henne försöker han att bryta med en nationalistisk eller etnocentrisk historiesyn och intresserar  

sig för det mångfaldiga och avvikande, därutöver ägnar han stort intresse åt gränser och vad som 

försiggår i dessa områden, där gränser öppnas upp och snarare än som murar betraktas som 

områden för utbyten och innovation.6 Det är i denna kontext som Bulgarien omkring sekelskiftet 

900 utkristalliserar sig som så intressant, där det ligger mellan Bysans och de ”barbarer” som lever 

norr och österut, nyligen kristnat men inte helt inlemmat i den kristna gemenskapen, som en 

blandning av traditioner och språk från många olika håll.

   Här närmar vi oss då det mer angelägna syftet med denna studie, nämligen att betrakta de idéer 

som växte och frodades i en sådan miljö. Mer konkret riktar den in sig på idéer om makt och dess 

organisering och legitimering, med fokus på det kejsarbegrepp som börjat sprida sig från Bysans, 

först i och med Karl den Stores kröning, och ett drygt sekel senare i och med Symeon. Här kan 

självfallet tyckas att jag återigen står och gräver i samma hål som så många andra när jag än en 

gång tar upp dessa eviga män med makt men just detta är en av mina poänger. Den som tittar på en 

3 Här kan nämnas till exempel Liliana Simeonova och Veselina Vachkova.
4 Smith, Julia M.H, Europe after Rome: a new cultural history 500-1000 (Oxford 2005), s. 3
5 Ibid. s. 7
6 Curta, Florin (red.), Borders, Barriers, and Ethnogenesis: frontiers in late Antiquity and the Middle Ages (Turnhout 
2005), s. 4-9
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karta eller läser översiktliga verk om denna tid ser vid första anblicken en  bekant bild. Där finns 

Bulgarien, där finns Serbien, finns Kroatien, Ungern och för den delen ett ryskt rike, om än lite 

längre söderut än vi är vana. Där finns kungar och storfurstar och i Bulgarien till och med en tsar, 

vilket känns bekant från senare tiders Ryssland. Vad jag hoppas kunna visa är dock att detta är vad 

man ser just vid en första anblick, att det där bekanta i själva verket är  främmande, att idéerna om 

makten och dess organisation, om folk, riken och gränser var fundamentalt annorlunda. Vi må på en 

karta se ett Bulgarien vid denna tid, men jag vill visa att detta är ett helt annat Bulgarien i ett helt  

annat Europa. På så sätt kan också något för oss så avlägset och främmande fungera som en 

värdefull spegel för oss här och nu, vari vi ser att även vårt samhälle nog är ganska slumpartat, 

kunde ha varit organiserat på helt andra sätt och sett helt annorlunda ut, och därigenom lära oss en 

viss ödmjukhet inför vår egen situation, att inte ta den för given.

   Symeon som med sitt rike och sina anspråk på så många sätt rör sig i den här problematiken blir 

därmed ett slags nyckel för att undersöka och försöka visa i alla fall något om detta andra Bulgarien 

i detta andra Europa. För att göra det utgår jag från två frågor som leder fram till den tredje:

   1. Vilka anspråk hade Symeon med sin nya titel?

   2. Hur uppfattades hans anspråk av andra i hans samtid, såväl i hans krets som fiender?

   3. Vad kan vi genom detta få veta om etnicitet, kultur och maktens organisation vid denna tid?

Tidigare forskning

Ingående studier av Symeon eller den tidens bulgariska rike är förhållandevis få, dock finns det fler 

som ägnat sig åt olika aspekter av östra Europa och Bysans inte minst. Mycket är dock 

förhållandevis åldersstiget, och mycket är, som ovan nämnt, färgat av en ganska tydlig nationalism 

eller tydliga värderingar där civilisation ställs mot barbari. Därav följer att få mer 

gränsöverskridande grepp tagits. Ofta var det exempelvis Bulgariens eller Rumäniens, Makedoniens 

eller Kroatiens historia som skulle skrivas, vare sig de benämningarna är särskilt fruktbara under 

medeltiden eller inte. I Rumänien har till exempel de flesta arkeologiska spår av bulgarer (och 

andra) istället tolkats som spår av de ”protorumäner” som höll stånd mot allehanda slaver och 

ungrare medan i Bulgarien de förkristna bulgarerna från stäpperna omhuldats som det som skiljer ut 

dem från andra slaver.7 Starkast var dessa tendenser i början av 1900-talet och under 

mellankrigstiden, innan ett mer panslavistiskt perspektiv vann mark som en del i den sovjetiska 

7 Fiedler, Uwe, ”Bulgars in the Lower Danube Region. A survey of the archaeological evidence and of the state of  
current research”, i: Curta, Florin & Roman Kovalev (red.), The Other Europe in the Middle Ages: Avars, Bulgars,  
Khazars and Cumans (Boston 2008), ss.151-236, s. 151. Noggranna genomgångar av problem i både rumänsk och 
bulgarisk arkeologi och historia görs av Fiedler i hela artikeln.
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propagandaapparaten.8 Central för den bulgariska historiografin är Vasil Zlatarski som var aktiv 

under början av 1900-talet och fortfarande citeras påfallande ofta, trots sin tämligen nationalistiska 

framställning av historien. I hans efterföljd arbetade bland andra Ivan Dujčev som främst gjort stora 

insatser som textutgivare men vars mer historiskt inriktade arbeten bär på ett nationalistiskt arv. På 

engelska var Steven Runciman den förste att på allvar ägna sig åt Bulgarien9 och även hans skugga 

vilar fortfarande ganska tungt över forskningen, om inte genom att han ofta citeras så genom den 

distinktion mellan bulgars och bulgarians10  (före respektive efter kristnandet) som han gjorde. Mer 

betydelsefull för dagens forskning är John van Antwerp Fine som, även om han inte är så känd, 

egentligen var den förste att på allvar börja diskutera och problematisera etnicitet i området. Han 

har främst riktat in sig på Kroatien11 och blir därmed inte så intressant för denna undersökning, 

däremot hade hans nya angreppssätt inflytande på den Florin Curta som knappast går att undvika 

om man vill ägna sig åt det medeltida Östeuropa idag. Förutom sina nya teoretiska ansatser har han 

betydelse dels i det att han är aktiv i USA och på engelska men själv genom sina många års 

verksamhet i framför allt Rumänien är förankrad i Östeuropa, dels för att han på ett annat sätt än 

tidigare tagit gränsöverskridande helhetsgrepp samt varit redaktör för flera volymer där forskning 

från många länder, som annars sällan eller aldrig publiceras på engelska, blivit tillgänglig för en 

mycket bredare läsekrets. 

   Av den ganska stora mängd mer eller mindre relevant forskning som alltså finns har jag här valt 

att lyfta fram fyra författare, som representerar lite olika synsätt och perspektiv som jag själv på 

olika sätt kan få användning av och ta min utgångspunkt i. Den första av dessa är Dimitri 

Obolensky som har en negativ bild av Symeon, som en ärelysten och aggressiv krigsherre, en bild 

som delas av flera forskare, främst äldre, såsom Runciman12 och Robert Browning13. En motbild till 

detta ger Jonathan Shepard, som vill visa på hur Symeon höll fred med sina grannar under 

merparten av sin regeringstid, och snarast angreps de gånger han faktiskt var i krig. Vidare vill jag 

ta upp den tidigare nämnde Florin Curta, samt Angel Nikolov, som kommer med ett mer 

idéhistoriskt perspektiv och dessutom framstår som en god bulgarisk motbild mot den äldre och mer 

8 Curta, Florin, The Making of the Slavs: History and Archaeology of the Lower Danube Region c. 500-700 (Cambridge 
2001), s. 10-11
9 Runciman, Steven, A History of the First Bulgarian Empire (London 1930),
10 Jag kommer inte själv att använda mig av den, dels då ingen god motsvarighet finns på svenska, dels då jag tycker 
att den tvära gränsdragningen mellan stäppernas hedniska bulgars och de kristnade och slavicerade bulgarians är ganska  
olycklig.
11 Fine, John van Antwerp, When Ethnicity Did Not Matter in the Balkans: a study of identity in pre-nationalist  
Croatia, Dalmatia and Slavonia in the Medieval and Early-Modern Periods (Ann Arbor 2006). Fine har även skrivit ett 
mer översiktligt verk om Balkan (The early medieval Balkans: a critical survey from the sixth to the late twelfth century 
(Ann Arbor 1983)), vilket jag av utrymmesskäl inte kommer att diskutera, då jag istället riktar in mig på främst Curtas 
och Obolenskys motsvarande monografier.
12 Runciman 1930, s. 154-156
13 Browning, Robert, Byzantium and Bulgaria: a comparative study across the early medieval frontier (London 1975), 
s. 57-58
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nationalistiskt färgade forskningen.

   Obolensky är på flera sätt problematisk genom sina värdeomdömen, inte bara om Symeons 

karaktär utan också med tydliga idéer om civilisation mot barbari och för den delen kristendom mot 

“hedendom” eller “kätteri”. Han har dock i sin bok The Byzantine Commonwealth en utgångspunkt 

som jag finner intressant i det att han har skrivit om Bysans med ett samvälde (commonwealth) som 

utgångspunkt, detta baserat på den grekiska termen οἰκουμένη (oikumenē - den bebodda världen) 

som bysantinarna själva ofta använde om riket. Han utgår då från den bysantinska idén om 

kejsarens universella makt och pekar på hur den också både på ett såväl praktiskt som idémässigt 

plan kom att forma det bysantinska rikets relation till sina grannar. Han betraktar Bysans som ett 

rike med oklara gränser som mer eller mindre inkluderade många av de riken som fanns omkring.14 

Central för detta var kristendomen, då rikets hela existens i princip byggde på idén att kejsaren var 

den jordiske härskaren som en spegling av den himmelske, och Bysans segrar kom därmed att lyftas 

upp även som kristendomens segrar.15

   Den förste bulgar (i denna tid fortfarande kvar i norra Kaukasusregionen) att lyftas in i detta 

samvälde var enligt Obolensky onogurledaren Kubrat (Kovrat) som under första hälften av 600-talet 

ledde ett uppror mot Bysans avariska fiender och efter att en allians slutits upphöjdes till patrikios 

(πατρίκιος).16 Hans son Asparuch brydde sig dock inte mycket om den alliansen utan ledde efter det 

gamla rikets sönderfall sina härar långt ner på Balkan, över Donau och slog sig ner i de områden 

som under lång tid framöver kom att bli bulgarernas kärnområden. Det här blev också något nytt i 

Bysans historia, då det var första gången ett hedniskt rike hade bildats på bysantinskt territorium.17 

Det här hindrade dock inte att de bysantinska härskarna fortsatte att betrakta landet som sitt och år 

705 upphöjdes Asparuchs efterföljare Tervel (som förste ”barbar”) till kaisar (καῖσαρ), den högsta 

titeln under kejsaren själv. Detta kunde av bulgarerna ses som en hyllning och upphöjning till 

kejsarens krets, men för bysantinarna var det istället ett tecken på att han erkände kejsarens högsta 

auktoritet.18

   Än tätare knöts bulgarerna till Bysans i och med Khan Boris’ dop år 865, angående vilket flera 

bysantinska författare skrev att bulgarerna erkände kejsarens överhöget i och med att de blev 

kristna, detta just eftersom den bysantinske kejsaren var den kristna världens härskare.19 Detta var 

heller inte unikt för bulgarerna, ungefär samtidigt skedde en liknande process i Serbien, där även 

14 Obolensky, Dimitri, The Byzantine Commonwealth: Eastern Europe, 500-1453 (London 1971), s. 2-3
15 Ibid. s. 54
16 Ibid. s. 62
17 Ibid. s. 64
18 Ibid. s. 65
19 Ibid. s. 84-85
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serberna då blev kejsarens underlydande i och med att de blev kristna.20

   Det är mot denna bakgrund Obolensky betraktar Symeon och hans anspråk. Symeon hade vuxit 

upp i ett rike som knutits allt närmare Bysans och hade dessutom själv utbildats i huvudstaden 

Konstantinopel. Det bysantinska kejsardömet var för honom unikt och allomfattande och 

ambitionen i hans liv blev därmed att införliva sitt bulgariska rike i det bysantinska, samt själv sätta  

sig på den bysantinska tronen och “impelled by restless ambition” bli kejsare över det hela.21

   Denna bild motsägs alltså av Jonathan Shepard, som gjort ett viktigt och gediget arbete om 

Symeon, främst uttryckt i artikeln ”Symeon of Bulgaria - peacemaker”. Senare tiders hårda domar 

ser han främst som en följd av bysantinska omdömen, där Symeon, framför allt efter sin död, 

svartmålades som krigisk och högfärdig.22 Istället visar han på hur Symeon inte verkar ha haft 

särskilt höga ambitioner i krig och inte utnyttjade sina segrar utan istället brukade återvända hemåt  

när han skyddat sina gränser.23 Inte heller hade han någon ambition att faktiskt försöka ta 

Konstantinopel när han angrep staden år 913.24 De långa perioderna av fred betonas och när krig på 

allvar bröt ut 917 så var det till följd av att Bysans brutit mot det ingångna fredsfördraget, och inte 

eller då utnyttjade Symeon sin överväldigande seger till att angripa Konstantinopel.25 Kejsartiteln 

var för Symeon främst ett sätt att kunna förhandla med de bysantinska ledarna på en mer jämställd 

nivå och ett slags garant för att slippa fler plötsliga angrepp,26 och om han faktiskt efter 917 ställde 

in sig på att besegra och dominera Bysans så var det för att säkra sitt bulgariska rikes trygghet. 

Främst var han dock en eirēnēpoios (sic.) (εἰρηνηποιός - bevarare av fred) som i egenskap av from 

kristen och möjligen något självrättfärdig före detta munk drog sig för att i onödan spilla kristnas 

blod.27

   Shepards strävan har måhända viss karaktär av ett försök att ärerädda Symeon men det bidrar till 

att nyansera Obolenskys bild på ett bra sätt. Ett annat problem hos Obolensky, och många med 

honom, är att han trots sin bärande idé om samväldet och att han upprepade gånger motsätter sig 

nationalistiska tolkningar (“...in the ninth century, nationalism, as we know it today, did not yet  

exist”28) har ett om inte nationalitiskt synsätt så i alla fall ett som tydligt grundar sig på etnicitet som 

något fast och orubbligt, även om han inte använder begreppet. Han tar helt enkelt alla folk för 

givna. Han räknar med att det fanns tydligt avgränsade bulgarer, khazarer, slaver eller vilka det nu 

20 Obolensky 1971, s. 99
21 Ibid. s. 104-105
22 Shepard, Jonathan, Emergent Elites and Byzantium in the Balkans and East-Central Europe (Farnham 2011), III s. 3
23 Ibid. s. 7, 15
24 Ibid. s. 25
25 Ibid. s. 38-41
26 Ibid. s. 33
27 Ibid. s. 52-53
28 Obolensky 1971, s. 104-105
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vara månde, och frågar sig aldrig vilka de var, eller vad det nu var som egentligen gjorde dem till  

bulgarer, khazarer eller slaver, om de nu var det över huvudtaget.

   En som har ägnat mycket av sin gärning åt att problematisera detta är Florin Curta.

   Curta har inte skrivit så mycket specifikt om Bysans eller för den delen Bulgarien utan har ägnat 

sig mer allmänt åt östra Europa under den tidiga medeltiden. År 2001 kom han med boken The 

Making of the Slavs i vilken han presenterade ett helt nytt sätt att se på ”slavernas” inträde i 

historien. Han vänder sig där mot många antaganden som han menar tas för givna, bland annat idén 

om att etniska grupper skulle formas i ett urheimat varifrån de sedermera sprider sig.29 Det här är 

alltså det vi ser hos till exempel Obolensky, och många med honom, där bulgarer, slaver, och andra 

rätt vad det är färdigdefinierade kliver in i (den bysantinska) historien. Angående slaverna menar 

Curta istället att de kom till (uppfanns är faktiskt ordet han använder) under 500-talet, genom en 

process som bestod både av att de definierades av utomstående och själva identifierade sig med 

det.30 Detta definierande kopplas tydligt till politiska intressen, då namn på olika grupper av 

utomstående endast uppträdde hos bysantinska författare när de intog olika funktioner i relation till  

Bysans, som allierade eller fiender. Hur detta stämde överens med kulturella skillnader eller likheter  

är oklart.31 Formandet av en gruppidentitet är också något han tydligt kopplar till framväxten av en 

elit som börjar använda särskilda markeringar för att skilja ut sig, både som elit och gentemot andra 

elitgrupper. Han pekar på hur det här under 500-talet inte sker bara bland så kallade slaver utan även 

bland de gepider och lombarder som fanns i närliggande områden.32 Språkets roll i denna process 

nedvärderas och han pekar på hur många verkar ha varit polyglotta och hur det vi kallar det slaviska 

språket snarare syns ha fungerat som ett lingua franca i det stora avariska rike som vid tiden 

dominerade i östra Europa, och senare i det bulgariska som denna uppsats fokuserar på.33

   Som sagt har Curta inte intresserat sig specifikt för Bulgarien men skriver i sin Southeastern 

Europe in the Middle Ages 500-1250 en del om Symeon. Denne ser han som en härskare tydligt 

färgad av sin utbildning i Bysans, och lyfter fram hans kristna tro och tron på att han var härskare av 

Gud, en ny Moses rent av. De statusmarkeringar som Curta letar efter hos eliten tar sig hos Symeon 

uttryck just i hans grekiska bildning och kärlek till litteratur, och inte minst i alla de böcker han fört  

med sig från Konstantinopel.34 Till det lades ett överdådigt hem i den nya huvudstaden Preslav, fylld 

med ståtliga kyrkor och dessutom omgiven av många nybyggda kloster.35 När det kommer till 

29 Curta 2001, s. 336
30 Ibid. s. 335
31 Ibid. s. 346-347
32 Ibid. s. 343
33 Ibid. s. 344-345
34 Curta, Florin, Southeastern Europe in the Middle Ages 500-1250 (Cambridge 2006), s. 214-215, 217
35 Ibid. s. 218-221
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Symeons kejsaranspråk menar dock inte Curta att han siktade på den bysantinska tronen, utan såg 

titeln som ett sätt att bli jämbördig i status med den bysantinske kejsaren.36 

   Angel Nikolov är likt Curta en forskare från en yngre tradition som mest varit aktiv under 2000-

talet, men har riktat in sig mer specifikt på denna tids bulgariska rike. Han utgår främst från den 

intellektuella och religiösa kontexten och har framför allt fokuserat på den litteratur som 

producerades i Preslav, inte minst det stora översättningsarbete som bedrevs där. Hos honom möter 

vi Symeon som en högt bildad munk som fick träda ur klosterlivet för att ta över tronen efter sin 

avsatte bror. Han uppträdde i en övergångsperiod när den gamla hedniska bulgariska idén om en 

härskare med gudomligt mandat (ἐκ θεοῦ ἄρχων, härskare av Gud, var de bulgariska khanernas titel 

i bysantinska källor) kom att blandas med en snarlik kristen idé.37 Vid sitt hov hyllades han på grund 

av sin fromhet och sin lärdom som en ny Adam, ny Moses, ny Ptolemaios, och inte minst, ny 

Justinianus, med ett gudagivet uppdrag att bestiga den bysantinska tronen och återskapa det kristna 

romerska rikets storhet.38 Redan från början hade han burit på idén att han var Guds utvalde, och att 

han hade ett Guds uppdrag, att fortsätta sin fars kristnande av bulgarerna.39 Just Justinianus som 

förebild var viktig, vilket visas i litteraturen som producerades i Preslav, där man i en översättning 

av Agapetos’ skrift om denne ser idealet med kejsar-filosofen. Detta är inte en filosof i antik 

bemärkelse, utan visdomens början var gudsfruktan (Ps 111:10).40 Detta blev alltså idealet för 

Symeon som kommit till tronen från livet som munk, och även efter att ha bestigit den var känd för 

sitt asketiska leverne.41

   Nikolov gör också några iakttagelser om synen på det bysantinska riket i den slaviskspråkiga 

litteraturen. Där ser man hur bysantinarnas namn på sig själva, rhōmaioi (ῥωμαῖοι - romare), ganska 

konsekvent översattes som greky (grek¨ - greker). Det bysantinska riket betraktades alltså som ett

grekiskt rike.42 Istället för det bysantinska riket som den jordiska avbilden av himmelriket med 

kejsaren som Guds ställföreträdare möter vi istället två riken: dels ett kristet rike enligt ovanstående,  

dels ett grekiskt som just då råkade vara det rike som Gud hade valt som sitt kristna rike.43 Med den 

bakgrunden kan man alltså se att Symeon ville skapa ett nytt kristet kejsardöme, ett som var τῶν 

36 Curta 2006, s. 225-227
37 Nikolov, Angel, ”Starobălgarskijat prevod na ”izloženie na poučitelni glavi kăm imperator Justinian” ot Djakon 
Agapit i razvitieto na idejata za dostojnostvoto na Bălgarskija vladetel v kraja na IX - načaloto na X v”, i:  
Starobălgaristika XXIV (2000), nr 3, ss.76-105, s. 78
38 Nikolov, Angel, Političeska misăl v rannosrednovekovna Bălgarija (sredata na IX - kraja na X v.) (Sofia 2006), s. 
293
39 Nikolov 2000, s. 79
40 Ibid. s. 81
41 Ibid. s. 83
42 Nikolov, Angel, ”Empire of the Romans or Tsardom of the Greeks? The Image of Bysantium in the Earliest Slavonic 
Translations from Greek”, i: Byzantinoslavica LXV (2007), s. 32
43 Ibid. s. 34
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ῥωμαίων καὶ βουλγάρων, romares (grekers?) och bulgarers.44

Teori

Obolenskys idé om ett bysantinskt samvälde är inte unik, utan tvärtom ett ganska vanligt sätt att se 

på Bysans.45 För att ge samväldet en stadigare teoretisk grund har jag valt att ta hjälp av Itamar 

Even-Zohars modell med polysystem. Han grundar sig i sin tur på tidigare ryska och tjeckiska 

forskare, varför jag börjar hos en av dem, Jurij Lotman, som baserade sina teorier kring något han 

kallade för en semiosfär, ett område inom vilket meningsskapande processer kan ske, vari man 

måste finnas för att förstå varandra. Semiosfären har alltid ett tydligt centrum som är förhållandevis  

statiskt och ständigt reglerar sig själv medan det är i de dynamiska periferierna och gränserna 

mellan dem som förändringar och innovationer sker.46 Semiosfärens centrum definierar sig mot 

periferin, mot det som finns utanför sfären och behöver alltså “dem” för att kunna skapa ett “oss”, 

ett “dem” som är skapat som en inverterad spegelbild av “oss”.47 Detta är dock en förenklad bild 

och även inom semiosfären finns gränser och grupper, finns olika “vi” med olika status och olika 

relationer till varandra.48

   Even-Zohar vänder sig mot det statiska i semiosfärteorin och i det att han vill få mer rum för ett  

diakront perspektiv använder han sig alltså av polysystemet. Detta kulturella system är i mångt och 

mycket likt semiosfären men det är som namnet antyder ett system bestående av många system, 

som överlappar och är ömsesidigt beroende av varandra, av flera mer eller mindre hierarkiskt 

ordnade centra och periferier. Det är därmed betydligt mer dynamiskt, öppet och heterogent. 49

   Polysystemet kan enligt Even-Zohar undersökas primärt ur två vinklar: synkront och diakront. 

Den synkrona vinkeln visar på de interna spänningarna mellan systemen vid en viss tidpunkt, 

medan den diakrona snarare undersöker hur både systemen och deras komponenter överträffar och 

slås ut av varandra, hur något vid en viss tid tar sig in mot centrum medan annat trycks ut i 

periferin. Viktiga här är så kallade överföringar (transfer), alltså när saker och företeelser förs över 

från ett system till ett annat.50 Detta kan ställas mot en översättning där något skiftar mellan språk 

men förblir inom samma system, som ofta, särskilt i äldre tid, är flerspråkiga. Varför och hur 

överföringar sker, och inte minst om de kanske snarare liknar översättningar, blir viktigt för att 

44 Nikolov 2000, s. 85
45 Se till exempel Veselina Vachkova i Curta, Florin & Roman Kovalev (red.), The Other Europe in the Early Middle  
Ages (Ann Arbor 2005), ss. 339-362
46 Lotman, Jurij Michajlovič, Ann Shukman (övers.), Universe of the mind: a semiotic theory of culture (Indiana 1990), 
s. 134
47 Lotman, s. 142
48 Ibid. s. 138
49 Even-Zohar, Itamar, Papers in Culture Research (Tel Aviv 2010), s. 41-42
50 Ibid. s. 43
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undersöka kulturella systems relationer till varandra. Vad är källsystemet och vad är målsystemet? 

Varför går det i den riktningen? Hur förändras funktionen, om alls? Som exempel härpå kan lyftas 

fram Obolenskys redogörelse om khanen Tervel som när han blev kaisar av sig själv och de sina 

kunde anses som upphöjd till den bysantinske kejsarens krets medan han i Bysans i och med att han 

tog emot titeln ansågs ställa sig under och acceptera kejsarens överhöghet.

   Polysystemteorin är ganska vag och bör nog så vara. I föreliggande arbete ska inte ett bysantinskt 

polysystems fulla utsträckning kartläggas, inte heller dess relation till mer avlägsna delar. Var denna 

undersökning tar sin utgångspunkt är i Konstantinopel som ett centrum för ett mäktigt kulturellt  

system och Preslav som centrum för ett annat. Mycket mer än så vill jag inte lägga fram såhär tidigt  

utan det blir istället upp till min undersökning att visa hur dessa system är relaterade till varandra,  

hur nära varandra eller inte de står och vad de har för hierarkisk relation till varandra. 

   Så långt om det bysantinska samväldet i ljuset av polysystemteori. Nu är detta inte primärt en 

kulturstudie utan en maktstudie, varför maktrelationer samt framväxt och artikulering av elitgrupper  

kommer att ligga i fokus. Detta dock i relation till den bakgrund jag just tecknat. Viktigt blir  

systems hierarkiska ordning, både sinsemellan och internt mellan centra och periferier. Hur och 

varför uppstår nya centra? Här tar jag upp Florin Curta som utgått från etnologisk teori och fört in 

den i tidigmedeltida sammanhang. Som tidigare nämnts betraktas framväxten av en etnisk grupp 

som en tvådelad process, som skedde genom såväl internt tryck som externt. Etniska grupper måste 

alltid finnas i relation till andra. Han talar om en politisk etnicitet, som betraktas som målinriktad.  

Etniciteten har alltså inte i sig själv något värde utan används för att skydda politiska eller  

ekonomiska intressen, den formas inifrån för att stå emot ett yttre tryck. Etniciteten betraktas som 

en politisering av kultur, där en tro på ett gemensamt ursprung används i en grupp av människor för 

att göra dem till en etnisk grupp. Gruppen lever då som en social konstruktion, det är idén om 

gruppen snarare än gruppen själv som har betydelse.51 På samma sätt resonerar den ovan nämnde 

Fine, enligt vilken ”etnisk” (som i “etnisk kroat” eller “etnisk bulgar”) syftar på någon som anser 

sig tillhöra denna typ av sociala konstruktion. Likt Curta talar han om att etnicitet uppfinns ( invent) 

och ser etniciteten som ett val. Personer kan lika gärna inte ha någon etnicitet alls, och har de det så 

är den på ett eller annat sätt vald.52

   Med dessa resonemang blir det tydligt att etniska grupper skapas av och centreras kring 

elitgrupper som har intressen de vill hävda och skydda. För att återvända till Even-Zohar och 

härigenom få in mer av ett maktperspektiv i en kulturteori så ser vi dessa elitgrupper som nya centra 

i nya system som uppstår i relation till andra system omkring. Återigen är överföringarna 

51 Curta 2001, s. 19-20
52 Fine, s. 2-4

13



intressanta, i vilken mån baseras maktdiskursen i dessa nya system på de äldre system som finns 

nära?

   I allt detta ser vi dock en väldig slagsida åt eliter och centra. Det skulle förvisso kunna motiveras 

med uppsatsens ämne och för den delen det svåra källäge som jag senare ska komma in på, men det 

rättfärdigar inte i min mening att inte på något sätt ta upp de bredare folklagren och deras plats i de  

hierarkiska systemen. Tyvärr finns tämligen få ansatser att angripa denna typ av problematik inom 

medeltidsforskning, vilket även kan härledas till en generell brist på teoretiska strävanden inom 

området, i alla fall innan Fine och Curta. Kraftfulla maktteorier, inte minst med fokus på de Andra,  

de som inte får plats eller hörs, hittar man istället snarast i det postkoloniala fältet. Gayatri  

Chakravorty Spivak ställde 1988 frågan “Kan den subalterna tala?”,53 där hon använde Antonio 

Gramscis begrepp subaltern, som en benämning på de klasser som var förtryckta av en stats 

hegemoniska apparat,54 och använde det om alla dem, i detta fall i en kolonial indisk kontext, som 

inte var del av eliten och som hon menade inte kan höras, inte kan framföra och representera sig och 

sina åsikter, och vilkas röster inte kan återges.55 Spivaks slutsatser har kritiserats och nyanserats av 

många, bland andra Lata Mani, som omformulerar och bygger ut frågan: “Which group constitute 

the subalterns in any text? What is their relationship to each other? How can they be heard to be 

speaking or not speaking in any given set of materials. With what effects?”56

   Även Ania Loomba vill nyansera svaret och ställer hellre frågan hur de subalterna talar, med sin 

egen röst eller på sina härskares sätt.57 Vidare hävdar hon genom att citera Judith Walkowitz att de 

som lever i marginalen visserligen är bundna av diskurs och andra kulturella normer men att de 

även skapar såväl som använder sin kultur, och visserligen lever under elitens ideologiska band men 

försöker motstå dem.58

   Det finns självklart en fara i att lyfta in begrepp och modeller för kolonialtidens Indien eller det  

tidiga 1900-talets Italien i 900-talets Balkan men begreppet subaltern har en poäng i att det är så  

vagt som det är, alltså att det definieras negativt, som de som inte är del av någon elit. En befogad 

motfråga är då vad man om det är så vagt ska ha begreppet till men jag ser det som ett verktyg för 

att synliggöra de människor man annars inte ser, och med Manis frågeställningar få upp ögonen för 

deras hierarkier samt deras relation till makt och elit. Viktigt i sammanhanget är även Gramscis  

hegemonibegrepp. Hegemoni förstås här som en klass’ dominans i ett samhälle. Den bygger inte i 

53 Spivak, Gayatri Chakravorty, ”Can the Subaltern Speak?” i: Nelson, Cary & Lawrence Grossberg (red.), Marxism 
and the Interpretation of Culture (Basingstoke 1988), s. 271-313
54 Buci-Glucksmann, Christine, Gramsci and the State (London 1980), s. 58
55 Spivak 1988, s. 78-79, 104
56 Mani, Lata, ”Cultural Theory, Colonial Texts: Reading Eyewitness Accounts of Widow Burning” i: Grossberg, 
Lawrence, Cary Nelson & Paula A. Treichler (red.), Cultural studies (New York 1992), s. 403
57 Loomba, Ania, Colonialism/Postcolonialism (Routledge 2005), s. 193
58 Ibid. s. 198
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huvudsak på kraft, tvång och symboliskt våld, tvärtom är det när den är beroende av våld som den 

är som svagast.59 Detta blir i denna studies sammanhang intressant när vi betraktar Obolenskys bild 

av Symeon som den våldsamme krigaren och kontrasterar den med Shepards, Curtas och Nikolovs 

versioner där hans maktutövande i mycket högre grad fokuseras på litterär produktion och mission. 

Här finns möjligen en än större risk för anakronismer men jag avser inte att tala om klasser och 

stater i föreliggande arbete. Jag ska dock röra vid begreppet hegemonisk apparat, de ekonomiska, 

politiska och kulturella institutioner som inte är direkt knutna till statsapparaten, men hjälper till att  

hålla uppe dess hegemoni.60 I denna kontext som skiljer sig stort från Gramscis Italien kan kyrkan 

och religionen dock ha möjlighet att fylla en sådan funktion.61 Om religionens makt över den 

sociala ordningen har Clifford Geertz skrivit. Hans definition av religion är något omständlig men 

användbar: 

(1) a system of symbols which acts to (2) establish powerful, pervasive, and long-lasting moods and 

motivations in men by (3) formulating conceptions of a general order of existence and (4) clothing these 

conception with such an aura of factuality that (5) the moods and motivations seem uniquely realistic.62

   Nyckelbegrepp är här motivation, vilket definieras som dragning mot att göra eller uppleva vissa 

saker, och i viss mån stämning (mood), en temporär och mer stillastående sinnesstämning som blir 

meningsfull genom vad som framkallar den snarare än, som med motivation, vad den leder mot.63 

Viktigt är att religionen inte handlar om att beskriva världen utan om att skapa den, dess makt ligger  

i att formulera en verklighet där dess värderingar är fundamentala, där händelser har en mening och 

sker på grund av en mening.64 Religionen blir alltså viktig utanför kyrkan och i det vardagliga livet 

genom det borde (motivation) som den framkallar i människor, ett borde som bygger på ett är.65

   Om vi med dessa perspektiv återvänder till Even-Zohar och Curta ser vi elitgrupper som i relation 

till andra eliter formar nya centra för att skydda sina intressen, legitimera sig och med andra ord 

uppnå hegemoni. Övriga, subalterna, trängs ut i marginaler och periferier, i de gränsland, såväl 

geografiska som kulturella, där enligt Even-Zohar det mesta av innovation och förnyelse sker, en 

åsikt vilken delas av Gramsci som karaktäriserar subaltern kultur som osystematisk och 

sammansatt,66 gränsland vi emellertid har svårt att se, innan nya centra växer upp och nya grupper 

där vinner hegemoni, såsom i fallet med Bulgarien. 

59 Buci-Glucksman, s. 56-57
60 Ibid. s. 65-67
61 Ibid. s. 255
62 Geertz, Clifford, The Interpretation of Cultures, (New York 2000), s. 90
63 Ibid. s. 96-97
64 Ibid. s. 131
65 Ibid. s. 126
66 Buci-Glucksman, s. 370
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   Avslutningsvis är viktiga perspektiv alltså överföringar, gruppers sammansättningar och 

hierarkiska relation till andra, inte minst förändringarna i dessa över tid, samt i vilken mån 

elitgrupper och deras ledare vann hegemoni, huruvida de härskade med våld eller kunde dominera 

på ett mer ideologiskt plan - kunde till exempel Symeons kejsartitel fylla en sådan funktion?

Källor

Källor på ett antal olika språk kommer att användas i denna studie, de flesta är dock skrivna på 

grekiska. Viktigast är de brev som skrevs av den bysantinske patriarken Nikolaos Mystikos till 

Symeon. Dessa, tillsammans med brev även till andra, finns utgivna med engelsk 

parallellöversättning av Jenkins och Westerink (ep. 1-190)67 samt Westerink (ep. 191-207)68. Vidare 

finns Symeons egna brev, dessvärre bara tre till antalet, skrivna till sändebudet Leo Choirosphaktes, 

utgivna av Dujčev69, medan Choirosphaktes’ svar givits ut av Kolias70. En annan central författare är 

Theodoros Daphnopates, som skrev brev för Romanos Lekapenos, kejsare under Symeons tid, 

utgivna med fransk parallellöversättning av Darrouzès och Westerink71. En kort notis bör här göras 

om breven som genre vid denna tid, då de hade tämligen lite gemensamt med våra privata brev, utan 

tvärtom var högst offentliga handlingar, som var avsedda att läsas och höras av betydligt fler än 

adressaten.

   Daphnopates har vidare skrivit ett långt hyllningstal vid den fred som slöts mellan Bysans och 

Bulgarien år 927, utgivet av Dujčev med engelsk parallellöversättning72. Vidare tar jag bruk av två 

krönikörer, som skrev likartat och förmodligen baserat på samma källmaterial. Den ene kallas 

Theophanes Continuatus, vilket dock inte är hans namn, utan visar att han fortsatte på den historia 

som påbörjats av en tidigare Theophanes. Hans namn är inte känt men han identifieras ibland med 

Daphnopates ovan. Hans historia finns utgiven med latinsk parallellöversättning av Immanuel 

Bekker73, som även givit ut den andre, kallad Symeon Logothetes74 (för att undvika missförstånd 

kallar jag honom aldrig enbart Symeon, utan alltid med tillnamnet Logothetes). Ytterligare ett  

centralt verk att ta upp är Konstantin Porphyrogennetos’ De caeremoniis, förvisso skriven några 

decennier efter Symeons död men med otaliga detaljer och beskrivningar av hovceremoniel, etikett  

och titulatur i bruk i Bysans. Till detta använder jag två utgåvor, främst Vogt75 som har en fransk 

67 Jenkins, Romilly & Leendert Westerink (utg.), Nicholas I Patriarch of Constantinople: Letters (Washington 1973)
68 Westerink, Leendert (utg.), Nicholas I Patriarch of Constantinople: Miscellaneous Writings (Washington 1981)
69 Dujčev, Ivan, Iz starata bălgarska knižnina (Sofia 1943)
70 Kolias, G (utg.), Léon Choerosphactès, magistre, proconsul et patrice; biographie - correspondance (Athen 1939)
71 Darrouzès, Jean & Leendert Gerrik Westerink, Théodore Daphnopatès Correspondance (Paris 1978)
72 Dujčev, Ivan, ”On the Treaty of 927 with the Bulgarians”, i: Dumbarton Oaks Papers, vol. 32 (1978), ss.217-295
73 Bekker, Immanuel (utg.), Theophanes Continuatus, Ioannes Cameniata, Symeon Magister, Georgius Monachus 
(Bonn 1838)
74 Bekker, Immanuel (utg.), Leonis Grammatici chronographia (Bonn 1842)
75 Vogt, A (utg.), Constantin  VII Porphyrogénète, Le Livre des Cérémonies (Paris 1935-1939)

16



parallellöversättning, men då den inte är komplett används även Reiskes utgåva76. 

Porphyrogennetos var utöver detta verk en mycket produktiv författare och fler av hans verk 

kommer att refereras till, främst gällande de begreppshistoriska avsnitten, och där kommer jag även 

att ta upp många andra grekiska författare, vilka det dock inte är meningsfullt att gå igenom här. 

   Det slaviska materialet är inte alls lika omfattande som det grekiska, och rör sig allra mest om 

översättningar från grekiska original, främst olika typer av liturgisk text. En av de enda 

originaltexterna utöver predikningar från tiden är munken Hrabrŭs text O pismenĕhŭ (Om 

bokstäverna). Den finns utgiven och översatt till engelska i Thomas Butlers Monumenta 

Bulgarica77. Annars är de unika texterna från Symeons tid få. Jag kommer att se på Kyrillos’ och 

Methodios’ Vitae, vilka dock kan ha skrivits några decennier tidigare i Moravien. Båda finns 

översatta i Kantor78 och till originaltexterna använder jag Angelov och Kodovs utgåva av Kliment 

av Ohrids skrifter79. Utöver detta handlar det i princip om översättningar, med mindre bitar 

insprängda här och var. Här blir det snarare att diskutera vad som översattes, och varför, mer än att 

fördjupa mig alltför mycket i själva texterna. De formar också en bas för mina begreppshistoriska 

undersökningar. Viktigast här blir Johannes Exarchens Šestod’nevŭ, utgiven av Rudolf 

Aitzetmüller80, samt ett florilegium kallat Uspenskij sbornik81.

   Ett fåtal latinska källor kommer att användas, främst Liudprand av Cremonas Antapodosis, 

utgiven av Paulo Chiesa82, vilken innehåller skildringar av Konstantinopel och uppgifter om 

Symeon och Romanos, skrivna av en yttre betraktare. 

   Dessutom kommer jag att använda mig av arkeologiskt material. Då jag själv inte är arkeolog 

kommer jag i detta att luta mig mot dem som har större fackkunskaper, främst Florin Curta och 

Uwe Fiedler. I detta finns dessutom en del inskriptioner och fragmentariska inristningar, på såväl 

grekiska som bulgarernas äldre hunnobulgariska83 språk, främst i utgåvor av Beševliev84 och 

Gošev85.  

76 Reiske, Johann Jacob (utg.), Constantini Porphyrogeniti imperatoris de cerimoniis aulae Byzantinae libri duo (Bonn 
1829)
77 Butler, Thomas (utg.), Monumenta Bulgarica: a bilingual anthology of Bulgarian texts from the 9th to the 19th  
century (Ann Arbor 1996)
78 Kantor, Marvin, Medieval Slavic lives of saints and princes (Ann Arbor 1983)
79 Angelov, Bonju & Kodov, Christo (utg.), Săbrani săčinenija. T. 3, Prostranni žitija na Kiril i Metodij / Kliment  
Ohridski (Sofia 1973). Dessa hävdar såklart att texterna skrivits av samme Kliment, alltså i Bulgarien i slutet av 800-
talet eller början av 900-talet (s.8-9).
80 Aitzetmüller, Rudolf (utg.), Das Hexaëmeron des Exarchen Johannes (Graz 1958-1975)
81 Knjazevskaja, Ol’ga Aleksandrovna & Kotkov, Sergej Ivanovič (utg.), Uspenskij sbornik XII-XIII vv. (Moskva 1971)
82 Chiesa, Paolo (utg.), Liudprandi Cremonensis Opera omnia (Turnhout 1998)
83 Jag följer bland andra Antoaneta Granberg i att använda termen hunnobulgariska. Den är måhända inte optimal men  
lämpar sig bättre än det protobulgariska (първобългарски) som annars är vanligare, då det är släkt med altaiska språk 
(förmodligen nära hunnernas) snarare än dagens bulgariska.
84 Beševliev, Veselin, Die protobulgarischen Inschriften (Berlin 1963), Beševliev, Veselin, Părvobălgarski nadpisi  
(Sofia 1979)
85 Gošev, Ivan, Starobălgarski glagoličeski i kirilski nadpisi (Sofia 1961)
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TRANSKRIPTION

I transkriptionen av grekiska använder jag mig av det konventionella bruket för klassisk grekiska. 

Detta är egentligen inte optimalt då det inte särskilt väl reflekterar 800- och 900-talets uttal  

(exempelvis borde det för uppsatsen så centrala begreppet basileus hellre skrivas vasilefs) men jag 

använder det likväl för begriplighetens skull då det är det som i de allra flesta fall används i  

sekundärlitteraturen. I de fall där grekiskt alfabete används för att representera andra språk, som det 

hunnobulgariska sybigi/syvigi (συβηγη) vilket med klassiskt bruk skulle skrivas sybēgē, 

transkriberar jag emellertid enligt rådande uttal. I transkription av slavisk text kan det i  

sekundärlitteraturen variera något mer, varför jag för enkelhetens skull likt exempelvis Kantor 

använder  <ŭ> för er och <’> för jer, hellre än att bruka de <ъ> och <ь> som ofta används i 

grammatikor. För viktigare grekiska och slaviska ord ger jag vidare originalstavningen första 

gången ordet förekommer. När det gäller mer kända egennamn följer jag för alla förekommande 

språk de vanligaste konventionerna, som ibland skiljer sig från alla system för transkription, den 

bulgariska huvudstaden får alltså heta Preslav istället för Prĕjęslavl’ och jag kallar Romanos för 

Lekapenos snarare än det mer korrekta Lakapēnos, även detta för tydlighetens skull i förhållande till  

sekundärlitteraturen.

Metod och disposition

Undersökningen kommer främst att bestå av texttolkning, med inslag av studium av arkeologiskt 

material, och jag kommer huvudsakligen att angripa texterna på två sätt. Jag kommer att försöka (1) 

att utröna författares intentioner ur texterna, samt, (2) att ta reda på något om andra aktörers 

intentioner ur dem. 

   1. Jag använder här Quentin Skinners definition av intention, som det vi försöker åstadkomma 

med en handling, inte det som orsakade den.86 Den är alltså final snarare än kausal. Intentionen 

kontrasteras mot det kausala motivet, vilket lägger sig nära Geertz’ motivation ovan. Viktigt i 

Skinners definition är synsättet att aktörer när de menar allvar med något de skriver eller säger 

också gör något mer. Detta kallar han för en illocutionary act eller att tala med en illocutionary  

force.87 Ska vi ta reda på vad en aktör faktiskt menade med vad hen skrev eller hur hen handlade 

måste vi alltså ta reda på vad hen försökte göra. Detta göra kommer konsekvent att brukas enligt 

Skinner, jag använder mig inte i denna studie av performativitet eller talaktsteori. 

   2. Att ta reda på andra aktörers intentioner ur en text kan dels vara en sorts inverterad version av 

ovanstående punkt, där skrifter och uttalanden analyseras, men med skillnaden att de finns återgivna 

86 Skinner, Quentin, Visions of Politics: Volume 1, Regarding Method (Cambridge 2010), s. 135
87 Ibid. s. 105, 133
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av andra eller att man på basis av vad som finns bevarat av ena sidan av en dialog försöker utröna 

något om den andra (som är fallet med Nikolaos Mystikos’ brevväxling med Symeon där vi bara har 

den förstnämndes sida bevarad). Detta är tämligen vanskligt och kräver såväl försiktighet som 

källkritik (inte minst i fråga om intentionen hos källans författare). Därutöver gäller detsamma som 

ovan, i tolkningen och användandet av intention och illokutionär kraft. Det andra jag syftar på i 

denna punkt är när källor berättar om hur andra personer beter sig och agerar. Även här söker jag 

intentioner och lutar mig åter mot Skinner som talar om social handling (social action), som en 

handling som för agenten har en mening88. Det är alltså en handling behäftad med illokutionär kraft, 

precis som den som menar allvar med något den säger också gör någonting så gör också den som 

menar allvar med sitt handlande någonting mer. Däremot skiljer sig tillvägagångssättet för att tolka  

ett uttalande och en handling åt. För båda gäller en djup förståelse av kontexten men där det 

förstnämnda främst handlar om jämförelser med andra texter och att försöka förstå vad orden 

faktiskt betyder i det sammanhanget handlar det andra mer om att sätta handlingen i samband med 

vad man kan veta om kulturella koder och symboler. Ett vardagligt exempel skulle kunna vara att  

ett nickande betyder ”ja.” Detta kallar Geertz för tjock beskrivning (thick description).89 Där den 

tunna beskrivningen berättar att en person rör sitt huvud lite uppåt och neråt berättar alltså den 

tjocka att hen även bekräftar något.

   För att kunna göra dessa tjocka beskrivningar och finna författares intentioner krävs alltså en djup 

förståelse av kontexten och en läsning som i den mån det är möjligt utgår från författarnas tid och 

tar dem på allvar. Skinner talar om rationalitet, inte som det som syns oss här och nu rationellt, utan 

som det som verkar rimligt att tro i de förhållanden man befinner sig.90 Han tar upp häxor som 

exempel: ”If the people we are studying assert that there are witches in league with the devil, we 

must begin by assuming that this is exactly what they believe”91. Det här är viktigt i denna 

undersöknings kontext, med en kristendom som genomsyrar det mesta och en djup tro på 

astrologiskt inflytande, för att ta två exempel som kan synas oss idag fjärran. 

   I och med det knappa källäget vill jag mena att kontexten blir än viktigare i en uppsats som denna,  

som ett medel att försöka förstå så mycket som möjligt ur det begränsade material som finns. För att 

genomföra dessa analyser och besvara uppsatsens frågeställningar har jag alltså delat upp 

undersökningen i två kapitel: i det första tecknas den kontext som är central för förståelsen av 

aktörernas ageranden och i det andra undersöks just dessa. Som stöd för resonemanget inleds det 

första av två begreppshistoriska undersökningar: en längre om titulatur där kejsarbegreppen 

88 Skinner, s. 128
89 Geertz, s. 6-7
90 Skinner, s. 31
91 Ibid. s. 41
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(basileus respektive cěsar’) och ytterligare ett par höga titlar undersöks, samt en kortare genomgång 

av ett antal ord för folkgrupper. Detta i en avsikt att genomgående så nära som möjligt använda mig 

av tidens, framför allt grekiska, begrepp, hellre än att på ett mer presentistiskt sätt utgå från våra 

ord. Därpå följer en kortare historisk översikt baserad på de bysantinska krönikorna och därefter 

kommer en tredelad beskrivning av kontexten, i form av etnisk, religiös och politisk. Det är 

självfallet svårt att dra vattentäta skott mellan de tre och överlappningar kommer säkerligen att ske,  

uppdelningen finns dock där för att ge struktur åt det hela. Uppdelningen fungerar även som något 

av en trappa, där mer och mer läggs till en grund som byggs upp, det går också från ett vitt 

perspektiv med bredare folklager mot att allt mer fokuseras på de mindre elitgrupperna. Det är i den 

etniska kontexten som det diakrona perspektivet visar sig starkast, där jag med en tämligen lång 

tillbakablick vill undersöka hur kulturella system växte fram och förhöll sig till varandra. Delen om 

den religiösa kontexten tar sedan vid i slutet av 800-talet i och med Bulgariens kristnande och 

erbjuder främst ett synkront perspektiv medan vissa, men inte lika långa och stora, tillbakablickar 

åter får plats i avsnittet om den politiska kontexten, där idéerna hos de centra och elitgrupper som 

tecknats i den första delen undersöks. Både materiella och skriftliga källor kommer att användas,  

med tonvikt på det förstnämnda i avsnittet om etnicitet medan de skriftliga får mer tyngd senare.  

   Det andra kapitlet består sedan av beskrivningar av dramats aktörer samt analys av deras 

gärningar och intentioner. Här tas även ett bredare grepp där jag exempelvis under Symeon även tar 

in kretsen omkring honom. Aktörerna placeras i sina sammanhang och sätts i relation till teorin. 

   Efter detta följer en avslutande diskussion där slutsatserna av undersökningen presenteras. 

KAPITEL 1 – BEGREPP OCH KONTEXT

Titulatur

Jag ämnar här utreda de titlar som är relevanta i denna diskussion. Tyngden ligger på den 

bysantinska kejsartiteln basileus och i viss mån dess slaviska motsvarighet cěsar’, som i mycket är 

föremål för hela uppsatsen. Det är också där jag kommer att arbeta närmast källorna. Övriga titlar  

har mindre betydelse för undersökningen och finns snarare som referens, varför jag där lutar mig 

mer mot sekundärlitteraturen, i den mån sådan finns, främst The Oxford Dictionary of Byzantium. 

Vidare kommer jämförelser mellan titlarna att göras, framför allt i de fall vi har översättningar och  

överföringar, som i fallet med basileus och cěsar’.

Βασιλεύς - Basileus

Basileus förekommer redan i Iliaden, dock ganska sparsmakat. Det används främst om grekernas 
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högste ledare Agamemnon92, men förekommer i ett fåtal fall även som beteckning för lägre 

konungar, såsom thrakernas Rhesos93 eller sidoniernas Faidimos94. Naoko Yamagata menar att 

basileus här skiljer ut sig från andra titlar genom att den som innehar den har en mer utåtriktad roll  

än till exempel en anax (ἄναξ), som är mer av en husbonde som enkom skyddar sitt hushåll och 

rike. Basileus tar emot och skyddar främmande människor och härskare och har ansvar för att skipa 

rätt (dikē - δίκη) och uppehålla lagar (themistes - θέμιστες). Han är tydligt kopplad till gudarna, 

främst Zeus, och har sin rätt därifrån.95 Redan här ser vi alltså basileus som någon form av högkung, 

med en tydlig koppling till ett gudomligt mandat. Även i klassisk tid syftar ordet främst mot den 

allra högsta makten, då det vanligast används om perserkonungen96. I det sammanhanget används 

det alltid utan bestämd artikel, det finns alltså bara en egentlig basileus, som inte behöver  

preciseras. Även grekernas kungar kan dock tituleras basileus, så exempelvis i Sparta97, men med 

bestämd artikel, då är det en viss basileus som åsyftas. När börjar det då användas om de romerska 

kejsarna? Hos Athanasios av Alexandria under mitten av 300-talet möter vi ordet som titel på 

Konstantin den Store98. Annars använder Athanasios oftast ordet om Gud, men även om 

gammaltestamentliga kungar som David99. Evangelos Chrysos poängterar dock att första gången 

basileus användes av den romerske kejsaren i ett officiellt sammanhang var år 629,100 alltså 

betydligt senare. Detta har ofta härletts till perserrikets sammanbrott, då dettas härskare var den 

ende som enligt bysantinskt protokoll tillerkändes titeln basileus.101 Chrysos menar emellertid inte 

att det är fråga om något arv, utan argumenterar för att det hellre hade med relationen mellan de 

båda makterna att göra, och hur perserkonungen Khosrau II (Chosroes II) år 591 gav upp sin 

traditionella titel shāhānshāh, vilken översätts konungars konung, eller på grekiska basileus 

basileōn. Perserriket var det enda vars suveränitet fullt ut respekterades av Bysans102 och så länge 

man också erkände basileus basileōn kunde inte Bysans’ egen härskare använda titeln, då han i 

sådana fall skulle underställas perserkonungen. Men, när Khosrau blev persernas basileus istället för 

basileus basileōn kunde romarnas ledare bli romarnas basileus, och de två rikena stod då som 

likvärdiga,103 även om det persiska snart skulle falla. Efter Khosrau II blir den bysantinske kejsaren 

92 Se t. ex. Iliaden, 1:80, 3:179
93 Iliaden, 10:435
94 Ibid. 4:618
95 Yamagata, Naoko, ”ἄναξ and βασιλεύς in Homer”, i: The Classical Quarterly, New Series, Vol. 47, No. 1 (1997), 
ss.1-4, s. 10,11
96 Se t. ex. Xenophon, bok 1:1, 1:2
97 Plutarchos, kap.  20:1
98 Se t. ex. De decretis Nicaenae synodi, kap.  33:7, Apologia contra Arianos, kap.  9:3
99 Homilia de semente, vol. 28, s. 153
100 Chrysos, Evangelos K., ”The Title ΒΑΣΙΛΕΥΣ in Early Byzantine International Relations”, i: Dumbarton Oaks  
Papers, vol. 32 (1978), ss.29-75, s. 31 Det hela har emellertid poängterats tidigare, ursprungligen av L. Bréhier. 
101 Ibid. s. 59
102 Ibid. s. 33
103 Ibid. s. 70
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ensamt signifikat för basileus, och kommer så att vara, fram till Karl den Store. År 800 kröntes han 

och fick på latin titlarna imperator och augustus104, de gamla romerska kejsartitlarna, vilka de 

frankiska härskarna kom att behålla till Karl den Fetes förlust av tronen 887. I Theophanes 

Confessors redogörelse för kröningen sägs att han kröntes till basileus Rōmaiōn (ῥωμαίων - 

romares basileus)105, vilket erkändes av den bysantinske kejsaren Michael II när han tillträdde år 

812, dock endast i formen basileus106. Efter år 812 börjar dock basileus tōn Rōmaiōn synas oftare 

som benämning på den bysantinske kejsaren, kanske som en markering och ett sätt att höja denne 

över den frankiske.107

   Nikolaos Mystikos syftar nästan uteslutande i sina användningar av basileus på bysantinska 

kejsare, ibland ytterligare specificerat med tōn Rōmaiōn. I något enstaka fall används det likt hos 

Athanasios om Gud108 men den enda gången det används om en annan människa är det om 

persernas konung109. Symeon kallas aldrig basileus, varken före eller efter att han själv börjat 

använda titeln. Hos Konstantin Porphyrogennetos förekommer basileus nästan uteslutande om den 

bysantinske kejsaren. I ett fåtal fall används det om Gud eller Jesus110, och i ett litet antal historiska 

berättelser används det om en persisk (faktiskt samme som Nikolaos nämnde) eller makedonsk 

kung111. I kontexter inom de närmaste seklen förekommer ordet dock bara på en plats om en annan 

människa, och det är just den bulgariske härskaren, som i brev ska tituleras basileus112, detta dock 

efter Symeons död, då hans son Peter fått titeln erkänd. Hos Porphyrogennetos faller det sig också 

så väl att brist på användningar av basileus inte kan bero på att relevanta skrifter inte bevarats, då 

det i De caeremoniis finns långa listor över hur utländska härskare ska tituleras och bete sig vid 

hovet, och ingen annan nämns där som basileus, varken frankernas konung (som istället benämns 

med det latinska låneordet rēx113) eller någon annan av de många härskare som i hellenistisk tid bar 

titeln basileus, såsom Armeniens114. Det är dock värt att poängtera att De caeremoniis 

sammanställdes vid slutet av Porphyrogennetos’ liv, flera decennier efter striderna med Symeon. I  

de brev från Porphyrogennetos’ medkejsare Romanos, skrivna av Theodoros Daphnopates, riktade 

till Symeon som bevarats tituleras han inte basileus, istället är han archōn, som hos Nikolaos, eller 

exousiastēs (ἐξουσιαστής - betyder ungefär den som har makten, över bulgarerna i detta fall). 

104 Einhard, kap.  28
105 Theophanes Confessor, s. 472
106 ”...more suo, id est Greca lingua, laudes ei dixerunt, imperatorem eum et basileum appellantes”, Annales regni  
francorum, cap.  DCCCXII
107 Nicol, Donald, ”Byzantium”, i: Burns, J.H, Medieval Political Thought, ss.51-82, s. 58
108 Nikolaos Mystikos, ep. 203, rad 109
109 Ibid. ep. 5, rad 136-137
110 Konstantin Porphyrogennetos, De caeremoniis (1939), II, s. 84
111 Konstantin Porphyrogennetos, Oratio de translatione Chrysostomi, s. 309, Narratio de imagine Eddesena sekt. 29:4
112 Konstantin Porphyrogennetos, De caeremoniis (1829), s. 690
113 Ibid. s. 691
114 Ibid. s. 679-692
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Däremot kallas han för andlig bror, snarare än andlig son som Bulgariens ledare i De caeremoniis115.

   Vi har alltså tre huvudsakliga signifikat att tala om: den bysantinske kejsaren, den persiske 

konungen och den frankiske kejsaren (den bulgariske kommer ju främst efter Symeons död). Vad 

gäller referenser till perserkonungen så är de historiska, då perserriket vid detta laget hade fallit  

sedan flera hundra år tillbaka. En aspekt att ta hänsyn till är även hur nära koppling basileus har till  

perserkonungen i det klassiska bruket av ordet (som alla bildade bysantinare var bekanta med), 

varför det knappast är förvånande att ordet fortsatte att användas om denne. Än viktigare är dock 

perserkonungens natur som hedning (“en eldtjänare som tror att solen och månen är gudar”, för att 

citera Nikolaos116), vilket tydligt skiljer honom från den romerske (vare sig bysantinsk eller 

frankisk) kejsaren, som har sin auktoritet från Gud. Frankernas basileus har vid detta lag spelat ut 

sin roll (även om ottonerna ska komma att plocka upp den manteln igen). Vad som emellertid är värt  

att notera i det sammanhanget är att det inte fanns någon basileus när Karl den Store kröntes, då 

regerade nämligen drottningen Eirene i Bysans,117 samt att han likt de bysantinska kejsarna kröntes 

av en patriark till romarnas basileus. Varför man senare, när nya kejsare installerats i Bysans, 

fortsatte att erkänna titeln ska vi inte gå för djupt in på men en stor orsak bör vara att man helt  

enkelt inte hade makt att göra något åt det. Med tanke på historien där romarriket under senantiken 

var tudelat och för den delen det samtida förhållandet där den bysantinske kejsaren ofta utsåg 

medkejsare så behöver nog inte en frankisk basileus ses som så omskakande. Frankernas basileus 

kunde därmed vara Bysans’ basileus’ andlige broder,118 däremot skedde som sagt därefter en 

markering där Bysans’ basileus oftare kallades för tōn Rōmaiōn, som ett sätt att visa vem som stod 

högst. 

   Så vad är då en basileus? ”Om du vill kallas romares basileus, vill du även ropa ut dig själv till  

hela världens herre”119, säger Romanos i ett brev till Symeon. Idén om basileus som den högste, som 

en Guds ställföreträdare fanns redan i hellenistisk tid, då exempelvis Dion Chrysostomos (ca 40-120 

e. Kr.) skrev att ”den sluge Kronos’ son (Zeus) gav [basileus] spira och lagar (samma θέμιστας som 

hos Homeros), för att han skulle härska över dem”120. Än tydligare kom detta att bli med Konstantin 

och kristendomens  införande, då Eusebios (263-339) beskrev hur Konstantin skapat en avbild 

(μίμημα) av himlen, där det såsom det fanns en Gud i himlen fanns en basileus på jorden.121 Denna 

bild hänvisas alltså till av Romanos ovan och även Nikolaos uttrycker sig på liknande sätt.122 Med 

115 Theodoros Daphnopates, ep. 5-8
116 Nikolaos Mystikos, ep. 5 rad 162
117 Runciman, Steven, The Byzantine Theocracy (Cambridge1977), s. 83
118 Nicol, s. 58
119 Theodoros Daphnopates, ep. 5 rad 27-29
120 Dion Chrysostomos, or. 1:11
121 Eusebios, De laudibus Constantini, kap.  4:2
122 “...ὃν αὐτὸς κρίμασιν οἷς ἐδικαίωσεν τῶν σκήπτρων  τῆς αὐτοῦ κληρονομίας κατέστησε δεσπότην καὶ κύριον.” 
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denna status följde även en mängd ceremoniel och mystik, till exempel alluderar Symeon i ett av  

sina brev sarkastiskt till basileus’ förmåga att på minuten förutsäga en solförmörkelse.123 De enorma 

mängder av ceremonier som vuxit fram sedan hellenistisk och romersk tid redovisas minutiöst 

noggrant av Porphyrogennetos i De caeremoniis. Där beskrivs bland annat kröningen av en basileus 

som omgärdas av en stor mängd dignitärer och människor. En central del har deras många 

acklamationer, vilka var den viktigaste komponenten i en giltig kröning, mer så än någon krona. 124 

Dessa går främst ut på att Gud ska bevara basileus och riket och ge basileus ett långt liv, men där 

berättas även hur Gud valt ut just denne basileus samt krönt honom med sin egen hand.125 En 

intressant följd av idén att basileus valdes av Gud är den i princip helt oreglerade tronföljd som var i  

Bysans. Av det femtiotal126 basileis som följde efter Konstantin till och med Romanos är det bara 

knappt tjugo som var söner eller sonsöner till sin omedelbara föregångare eller dennes föregångare, 

samt ytterligare någon handfull som på annat sätt är släkt. 

   En annan mycket viktig ritual knuten till basileus är proskynēsis (προσκύνησις), vilket har 

betydelsen av att lägga sig inför någon i tillbedjan. Detta var tätt knutet till perserkungen och 

avskyddes storligen av de antika grekerna, i Bysans hade ritualen dock blivit närmast vardaglig. 

Varje dag när ämbetsmän och senatorer kom inför basileus skulle de falla i proskynēsis,127 detsamma 

gällde för officerare i fält, som vid basileus’ ankomst hade att stiga av sina hästar och falla platt till  

marken.128 Proskynēsis är intimt förknippat med basileus, det görs ibland även inför augousta 

(kejsarinnan) i hans sällskap,129 och i undantagsfall inför andra högt uppsatta, såsom vid 

upphöjandet av en kaisar,130 som ju dock även han var tätt förknippad med basileus, vilket vi ska se 

nedan. Därutöver tillkommer det endast Gud,131 vilket blir ytterligare en aspekt av förhållandet 

mellan honom och basileus som hans jordiske ställföreträdare. 

   Ett flertal attribut och synonymer som alluderar mot Gud eller gudfruktighet förekommer med 

basileus. Despotēs (δεσπότης - härskare) används om såväl basileus som Gud,132 hos 

Porphyrogennetos är det särskilt vanligt. I undantagsfall syns även kyrios (κύριος - herre) för 

“...whom He Himself has by his decree and sanction set up to be the sovereign and lord of the scepter of His 
inheritance.”  Nikolaos Mystikos, ep. 5 rad 24-26

123 Symeon, ep. 1
124 Shepard, IX s. 140
125 Konstantin Porphyrogennetos, De caeremoniis (1939), II, s. 4
126 Att räkna bysantinska basileis är i sig ett tämligen vanskligt företag. Jag inkluderar här de som innehaft makten 

ensamma, medräknat medbasileis skulle det bli betydligt fler.
127 Konstantin Porphyrogennetos, De caeremoniis (1829), s. 520
128 Ibid. s. 482-483
129 Konstantin Porphyrogennetos, De caeremoniis (1939), II, s. 17
130 Ibid. s. 29
131 Se exempelvis: Eusebios, De ecclesiastica theologia, bok 2 kap.  7:5, Athanasios, Oratio III contra Arianos, sekt. 

6:6, Nikephoros I, Refutatio et eversio definitionis synodalis anni 815, kap.  92, Photios, Epistulae et Amphilochia, 
ep. 186

132 Konstantin Porphyrogennetos, De caeremoniis (1939),  II, s. 4, 9
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basileus, vilket annars är allra vanligast om Gud.133 Därutöver är en basileus philochristos134 

(φιλόχριστος - älskande Kristus), ett epitet som inte förekommer i andra sammanhang hos Nikolaos 

eller Porphyrogennetos. Viktigt är även philanthrōpos (φιλάνθρωπος - människoälskande), vilket 

förvisso betecknas som en av de viktigaste egenskaperna för en basileus redan i hellenistisk tid135 

men även det kopplas till Gud136 eller till änglar, i motsats till demonerna som är misanthrōpos 

(μισάνθρωπος – människohatande).137 Slutligen är han en pneumatikos patēr (πνευματικὸς πατήρ - 

andlig far) till sina underlydande.138

   Avslutningsvis vill jag återknyta till signifikatet. Vem kunde bli basileus (tōn Rōmaiōn)? Som 

visats ovan var släktskap med tidigare basileus inget krav, även om det uppenbarligen också kunde 

hjälpa. Mer intressant är att inga speciella etniska förbehåll verkar ha funnits. Minst fem armenier 

kan noteras, däribland Porphyrogennetos’ egen farfar samt Romanos själv, dessutom en syrier i Leo 

III.139

c:sar| - Cěsar’

För cĕsar’ kan ingen diakron undersökning liknande den ovan göras, då fornkyrkoslaviskan ännu 

var ung som skriftspråk i Symeons tid. Om ordet självt kan sägas att det är ett låneord kommet från 

germanska språk, ursprungligen från latinets Caesar.140 Dess huvudsakliga signifikat är den 

bysantinske kejsaren, ibland med tillägg som den grekiske eller kristne.141 Likt basileus används det 

annars om gammaltestamentliga kungar142 och dessutom i bibliska redogörelser om Adam eller 

Människan såsom naturens herre143 samt ibland i än mer abstrakta betydelser såsom förståndet som 

kroppens cĕsar’144. Symeon förekommer en gång som cĕsar’, då utan ytterligare bestämningar.145 

   Basileus’ koppling till Gud visar sig tydligt också gällande cĕsar’ som i text gärna ställs parallellt 

med Gud.146 Här gör Kyrillos ett intressant uttalande då han på sin dödsbädd säger att han inte 

längre är tjänare till cĕsar’ utan endast till Gud,147 vars ställföreträdare i den jordiska avbilden av det 

himmelska riket ju basileus sägs vara. Gud sägs dessutom i Vita Methodii ständigt hålla cĕsar’s 

133 Nikolaos Mystikos, ep. 5 rad 6
Jfr. t. ex. mässans “kyrie eleison” (Κύριε ἐλέησον)

134 Se t. ex. Nikolaos Mystikos, ep. 23 rad 28, Konstantin Porphyrogennetos, De administrando imperio, kap.  50:118
135 Procopé, John, ”Greek and Roman political theory” i: Burns, ss.21-36, s. 27
136 Konstantin Porphyrogennetos, De caeremoniis (1829), s. 611
137 Nikolaos Mystikos, ep. 5 rad 55, 9 rad 218
138 Ibid. ep. 9 rad 221
139 Toynbee, Arnold, Constantine Porphyrogenitus and his World (Oxford 1973), s. 81
140 Det fornkyrkoslaviska <c> är ett palataliserat <k> som uppkommit bland annat framför <ai> som monoftongerats  

till <ĕ>. Jämför gotiska káisar och fornhögtyska keisar, varifrån vi har det svenska kejsare.
141 Vita Constantini, s. 95, 102, Kantor, s. 41, 61, Uspenskij sbornik, 16а25, 67г1-2, 122а9-10
142 Johannes Exarchen, 43b26, 43d26, 169c2, 204b16, 260c16
143 Ibid. 88c14, 263c11
144 Ibid. 226b2-4, 229c7, 230b14
145 A Eulogy to Tsar Symeon, s. 140
146 Johannes Exarchen, 44a6-7
147 Vita Constantini, s. 108, Kantor, s. 77
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hjärta i sin hand.148 De magiska och astrologiska krafter som förknippades med basileus 

förekommer även med cĕsar’, vars födelse sägs förutsägas av stjärnorna.149 Tydligt syns också 

kopplingen till Gud och det himmelska i det av cĕsar’ avledde ordet cĕsar’stvo (ungefär rike) som 

när det inte används om det bysantinska riket150, används om himmelriket151. Intressant i detta 

sammanhang är en kommentar från Kyrillos i Vita Constantini, där han på en fråga om romarriket 

säger att ”vårt rike (cĕsar’stvo) är inte romerskt, utan kristet”152, vilket ligger i linje med Nikolovs 

iakttagelser om hur det allomfattande, kristna riket uppfattades i slaviska källor. Här visar sig då 

slutligen en viss skillnad mellan cĕsar’ och basileus, då det förstnämnda inte alls lika ofta används 

tillsammans med romare, och ibland rent av sätts i motsats till det som ovan. Det syns dock inte 

handla så mycket om olika betydelser, utan om att det kristna rike som fanns i den bysantinska 

världsordningen i överföringen till slaviska system förlorade något av det romerska/grekiska, i en 

annars nästan ren översättning, vilket gjorde det och makten över det mer tillgängligt för 

exempelvis en bulgar. 

Τύραννος - Tyrannos

Tyrannos är ingen egentlig titel, snarare ett epitet eller hellre skällsord som betecknar den som 

försöker ta makten från en basileus, men inte lyckas, och alltså inte har Gud på sin sida (medan den 

som lyckas uppenbarligen hade det). Nikolaos använder det flitigt i sina brev till Simeon, och ger 

ganska utförliga beskrivningar. Han vet att berätta att en tyrannos är otrogen (ἄπιστος), lögnaktig 

(ψεύστης), laglös (παράνομος), orättfärdig (ἄδικος) och allra värst, att han inte tror på Guds visdom 

och att världen och sättet dess makt är organiserad på är enligt hans vilja och dom.153

Καῖσαρ - Kaisar

Redan under antiken kom latinets caesar att skiljas från kejsaren (augustus) då Diocletianus 

utnämnde yngre medkejsare till detta. Det är också funktionen som arvinge titeln kom att ha i alla  

fall fram till 1000-talet. I princip var den reserverad för basileus’ son, i något fall om en annan 

manlig släkting som blivit medkejsare.154 Den var alltså inte en enkel hederstitel, utan den som fick 

den kläddes i purpur, acklamerades och kunde göra anspråk på tronen.155

Ἄρχων - Archōn

Archōn är en vanlig titel i De caeremoniis. För att ta några exempel: härskare över Albanien, Rus’, 

148 Vita Methodii, s. 191, Kantor, s,123
149 Johannes Exarchen, 152a12-26
150 Uspenskij sbornik, 169в3
151 Johannes Exarchen, 1c4, Uspenskij sbornik, 264в32
152 Vita Constantini, s. 99, Kantor, s. 53
153 Nikolaos Mystikos, ep. 5 rad 69-70
154 The Oxford Dictionary of Byzantium, ”Caesar”
155 Vachkova, Veselina, ”Danube Bulgaria and Khazaria as Parts of the Byzantine Oikumene”, i: Curta & Kovalev, 

ss.339-362, s. 346, Konstantin Porphyrogennetos, De caeremoniis (1939), II, s. 28-29
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magyarerna (turkarna) och ett stort antal armeniska riken, det finns dessutom en archōn tōn 

archontōn (archōners archōn) över ett Storarmenien. Även bulgarernas härskare (inkonsekvent 

blandat med basileus) tilldelas titeln, dock med tillägget ek theou (ἐκ θεοῦ - av Gud).156 I alla fall 

sedan Krums tid (803-814) har titeln använts om bulgarer, ibland omväxlande med archēgos 

(ἀρχηγός)157, och båda nämns (tillsammans med ett sjuttiotal andra) i De caeremoniis som titlar med 

vilka en basileus kan ära ledare för andra folk (μεγισταὶ πρώτοι τῶν ἐθνῶν).158 En archōn kan även 

vara en bysantinsk ämbetsman, ett slags guvernör, ibland av områden som Kreta eller Dalmatien, 

ibland över städer. Det som höjer archōn över andra liknande ämbetsmän är att han står närmare 

basileus och har närmare kontakt med honom.159 En archōn är alltså del av den bysantinska 

hierarkin, utnämnd och ärad av Bysans’ basileus, men därutöver finns en dubbelhet i att han kan 

vara en inhemsk guvernör, men även ledare för ett främmande folk. Detta är intressant i relation till  

det oikoumenē-begrepp som kommer att utvecklas längre fram.  

Kana

Kana är den hunnobulgariska benämningen på bulgarernas högste ledare, motsvarande den titel som 

användes över stora delar av Centralasien, oftast stavad khan. Då knappast något hunnobulgariskt 

material finns bevarat är den sällsynt i källorna, den finns dock i ett fåtal inskriptioner och mynt, då 

skrivet med grekiska bokstäver. I sekundärlitteraturen brukar man tala om khaner till Boris’ 

kristnande,160 och i vissa fall används titeln så sent som om Symeon,161 men de sista som vi har 

belägg för bar titeln (skriven kana - κανα) är Omurtag (814-831) och hans son Malamir (831-

836),162 för övrigt några av de sista som bar icke-slaviska namn.163 Hos både Omurtag och Malamir 

syns även tilläget sybigi (συβηγη), vilket förstås som ”av Gud” och står parallellt med det ek thou 

som följer de bulgariska härskarnas titel in i De caeremoniis. Huruvida ek theou eller sybigi var det 

ursprungliga är svårt att säga. Det har ju en uppenbar parallell i det ek theou som ibland skrevs med 

basileus men det hindrar ju för den skull inte att bulgarerna själva kan ha haft en idé om att deras 

härskare var ”av Gud”. I alla händelser är det intressant att beakta hur det hedniska epitetet trots  

genomgripande kulturella förändringar behölls med samma funktion in i kristen tid, vilket säkert  

hjälptes av att idén om en härskare med gudomligt mandat var fast förankrad även i kristendomen, 

inte minst med avseende på basileus. Den titel som i grekiska källor ersätter kana är vilket noterats 

ovan archōn. De mer avlägsna khazarernas khagan (den högste ledaren i de centralasiatiska 

156 Konstantin Porphyrogennetos, De caeremoniis (1829), s. 687-691
157 Georgios Monachos Continuatus, s. 817, Georgios Monachos, s. 977, Nikolaos Mystikos, ep. 10 rad 57
158 Konstantin Porphyrogennetos, De caeremoniis (1829), s. 679
159 The Oxford Dictionary of Byzantium, ”archon”
160 Ibland, helt utan stöd i källor, även som khagan (Whittow, s. 281, 289)
161 Toynbee, s. 8
162 Beševliev 1979, no. 6, 56, 57, 58, 59-62, 64-66, 69
163 Huruvida Malamir och för den delen Boris är slaviskt eller iranskt till sitt ursprung är omtvistat.
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hierarkierna, någon slags ”storkhan”164) kallas dock för chaganos165 (χαγάνος), vilket tyder på att 

denne inte hade del i samväldet medan bulgarernas kana, som fick den bysantinska titeln archōn, 

hade det.

k)¢(ˆ| - Kǔnȩdz’

Likt cěsar’ är kǔnȩdz’ ett germansk lån.166 Det förekommer inte så ofta i de fornkyrkoslaviska 

texterna och har en ganska allmän syftning på något slags furste.167 Hos bulgarerna verkar det när 

det slaviska språket blev dominant ha blivit översättningen av det gamla kana, även om det i  

sekundärlitteraturen ofta läggs större vikt vid bytet mellan de två titlarna, att Boris när han döptes  

blev kǔnȩdz’ istället för kana. När Johannes Exarchen beskriver reglerna för tronföljd hos såväl 

bulgarer som khazarer använder han dock kǔnȩdz’.168 Någon motsvarighet till ek theou eller sybigi 

har jag emellertid inte funnit, men det skulle kunna vara relaterat till brist på förekomster av ordet i  

sammanhang där det borde användas.

Πατρίκιος - Patrikios

Även patrikios har anor från den latinska antiken, då patricius var benämning på den romerska 

aristokratin. I bysantinsk tid användes titeln i väst ofta om höga och mäktiga härskare, till exempel  

frankerkonungarna.169 I själva Bysans var den dock inte lika viktig, men kom under 700- till 900-

talen att ha sin största tyngd, då den gavs till de viktigaste av rikets guvernörer och generaler,170 och 

liknade då användningen om de västliga herrarna. Även denna titel ägde dock redan från senantik 

tid samma dubbelhet som archōn i det att den tilldelades också främmande härskare, såsom Kubrat, 

eller germanska kungar som Odoacer och Theoderik,171 vilket precis som där leder mot frågan om 

hur främmande de härskarna betraktades som.

Folk

Här följer tre begrepp som oftast översätts med ord som folk, etnisk grupp eller ibland rent av 

nation eller nationalitet (främst i äldre forskning). Jag ska kort undersöka dessa och se i vilka 

sammanhang de används och om vilka typer av grupper.

Λαός - Laos

Laos förekommer nästan uteslutande i singular. I De caeremoniis, vari återfinns den stora 

164 Kovalev, Roman K., ”Creating Khazar Identity through Coins: The Special Issue Dirhams of 837/8”, i: Curta (Ann 
Arbor 2005), ss.220-253, s. 222

165 Konstantin Porphyrogennetos, De caeremoniis (1829), s. 690
166 <ȩ> är en nasalisering av en främre vokal medan <dz> kommer av ett palataliserat <g>, ordet härleds alltså från  

stammen kuning.
167 Johannes Exarchen, 234a20
168 Ibid. 140b21-27
169 Georgios Kedrenos, vol. 2, s. 630
170 The Oxford Dictionary of Byzantium, ”Patrikios”
171 Vachkova, s. 344
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majoriteten av tidens användningar av ordet, används det i särklass mest i samband med 

acklamationer, i formler såsom “folket säger”. Annars är det ofta som objekt i fraser som att Gud, 

eller för delen basileus, ska skydda, ha förbarmande, vägleda och så vidare. Attribut förekommer 

knappt alls, i något fåtal fall dock koinos172 (κοινός - gemensam, allmän, offentlig), förmodligen för 

att visa att det är det folk som i alla fall formellt är involverat i rikets styre (fria medborgare), då  

koinos kan motsvara latinets publicus, till exempel genom att res publica översätts to koinon (τὸ 

κοινόν). Laos används i andra av Porphyrogennetos’ skrifter i mer sällsynta fall om andra än 

Konstantinopels befolkning, till exempel pecheneger eller väringar.173 När inget annat preciseras är 

det emellertid tydligt att det är just bysantinarna som anges. Det finns alltså ett bestämt Laos. Hos  

historikerna är mönstret detsamma, men i de historieskrivningar som sträcker sig bakåt till biblisk 

tid möter vi även laos som hebréer eller judar (för övrigt kongruent med septuaginta), ibland 

preciserade och ibland inte som sådana.174 Om samtida händelser möter vi en åtskillnad mellan laos 

och armén175, vilket nog kan hänga ihop med laos som res publica, som det civila styret. Där finns 

dessutom ett laos tōn christianōn176 (λαὸς τῶν Χριστιανῶν - de kristnas folk). Samma kristnas eller 

hellre Guds folk finns hos Mystikos, ett ”ni och vi”177, när han tilltalar Symeon. Annars är tendensen 

även hos honom att det är bysantinare som avses, dock kan han ibland använda adjektivet rōmaïkos 

(ῥωμαϊκός - romersk)178 för att precisera. Laos syns alltså vara ett ganska löst begrepp för ”folk”, 

utan hänseende till en stark gemenskap eller ursprung, i allmänhet använt om ”oss”, antingen som 

romare eller kristna.

Ἔθνος - Ethnos

Där laos är ”vi” och syftar mot det bysantinska systemets centrum är ethnos snarare det ”dem” som 

finns i och bortom periferierna. I De caeremoniis är det tydligt att det syftar på icke-romare då 

främmande härskare enkelt kallas för tōn ethnōn179, alltså ”folkens”, inte de ”andra” eller 

”främmande” folkens. 

Γένος - Genos

Genos syns ofta vara synonymt med ethnos.180 Betydelsen är dock mer specialiserad, den verkar inte 

bara vara folk som i en kollektiv benämning på många människor utan snarare stam eller släkte, 

exempelvis to tōn Tourkōn genos181 (turkarnas (sc. magyarernas) folk); även om de bibliska 

172 Konstantin Porphyrogennetos, De caeremoniis (1939), I, s. 68
173 Konstantin Porphyrogennetos, De administrando imperio, cap. 8, 26
174 Symeon Logothetes, s. 28, 36, 39, 50
175 Theophanes Continuatus, s. 126
176 Ibid. s. 217
177 Nikolaos Mystikos, ep. 17 rad 83-90
178 Ibid. ep. 16 rad 26
179 Konstantin Porphyrogennetos, De caeremoniis (1829), s. 679
180 Theophanes Continuatus, s. 342
181 Konstantin Porphyrogennetos, De administrando imperio, cap. 3:2
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israeliternas stammar182. Det sätts i samma användning gärna i kontrast till bysantinarnas basileia: 

”romarnas basileia förundrades och de andras genos förskräcktes”183. Genos innefattar alltså någon 

form av sammanslutning eller organisation. Det kan även användas om någons härkomst, Jesu 

ättelinje (släkttavla i senaste översättningen) i Matt 1:1 kallas genos, och uttrycket levde vidare i det  

bysantinska språkbruket, exempelvis i det att Leo V sades vara av assyriers och armeniers genos.184 

På liknande sätt men i en mer avsmalnad betydelse används det någon gång i grekiska inskriptioner 

från tidigt 800-tal i Bulgarien om klan. Vanligare är dock det mer väntade genea (γενεά).185 

Historien enligt de bysantinska krönikörerna

Här tecknas en kort genomgång av de historiska skeendena under Symeons tid, som följer de 

redogörelser som skrivits av Theophanes Continuatus och Symeon Logothetes. Jag ägnar mig inte 

här så mycket åt källkritik och resonemang om det skrivna utan vill bara få en grov bild att förhålla  

sig till senare. Jag inleder när Symeon framträder men följer sedan även vad som händer i 

Konstantinopel, vilket både Logothetes och Continuatus självfallet intresserar sig mer för. Alltför  

ofta berättas annars Bulgariens historia för sig och Bysans’ för sig, men för denna diskussion anser 

jag det viktigt att ta upp båda parallellt, och blir det rent av en slagsida åt Bysans tror jag inte att  

detta skadar heller då det faktiskt är därifrån den titel som undersökningen handlar om samt de 

flesta av dess relevanta aktörer härrör.

   Första gången Symeon nämns är när bud kom om att han förberedde ett angrepp på Bysans år 

894. Detta föranleddes av tullar som lagts på bulgariska handelsmän i Thessaloniki, och ansvaret för 

detta tillskrivs Zaoutzas, en ämbetsman av armeniskt ursprung som då innehade titeln basileopatōr 

(βασιλεοπάτωρ).186 Det var också av respekt för denne som basileus Leo VI inte gick Symeon till 

mötes utan förkastade hans klagomål och gick att möta honom i fält. Bulgarerna vann emellertid en 

stor seger, som Symeon ytterligare stärkte symboliskt genom att skicka Leos khazariska allierade 

som tagits tillfånga åter till Konstantinopel med avskurna näsor. Bysantinarna slöt då fördrag med 

magyarer som började plundra Bulgarien, vann segrar och tog många fångar. I fredsförhandlingarna 

var Symeon hård och vägrade gå med på något innan de bulgariska fångarna släppts, han fängslade 

dessutom själv en del av de bysantinska bud som sändes till honom (det är hans brev till ett av dessa 

som är de enda källor vi har av Symeons hand). Leo släppte faktiskt fångarna men samlade ihop 

ytterligare en här mot bulgarerna som också den besegrades, varefter våldsamheterna upphörde.187 

182 Symeon Logothetes, s. 22
183 ”θαυμάζεται βασιλεία ῾Ρωμαίων καὶ τῶν ἀλλοφύλων γένος ἐπτόηται”, Theophanes Constinuatus, s. 96
184 “γένος δὲ τὸ μὲν ἐξ Ἀσσυρίων τὸ δὲ καὶ αὐτῶν Ἀρμενίων”, Theophanes Continuatus, s. 6
185 “ιτον δε το γενος αυτου Κυριγηρ”, Beševliev, Veselin, Părvobălgarski nadpisi (Sofia 1979), no.61, γενεά no. 59-63
186 Titeln anspelade på att han var basileus’ svärfar.
187 Theophanes Continuatus, s. 357-360, Symeon Logothetes, s. 266-269
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   Efter att både Zaoutzas och Zoe188, Leos andra hustru tillika Zaoutzas dotter, dött började flera 

ämbetsmän konspirera för att vinna makt över Leo genom att gifta bort sin dotter med honom. Detta 

avslöjades dock och Leo gifte sig sedermera med en Eudokia, som han krönte till augousta, efter att 

också ha krönt sin egen dotter Anna (eftersom offentliga fester inte kunde firas utan en augousta).189 

Giftermålet med Eudokia verkar emellertid inte ha varit särskilt lyckat. Konspirationerna 

undanröjdes inte då mordförsök istället skedde, snart syntes också ytterligare en kvinna i palatset, 

Zoe Karbonopsina.190 Av henne föddes år 905 Konstantin Porphyrogennetos, vid vilkens födelse 

enligt Continuatus en komet syntes i fyrtio dagar och nätter. Leo gifte sig därefter med Zoe och 

krönte henne, vilket i sin tur fick patriarken Nikolaos Mystikos att stänga honom ute ur kyrkan, för 

att ha ingått det för kyrkan förbjudna fjärde äktenskapet. Detta ledde dock istället till att Nikolaos  

avsattes.191 Ungefär samtidigt gjorde en viss Andronikos Doukas uppror men tog snart sin tillflykt 

till Syrien, just efter att ha hört om Nikolaos,192 vilket torde tyda på att han hade dennes stöd. 

   Nikolaos kallades tillbaka vid Leos död och brodern Alexanders tillträde till makten år 913. 

Dennes knappa år vid makten lämnade annars inte mycket avtryck, utöver det viktiga faktum att han 

i tron att han kunde skrämma Symeon till lydnad nekade till dennes förslag om att förnya det 

fredsfördrag som slutits med Leo.193 Efter Alexanders död blev den då sjuårige Konstantin ensam 

basileus och makten lades hos ett förmyndarråd med Nikolaos i spetsen, som, enligt Continuatus, 

innan han fått reda på det emellertid skickat bud efter Andronikos Doukas’ son Konstantin som kom 

till staden beredd att gripa makten men istället dödades.194 Snart därefter kom så Symeon med hela 

sin här obehindrat till Konstantinopel, diskuterade utan framgång fredsfördrag och kröntes. 

Konstantin kallade sedan tillbaka sin mor Zoe som med Nikolaos skickats bort och nu var det den 

sistnämnde som efter ett knappt år som regent de facto kördes ut ur palatset, även om han förblev 

patriark. Zoe slöt fördrag med de pecheneger som bodde norr om Svarta Havet för att komma åt 

Symeon men han svarade med att ta in en av Bysans viktigaste städer, Adrianopel. Detta ledde till  

att Zoe slöt fred med Bysans’ muslimska fiender i öst för att kunna vända alla tillgängliga trupper 

mot Symeon men även detta slutade i nederlag. Nya försök gjordes med att stödja pechenegerna 

med skepp vilket inte heller ledde till något. Däremot fick det till följd att flottans droungarios 

Romanos Lekapenos kom i en stark position, tog sig till Konstantinopel, gifte bort sin dotter med 

Konstantin och blev basileopatōr. Strax därpå gjorde en annan högt uppsatt person, Leo Phokas, 

188 Icke att förväxla med Zoe Karbonopsina, Leos fjärde hustru, som jag förutom i detta fall alltid kommer att syfta på 
när jag talar om Zoe.
189 Theophanes Continuatus, s. 362-364, Symeon Logothetes, s. 274
190 Theophanes Continuatus, s. 365-366, Symeon Logothetes, s. 276
191 Theophanes Continuatus, s. 370-371, Symeon Logothetes, s. 279
192 Theophanes Continuatus, s. 372, Symeon Logothetes, s. 280-281
193 Theophanes Continuatus, s. 377, 380, Symeon Logothetes, s. 285, 287
194 Theophanes Continuatus, s. 381-383, Symeon Logothetes, s. 290
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uppror men fångades in och fick ögonen utstuckna. Därefter försökte Zoe förgifta Romanos varpå 

hon skickades till kloster och Romanos kröntes först till kaisar och sedan basileus, år 919, varefter 

han snabbt stärkte sitt grepp om makten genom att kröna sin hustru till augousta och son till 

basileus.195

   I palatset fanns samtidigt män som fortfarande stödde Konstantin och konspirerade mot Romanos, 

dessa upptäcktes emellertid varpå Romanos graderade ner Konstantin till ”andra graden” (βασιλέα 

ὑποβιβάζει καὶ δεύτερον καθίστησιν). Fortfarande pågick kriget mot bulgarerna som fortsatte att  

obehindrat slå undan allt motstånd och blev allt aggressivare i att bränna och plundra ockuperade 

områden. Ytterligare ett inhemskt uppror hann dessutom uppstå och slås ner innan Symeon, efter en 

strid där han själv varit nära döden, år 924 återigen stod med sin här inför Konstantinopel, med ett 

bränt och härjat Thrakien och Makedonien bakom sig. Han gick att möta Nikolaos och Romanos, 

och hälsades då inför stadens murar av sin här som basileus. Fredsamtal pågick men det berättas att 

två örnar drabbade samman över de båda basileis (här kallas alltså Symeon för basileus) och sedan 

vände åt varsitt håll, den ena mot staden och den andra mot Thrakien (i samma riktning som 

Bulgarien). Detta som ett tecken på att de båda aldrig skulle komma överens, förtydligar 

Logothetes. Symeon återvände sedan utan att något formellt avtal slutits. Bara ungefär en månad 

senare krönte så Romanos sin andra och tredje son till basileus.196

   Efter detta sker inga fler stridigheter mellan Symeon och Romanos, däremot berättas att Symeon 

drog ut i ett misslyckat krig mot kroaterna. Strax därefter dog han, år 927, i en episod som är något 

av det märkligaste i hela Continuati historia:

När en astronom kallad Johannes sett detta sade han till kejsaren Romanos: ”Herre, statyn som står på 

Xērolophons tak och blickar västerut, är av Symeon, och om du hugger av dennas huvud, avlider Symeon i 

samma stund.” Kejsar Romanos befallde att hugga av statyns huvud under natten och i samma stund avled 

Symeon i Bulgarien, gripen av en hjärtsjukdom dödades han.197

Några saker att bära med sig från denna korta genomgång är att Symeon var långt ifrån den ende 

som gjorde anspråk på tronen, upproren var många, frekventa och av olika slag. Vidare var två av 

de viktigaste spelarna, Zaoutzas och Romanos, av armeniskt ursprung, vilket indirekt gäller även för 

Leo vars far sade sig härstamma från en antik armenisk kungaätt. Vi ser att patriarken i olika, ofta 

ganska hög, grad var involverad i maktspelet. Slutligen kan vi även lägga märke till det magiska 

inslaget och de övernaturliga symboler som framför allt Continuatus tecknar: kometen vid 

Konstantins födelse, örnarna som skildes åt ovanför Romanos’ och Symeons förhandlingar, 

195 Theophanes Continuatus, s. 385-398, Symeon Logothetes, s. 292-304
196 Theophanes Continuatus, s. 400-409, Symeon Logothetes, s. 305-314
197Theophanes Continuatus, s. 412 (min översättning)
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dekapiteringen av statyn som ledde till Symeons död.

Etnisk kontext

TIDIGARE HISTORIA

Vad som är slående i senare tiders arkeologers redogörelser är hur likartade fynden tenderar att vara 

på ibland  avlägsna platser och hur svårt det är att skilja på folkslag genom dessa. Alexandru 

Madgearu visar exempelvis, i kontrast mot äldre rumänska kollegor som låtit många arkeologiska 

fynd, utan större belägg, tillskrivas de ”proto-rumäner” som ska ha hållit stånd i vågorna av 

främmande folkvandringar,198 att det av materiell kultur är omöjligt att skilja mellan de i  

Transsylvanien som var slavisktalande respektive de som måste ha talat någon form av romanskt 

språk, skillnaden kan endast göras mot de nomader som fanns där.199 Samma tendens är tydlig i 

Curtas The Making of the Slavs. Han finner inget specifikt ting som är unikt för vare sig slaver, 

bulgarer, gepider eller lombarder.200 Det är likheterna snarare än skillnaderna i den materiella 

kulturen som är det markanta, inte minst vad gäller de två sistnämnda.201 Likheter i stil på vapen och 

sköldar samt hur de användes i begravningar kan kännas igen så fjärran som hos merovinger och 

anglosaxer.202 De skillnader som fanns är snarare i stil och syns främst hos kvinnorna,203 bland annat 

i deras broscher. Viktigt här är att dessa variationer växte fram och visades som tydligast i takt med 

att konflikterna mellan gepider och lombarder växte och blev allt våldsammare. 204

   Dessa germansktalande grupper som var dominanta på 400- och 500-talen och sålunda försvunna 

långt innan Symeon tar jag upp då de var den huvudsakliga eliten i de områden där slaviska grupper 

snart skulle börja visa sig. Vi har redan sett hur såväl cĕsar’ som kŭnędz’ är germanska lånord, och 

detsamma gäller för ett antal andra slaviska ord relaterade till makt, främst ord för rikedom och 

pengar205, vilket tyder på att flera maktsymboler överfördes därifrån och att de därmed var centra 

som slavisktalande orienterade sig mot. Samma utveckling som hos dessa visar sig också bland de 

första kända slaviska grupperna, sklavini och antes, som bebodde nedre Donau och områden kring 

Karpaterna, där det tydligt syns att samtidigt som bosättningarna vid den bysantinska gränsen blev 

fler, konflikter eskalerade, räder mot Bysans ökade och stora ledare som förenade många stammar 

198 Fiedler, s. 152
199 Madgearu, Alexandru, s. 104-105
200 Curta 2001, s. 227
201 Ibid. s. 200, 290
202 Ibid. s. 198
203 Ibid. s. 201
204 Ibid. s. 203
205 gobino (rikedom), cĕna och pĕnęz’ (penning), mytare (skatteindrivare), Granberg, Antoaneta, ”Gotiska och tidiga 

germanska lånord i fornkyrkoslaviska”, i: Brus, Mette, Hans Frede Nielsen & Tore Nyberg (red.), Gotisk Workshop 
2: Et uformelt formidlingstræf (Odense 2010), ss.11-23, s. 14-15
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uppträdde, det vill säga fram emot år 600, var mängden och variationen av kvinnliga broscher som 

störst.206 Signifikant är även att man förutom i gravar i allmänhet endast finner en brosch per 

bosättning, allt som oftast vid det hus som syns rikast.207

   Det är härav tydligt att kvinnor eller i alla fall deras accessoarer användes som statussymboler 

över vida områden och i långa tider, det var genom en rikt utstyrd hustru en man visade sig stark, 

och med hennes mer eller mindre exotiska ornament visade att han var rik och hade långväga 

kontakter. Med dessa statussymboler syns eliter som växer fram och försöker konsolidera sin makt. 

Dessa växer i det gepidisk-lombardiska exemplet fram i konflikt med varandra medan de i det 

senare växer fram främst i konflikt och kontakt med Bysans. Bruket av kvinnoaccessoarer, främst 

broscher, är intressant ur två synvinklar208, dels att det var så spritt och så allmänt, i både tid och 

rum (allt från Krim till Italien209), dels att de talrika variationerna tyder på att ledare försökte skilja 

ut sig med just sin stil. Vad detta säger är att stora subalterna folklager i östra och centrala Europa i  

dessa tider levde på snarlika sätt i snarlika kulturella system där maktens språk i princip var 

detsamma. Det säger oss även att när ledare uppträdde och eliter fick makt försökte de forma detta 

maktspråk för att stärka sig själva. Vi ser alltså många mindre centra som växte fram eller snarare 

skapade sig och med användande av vissa artefakter försökte konsolidera sin makt och vinna 

hegemoni; många skulle dock försvinna lika snart. Detta speglas även i de bysantinska källorna då 

några slaviska genos sällan nämns, utan sklavini och antes nästan genomgående omtalas som 

ethnos.210

   Med de gepidiska och lombardiska rikenas kollaps visar sig en ny elitgrupp, avarerna, vars 

khaganat grundades år 568 i nuvarande Ungern och under sina knappa 250 år kom att sträcka sitt 

inflytande till Donau och bli den dominanta makten norr om Bysans. Här syns en tydligare 

migration, då nya arkeologiska fynd, främst från gravplatser, uppträder på 570-talet. Det unika rör 

sig främst om mansgravar där krigare begravdes med häst, båge, spjut, svärd och inte sällan en 

gyllene spira, något som har paralleller hos andra stäppfolk i Centralasien.211 Det rör sig främst om 

en liten krigarelit, snarare än en massiv invandring, dessutom stärks bilden av att de germaner, 

främst gepider och i viss mån lombarder, som bebodde området tidigare länge behöll sitt levnadssätt  

206 Dessa broscher, så kallade ”slavic bow fibulae” har i arkeologin ofta tagits som ett signum för slaverna, något som 
Curta säger emot i Curta 2001. 

207 Curta 2001, s. 246, 269, 274
208 Detta sagt om föreliggande arbete. Det faktum att det främst var kvinnor som behängdes med statussymboler och 

vad det betyder för konstruktion av genus samt kvinnors status och funktion och vilken mån de var subjekt eller 
objekt i konstruktionen av makt och status vore intressant att forska mer om och det förvånar mig att just ingen notis 
verkar ha tagits om det. 

209 Curta 2001, s. 201-202
210 Se exempelvis: Prokopios, bok 7, kap.  14, sek. 22, Miracula Sancti Demetrii, s. 176 eller Sudas lexikon.
211 Vida, Tivadar, ”Conflict and co-existence: the local population of the Carpathian basin under Avar rule (sixth to 

seventh century”, i: Curta & Kovalev, ss.13-46, s. 15-16
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och sina symboler, även de mer statusladdade såsom guldbeslagna svärd.212 Detsamma gäller för 

sklavini, antes och andra grupper som bebodde Karpaterna och områdena kring nedre Donau. 

Avarerna betraktades heller inte som en enhetlig grupp utifrån, Nikolaos Mystikos skriver till 

exempel om dem som ta tōn Avarōn genē213, alltså avarernas stammar, i plural. Avarerna vann 

sålunda ingen hegemoni utöver en militär dominans och blev ingen förebild för de lokala eliter som 

fanns inom deras rike. Tvärtom verkar utvecklingen ha gått i en motsatt riktning då kvinnodräkter,  

till skillnad från de enklare mansdräkterna, snabbt blev rika och betydelsefulla i begravningarna,  

och starkt kom att påminna om det bysantinska mode som var populärt i stora delar av Europa.214 

Även de militärt mäktiga avarerna, som migrerat som en någorlunda homogen och distinkt grupp, 

kom snabbt att i alla fall till en viss mån börja anpassa sig till ett bysantinskt kulturellt system, i och  

med att de aristokratiska kvinnornas klädedräkt överfördes från Bysans. Idén om kvinnan som 

statussymbol, vilken var så viktig i området, överfördes också den, vid sidan om de rika 

krigarbegravningarna.

   Bysans uppträder emellertid inte särskilt tydligt som källsystem för överföringar till de så kallade 

slaviska grupperna. Broscherna och deras dekorationer syns ha uppkommit på andra håll och inte 

minst lokalt. Bysans verkar snarare ha varit det ”dem” som eventuella gruppidentiteter skapades 

mot, och i den mån bysantinska föremål bar på status var det i allmänhet i form av skatter av 

plundrade eller i tribut utbetalade mynt.215 Symbolik hämtades istället från andra håll, till exempel 

var ett par fågelhuvuden ett vanligt mönster, något som härleds till Attila och hunnerna, 216 detta som 

exempel på hur ledare kunde peka på ett ärorikt förflutet för att forma en idé om ett gemensamt 

ursprung, värt att vara stolt över och hämta kraft ur, för sina undersåtar. 

SPRÅK

Materiell kultur kan givetvis inte säga allt om etnicitet, vissa hävdar rent av att arkeologin inte ska  

bry sig om etnicitet över huvudtaget.217 Att arkeologin kan och bör användas har dock hävdats218 och 

visats, inte minst på senare år genom exempelvis Curta. När det gäller tidig medeltid är vi också i  

den positionen att det inte finns så mycket annat att betrakta, särskilt som här då vi undersöker 

människor som endast beskrevs av främlingar och fiender (främst bysantinska historiker). Några 

212 Vida, s. 19, 24
213 Nikolaos Mystikos, ep. 10 rad 34
214 Vida, s. 17
215 Curta 2001, s. 225
216 Ibid. s. 343
217 Se Brather, S, Etnische Interpretationen in der Frügeschichtlichen Archäologie. Geschichte, Grundlagen unt  

Alternativen (Berlin/New York 2004). Försvar för arkeologiska undersökningar av etnicitet, se till exempel Vida, s.  
15, Stadler, Peter, ”Avar chronology revisited, and the question of ethnicity in the Avar Qaganate”, i: Curta & 
Kovalev, ss.47-82, s. 61

218 Även bland historiker, se Whittow, Mark, The Making of Orthodox Byzantium (Basinstoke 1996), s. 14
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ord kan dock sägas om språk. Curta tonar ner språkets betydelse i formandet av etnicitet, ibland 

kanske väl mycket vilket han också kritiserats för.219 Även Even-Zohar talar som tidigare nämnts 

om att kulturella system, särskilt i äldre tid, ofta är flerspråkiga och språket blir därmed inte så 

viktigt för kulturen och heller inte för en eventuell etnicitet. Detta syns mig stämma med vad vi kan  

veta om vad som talades bland de grupper vi kallar slaver vid denna tid. Madgearu visade som sagt 

att det är omöjligt att skilja på slavisk- och romansktalande i Transsylvanien, medan historiska 

källor från 600-talet berättar om slaviska ledare som talade såväl latin som grekiska flytande, samt 

om krigare som behärskade avarernas språk (som var altaiskt). Detta för Curta till slutsatsen att det 

slaviska språket fungerade som ett lingua franca i östra Europa, vilket också förklarar varför det höll 

sig så homogent och den makedoniska dialekt Kyrillos och Methodios använde flera hundra år 

senare fungerade utan problem i såväl Moravien som Kiev.220 Detta är en slutsats jag själv är 

benägen att hålla med om, även om det slaviska språket var modersmål för vissa, tillsammans med 

de romanska, altaiska, germanska och kanske iranska språk som användes. I sammanhanget kan 

dessutom nämnas de namn som används om slaviska ledare i de historiska källorna221, som i inga 

fall, även om man ger stort utrymme åt förvanskningar genom latinet och grekiskan, påminner om 

några kända slaviska namn eller ord. Namnet på antes, en av de största slaviska grupperna, härleds 

för sin del till iranska språk, detsamma gäller för exempelvis kroater222.

 

BULGARERNA

Detta är alltså läget när bulgarerna gör sitt inträde på Balkan. I söder finns ett kraftfullt bysantinskt  

kulturellt system till vilket närliggande grupper delvis börjat orientera sig medan vi norr om det har  

få starka centra, förutom ett avariskt som är  elitcentrerat. Utöver militär dominans har det ingen 

hegemoni utan anpassar sig själv till omkringliggande snarare än tvärtom. 

   Med bulgarerna kan vi likt i fallet med avarerna tala om en migration då Kana Asparuch i slutet  

av 600-talet ledde en grupp centralasiatiska nomader till Dobrudjas slättländer i de östra delarna av 

nuvarande Rumänien och Bulgarien. De slaviska grupper som bebodde området tvångsförflyttades 

västerut, österut och söderut, förmodligen som buffert mot avarer respektive Bysans.223 Som så ofta 

annars är det främst med deras gravar som arkeologer känner igen bulgarerna. Till skillnad från 

slaverna som kremerade sina döda förekom båda typer av gravar bland bulgarer.224 Möjligen är de 

bulgariska kremeringarna ett slaviskt inflytande då andra stäppfolk, såsom avarerna, inte 

219 Šašková-Pierce, Mila, i: The Slavic and East European Journal, vol. 49, no. 2, ss.343-344
220 Curta 2001, s. 344-345
221 Daurentius, Musocius, Ardagastos, Perbundos, Mezamer, Ideriz, Chatzon, Chilbudius och Zabergan, för att nämna 

några.
222 Fine, s. 25
223 Fiedler, s. 154
224 Ibid. s. 157
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praktiserade det. På samma sätt är det intressant att se på de bulgariska gravar från 800-talet som 

har påträffats i Transsylvanien, där gravarna som annars brukar gå i nord-sydlig riktning likt övriga 

gravar i regionen ligger i väst-östlig riktning istället.225 Precis som med avarerna ser vi här tecken på 

att bulgarerna anpassar seder till sin omgivning och sina undersåtar, snarare än tvärtom. Keramiska 

fynd talar samma språk, och visar att slaver och bulgarer använde ungefär samma typ av föremål, i 

den mån bulgarerna förde med sig tekniker och mönster (paralleller finns från norr om Svarta 

Havet226) verkar de även ha spridit sig bland de andra som fanns där.227 Bulgarerna verkar även 

snabbt ha anpassat sig till den lokala livsstilen och kom att bo i samma typ av ”sunken-featured 

buildings”228 som var det vanliga i hela Öst- och Centraleuropa.229

   Som hos avarerna syns statussymbolerna ursprungligen ha varit manliga, inte minst i form av 

bälten. Dessa började tidigt tillverkas i Bysans, eller ibland lokalt som imitationer av dessa.  

Kvinnliga smycken uppträder först på allvar efter omvändelsen till kristendomen på 860-talet, och 

även här gäller att nästan allt kommer från Bysans.230 I och med kristendomen försvann även 

gravoffer, däremot ökade kvinnornas smycken och accessoarer dramatiskt, förmodligen så att de 

begravdes i ceremoniella dräkter, detta för såväl slaver som bulgarer i regionen och i och med 

kristendomen blir det svårare att se någon skillnad dem emellan.231 Det är i samma period som 

ledarna börjar få slaviska namn och spåren av det hunnobulgariska språket försvinner, och bara 

några decennier efter omvändelsen flyttar Symeon huvudstaden till Preslav, som ligger i områden 

där tidigare blott slaver bott.232

   Ska detta uppfattas som att bulgarerna vid 800-talets slut ”slavicerats”? Återvänder vi till ett  

subalternt plan ser vi att människorna verkar ha liknat varandra, levt på snarlika sätt. Med 

bulgarernas elit fanns dock ett centrum som skilde sig från övriga omkring och mest liknade det 

avariska (förmodligen beroende på ett gemensamt centralasiatiskt ursprung, även deras språk var 

snarlika233), snabbt syns emellertid överföringar från Bysans och hur föremål därifrån blev 

behäftade med status. Även i arkitekturen vid Pliska syns bysantinska förebilder ha varit 

dominerande, där fanns till och med bysantinska bad.234 Betydelsen av arkitekturen som 

statussymbol syns inte minst i hur många hantverkare och bland dem alla glasmästare flyttades från 

225 Fiedler, s. 159-160
226 Ibid. s. 214
227 Ibid. s. 216
228 Runda enrumshus där golvet var nedsänkt i förhållande till marknivån.
229 Fiedler, s. 200-201
230 Ibid. s. 218-220
231 Ibid. s. 158
232 Ibid. s. 158
233 Granberg, Antoaneta, ”Classification of the Hunno-Bulgarian Loan-words in Slavonic”, i: Ambrosiani, Per, utg, 

Swedish Contributions to the Fourteenth International Congress of Slavists (Ohrid 2008), ss.19-31, s. 19
234 Fiedler, s. 173, 184-185
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Pliska till Preslav när härskarens säte flyttades och nya palats och kyrkor skulle byggas och 

smyckas.235 I och med kristnandet tog detta ytterligare fart. De tidigare bulgariska symbolerna 

försvann i högre grad, inte minst genom att kvinnors utsmyckning och begravningar fick så stor 

plats, precis som hos andra runt omkring. Idén om kvinnan som statussymbol har alltså överförts 

från slaverna, men symbolerna är helt annorlunda då det blir fråga om bysantinska kläder och 

smycken. Då denna utveckling syntes även hos slaverna syns även dessas system ha omformats. 

Hellre än en slavicering syns det bulgariska centrat kring Pliska/Preslav allt mer orientera sig mot 

ett bysantinskt polysystem och komma allt närmare det stora centrat i Konstantinopel, samtidigt  

som de mindre ”slaviska” centra som finns omkring egentligen slås ut av och uppgår i det nya 

bulgariska (de ”severeis” eller ”sju stammar” som tidigare funnits försvinner ur källorna). Ska man 

hitta andra betydelsefulla centra måste man röra sig längre bort, mot Kiev, Moravien, Serbien eller  

Kroatien, vilket är precis vad vi ska göra just nu.

KROATER OCH BULGARER

Som jämförelse till det nyss diskuterade vill jag se på Fines monografi om Kroatien. Bokens 

tidsperspektiv är vida större än mitt så det är främst de tidiga delarna som är intressanta här. Som 

titeln antyder handlar den om Kroatien och kroater, vilket, även om skillnaderna också är stora, ger 

flera markanta paralleller till Bulgarien och bulgarerna och hans diskussion om vad som skedde i 

det området och bland de människorna vid samma tid kan ge en värdefull jämförelse.

   Kroaternas ursprung är höjt i dunkel men omkring år 610 kom de till nordvästra Balkan från “Det 

vita Kroatien” någonstans bortom Karpaterna, och bosatte sig bland slaverna som fanns där.236 

Själva ordet kroat (vilket som sagt är av iranskt ursprung) är omtvistat men de senaste teorierna 

pekar mot att det var något slags militär titel, att kroaterna var ett elitgarde i avarernas rike, som av  

okända anledningar bröt sig loss och lämnade sina herrar. Det skulle förklara varför de så snabbt 

assimilerades och inga spår av deras tidigare språk eller några tidigare kulturella egenskaper finns 

kvar. I de områden som kroaterna erövrade blev kroat sedermera en benämning på den styrande 

eliten.237 Detta finner stöd i att  få källor faktiskt talar om kroater, utan istället slaver. 238 Slaviskt är 

också det enda ord som används för deras språk.239

   Om vi här återvänder till Curta ser vi i kroaterna ett tydligt tecken på en målinriktad etnicitet,  

använd för att skydda politiska intressen. Ett nytt centrum växer fram, och eliten som bygger upp 

235 Henning, Joachim, ”Ways of Life in Eastern and Western Europe During the Early Middle Ages: Which Way Was 
”Normal”?”, i: Curta (Ann Arbor 2005), ss.41-59, s. 44

236 Fine, s. 18
237 Ibid. s. 51
238 Ibid. s. 26
239 Ibid. s. 58
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det använder etiketten kroat och bevarar historierna om hur de lämnade sitt mer eller mindre 

mytomspunna ”Vita Kroatien”, stred mot de mäktiga avarerna och erövrade de länder de nu 

behärskar. 

   På samma sätt kan Bulgarien betraktas. De slaviska eliterna har slagits ut, den bulgariska eliten 

har omformats, det hunnobulgariska språket är borta och i de subalterna folklagren är skillnaderna 

utsuddade och såväl subalterna som elit blir allt mer delar av ett bysantinskt kulturellt system. Ordet  

bulgar och bulgarernas mäktiga historia fanns dock kvar där, som en väg till legitimitet. Om 

Symeon och hans krets var etniska bulgarer, eller om några etniska bulgarer överhuvudtaget fanns, 

är i detta sammanhang ointressant. Etniciteten var politisk.

ANDRA GRUPPER

Vid sidan av vad som diskuterats ovan fanns ytterligare grupper i Symeons Bulgarien, främst i de 

thrakiska och makedonska områden som successivt under 800-talet och början av 900-talet allt mer 

kom att hamna under bulgariskt inflytande, från att tidigare ha tillhört Bysans. Där fanns självklart  

grekiskspråkiga bysantinare, men dit hade även stora grupper av armenier och syrier flyttats i 

omgångar,240 och i alla fall armenierna bör ha funnits i ganska stora mängder och ha haft viss 

inverkan under 900-talets början.241 Dessas avtryck är dock mest religiöst och blir därmed mer 

betydelsefullt i nästa kapitel.

ETNICITET I BYSANS

Jag avslutar här med en diskussion om Bysans. Såsom tidigare diskuterats var ordet bysantinare 

främmande för tidens människor i det bysantinska riket, vars invånare kallades romare. Det är också 

allt en romare var. Vid 900-talets början hade stora delar av riket sedan länge förlorats, och med det 

stora syriska, koptiska och romansktalande befolkningar. Befolkningen var dock inte enbart 

grekisktalande. I väster, främst på Peloponessos, fanns många slaver i inlandet medan städerna 

främst beboddes av greker. Dessa slaver kom gradvis att integreras i riket, i viss mån genom krig 

och bysantinsk kolonisering men främst genom att ledarna övervanns och infördes i den 

bysantinska administrationen,242 knöts till systemet. I östra delarna fanns i sin tur många armenier, 

som alltsedan arabernas expansion på grund av sin position vid gränslandet (vilken de också haft 

gentemot Sassanidernas Persien) var en viktig faktor i armén inte minst;243 flera av de armenska 

basileis som tidigare nämnts (inklusive Romanos) kom till makten just som ledare från armén. 

240 Obolensky, Dimitri, The Bogomils: a study in Balkan neo-Manichaeism (Cambridge 1948), s. 60-61, 153
241 Obolensky 1948, s. 80-81
242 Curta 2006, s. 115
243 Maranci, Christina, ”Byzantium through Armenian Eyes: Cultural appropriation and the church of Zuart’noc’ ”, i: 

International Center of Medieval Art, Gesta, vol. 40, no. 2 (2001), ss.105-124, s. 108
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Dessa sades vara av ett armeniakon genos244 och kunde som Leo V ha Armenios som tillnamn 

(Λέων ὁ Ἀρμένιος)245.

   De grekisktalande bysantinarna kallas å andra sidan sällan något annat än romare. Ordet graikos 

(γραικός) är mestadels en exonym som används av andra och sällan förekommer på grekiska 

överhuvudtaget; under 800- och 900-talen finns den knappt. Theodoros Studites använder ordet 

Graikia (Γραικία) två gånger, om området Grekland, och hos Porphyrogennetos finns ett par 

enstaka användningar av graikoi.246 Vanligare är då hellēn (Ἕλλην) och ord avledda från det. 

Framför allt syns det i historiska redogörelser om antika hellener men det används i samtiden för det 

grekiska språket247, och en hellēn anēr (Ἕλλην ἀνήρ – hellensk man) är en som talar grekiska248. 

Det hela kompliceras emellertid av att verbet rōmaizō (ῥωμαΐζω – ordagrant ”att romarisera”) 

stundtals används om att tala grekiska.249 I äldre källor syftar det ordet däremot på latin och det 

förekommer ofta även på 900-talet i den betydelsen, hos såväl Porphyrogennetos som Nikolaos 

Mystikos.250 Latinet var annars i princip utdött, det överlevde emellertid i ett fåtal acklamationer  

samt på mynt.251

   I Bysans är det alltså ännu vanskligare att tala om etnicitet. Där var alla romare, men utöver det  

kunde de också vara av exempelvis ett armenskt genos. Det romerska språket kunde vid detta laget 

vara grekiska men det var inte självklart (även om det var flera hundra år sedan något verk i Bysans 

författades på latin). Inte heller verkar det ha betytt att de som talade grekiska ansågs eller ansåg sig 

som greker/hellener i något hänseende utöver just som talare av språket. 

Religiös kontext

Jag avser inte att i så hög grad diskutera doktrinära och teologiska frågor i detta avsnitt utan 

kommer främst att fokusera på hur religion organiserades och spreds. Perspektiven är i huvudsak 

två, dels religionens plats i de kulturella systemen, dels religionen som hegemonisk apparat och 

dess makt över den sociala ordningen, något som dock får mer plats i nästa avsnitt. Det längre 

tidsperspektivet är därmed inte intressant och jag går därför inte längre bakåt än till tiden för Boris’  

dop på 860-talet. En viss diakroni förekommer alltså men främst görs detta avsnitt ur en synkron 

synvinkel där kristendomens spridning och funktion i Bysans och Bulgarien, samt samspelet 

däremellan, diskuteras.

244 Theophanes Continuatus, s. 412, 423
245 Konstantin Porphyrogennetos, De insidiis, s. 188
246 Theodoros Studites, ep. 145 rad 19 458 rad 28, Konstantin Porphyrogennetos, De thematibus, kap 4, kap 17
247 Theodoros Studites ep. 362 rad 9, Georgios Synkellos, s. 42, Michael Synkellos, rad 7
248 Konstantin Porphyrogennetos, De legationibus, s. 193
249 Georgius Monachos, Chronicon Breve, vol. 110, s. 756
250 Konstantin Porphyrogennetos, De caeremoniis (1939), II, s. 20, 169, Nikolaos Mystikos, ep. 201
251 Ibid. s. 20 (βαῖνε = bene), 28 (φιλλικήσιμε = felicissime)
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KYRKAN I BYSANS

Stephen Runciman kallade Bysans för en teokrati,252 och även om det kanske är att ta i så är det 

svårt att bestrida att kyrkan var allestädes närvarande, inte minst i hänseende till kejsare och hov.  

Förutom patriarkens centrala roll vid kröningar kan även nämnas att både basileus och augousta vid 

vissa tillfällen hade mer eller mindre officierande funktioner i liturgin.253 För kyrkan i Bysans och 

Konstantinopel var stadens patriark den högsta auktoriteten, däremot var han för kyrkan i stort 

jämställd med övriga patriarker: Roms254, Antiochias, Jerusalems och Alexandrias. Det här var 

viktigt för övergripande doktrinära beslut inom kyrkan då representanter från alla patriarkat (ett  

ekumeniskt råd) skulle finnas närvarande för att det skulle bli giltigt.255 Detta kunde också nyttjas i 

strider mot den konstantinopolitanske patriarken, då andra patriarker kunde samlas för att bestrida 

hans beslut eller rent av avsätta honom, något som basileus Leo utnyttjade mot Nikolaos 

Mystikos.256 Här syns kyrkans och Bysans’ gränsöverskridande karaktär, då ingen av de övriga 

patriarkerna vid tiden för undersökningen residerade i det egentliga bysantinska riket. I motsats till  

detta stod dock kyrkans regionala karaktär, då varje patriarkat, i normala fall, skötte sina interna 

angelägenheter och tillsatte präster och biskopar på egen hand. Till detta kom även att härskaren i  

ett rike hade rätt att tillsätta kyrkans högste ledare där, med den ansvarige patriarkens välsignelse. 257 

Likaväl som Konstantinopels patriark krönte basileus valde basileus patriark.258 Detta ömsesidiga 

beroende mellan basileus och kyrkans makt benämns symfoni. Båda kom från Gud och hade samma 

vikt för människan.259

   Kyrkan var under 800-talet tämligen splittrad och skakades av flera strider. Den mest 

betydelsefulla, genomgripande och teologiskt intressanta var troligen ikonstriden, som dock tagit  

slut långt innan tiden för denna undersökning.260 Annars hade konflikterna mest en politisk karaktär. 

Mot den romerske påven pågick under 860-talet en strid om huruvida det nykristnade Bulgarien 

skulle falla under Roms eller Konstantinopels jurisdiktion, medan det i Konstantinopel självt, med 

Nikolaos Mystikos som en av huvudrollerna, i början av 900-talet pågick en strid om tetragami, där 

Mystikos (bland andra) ville förklara fjärde äktenskap för olagliga, vilket blev politiskt sprängstoff 

252 Runciman, Stephen, The Byzantine Theocracy (Cambridge 1977)
253 Kalkandjieva, Daniela, ”Pre-modern Orthodoxy: Church features and transformations”, i: Études Balkaniques, 
XLVI, 2010, No. 4, ss.166-195, s. 168. Taft, Robert F., ”Women at Church in Byzantium: Where, When – And Why?” i: 
Dumbarton Oaks Papers, vol. 52 (1998), ss.27-87, s. 40-41
254 Som även hade titeln påve och med hänvisning till sitt arv från Petrus gjorde anspråk på att stå högst av 
patriarkerna. Huruvida det respekterades varierade i tid och rum men här fanns i alla händelser fortfarande en  
ekumenisk gemenskap mellan kyrkorna, någon definitiv splittring i ortodoxt och katolskt hade ännu inte inträffat.
255 Kalkandjieva, s. 171
256 Jenkins & Westerink, s. xviii
257 Kalkandjieva, s. 170-173
258 Ibid. s. 178-179, not 36
259 Ibid. s. 168
260 Om ikonernas plats, eller huruvida de var uttryck för avgudadyrkan eller inte.
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då kejsaren Leo gift om sig en fjärde gång.261 Detta hade troligen inte så stor betydelse för vanliga 

människors religiositet men striden fick stora konsekvenser inom kyrkans högre hierarki med 

schism och mängder av biskopar som avsattes.262

KRISTENDOMEN I BULGARIEN

Vad vi säkert kan säga om Bulgariens kristnande är att dess härskare Boris döptes år 864 eller 

865,263 med den bysantinske basileus som gudfar. Det kom dock att dröja innan alla hans undersåtar 

kristnats, till exempel vittnar Johannes Exarchen om att det i början av 900-talet fortfarande fanns 

de som praktiserade äldre slavisk religion.264 Julia Smith talar om kungligheters omvändelse i 

samband med politisk hegemoni. Dop tog ofta form av stora politiska spektakel och den nya 

religionen var i allmänhet ett sätt att säkra inflytande, såväl för en överordnad som kristnade sina 

underordnade som för den underordnade som därmed fick sin överordnades beskydd.265 Curta är 

inne på liknande resonemang när han, efter Nock, talar om konvertering som ”the institutional 

adhesion to or ‘acceptance of new worships as useful supplements and not as substitutes’ for older 

forms of worship” och menar att ”neither the individual’s claims of religious affiliation nor his or 

her participation in rituals can be treated as accurate indicators of large-scale conversion”. Enligt 

honom införde de tidigmedeltida ledarna främst kristendomen på grund av att den gav dem nya 

medel för maktens organisation, hierarki och auktoritet.266 Detta knyter an till Geertz idé om att 

religionen formulerar en verklighet där dess värderingar är fundamentala, att den fastställer 

stämningar och motivationer, som till exempel hjälper en kung att behålla makten. Mot detta ställer  

Smith den tidigmedeltida kristendomens småskaliga framväxt, anpassningsbarhet och stora lokala 

variationer (hon talar till och med om ”Christianities”), hur nya församlingar och kyrkor byggdes 

och bemannades var än de behövdes, med eller utan dekret från de högre hierarkierna.267

   Denna dubbelhet präglade också kristendomens spridning i Bulgarien, och framför allt syns en 

väldig heterogenitet, på både hög och låg nivå. Redan innan sin omvändelse hade Boris haft 

kontakter med frankerkungen Ludvig och hans dop under Bysans’ basileus var ett resultat av ett 

förkrossande nederlag i krig mot densamme.268 Intressant är här att bysantinarna istället för tribut 

eller avträdelser av land blott begärde en sak, att Boris skulle döpas från Konstantinopel och inte av 

261 Jenkins & Westerink, s. xvii-xviii
262 Ibid. s. xx
263 Curta 2006, s. 168
264 Johannes Exarchen, 125b1-2
265 Smith, s. 227
266 Curta, Florin, ”Before Cyril and Methodius: Christianity and Barbarians beyond the Sixth- and Seventh-Century 
Danube Frontier”, i: Curta (Ann Arbor) 2005, ss.181-219, s. 181-182
267 Smith, s. 222-224
268 Curta 2006, s. 167-168

42



de frankiska präster han haft kontakt med,269 vilket kongruerar med Obolenskys idé att främmande 

härskare ställde sig under den bysantinske basileus’ makt i samband med att de döptes. Det är också 

värt att nämna att den bysantinske patriarken till skillnad från till exempel vid missioner till  

Moravien eller Rus’ inte skickade någon ärkebiskop eller biskop att förestå den bulgariska kyrkan, 

utan verkade se den som stående direkt under sin egen jurisdiktion.270 Boris var emellertid inte nöjd 

där utan kontaktade åter både påven och frankerna och bad om missionärer såväl som svar på 

doktrinära frågor.271 Viktigt för Boris tycks ha varit att få en självständig kyrka, vilket hans 

korrespondens med påven tyder på. Varken påve eller bysantinsk patriark var dock beredda att ge 

honom det,272 möjligen gavs han rätt att i alla fall godkänna valet av ärkebiskop.273 Jurisdiktionen 

över Bulgarien tillföll slutligen Konstantinopel efter ett ekumeniskt råd år 867 där Konstantinopels  

patriark med anklagelser om kätteri gick till våldsam attack mot den romerska kyrkans gärningar  

och doktriner, bland annat det filioque som skulle komma att bli så symboliskt viktigt i konflikterna 

mellan de båda kyrkorna.274

   Boris fick emellertid ökad kontroll över kyrkan när några av Kyrillos’ och Methodios’ lärjungar 

kom till Bulgarien. Dessa tog han emot och stödde i deras mission som nu främst vändes till rikets 

södra del i Makedonien.275 Även om han inte hade en patriark och den bulgariska kyrkan förblev 

under Konstantinopels jurisdiktion fick Boris med detta en kyrka som inte var beroende av 

utländskt prästerskap då med dessa nya lärare religionen spreds på slaviska. De nära banden till 

kyrkan uppehölls av Symeon som dessutom hade bildning nog att engagera sig i verksamheten på 

större detaljnivå än sin far. Under honom blomstrade verksamheten i Preslav och däromkring kom 

både många och stora kyrkor och kloster att byggas.276 Vid sidan om dessa kungligt understödda 

kloster växte emellertid parallellt rörelser av eremiter och kloster som kom att neka finansiering  

från hovet och ibland fördöma densamma, dessa ofta belägna längre från Preslav, inte minst i 

Makedonien.277

   Än längre från hovets kontroll stod de heterodoxa278 doktriner som vid tiden spreds. Den största 

och mest betydelsefulla under Symeons tid var den paulikianska läran som uppstått i Armenien flera 

269 Simeonova, Liliana, Diplomacy of the Letter and the Cross: Photios, Bulgaria and the Papacy, 860s-880s  
(Amsterdam 1998), s. 78-79
270 Ibid. s. 82
271 Curta 2006, s. 169-170
272 Nicolaus I, ep. 97, kap. 72
273 Shepard I, s. 2
274 Simeonova, s. 232, 235-245. ”filioque” (och av sonen) lades till trosbekännelsen vid kyrkomötet i Toledo år 589, 
som ett led i att förtydliga treenighetsläran, att Helig ande utgår från Fadern och sonen, inför de arianer som då hade 
stort inflytande. Därefter spred det sig under åren i de västliga kyrkorna.
275 Curta 2006, s. 175-176
276 Ibid. s. 219-22
277 Obolensky 1948, s. 156, Curta 2006, s. 233-234
278 Jag talar hellre om heterodoxi än kätteri för att undkomma de negativa konnotationerna, utöver i de fall där det just  

handlar om att en rörelse stämplas som kättersk eller dylikt.
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hundra år tidigare. Den spreds till Thrakien och Makedonien med de armenier som flyttades dit och 

Peter av Sicilien, som tillbringat tid hos paulikianerna i östra Bysans, visste att berätta att regelrätta  

missionsexpeditioner till Bulgarien planerades under 800-talet,279 huruvida de blev av är dock okänt. 

Känt är det emellertid att stora mängder fanns kvar så sent som på 1100-talet.280 Nina Garsoïan 

varnar å sin sida för att se dem alltför mycket som en armenisk rörelse. Flera ledare i Bysans hade 

otvetydigt grekiska namn, detsamma gäller för dem som är kända från Balkan,281 rörelsen var också 

i perioder populär i Konstantinopel, till och med bland ett par basileis.282 Därtill kommer 

beblandning med andra heterodoxier, samt judar och pecheneger, för att inte tala om de frekventa 

allianserna med araberna mot Bysans.283 De stora likheterna i lära som finns med bogomilerna284 

såväl som associationerna som drogs mellan de två rörelserna pekar även det på att de var aktiva 

och spred sig långt utanför de armeniska kolonierna.285 Exakt vad deras lära gick ut på är 

omtvistat286 och egentligen inte så viktigt för denna undersökning. Det viktiga är snarare att de fanns 

där och spred sina läror. En annan, mindre, rörelse är messalierna (massalier), som hade sitt 

ursprung i Syrien och förmodligen kommit till Balkan med syrierna. Dessa är svårare att finna säkra 

spår av men då de ska ha utrotats av de kyrillo-methodianska lärjungarna på 880-talet287 bör de ju 

också ha funnits där. Obolensky vill gärna se deras inflytande i de rigorösa asketiska rörelserna i 

klostren,288 vilket nog är troligt i betraktande av deras lära som var starkt fixerad vid renhet och 

Satans inflytande, och gick ut på att enda vägen till frälsning i princip gick genom att oupphörligen 

be.289 Ytterligare belägg för att heterodoxa läror hade spridning, och att det sågs som ett problem, 

syns i hur Symeon beordrade att kyrkofadern Athanasios’ Predikningar mot Arianerna skulle 

översättas och spridas.290 De arianer som skrifterna riktades mot var förvisso sedan länge försvunna 

men framför allt var de ett brinnande försvar för ortodoxi och förkastande av avvikelser.

   Sammanfattningsvis ser vi alltså att den bulgariska aristokratin och hovet i rikets östra del 

279 Peter av Sicilien, s. 9
280 Garsoïan, Nina G, The Paulician Heresy: A study of the origin and development of paulicianism in Armenia and the  
eastern provinces of the Byzantine Empire (Haag/Paris 1967), s. 150
281 Garsoïan, Nina G, ”Byzantine Heresy. A Reinterpretation”, i: Dumbarton Oaks Papers, Vol. 25 (1971), ss.87-113, s. 
92
282 Garsoïan 1967, s. 122-123
283 Garsoïan 1971 s. 92, Garsoïan 1967, s. 125
284 En heterodox rörelse som uppkom och vann stor spridning i Bulgarien under 900-talets mitt.
285 Obolensky 1948, s. 111, 125-127
286 Obolensky betraktar den som dualistisk och ett led i en lång och obruten tradition från manikeism mot bogomilism 
och katharism, medan Garsoïan snarare ser en extrem form av ikonoklasm i den (till exempel visat i hur den 
omfamnades av de ikonoklastiska kejsarna i Bysans), tillsammans med en adoptionistisk tolkning av Jesus, alltså att han 
var en människa som på grund av sin dygd adopterades av Gud, vilket också leder till att andra människor skulle kunna 
bli det (Garsoïan 1971, s. 95).
287 Obolensky 1948, s. 93
288 Ibid. s. 105
289 Marriot, George L., ”The Messalians; And the Discovery of Their Ascetic Book”, i: Harvard Theological Review, 
Vol. 19, No. 2 (1926), ss.191-198, s. 192-194
290 Toudorŭ Doxovŭ, s. 76
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kristnades direkt från Bysans, mer eller mindre av nödvändighet. Det gick inte heller friktionsfritt  

då ett våldsamt uppror restes mot Boris och lika våldsamma straff dömdes ut mot 

upprorsmakarna.291 Ytterligare en resning skedde under Boris’ son Vladimirs korta regeringstid 889-

893, innan Symeon blev kŭnędz’.292 Efter det syns inga spår av opposition i den bulgariska eliten 

som istället omfamnade kyrkan och använde den i sitt maktspråk. De yttre delarna av riket 

kristnades däremot mer spontant (eller  långsamt, vilket Johannes Exarchen vittnade om). Vissa var 

säkert kristna långt innan Boris, inte minst i de södra delar som erövrats från Bysans, medan de som 

inte var det istället för genom att ha fått den påtvingat från ovan via bysantinsk eller latinsk 

förmedling mötte kristendomen på slaviska via de kyrillo-methodianska lärjungarna, vars litterära  

verksamhet vid Ohrid till skillnad från de avancerade teologiska traktat som översattes i Preslav 

mest var fokuserad på predikningar, eller för den delen via paulikianer, messalier och 

kringströvande eremiter. Även om också Ohrid-skolan hade band till hovet så var det i Makedonien 

många av de mer fristående klostren fanns och det var också där bogomilrörelsen så småningom 

skulle komma att uppstå.293 I detta hänseende är också Ohrid-skolans fasthållande vid den 

glagolitiska skriften intressant, medan Preslav-skolan använde den kyrilliska, som egentligen är det 

grekiska alfabetet med ett par extra tecken för de ljud som grekiskan saknade. Vi ser härmed en 

ganska skarp kontrast mellan ett relativt homogent och bysantinskt präglat centrum kring Preslav 

och de betydligt mer heterogena periferierna.

Politisk kontext

DET BYSANTINSKA SAMVÄLDET

Byzantium really drew from all traditions, however, outside their specific contexts. It adopted the Hellenistic 

idea of the divine origin of kingdom, excepting the philosophical doctrines which gave substance to it; it was 

modeled on the biblical kingdom of David, excepting the Jews; it adopted Roman universalism (universalitas), 

excepting Roman history. Put together, all these components produced a rather schematic and weak theory but 

extremely powerful images.294

En snarlik tredelning görs av Donald Nicol, som anser att den bysantinska politiska teorin utgjordes 

av hellenistisk och romersk, anpassad för att passa kristen.295 Obolenskys samväldesidé har 

291 Obolensky 1948, s. 74-75
292 Ibid. s. 87
293 Ibid. s. 151-152
294 Dagron, G, ”L’oecuménicité politique, droit sur l’espace, droit sur le temps”, i: Les actes du colloque sur  
l’oecumeénicité, 29 nov.–2 dèc. 2001, Athènes. Ej publicerat, citerat från Vachkova, s. 339
295 Nicol, s. 51
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presenterats tidigare, men den byggs ut och förbättras av Veselina Vachkova. Hon menar att i det 

bysantinska oikoumenē förenades den kristna idén om ett gränslöst (ekumeniskt296) rike och den 

klassiska hellenistiska idén om ett heligt område i opposition till resten av världen därutanför. 297 En 

svag, som sagt, och rent av paradoxal teori, som visar upp en idealisk och enad kristen värld kontra 

en hednisk vildmark utanför. Med den romerska teorin följde organisationen omkring det heliga 

centret i huvudstaden, varav följde att de exakta gränserna för rikets helhet var mindre viktiga så 

länge den tryggades.298 Stadens vikt betonas av Nicol som visar hur Konstantinopel byggdes som en 

helt ny stad i samband med att Konstantin grundade ett nytt, kristet romerskt rike, hur den blev den 

första kristna staden i världen och inte hade någon annan historia innan dess, förutom en del 

arkaiserande referenser till det antika Bysantion som legat där tidigare. Den var inte heller bara en 

stad, utan kallades oftast för bara Staden (ἡ Πόλις – hē Polis) och fick tidigt Guds Moder Maria 

som sin egen beskyddare.299 På jorden fanns alltså ett rike, med en stad, behärskat av en basileus. 

Sådan var den ordning (τάξις – taxis) som dominerade Bysans. Samma taxis genomsyrade synen på 

utländska härskare. Basileus slöt aldrig fördrag med andra, utan delade ut privilegier.300 Vi har sett 

hur i De caeremoniis alla de titlar som basileus kan ära andra med beskrivs, vi har även sätt 

dubbelheten i användningarna av titlar såsom archōn och patrikios, som både kan användas om 

ämbetsmän som utses från Konstantinopel, och kan tilldelas främmande furstar, som då kanske inte 

ansågs så främmande trots allt. Vachkova betonar oikoumenēs multietniska och multikulturella  

karaktär, hur  härskare och folk istället för att krossas och bekämpas inkluderades, vilket var fallet 

med exempelvis bulgaren Kubrat, och germanerna Odoacer och Theoderik som alla blev 

patrikioi,301 detsamma har även noterats i samband med slaverna i Grekland ovan. Vidare gör hon en 

intressant iakttagelse ifråga om benämningar på geografiska områden, där skillnad görs mellan 

Stora respektive Mindre Skytien, Asien och så vidare. Stor har där inte så mycket med storlek att 

göra utan markerar hellre avstånd: det är det land som ligger långt bort, är ociviliserat och i eller  

utanför oikoumenēs periferi. Sålunda kallas Kubrats Bulgarien norr om Svarta Havet för 

Storbulgarien, medan det Bulgarien som grundades på gammalt bysantinskt territorium endast var 

Bulgarien, och sedermera fick en kaisar till härskare i Asparuchs efterträdare Tervel302 (tidigt 700-

tal). Vidare betraktades i någon mån det territoriet fortfarande som bysantinskt, då försvaret av 

Donau, Bysans’ traditionella gräns som nu rann rakt genom Bulgarien, kom att bli ett gemensamt 

296 Vårt ekumenisk kommer av detta oikoumenē som bokstavligt betyder bebodd (värld). Samma ord används till 
exempel i Lukasevangeliet när det sägs ”att hela världen skulle skattskrivas”, Luk 2:1
297 Vachkova, s. 340
298 Ibid. s. 342-343
299 Nicol, s. 53-54
300 Ibid. s. 57
301 Vachkova, s. 343-344
302 Ibid. s. 345
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ansvar för Bysans och Bulgarien.303 Vem som försvarade gränsen mot det farliga som fanns därute 

var alltså inte så viktigt, huvudsaken var att den försvarades och att Staden förblev tryggad. 

Intressant att notera är vidare att ordet Bulgarien (Βουλγαρία) inte förekommer i källor före 800-

talet.304 Det saknas även hos exempelvis Synkellos och även Nikolaos Mystikos använder bulgarer 

betydligt oftare.305 I officiellt protokoll under Porphyrogennetos används emellertid konsekvent 

Bulgarien,306 som då syns ha integrerats som en naturlig del i den bysantinska världsordningen. Då 

fanns inte längre blott ett bulgariskt genos eller ethnos, utan även ett Bulgarien som en naturlig del  

av oikoumenē. 

MAKTENS SPRÅK

Mycket av diskussionen i avsnittet om etnisk kontext handlade om statussymboler och i stycket 

ovan talas om hur den bysantinska maktdiskursen i högre grad byggde på ideal och symboler än 

genomarbetad teori. Att det bysantinska samhället och inte minst eliten var orienterad åt det hållet  

visar sig även i hur stor plats ikoner hade samt i de enorma protokoll och ceremoniel som 

omgärdade hovet. En del av denna maktsymbolik hämtades som sagt ur hellenistisk och romersk 

tradition men framför allt är det ur den kristna religionen symbolerna kommer. Konstantin I 

helgonförklarades efter att ha kristnat det romerska riket, men han fick också benämningen 

isapostolos (ἰσαπόστολος), apostlarnas jämlike, en trettonde apostel som hjälpte till att sprida 

kristendomen, och föreställningen om basileus som isapostolos var en föreställning som levde 

vidare, omvittnad bland annat i acklamationer i De caeremoniis.307 Därtill kommer basileus’ 

liturgiska funktioner, posten som Kristi ställföreträdare på jorden samt de attribut och den 

proskynēsis som diskuterades i den begreppshistoriska genomgången. Kort sagt var det 

kristendomen som bar basileus, som skapade den värld som inte höll ihop utan honom och skapade 

motivation hos människor att underkasta sig honom; tvivelsutan var det den allra största delen av 

basileus’ hegemoniska apparat. Om detta hade betydelse för en majoritet av alla människor i rikets  

alla delar har inte så mycket med denna diskussion att göra, utan rör snarare huruvida, när och var 

basileus hade hegemoni, enligt den definition som presenterades i teoridelen. Detta visar även hur 

essentiell kristendomens spridning var för basileus, såväl för att stärka bilden som isapostolos som 

för att vinna hegemoni. Mot detta kan ställas det uppenbara ointresse som ofta syntes i Bysans för 

att skicka missionärer till omgivande folkslag. Därom kan sägas att det också fanns andra sätt att  

upprätthålla makt, tribut eller hot om våld till exempel, vilket säkert kan ha varit en lättare väg när  

303 Vachkova, s. 349
304 Georgios Monachos, s. 1040, 1172, Theophanes Confessor, s. 357, 494
305 Former av Βουλγαρία förekommer 9 gånger i hans brev, mot 181 förekomster av former av βούλγαροι.
306 Konstantin Porphyrogennetos, De caeremoniis, (1829), s. 681, 690
307 Shepard, I, s. 1, Konstantin Porphyrogennetos, De caeremoniis (1939), I, s. 55
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det gällde mer avlägsna grannar. Viktig här är dessutom frågan om polysystemet, med en 

hegemonisk apparat såpass knuten till det kulturella systemet är det möjligen lättare att använda 

tribut eller våld, än att omorientera många människors tänkande och världsbild. Åtminstone på kort  

sikt. Därutöver syns en utveckling där omkringliggande folk ändå förr eller senare ändå kristnas, 

inte minst under 800- och 900-talen, och med detta kristnande följer överföringar av många av 

maktens symboler, vilket har diskuterats och kommer att diskuteras lite längre fram.

ORGANISATION OCH MAKTSPRÅK BLAND BULGARERNA

Hur synen på makt och dess organisation såg ut bland de första bulgarerna som tog sig ner på 

Balkan är svårt att veta. Baserat på deras centralasiatiska ursprung kan vi emellertid förmoda att det  

var relaterat till den modell som var vanligast bland andra besläktade folk, såsom avarerna. Som 

mycket annat bland dessa hade detta sitt ursprung i Kina och byggde på en tudelning i ēl och yāgī, 

där det förstnämnda, ”fredszonen”, var det territorium som låg under khanens eller khagans 

kontroll, medan det senare var fiendens.308 Detta förklarar varför både avarer och bulgarer hade så 

lätt för att inkludera dem som redan bodde på deras områden och inte brydde sig om att försöka 

assimilera eller ändra i deras hierarkier, så länge de lydde. Så sent som under början av 800-talet 

syns tydligt separata slaviska ledare som allierade till den bulgariske kanan.309 Under samma 

århundrade började emellertid de bulgariska maktstrukturerna att förändras. 800-talet ses ofta som 

tiden då stora administrativa, politiska och militära förändringar skedde, som tiden då en bulgarisk 

stat skapades.310 Det är förvisso att gå väl långt men i takt med att riket stabiliserades och 

befolkningen ökade syns den tidigare makten med en centraliserad militär aristokrati ha 

decentraliserats och något mer liknande en jordägaradel kan ha börjat framträda.311

   Samtidigt syns en förändring i maktspråket. För det första syns många imitationer av bysantinska 

inskriptioner312 men det mest slående exemplet är två medaljonger från Omurtags tid, föreställande 

honom själv, iklädd ett diadem (στέμμα) och mantel (χλαμύς), med en korsformad spira i sin högra 

hand samt en anexikakia313 (ἀνεξικακία) i sin vänstra. Runt den finns den oregelmässigt stavade 

inskriptionen CAN-E SYbHΓΙ ωΜΟΡΤ-AΓ314 (kana sybigi Omurtag). Alla de ovan nämnda 

attributen används normalt om basileus, det enda som skiljer ut den som bulgarisk är den 

308 Curta 2001, s. 207
309 Curta 2006, s. 148 
310 Ibid. s. 147. Zlatarski betitlar delen om Boris regeringstid Nacionalizacija na bălgarskata dăržava, ungefär 
nationaliseringen av det bulgariska riket. 
311 Rashev, Rasho, ”Remarks on the Archaeological Evidence of Forts and Fortified Settlements in Tenth-Century 
Bulgaria”, i: Curta 2005 (Turnhout), ss.51-58, s. 56-57
312 Fiedler, s. 191
313 En silkesrulle fylld med damm, som basileus bär i vissa ceremonier som tecken på människans dödlighet, Whitting, 
Philip, Byzantine Coins (London 1973), s. 296
314 Fiedler, s. 192-193
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hunnobulgariska inskriften, som emellertid minner om den bysantinska titeln basileus ek theou. Av 

inskriften ser vi i alla händelser att den måste ha varit riktad till Omurtags egna undersåtar, vilket  

gör hans kejserliga regalia intressanta. Att han avbildar sig så kan inte betyda annat än att de var 

begripliga för budskapets mottagare, vilket i sin tur visar hur hela den bysantinska symboliken kring 

basileus hade överförts till den bulgariska eliten. Så såg maktens högste representant ut. Med 

bildspråket överfört ser vi alltså att bulgarernas centrum i Pliska alltmer blivit del av det  

bysantinska polysystemet. Det säger däremot inte så mycket om idéerna, Omurtag var ju inte kristen 

(snarare ökänd för förföljelser av desamma) och korset han bar var bara en maktsymbol. 

   Parallellt till detta syns andra tendenser. Paolo Squatriti har studerat de många och stora diken och 

vallar som grävdes i Bulgarien under första halvan av 800-talet och konstaterar att de alla verkar ha 

varit mer eller mindre värdelösa ur militär synpunkt, och inte heller kan förklaras som 

gränsmarkeringar.315 Istället förstås de bäst som symboler för kanans makt, både över området som 

omformades, och över de stora mängder människor som krävdes för att göra det.316 Vi ser alltså 

parallella maktspråk, bysantinska symboler som visas upp för eliten i centrum, och betydligt mer 

konkreta symboler, som präglades i själva marken, öppet för alla att se.

   Fler diken grävs dock inte under Boris tid, och de byggprojekt som genomförs har, utöver i Pliska 

och senare Preslav, som tidigare nämnts en mer lokal och decentraliserad karaktär, och syns 

dessutom i högre grad ha praktisk användning, till exempel i form av stenfort som faktiskt 

bemannas och kan försvaras.317 Under Boris tid kom istället kristendomen och med den gavs mer 

substans åt de bysantinska överföringarna, som också blev allt fler, vilket vi såg i avsnittet om 

etnisk kontext. Maktuppvisningar som de monument som grävdes under Krum och Omurtag blev 

överflödiga för en härskare av Gud,318 med kyrkan där som hegemonisk apparat. Det var emellertid 

en apparat som alltid skulle ranka Bysans’ härskare högre än bulgarernas, även om båda regerade ek 

theou.

KAPITEL 2 – DRAMATS AKTÖRER

Romanos Lekapenos

Jag börjar detta avsnitt med att ta upp Romanos Lekapenos, som visserligen inte spelade någon 

markant roll i kampen med Symeon förrän år 919, men därefter blev hans störste konkurrent och 

315 Squatriti, Paolo, ”Moving Earth and Making a Difference: Dikes and Frontiers in Early Medieval Bulgaria”, i: 
Curta 2005 (Turnhout), ss.59-90, s. 75-77, 81. Samma iakttagelser har gjorts av flera andra, se exempelvis Rashev s. 54
316 Ibid. s. 89-90
317 Rashev, s. 54-55
318 Även kanan var som sagt av Gud, sybigi, men då angick det blott den bulgariska eliten.
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fiende, och som egentligen var den ende basileus med någon makt att tala om som agerade under 

den tid då Symeon gjorde sina anspråk på titeln. I anslutning till Romanos tar jag även upp de båda 

krönikörerna Symeon Logothetes och Theophanes Continuatus, som båda favoriserar honom, samt 

hans sekreterare Thedoros Daphnopates, som skrivit hans brev samt ett hyllningstal till freden 

mellan Bysans och Bulgarien år 927. 

   Romanos har inte fått särskilt mycket uppmärksamhet i sekundärlitteraturen och hamnar oftast i  

skuggan av sina samtida, inte minst sin filosofiske och litterärt intresserade medbasileus Konstantin 

Porphyrogennetos (som själv häcklade Romanos som en idiōtēs och agrammatos, ungefär en 

obildad person – eller möjligen analfabet – från landet319). Steven Runciman ägnade honom en 

monografi år 1929 och det verket förblir dessvärre ganska ensamt som auktoritet om honom. Att 

Runciman ägnade honom uppmärksamhet ska emellertid inte förstås som att han beundrade honom, 

snarare tvärtom, då han framställer honom som en trolös edsbrytare320 och kallar honom en 

”peasant-born parvenu”321. Vad Runciman vet att berätta är i alla fall att Romanos var son till en 

armenisk soldat som fått en plats i det kejserliga gardet efter att ha räddat livet på Basilios I.  

Romanos själv föddes omkring år 870 och gjorde karriär i flottan tills han år 913 blev droungarios, 

dess högste ledare. Hur han sedermera tog sig in i palatset har redan redovisats men Runciman 

noterar också att han utöver hur han främjade och använde sin familj främjade flera andra vänner,  

inte minst andra armenier.322 En av dessa armenier var enligt Jean Darrouzès och Leendert 

Westerink Theodoros Daphnopates. Av hans brev är det uppenbart att han kunde armeniska och han 

arbetade troligen även som översättare.323 Det faktum att Romanos anställde en armenisk-grekisk 

översättare som sin sekreterare skulle även kunna kasta något ljus över Porphyrogennetos’ 

kommentar om att Romanos var agrammatos. Att han kunde grekiska står med tanke på hans 

position bortom allt tvivel men kanske var han inte alls särskilt skicklig, och det är möjligt att han  

varken kunde skriva eller läsa det.324

   Romanos överlevde Symeon med över tjugo år men vad som skedde under den tiden ligger 

bortom syftet med denna uppsats. Om Runciman mest föraktar Romanos är det, frånsett 

Porphyrogennetos syrliga kommentarer, emellertid tvärtom med källorna från hans egen tid, såväl 

de ovan nämnda Continuatus och Logothetes som den lombardiske biskopen Liutbrand av 

Cremona, som, enligt sin faders vittnesmål, kallar Romanos värdig, givmild, kultiverad, vis och 

319 Konstantin Porphyrogennetos, De administrando imperio, cap.  13:150
320 Runciman, Steven, Romanus Lecapenus and His Reign: a study of tenth-century Byzantium (Cambridge 1929), s. 

62
321 Ibid. s. 60
322 Ibid. s. 63-64 (se även s. 163)
323 Darrouzès & Westerink, s. 2
324 Till saken hör även att det bildade grekiska skriftspråket vid denna tid stod långt från talspråket och bör ha varit  

mycket svårbegripligt utan utbildning.
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from, och dessutom berättar att bysantinarna själva ansåg honom som duglig trots sitt fattiga 

ursprung.325

   I Romanos relation till Symeon finns det två saker jag vill undersöka: (1) hur han förhöll sig till 

och uppfattade Symeon i sina mellanhavanden med honom, uttryckt i de brev som Daphnopates 

författade till Symeon för hans räkning, och (2) hur Symeon, och han själv i relation till Symeon, 

framställdes och uppfattades av författarna i hans krets. 

ROMANOS’ FÖRHÅLLANDE TILL SYMEON

Romanos’ brev till Symeon är tre till antalet och måste ha skrivits mellan 925 och 927, då 

Daphnopates blev sekreterare först år 925.326 Breven placeras därmed efter Romanos’ och Symeons 

möte år 924. De är som sagt skrivna av Daphnopates men de är i Romanos’ namn, han är alltså 

brevens ”jag”, eller i själva verket ”vi”. Innehållsmässigt finns inte så mycket av substans, de är 

snarast exerciser i retorik och stilistik. Främst uttrycks missnöje med att Symeon kallar sig 

bulgarers och romares basileus, därutöver söker han fred med honom. Först kan noteras att han hela 

tiden tilltalar Symeon som pneumatikos adelphos (πνευματικός ἀδελφός – andlig bror), vilket är 

sällsynt för en bysantinsk basileus, som annars brukar tilltala andra som andliga söner.327 Är det inte 

ett helt jämlikt förhållande till Symeon som uttrycks så är det i alla fall ett mer jämlikt än till andra  

härskare. Men med vilken titel tilltalade Romanos Symeon? Det är inte helt uppenbart av breven.  

Dessa är visserligen adresserade till ”Symeon, bulgarernas exousiastēs” eller ”Symeon, Bulgariens 

archōn”, men då de är bevarade i avskrifter i Patriarkens arkiv behöver det inte nödvändigtvis 

betyda att detta var hur breven själva adresserades.328 Av deras innehåll verkar ”romares” vara det 

som mest stack i ögonen på Romanos,329 men han framställer också det omöjliga i att det ska kunna 

finnas två basileis: ”...de kommer fullständigt att motbevisa din falska och påhittade idé. Hur ska 

det kunna finnas två basileis?”330 Som stöd för att Symeon faktiskt kallades basileus skulle kunna 

nämnas Logothetes’ och Continuatus’ skildringar av deras möte år 924, då Romanos och Symeon 

tillsammans kallas basileis, men då bör man minnas att dessa skrevs flera decennier senare, då 

Bulgariens härskare faktiskt bar den titeln. Daphnopates använder heller aldrig titeln i sitt tal, och 

fördömer där även anspråket.331 Jag menar alltså att Romanos inte tillerkände Symeon en sådan titel, 

däremot verkar hans anspråk ha synts honom tillräckligt legitima för att vara ett allvarligt problem.  

325 ”dignus […] liberalis, humanus, prudens ac pius”, ”quamquam πτοχος, ab omnibus tamen χρησιμος habebatur” 
Chiesa, Paolo (utg.), Liudprandi Cremonensis Opera omnia (Turnhout 1998), s. 76-77

326 Darrouzès & Westerink, s. 2
327 Konstantin Porphyrogennetos, De caeremoniis (1829), s. 687-688
328 Darrouzès & Westerink s. 15
329 Daphnopates, ep. 5 rad 21, 33-36, 45-47, 54-55, ep. 6, rad 79-80
330 Ibid. ep. 6 rad 77-78
331 Daphnopates, Epi tēi, s. 274
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Kraftfullt distanserar han sig från Symeon, de är åtskilda av genos, säger han, och Symeon ikläder 

sig falska fjädrar, när han kallar sig romares basileus, likt en kaja.332 Vidare beskyller han Symeon 

för tyranni i det att han gör anspråk på att vara romares basileus333 och jämför honom därigenom 

med män som Konstantin Doukas och Leo Phokas,334 som båda försökt gripa den högsta makten. 

Själv ser han sig som fredsmäklare och rent av läkare, som försöker hela den skada som uppstått.335 

Symeon förminskas däremot: han är krigisk och bryter fördrag336, inget han säger är sant337 och han 

både begär och får gåvor men ger inget tillbaka338. Symeon görs oresonlig och nästan lite barnslig 

och löjlig, medan Romanos med salomoniskt lugn (just Salomon citerar han också339) och tålamod 

ändå fortsätter att be om fredsfördrag, skicka gåvor och bevärdigar sig att kalla honom sin bror. Ett 

liknande tema går igen hos övriga författare, vilket vi snart ska se.

SYMEON HOS ROMANOS OCH KRETSEN OMKRING HONOM

Jag börjar emellertid den andra delen med att gå tillbaka till tiden innan Romanos äntrade scenen 

och betrakta den kröning av Symeon som skedde år 913. Denna framställs mycket snarlikt i 

Continuatus’ och Logothetes’ skildringar, som båda säger att Nikolaos krönte Symeon med sitt 

epirriptarion istället för den stemma som tillkommer en basileus. Just detta ἀντὶ στέμματος, istället  

för stemma, som står hos båda finner jag intressant, då det visar att verkens läsare ändå bör ha trott 

eller vetat att en stemma faktiskt förekom. Ingenstans i anslutning till detta nämns nämligen något 

om att Symeon skulle ha krävt eller fått igenom att tituleras basileus, ingenting finns som antyder  

att en stemma borde ha varit där, varför bara själva omnämnandet av den vore kontraproduktivt för 

den som vill diskreditera legitimiteten hos Symeons anspråk, vilket texterna måste ha gjort. Det är  

alltså uppenbart att någon form av lögn vävs här, ett trettiotal år efter det inträffade. Exakt vad som 

verkligen inträffade, och i vilken mån vi kan veta det, ska jag gå in på närmare när jag talar om 

Nikolaos och Symeon, nu är det just lögnen och vad den tjänade för syfte som är intressant.

   Då vill jag börja med att med stöd i Shepard och Jenkins hävda att lögnen är betydligt äldre än så, 

i sin första (kända) form förekommer den i Theodoros Daphnopates’ tal till freden år 927:340

Han [Nikolaos] – efter att ha frågat efter vad han redan visste – stängde ute Senatens män, i det att han ärade  

332 Daphnopates, ep. 6 rad 75-79. Kajan är en allusion till en av Aisopos fabler där en kaja poserar i falska fjädrar för  
att av Zeus bli vald till fåglarnas kung (basileus), Aisopos, nr.103

333 Daphnopates, ep. 5 rad 79, ep. 6 rad 73
334 Theophanes Continuatus, s. 374 (Doukas), s. 396 (Phokas), Nikolaos Mystikos, ep. 5 rad 112
335 Daphnopates, ep. 6 rad 2-4
336 Ibid. ep. 5 rad 68-69
337 Ibid. ep. 5 rad 90-91
338 Ibid. ep. 5 rad 87, 99-101
339 Ibid. ep. 5 rad 57-58
340 Shepard III, s. 26
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både makten och Han som gav den. Men han [Symeon], dold under Hades’ hjälm341, begärde syneortoi342 och 

krävde att överenskommelsen skulle bekräftas. Han [Nikolaos] nekade och sade att det är omöjligt för romare  

att göra proskynēsis för en basileus om han inte är romersk, ”ta istället på dig det påhittade diademet ett tag 

och låt syneortoi göra proskynēsis”343

Detta låter ju något paradoxalt men Shepard menar, liksom Jenkins och för den delen Dujčev i sin 

översättning, att de andra syneortoi syftar på bulgariska dignitärer som Symeon hade med sig 

medan de han begärde var de bysantinska senatorerna,344 vilket inte alls är uppenbart av texten. 

Efter detta stycke följer en kommentar om hur slug Nikolaos (fortfarande inte namngiven) var, som 

en förklaring till att han lyckades lura Symeon.

   Det Nikolaos frågade om men redan visste måste ha varit om Symeon ville krönas. Symeons 

tyranniska ambition var känd och erkänd, både från kejserligt och patriarkalt håll, och passade deras 

propaganda väl. Men därefter förvägrar Daphnopates Symeon i tur och ordning tre av de mest 

essentiella delarna av en kröning: senatorerna vars acklamation gör honom till basileus, basileus’ 

stemma, samt den proskynēsis som blott tillkommer basileus. Han får visserligen acklamation och 

proskynēsis, men endast av bulgarer, vilket möjligen kunde stärka hans ställning som bulgarisk 

härskare, men i och med detta är alla tecken på att han genom den kröningen på något sätt skulle ha 

kunnat konkurrera med Romanos’ position undanröjda, och Romanos är därmed tryggad. Om 

Symeons hjälm i denna redogörelse skulle för övrigt kunna sägas att den var ett tecken på att han 

försökte lura Gud (det en tyrann gör är ju att sätta sig upp mot Guds ordning), såsom Athena, 

visserligen själv gudinna, använde den för att försöka undkomma en gud. Ares, i form av planeten 

Mars, ansågs även som en särskild beskyddare av det bysantinska riket,345 varför det kan ha varit 

även den han försökte dölja sig ifrån i sitt tyranni. Denna kyneē känns måhända väl långsökt att dra 

några stora slutsatser av men den har knappast placerats där av Daphnopates av en slump. Detta var 

alltså den officiella skildring av händelsen som spridits från officiellt håll när Continuatus (som ju i  

själva verket kan vara just Daphnopates) och Logothetes skrev, varför de inte behövde vara lika 

utförliga. Historien om den falska kronan räckte för att minna de insatta, medan den var tillräckligt  

slagkraftig för att räcka som förklaring till den bredare publik de båda verken bör ha haft, då de är 

skrivna på en enklare grekiska och inte alls är lika kryptiska och fulla av allusioner och allegorier 

som Daphnopates’ tal.

   Vi ska se vidare på talet. Precis som i breven ges Symeon skulden för krigen: han var en nutida 

341 Hjälmen (ordet kyneē betyder egentligen någon form av mössa av hundskinn) är en allusion till Iliaden (5.845), där 
Athena bär Hades’ hjälm för att Ares inte ska se henne.

342 Ordet συνέορτος är ett hapax, bildat av ἐορτή (fest), vilket borde betyda någon slags deltagare i en högtid. ”fellow 
celebrants” översätter Dujčev.

343 Daphnopates, Epi tēi, s. 274
344 Shepard III, s. 28
345 Vachkova, s. 339
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Haddad och Holofernes,346 i vilken stormar av ambition blåste, som bringade jordbävning och 

katastrof åt Europa, han var en upprorsmakare och rent av apostat på grund av sina anspråk.347 I 

anslutning till apostasin kan även noteras att kriget beskrivs som ett krig söner mot fäder, bröder 

mot bröder samt fäder mot söner.348 Vad som än tidigare sades om skillnad i genos är bulgarer och 

romare uppenbart av samma familj här, även beskrivna som delar av Kristi kropp, som återförenats 

genom freden.349 Symeon förblir dock ett monstrum, i en skildring av mötet med Romanos jämförs 

han med Goliath, som skröt och förde beväpnade män med sig, vidare talade han mycket och han 

gjorde det inkorrekt och med grov brytning, dessutom var han så vild och rasande att han som ett 

djur gav sig på träden omkring. Romanos däremot bröt trots allt detta ner hans raseri med sin kärlek 

och tryckte fridskyssen mot hans läppar och ”Jerusalem och Samaria är förenade, i broderskärlekens 

och endräktens gemenskap”350. Också här är det uppenbart att Daphnopates far med osanning. En 

diskussion om Symeons person och bildning ska komma i avsnittet om honom men att han kunde 

tala bra och korrekt grekiska, säkerligen bättre än Romanos, står utom tvivel. Möjligen kan vi anse 

skrytsamheten för sann, då den förmodligen syftar på hur han acklamerades som basileus av sina 

män inför mötet. Intressant är även här att se hur bulgarer och romare presenteras som enade, som 

Jerusalem och Samaria. Denna händelse finns även återgiven hos Continuatus och Logothetes, 

tillsammans med det tal som Romanos ska ha hållit, citerat i nästan identiska ordalag i de båda 

krönikorna. Det är på en enkel men vårdad grekiska där Romanos säger att Symeons påstående att 

han är kristen inte stämmer överens med hans gärningar, varnar honom för konsekvenser i livet 

efter detta samt erbjuder honom frikostiga gåvor. Detta ska ha imponerat väldeliga på Symeon som i 

skam över sina gärningar omfamnade Romanos.351 Jenkins och Westerink ser i detta tal Nikolaos 

Mystikos’ ord och hävdar att det förmodligen skrevs av honom,352 något jag håller med om. Genom 

dessa redogörelser syns alltså något slags ombyte av roller, där den obildade Romanos håller ett 

lysande och kärleksfullt tal som får Symeon på fall. Men det stämmer precis in på hur en basileus 

ska vara, inte minst klingar det an till hans philanthropia. Vidare används i avslutningen av talet 

ordet themis (ungefär lag eller rätt), för att beskriva vad som är rätt och fel, vilket varit basileus’ 

domän ända sedan homerisk tid. Talet förstärker alltså på alla sätt Romanos som basileus medan 

Symeon som kommit till mötet acklamerad av sina män som detsamma förminskas till en barbar  

som inte kan prata ordentligt och förförs av den sanne basileus’ ord. Rent konkret kan vi även se att 

346 Daphnopates, Epi tēi, s. 264 (Haddad är en gammal semitisk stormgud medan Holofernes var en av 
Nebuchadnezzars generaler, den som Judith (Jud 13:4-8) skar halsen av)

347 Ibid. s. 274
348 Ibid. s. 258
349 Ibid. s. 288
350 Ibid. s. 278
351 Theophanes Continuatus, s. 408-409, Symeon Logothetes, s. 312-313
352 Jenkins & Westerink, s. xxvii
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Romanos i anslutning till detta möte stärkte sitt grepp om sin position då han som tidigare nämnts 

bara någon månad senare krönte ytterligare två av sina söner, och sålunda fick ett än starkare grepp 

om makten, med sig själv och tre söner som basileus, i förhållande till Symeon. 

    Avslutningsvis vill jag säga något om Symeons död enligt Continuatus, där Romanos dödade 

honom genom att slå huvudet av en staty. Också i denna gärning menar jag att vi ser en förstärkning 

av Romanos’ legitimitet som basileus. En basileus hade som vi har sett speciella kopplingar till  

Himlen och Gud och han tilltroddes förmågor utöver andra människors. Det uttrycks här på ett 

träffande sätt i hur Romanos genom just detta straffar och dödar sin störste fiende, dessutom en 

tyrannos som satt sig upp mot den Guds ordning Romanos är satt att bevaka. 

Nikolaos Mystikos

Om Nikolaos’ ursprung vet vi inte mycket mer än att han föddes eller åtminstone hade släktingar i  

Italien, släkten bör vidare ha haft någon slags vikt då hans bror innehade positioner som patrikios 

och droungarios och han själv hade patriarken Photios som gudfar.353 Innan han år 901 tillträdde 

som patriark hade han i många år varit mystikos354 (därav tillnamnet) till basileus,355 och därmed 

insatt i livet vid hovet. Vi har redan sett tecken på att Nikolaos var en maktspelare, dels i hans två 

perioder (914-915 och 918) som aktiv i eller ledare för förmyndarrådet för Konstantin 

Porphyrogennetos, dels i hans ageranden i tetragamistriden som gjorde honom till fiende både med 

Leo VI och Zoe. Vidare syns i hans bevarade brev att han hade kontakt med många av tidens höga 

ledare, såsom kalifen al-Muqtadir, för att inte tala om korrespondensen med Symeon. Han verkar 

också ha tagit en ganska aktiv hand i styret ibland, han syns exempelvis råda Romanos om hur han 

ska använda flottan för att stoppa bulgarerna(varför nu Romanos som tidigare förestått flottan inte 

skulle kunna göra det själv).356 Även kyrkan ägnade han mycket uppmärksamhet, han strukturerade 

ärkebiskopars och metropoliters ordning357 och ägnade mycket energi åt kyrkans enhet, både inom 

Konstantinopel och på ett större plan med Påven i Rom.358 Hans kyrkliga aktiviteter ska emellertid 

ges mindre plats här då de är mindre intressanta för denna uppsats. Innan jag går in närmare på 

relationen till Symeon ska jag lyfta fram tre ytterligare händelser. Den första utspelade sig år 903,  

då Leo VI utsattes för ett mordförsök i en kyrka. Leo reagerade omedelbart med raseri mot 

Nikolaos för att ha övergivit honom, tre år senare kom det dessutom fram att Leo misstänkte 

353 Jenkins & Westerink, s. xv, ep. 2, s. 12
354 Någon form av hög sekreterare åt basileus, utredd av Paul Magdalino i The not-so-secret functions of the mystikos, 
i: Revue des études byzantines, tome 42, 1984, ss.229-240 
355 Jenkins & Westerink, s. xvi
356 Nikolaos Mystikos, ep. 95
357 Nikolaos Mystikos, ep. 191
358 Jenkins & Westerink, s. xxvi
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Nikolaos för inblandning och ytterligare några år senare berättade ex-patriarken Euthymios att han 

gått till palatset och bett om att få Nikolaos friad från anklagelser kring incidenten. 359 Nästa 

händelse rör även den Leo, då Nikolaos ska ha stöttat Andronikos Doukas i hans upprorsförsök mot 

densamme, där finns också ett, möjligen förfalskat, brev av hans egen hand som bekräftar det 

hela.360 Den tredje gäller Andronikos’ son Konstantin, som enligt bland andra Theophanes 

Continuatus gjorde sitt kuppförsök år 913 på Nikolaos’ anmodan. Alla tre av dessa uppgifter är 

tämligen svårvärderade men Theophanes Continuatus som tar upp stödet till de båda Doukai skriver 

annars i övervägande positiva ordalag om Nikolaos och kallar honom ”mycket vis och ädel till  

karaktären”361 och bör inte ha haft något intresse av att smutskasta honom. Oavsett de exakta 

detaljerna syns det, förstärkt av tetragamistriden med Leo, att Nikolaos mer eller mindre 

egenmäktigt flera gånger lade sig i vem som var basileus, vilket är intressant att ha med sig när vi  

beaktar kröningen av Symeon längre fram. Men först något om breven.

   Det är uppenbart att breven var viktiga för Nikolaos, som själv ombesörjde att kopior från 

patriarkens arkiv skulle kunna begäras ut gratis av vem som än ville.362 Utöver meddelanden till 

adressaten fungerade de alltså som en del av hans propagandaapparat. Det syns även i hur de är 

skrivna. De håller en hög stilistisk nivå och är fulla av inte särskilt trovärdiga känslouttryck. Kärlek 

(främst till adressaten, hur illa Nikolaos än behandlas av densamme) och sorg bedyras ständigt 

väldeliga, för att inte tala om hans egen otillräcklighet och ödmjukhet. I dessa långa och blommiga 

texter riskerar nästan innehållet att ibland försvinna i formen, som tar en  stor plats. Med detta sagt 

går jag vidare till mer konkreta frågor till det material som finns om och av Nikolaos: (1) hur 

uppfattade han Symeon? Och (2) vad hade han för intentioner med sina brev till och 

mellanhavanden med densamme?

HUR UPPFATTADES SYMEON AV NIKOLAOS?

Han bedyrar alltid sin stora kärlek till Symeon och benämner honom allt som oftast som sin älskade 

son. Det är dock något han säger till de flesta363 och för mycket vikt bör nog inte läggas vid det. 

Däremot ger han mer konkreta exempel på sin respekt för Symeon som from, vis, lärd och 

gudfruktig, inte minst i hur välkända hans fastande och hans nattliga böner till Gud är, som en munk 

i världen sägs han leva,364 vilket visar på en något mer djupgående respekt, det gör även hans 

359 Jenkins & Westerink, s. xvi
360 Ibid. s. xvii, Brevet, ep. 193. Detta brev föreligger i ett manuskript från Vita Euthymii (Westerink, s. xiii), som 
mestadels är skrivet i en polemisk ton mot Nikolaos, varför en förfalskning är tänkbar.
361 ”ὁ πολλὰ μὲν κατὰ τῆς σοφίας προτερήματα σύν ἐυσχήμονι καταστάσει”, Theophanes Continuatus, s. 364
362 Nikolaos Mystikos, ep. 201, rad 11-24
363 Nikolaos Mystikos, ep. 1, 35, 44
364 Ibid. ep. 5, rad 13-14, 32-39, 166-170 ep. 14, rad 60-66, 107-109, ep. 20, rad 90-93, ep. 26, rad 64-66, ep. 27, rad 
20-21
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avancerade tilltal och allusioner till klassisk litteratur (ibland också med en ursäkt för att han tar upp 

något som Symeon redan vet), vilket noterats av Shepard, som också noterat att han alluderar till  

klassisk litteratur betydligt mer i sin korrespondens med Symeon än med andra.365 Det är alltså den 

ena sidan av hans syn på Symeon, den andra är som en tyrann som vill gripa makten. 

Hänvisningarna till ordet tyrannos kommer från Nikolaos femte brev, som också är ett av hans 

längsta, skrivet år 913, när han var ledare för Konstantin Porphyrogennetos’ förmyndarråd och 

Symeon förberedde eller hade givit sig ut på det fälttåg som skulle leda honom till kröningen vid 

Konstantinopel. Detta var just efter Konstantin Doukas’ misslyckade kupp (vilket Nikolaos också 

nämner som avskräckande exempel366) och i samma maktvacuum som motiverat denne. 

NIKOLAOS’ INTENTIONER MED SINA BREV OCH MELLANHAVANDEN MED SYMEON

Det som allra tydligast lyser igenom i breven, och som Nikolaos uppenbart vill ska göra det, är fred, 

det är vad han i någon form ber om i varenda brev till Symeon, ibland med vädjanden till Symeons 

godhet, ibland med frikostiga erbjudanden om tribut. Ett uppenbart motiv till detta är hans roll som 

representant för den kristna kyrkan, som fördömde blodsspillan kristna emellan, men det är 

säkerligen inte det enda. När Nikolaos’ brev till Symeon betraktas ses de ofta som en helhet och 

man glömmer lätt att över tio år (ca 912-924) förflyter mellan det första och det sista. Breven är inte  

själva daterade men föreligger sannolikt i en kronologisk ordning med hjälp av vilken Jenkins och 

Westerink med stöd i brevens innehåll har kunnat mer eller mindre precist datera dem. Deras 

dateringar har kritiserats av Alexander Kazhdan på grundval av stilistiska och lexikala variationer 

men samma dateringar försvaras av Shepard,367 som argumenterar övertygande för Jenkins och 

Westerinks sak, varför jag stödjer mig mot dessa. Med detta sagt går jag vidare till den första fasen i 

Nikolaos och Symeons mellanhavanden (två brev rörande för denna undersökning oviktiga detaljer 

skrevs tidigare). Detta är i den tid som nämndes ovan, när Nikolaos satt som ledare för 

förmyndarrådet, Konstantin Doukas nyligen hade misslyckats med sin revolt och Symeon var på 

väg mot Konstantinopel efter att den kortlivade Alexander brutit deras fördrag. Från sommaren år 

913 kommer tre brev (ep. 5-7). Det första, som nämndes ovan, är av en mer abstrakt art, han talar 

som sagt om tyrannoi, varnar för hur det går för dessa, och tar på slutet upp en gammal persisk 

basileus som när han hörde om att den bysantinske basileus dött slöt fred med Bysans och gjorde 

sig till beskyddare av det barn som då kom till makten, detta som ett exempel på hur Symeon borde 

bete sig. I brev nummer sex blir han mycket mer pragmatisk och talar om fredsfördrag och erbjuder 

tribut som ska betalas, dessutom skriver han där i en ganska upprörd ton och fördömer Symeon för 

365 Shepard III, s. 13 (inkl. not 55)
366 Nikolaos Mystikos, ep. 5, rad 109-115
367 Shepard III, s. 37, not 144
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påstådda försök att förvrida hans egna ord. På detta följer brev sju som just inte innehåller någon ny 

information utan snarare är en ursäkt för de tidigare hårda orden och en kärleksförklaring till 

Symeon som den älskade sonen. I ljuset av att det var i augusti samma sommar som Symeon nådde 

Konstantinopel så ligger det nära till hands att se en utveckling där Nikolaos först försöker med 

filosofisk argumentation, sedan tar till tribut och hårda varningar, och sedan, när han ser att inget 

hjälper och armén rycker allt närmare, istället försöker blidka den Symeon han inte kan sätta något  

emot. Denna utveckling kulminerar sedan i Symeons kröning. Nikolaos, som tidigare varit beredd 

att stödja Andronikos Doukas mot en fientligt sinnad basileus och därefter stödja Konstantin 

Doukas i det vacuum som hotade efter Alexanders död, hade nu själv som förmyndare fått det 

inflytande han ville, och det försökte han först bevaka. När han däremot såg det glida honom ur 

händerna gick han hellre en tredje pretendent till mötes, och denne fick han också kröna. Vad denna 

kröning egentligen bestod i, ska jag försöka reda ut nu.

   Vad som sagts i källorna om denna kröning har vi redan tittat på, men jag ska här försöka utröna 

om det går att förstå något om vad som verkligen kan ha hänt. Obolensky säger utan några 

hänvisningar att Nikolaos och Symeon kom överens om att en av Symeons döttrar skulle giftas bort 

med Konstantin samt att Symeon kröntes till basileus av Bulgarien/bulgarerna.368 Även Curta ser det 

som att han kröntes till basileus och hänvisar till att Symeon vid hemkomsten började använda sigill  

med ordet basileus. Han ser titeln som strikt hänvisande till Bulgarien men poängterar att den skulle 

göra honom till jämlik med Bysans’ basileus.369 Shepard slutligen, resonerar ganska långt om 

händelsen och tar upp flera intressanta aspekter. Det mesta rör Symeons intentioner och kommer 

således att utredas längre fram men några punkter är intressanta att lyfta fram redan här. Shepard är  

för det första tydlig med att förlägga denna kröning till en speciell plats, nämligen Hebdomon, som 

var den plats där Symeon slagit läger och med andra ord också bör ha varit dit Nikolaos gick när 

han begav sig ut för att möta Symeon. Vad som gör detta intressant är att detta Hebdomon tidigare 

varit plats för just kröningar av basileus.370 Vidare tar Shepard också som vi sett Daphnopates’ tal 

som källa. Ska man tro detta gjorde i alla fall några män, förmodligen Symeons närmaste, 

proskynēsis inför Symeon medan han kröntes med ett låtsasdiadem. Det är också vad Shepard säger, 

och han menar att Nikolaos här gjorde honom till Bulgariens basileus, därutöver nämner han samma 

giftermål som Obolensky.371

   Själv tycker jag att talet är svårvärderat som källa, dels med tanke på att det är så retoriskt  

invecklat och arbetar så mycket med allegorier och allusioner, dels för att det skrevs åt Romanos.  

368 Obolensky 1971, s. 108
369 Curta 2006, s. 225
370 Shepard III, s. 29
371 Ibid. s. 30-31
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Jag tycker snarare att de retoriska krumbukter som uppvisas i de bysantinska källorna tyder på att 

något annat skedde, något som absolut inte fick nämnas. Därutöver vill jag säga att det känns 

anakronistiskt att utgå ifrån att om Symeon nu kröntes till basileus så var det till Bulgariens 

basileus. På flera hundra år hade bara basileus förekommit i ett sammanhang utöver som den 

bysantinske i Konstantinopel, och det var de karolingiska härskarna, som också de kallades 

romerska och kröntes av en patriark (Påven i Rom), och den förste, Karl den Store själv, när ingen 

annan basileus faktiskt fanns. Senare under historien möter vi förvisso andra basileis (tsarer), i 

Bulgarien, Serbien eller Ryssland, men år 913 finns inget som tyder på att någon föreställde sig 

titeln basileus som en uppgradering av kung, som en till mäktig härskare vid sidan av den 

bysantinske, en som styrde över ett helt annat rike än det allomfattande romerska. 

   Därutöver har vi den omedelbara kontexten, där Konstantinopel just nu var svårt skakat och sargat 

av Konstantin Doukas’ uppror. Continuatus och Logothetes hävdar att Symeon drog sig tillbaka och 

förhandlade när han fick se hur svårintaget Konstantinopel var, men detta argumenterar Shepard 

emot, dels med stöd i Doukas’ uppror, dels med tanke på att Symeon, som tillbringat många år i 

Konstantinopel, måste ha varit väl medveten om dess storhet. Han menar istället att Symeon drog 

sig tillbaka till Hebdomon efter att ha visat upp sin styrka och sedan fick sin vilja igenom.372 

Återvänder vi här till Nikolaos så finner vi honom med ansvar för ett bysantinskt rike utan egentlig 

basileus, där den som bar titeln var ett barn som Nikolaos själv ansåg illegitim då han tillkommit i  

ett fjärde äktenskap, med en huvudstad som var dåligt förberedd på nya strider och till råga på detta 

med en fientlig armé utanför, ledd av en man som Nikolaos kände som gudfruktig och bildad, och 

vars aspirationer på att bli basileus han redan var medveten om. Symeon var förvisso av ett 

främmande, bulgariskt, genos, men så hade flera andra basileis varit, vilket vi sett tidigare, såväl 

armenier som syrier. Bulgarernas genos hade även, som vi sett, knutits allt närmare Bysans, 

bulgarer hade utsetts till patrikios och kaisar, och de lydde numera under samma kyrka, faktiskt 

direkt under Nikolaos själv. Likt Daphnopates några år senare är Nikolaos också noggrann med att 

betona bulgarernas och romarnas släktskap, de är söner och fäder, bröder och Kristi arv373. Det är, 

anser jag, svårt att se att Nikolaos hade något bättre och rimligare alternativ än att kröna Symeon,  

när han själv inte kunde hantera situationen längre. Frågan är då varför Symeon istället för att 

fortsätta in i Konstantinopel istället vände åter mot Preslav. Ett möjligt svar vore att även om 

Nikolaos kunde godkänna Symeon så fanns det många krafter och fraktioner i Konstantinopel som 

på grund av liknande aspirationer inte ville se honom som basileus, och dessa behövde blidkas först, 

hellre än att riskera ytterligare stridigheter. Detta tycks ha misslyckats kapitalt då omedelbart efter  

372 Shepard III, s. 25
373 Nikolaos Mystikos, ep. 17 rad 43-44
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Symeons besök Zoe återvände till palatset och som en av sina första åtgärder, på sina rådgivares 

inrådan, körde ut Nikolaos därifrån, ”med vrede, efter att ha sagt åt honom att bry sig om sin egen 

kyrka”374. Hon var förvisso ingen vän av Nikolaos från början, med tanke på tetragamistriden, men 

den kommentaren och hennes vrede visar på hennes missnöje med hur Nikolaos skött den politiska 

makten, kanske genom att han i princip lovat bort hennes sons, och därmed dessutom hennes egen, 

makt till en annan.

   Överenskommelserna bröts alltså och nya strider blossade upp. En rasande Symeon plundrade 

Thrakien375 och på sommaren 914 skrev Nikolaos honom ett nytt brev (ep. 8). Vi måste åter 

påminna oss om brevens funktion, att de var utställda till hov och allmänhet, lika mycket som till  

Symeon. Här är Nikolaos svårt pressad, utkastad från palatset och håller sig nog nätt och jämt fast 

vid sin position som patriark, då även kyrkan var splittrad och han redan avsatts en gång. I brevet 

till Symeon syns följaktligen inga tecken på att han skulle ha krönt honom till basileus eller lovat  

något åt det hållet. Istället är brevet en enda lång anklagelseakt mot Symeon, för att han strider och 

mördar, för att han försöker gripa makt som inte tillkommer hans folk (ethnos). Det innehåller även 

vädjanden till hans godhet och visdom, och till kärleken, vänskapen och enheten mellan romare och 

bulgarer. Symeon är nu om inte på ett betryggande avstånd så i alla fall längre bort än de 

omedelbara hot som Nikolaos har inpå sig, och jag skulle tro att det framför allt var för dessa, 

snarare än för Symeon, som han skrev detta brev.

   Sedan följer flera år av tystnad innan Nikolaos på sensommaren 917 skriver till Symeon igen (ep. 

9). Bysantinarna har då samman med pecheneger samlat en stor här mot bulgarerna men lidit ett  

svårt nederlag och i princip lämnat vägen till Konstantinopel öppen.376 Nikolaos inleder även här 

med att sörja striderna mellan kristna och den enhet som slagits sönder samt att mana Symeon till  

besinning men brevet blir sedan mest ett försvarstal, där han dels svär sig själv fri från all 

inblandning i den bysantinska invasionen, dels försöker förklara styrets agerande genom att de hört 

att Symeon förberedde en attack.377 Nikolaos går här en svår balansgång då han både rätteligen 

fruktar att den Symeon som han svikit åter ska marschera mot ett tämligen oförsvarat 

Konstantinopel, och måste försöka hålla sig någorlunda väl med det bysantinska styre som 

visserligen svajar men fortfarande har makten. Detta brev besvarades syrligt av Symeon och 

ytterligare två brev (ep. 10 och 11) skickades av Nikolaos där han i det första hotar med Guds dom 

och berättar om hur Gudsmodern Maria skyddat staden mot alla de som angripit den tidigare378 

374 Theophanes Continuatus, s. 386
375 Ibid. s. 386-387
376 Shepard III, s. 38
377 Nikolaos Mystikos, ep. 9, rad 68-165
378 Ibid. ep. 10 rad 20-45
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medan han i det andra snarare vädjar till Symeons kristna natur,379 detta förstärkt av brev med 

samma vädjande budskap både till Bulgariens ärkebiskop (ep. 12) och en av Symeons ämbetsmän 

(ep. 13). Konstantinopels styre är här allt skakigare med striderna mellan Zoe, Romanos och Leo 

Phokas och Nikolaos syns allt mer desperat, ett skifte sker dock efter dessa brev, i och med 

Romanos’ kröning år 919, tätt följd av ett enande av kyrkan genom Romanos’ initiativ i maj 920,380 

förmodligen till största del för att han som nytillträdd skulle vinna Nikolaos välbehövliga stöd.

   Med Romanos som en stark basileus och en enad kyrka bakom sig hade scenen förändrats radikalt 

för Nikolaos. Symeons här var förvisso fortfarande ett stort och reellt hot men nu fanns i alla fall 

liten källa till oro på hemmaplan. Fram till Nikolaos död år 925 följer ytterligare 18 brev. Det första  

av dessa (ep. 14) är skrivet i glädje och triumf över kyrkans enande, en glädje han hoppas att 

Symeon ska ryckas med i. Vidare vädjar han åter om fred, han förlåter Symeon och menar att 

skulden vilar hos Satan och onda män och uppmanar dessutom Symeon att inte anklaga Romanos 

för vad som hänt, då han är nytillträdd.381 Han erbjuder sig även att möta Symeon för att förhandla 

om fred.382 Det är här en Nikolaos med ett helt annat självförtroende som skriver, som nu känner sig 

säker nog att kunna övertyga Symeon om att följa hans vilja. Tonen kommer dock att ändras i 

efterföljande brev då den bulgariska dominansen fortsätter,383 i december år 920 erbjuder han 

giftermål mellan Symeons och Romanos barn384 och senare följer erbjudanden såsom stora resurser 

och landavträdelser.385 Han blir emellertid inte lika desperat som tidigare och skiftar i breven mellan 

faderlig ilska och ömkande vädjanden till en älskad son, alltid med en indignation över att Symeon 

talar om fred och sluter fördrag men aldrig följer dem.386 Jag ser inte anledning att betvivla 

Nikolaos’ vilja att sluta fred, däremot var varken han eller egentligen staden längre svårt hotad och 

hans ostentativa sorgeuppvisningar för allt kristet blod som spills tillsammans med hans hyllningar 

till Romanos387 visar snarare att breven från den sista perioden lika mycket tjänade till att stärka 

hans egen gudfruktiga person inför de andra bysantinarna samt visa upp sin lojalitet till Romanos, 

vars maktövertagande han tillskriver Guds ingripande,388 som till att övertyga en allt envisare 

Symeon. 

379 Nikolaos Mystikos, ep. 11, rad 55-84
380 Theophanes Continuatus, s. 398, Symeon Logothetes, s. 304
381 Nikolaos Mystikos, ep. 14, rad 52-58, 114-116
382 Ibid. ep. 14, rad 128-145
383 Shepard III, s. 47
384 Nikolaos Mystikos, ep. 16, rad 67-70
385 Ibid. ep. 27, rad 69-72
386 Ibid. ep. 31, rad 13-23
387 Ibid. ep. 31, rad 80-84
388 Ibid. ep. 16, rad 91-96
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Symeon

Symeon389 var Boris’ tredje son och hans födelse dateras till början eller mitten av 860-talet, baserat 

på en åldersangivelse i ett av Nikolaos brev.390 Den exakta tidpunkten är inte så viktig men vad vi 

kan säga är att han som den första bulgariske härskaren växte upp i princip helt och hållet som 

kristen, då han föddes ungefär samtidigt som Boris döptes. Som tredje son var han säkerligen inte 

tilltänkt som Boris’ efterträdare och skickades till Konstantinopel där han fick en god utbildning.  

Den enda källa som uttryckligen nämner detta är Liudprand av Cremona391 som säger att han lärde 

sig Aristoteles’ syllogismer och Demosthenes’ retorik, vilket indikerar en hög nivå av skolgång som 

genomgicks omkring den senare delen av tonåren.392 Vidare kallade man honom hēmiargos 

(ἡμιάργος), vilket betyder halvgrek, eller mer korrekt halvargiv. Ordet existerar inte i någon känd 

grekisk text men är en helt korrekt nybildning och baseras förmodligen på Iliaden (som användes 

som läsebok i skolorna) där grekerna kallades argiver. Därefter berättar Liudprand att han levde i 

kloster tills han ”gick från klostrets lugn till världens storm och hellre valde att följa Julianus 

Apostaten än den saligaste Petrus”. Om klostervistelsen var i Konstantinopel eller i Bulgarien är 

oklart men den brukar förläggas till det senare.393 Hur det än var med den saken så slets han 

därifrån, ”till världens storm”, av sin far Boris som abdikerat år 887 till fördel för sin äldste son 

Vladimir, som emellertid tackat för förtroendet genom att inleda en återgång till gammal hedendom 

och inleda våldsamma pogromer mot kristna. Boris, som själv dragit sig tillbaka till ett kloster, steg 

då åter ut i världen, besegrade och stack ut ögonen på Vladimir, varefter han tillsatte den klassiskt 

skolade munken Symeon som ledare för Bulgarien (vad som hände med mellanbrodern är oklart).394 

Han fick sedermera två söner395 och minst en dotter men i övrigt tycks han ha förblivit klosterlivet 

så trogen man kan vara som världslig härskare, så sent som år 920 berättar nämligen Nikolaos att 

det är allom känt hur Symeon inte dricker vin, hur han fastar, hur han står över njutning och på intet 

sätt bortom sin ledarposition skiljer sig från en munk.396

   Så långt om Symeons person. Jag ska nu gå vidare till att se på hur han framträder i de tre 

brevväxlingar som han var delaktig i, med Leo Choirosphaktes, Nikolaos Mystikos och Romanos 

Lekapenos, i den ordningen.

389 Om detta var det namn han ursprungligen fick är oklart, troligare är kanske att det var det namn han tog sig när han 
gick i kloster. Det är i alla händelser varken hunnobulgariskt eller slaviskt utan grekiskt (ursprungligen bibliskt). Även i 
de slaviska texterna stavades det likt på grekiska (Συμεών) med ett <ѵ> (y), vilket bara på grekiska hade ett ljudvärde 
som skilde sig från det <и> (i) som senare och fortfarande på bulgariska används i stavningen av namnet, som Simeon 
(Симеон).  
390 Zlatarski, s. 280, Nikolaos Mystikos, ep. 29, rad 45-47
391 Liudprand av Cremona, s. 81
392 Shepard XII, s. 141
393 Shepard III, s. 14, Zlatarski, s. 828
394 Obolensky 1971, s. 97
395 Liudprand av Cremona, s. 82
396 Nikolaos Mystikos, ep. 14 rad 62-66
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SYMEON OCH LEO CHOIROSPAKTES

Leo var en bysantinsk ämbetsman som skickades till Bulgarien för att förhandla om krigsfångar 

under kriget i mitten av 890-talet och själv spärrades in en tid under vilken han och Symeon växlade 

brev med varandra. Det är alltså ganska långt innan Symeon började aspirera på titeln basileus men 

brevväxlingen innehåller de enda skrifter vi känner av Symeons hand och är därför intressant, då vi 

kan lära oss en del om hur Symeon var och uttryckte sig genom dem, vilket är värdefullt när vi ska 

värdera vad som sägs om honom och tillskrivs honom senare.

   Breven, som är tio från Leos sida och tre från Symeons, är tämligen korta och har ibland 

karaktären av enkla replikskiften. Vad de rör är huruvida Symeon ska släppa sina bysantinska 

krigsfångar, men de innehåller egentligen inget av förhandling och köpslående, istället är det ett  

ganska märkligt spel av nekanden, tillrättavisningar, anklagelser om lögn och ironi, resonemang om 

logik och syllogismer samt undervisning om astrologi såväl som Aristoteles. I Symeons första brev 

säger han till Leo att om basileus nu på sekunden kan förutsäga solförmörkelser och alla andra 

himlens rörelser, då vet han redan huruvida Symeon kommer att släppa fångarna och måste ha sagt 

det till Leo. Om Leo bara berättar vad basileus sagt och det visar sig rätt så ska han få fångarna.397 

Basileus tycks dock ha trott fel, då Symeon i sitt nästa brev förvägrar honom fångarna med 

motiveringen att han hade tänkt skicka tillbaka dem, men nu inte kan det då han presenterades med 

fel svar och basileus alltså inte alls kan förutsäga framtiden.398 Därefter bryter ett långdraget bråk 

om vem som sagt vad och vad orden och resonemangen i själva verket betyder ut, i princip bara 

bevarat från Leos sida. Han anklagar Symeon för ironi (εἰρωνεία), sarkasm (σαρκασμός) och 

barnsliga lekar (παίζω), uppmanar honom till att vara philanthrōpos och ta efter sin fader (ibland 

förstått som Boris, ibland som basileus) samt föreläser om argumentationsteknik med Aristoteles 

(Stageiriten) som auktoritet.399

   Det är lite svårt att se vad dessa brev gick ut på och vad som egentligen var syftet med Symeons 

och Leos intrikata spel, det är kanske heller inte så viktigt. Vad dessa brev framför allt gör för oss är 

att de stärker och bekräftar Liudprands redogörelse: Symeon uttryckte sig utmärkt på grekiska, han 

var väl insatt i retorik, ägnade sig åt intellektuella dispyter och han sågs av bysantinare som en 

intellektuell motståndare som man angrep med hjälp av exempelvis Aristoteles. De visar även på en 

självsäker, överlägsen och sarkastisk attityd hos Symeon själv, som i de brev som finns bevarade 

mycket väl gör sig förtjänt av Leos omdömen om honom. 

397 Symeon, ep. 1
398 Symeon, ep. 2
399 Leo Choirosphaktes, ep. 2 rad 6 (fader Boris), ep. 6 rad 9 (Aristoteles), rad 13 (ironi), 17-19 (philanthrōpos), ep. 7 
rad 4-5 (sarkasm), ep. 12 rad 8, ep. 13 rad 7-8 (lekar), rad 6, ep. 14 rad 9 (basileus fader)
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SYMEON OCH NIKOLAOS MYSTIKOS

Om Nikolaos’ brev har ganska mycket redan sagts men de fungerar även i viss mån som vittnen till 

vad Symeon har skrivit, då hans egna brev gått förlorade. I sammanhanget kan nämnas att Nikolaos 

av breven att döma skrev till Symeon betydligt oftare än vad Symeon svarade honom. Ibland ger 

Nikolaos mer eller mindre raka citat av Symeons svar, ibland tar han lite mer allmänt upp saker som 

Symeon har skrivit om.  Viss försiktighet krävs förstås i värderandet av dessa uppgifter då Nikolaos 

självfallet hade egna intressen, men då de var adresserade till Symeon bör han inte ha kunnat 

förvränga hans ord i alltför hög grad.

   Precis som Leo uppmanar Nikolaos Symeon att låta bli ironi,400 därutöver säger han att Symeon 

kallat honom för en gammal dåre.401 Vidare ska Symeon vid deras möte år 924 med en ironisk ton 

ha sagt att han red samma häst som i ett slag några år tidigare tagit emot ett hugg som varit riktat  

mot honom själv, och dessutom fräst att hugget kommit enligt Nikolaos bön.402 Samma hårda, 

sarkastiska och arroganta ton som hos Leo är det alltså som framkommer. På liknande sätt hänvisar 

Nikolaos till att Symeon talat om koltrastar, apor och kajor,403 vilket torde vara hänvisningar till 

Aisopos’ fabler, precis som Daphnopates, som ju också han nämnde kajan. Liknande exerciser i 

intellektualism ägnar sig Symeon åt i det att han gör jämförelser med apostlarna som förebilder för  

Nikolaos eller Moses som förebild för sig själv.404 Förutom att jämföra sig med Moses talar han 

även om att han gör vad han gör i imitation av Kristus och att han efterliknar Guds ödmjukhet.405 

Det lite allmänt om tonen och karaktären, nu ska vi se vidare på mer konkreta detaljer.

   I ett brev från omkring år 918 menar Nikolaos att Symeon framfört åsikten att den stora seger han 

nyss vunnit rättfärdigar hans anspråk på att ta över det bysantinska riket.406 Mer konkret blir han år 

921, när han, enligt Nikolaos, skriver ”jag eftersträvar inte något omöjligt, ty jag eftersträvar inte de 

döda bulgarernas uppståndelse, utan jag eftersträvar de ting vars fullföljande är möjligt”, detta sagt 

med hänvisning till att Romanos bör abdikera från tronen och att Bysans’ furstar och folk ska 

acceptera Symeon själv som basileus och herre.407 Något senare förstärker han det hela med att säga 

att Gud vill det.408 I samma brev har Symeon däremot också erbjudit fredsfördrag,409 men då han 

inte fått gehör för det blir kommande brev hårdare. Han ger de bysantinska ledarna skulden för 

400 Nikolaos Mystikos, ep. 29 rad 110-111 
401 Ibid. ep. 10 rad 9-14
402 Ibid. ep. 31 rad 39-41
403 Ibid. ep. 21 rad 105
404 Ibid. ep. 20 rad 49-51, ep. 25 rad 67-68
405 Ibid. ep. 18 rad 74-75, ep. 21 rad 11-13
406 Ibid. ep. 10 rad 20-28
407 Ibid. ep. 18 rad 28-30, 104-106, ep. 19 rad 21-25
408 Ibid. ep. 21 rad 62, 128
409 Ibid. ep. 21 rad 47
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konflikten410 och upphör 922 eller 923 helt att ha kontakt med Romanos, istället skickar han sina 

meddelanden till Senaten.411 Vad som stod däri vet vi dessvärre ingenting om.

   Via Nikolaos’ brev ser vi alltså en bildad, hårdför och självrättfärdig Symeon som uppenbart 

menar att han har Gud med sig i sina anspråk, till den grad att han inte överhuvudtaget erkänner 

Romanos som basileus och istället vänder sig till Bysans’ andra mäktiga män, Patriarken och 

Senaten. Det är också tämligen uppenbart att han i alla fall från 918 inte syftar på något annat än 

den bysantinska tronen när han kallar sig basileus, och vi ser inga tecken på att han sagt något annat 

tidigare.

SYMEON OCH ROMANOS

Symeon bröt som sagt kontakten med Romanos i början av 920-talet men en kort brevväxling dem 

emellan skedde alltså senare, någon gång efter år 925, då Romanos lät skicka tre brev. Hur många 

Symeon skrev är inte klart. Särskilt mycket av Symeons ord framkommer inte genom dessa men ett 

par detaljer finns att nämna, oftast tämligen lika vad vi redan sett. För det första kallade sig Symeon 

alltså för ”bulgarers och romares basileus”412. Huruvida det också implicerade att han fortfarande 

ansåg att Romanos borde abdikera är mindre klart. Som sagts ovan svarade ju Romanos ”hur ska 

det kunna finnas två basileis?”413, men det kan ha varit hans sätt att tolka Symeons ord, och det var 

ju inte minst ett sätt att försöka förlöjliga Symeons logiska resonemang. Vidare finns hans ord att  

Symeon i sitt anspråk på att bli basileus vill utropa sig till hela världens herre,414 vilket onekligen 

måste syfta till att han ensam ville härska. Utöver detta syns att Symeon även här gärna citerar och 

alluderar till Bibeln: ”om någon begär din mantel, ge honom också din skjorta”415 (Matt 5:40), 

påminner han, möjligen lätt sarkastiskt, Romanos om att Jesus lärde. Slutligen säger han, likt 

Romanos säger om honom, att Romanos i själva verket inte är ute efter fred, utan söker 

förevändning till konflikt (φιλονεικίας ἐπιζοῦντες ἀφορμήν).416

   I denna sena korrespondens med Romanos behåller Symeon alltså sina anspråk, vidare fortsätter 

han att visa sin belästhet och fromhet och slutligen vill han visa sig själv som den som ärligen söker 

fred, snarare än motståndaren. Det var alltså Symeon som skulle besitta sann philanthrōpia, inte 

Romanos.

410 Nikolaos Mystikos, ep. 24 rad 44-45
411 Ibid. ep. 28 rad 70-74
412 Daphnopates, ep. 5 rad 20-21
413 Ibid. ep. 6 rad 77-78
414 Ibid. ep. 5 rad 27-28
415 Ibid. ep. 5 rad 104-105
416 Ibid. ep. 6 rad 63-65
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MATERIELLA SPÅR AV SYMEON

Här frångår jag fokus på vad Symeon sagt och skrivit, och ser istället på mer påtagliga spår, 

nämligen arkeologiska spår i Preslav, inklusive ett antal sigill han lät prägla.

   Ungefär samtidigt som Symeon tillträdde flyttades den bulgariska huvudstaden från Pliska till 

Preslav. Där fanns tidigare gamla befästningsverk och det bör ha haft en ganska central militär 

funktion. Under Symeon revs dock delar av de gamla befästningarna för att göra plats för ett 

kraftigt förstorat palatskomplex, inklusive rinnande vatten och avloppssystem. Aristokratin verkar 

ha flyttat med då stadens yttre delar innehåller ett flertal större komplex med stora hus och 

kyrkor.417 Störst av dessa var den ”Gyllene Kyrkan”, som Symeon själv lät bygga år 6415 (907 

enligt vår tideräkning),418 ett stort komplex förmodligen baserat på kyrkor i Filippi och 

Thessaloniki. Förutom de 25 kyrkor som hittats i utgrävningarna av Preslav fanns även ett stort 

antal kloster, däribland också ett kungligt sponsrat kallat Ravna. Vidare har ett stort antal verkstäder  

hittats, där bland annat ikoner, keramik och marmormonument tillverkats, för Preslavbor, samman 

med detta finns också spår av många varor från Konstantinopel, såsom olja, amforor och porslin.419 

Preslav byggdes alltså ut och smyckades rikt, främst enligt en kristen och bysantinsk modell, och ett 

bruk av lyxvaror, inte minst från Konstantinopel men annars i hög grad inspirerat av Bysans, spred 

sig i de högre kretsarna, vilka nog till största del bör förstås som statussymboler för eliten omkring 

Symeon, som själv representerade toppen av denna utveckling med sitt sponsrande av den Gyllene 

Kyrkan och Ravnaklostret. Ett talande tecken på denna utveckling är Symeons egen grav, som bär 

en inskrift på grekiska snarare än slaviska: taphos Symeon (τάφος Συμεών - Symeons grav), följt av 

ett skadat ord där bara λε (le) kan urskiljas, kanske spår av ett basileus.420

   Slutligen har vi tre sigill som tillhört Symeon, alla från den tid då han titulerade sig basileus. Alla  

tre avbildar på ena sidan Symeon i full bysantinsk regalia, identisk till klädnad, spira och krona med 

avbilder av Leo VI, Konstantin Porphyrogennetos eller Romanos.421 På det första syns ett enkelt 

”Symeōn basileus”, medan det andra har det förlängt till ”Symeōn en Christō basileus Romeōn” 

(Symeon i Kristus romares basileus - Συμεὼν ἐν Χριστῶ βασιλεὺς Ρομέων) och de tredje bär texten 

Symeōn basileus pola auxi ta etē (ung. basileus Symeon må leva många år - Συμεὼν βασιλεὺς πολὰ 

αὔξι τὰ ἔτη), vilket speglar de acklamationer som användes bland annat vid basileus’ kröning 

(πολλὰ τὰ ἔτη).422 På det första och tredje sigillet avbildas på baksidan Gudsmodern Maria, tillika 

Konstantinopels beskyddare, och på det andra en tronande Kristus, båda vanliga motiv hos 

417 Curta 2006, s. 218
418 Toudorŭ Doxovŭ, s. 76
419 Curta 2006, s. 219-221
420 Gošev, Ivan, Starobălgarski glagoličeski i kirilski nadpisi (Sofia 1961), obr. 60
421 Alla tre sigillen i Beševliev 1963, Abb.150-152, Nr.88-90,  Leo, Konstantin och Romanos i Whitting, nr.284- 286, 
289, 290, 292
422 Konstantin Porphyrogennetos, De caeremoniis (1939) ΙΙ, s. 2, 5
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bysantinska basileis.423 På det tredje finner vi även titeln eirēnοpoios (εἰρηνoποιός, här stavat 

ἐρινοπυός, närmare tidens uttal), fredsmäklare, ett viktigt kristet begrepp som syns exempelvis i 

bergspredikan424 och ibland, oftast tillsammans med samma πολλὰ τὰ ἔτη, används om basileus.425

   I relation till Omurtags medaljong som undersöktes tidigare ser vi här det sista steget i den 

utveckling som skönjdes där. Nu är inte bara avbilden identisk med de bysantinska förlagorna, även 

texten är nu grekisk och följer helt de formler som användes i Bysans och associerades med 

basileus. Överföringen av just detta maktbevis är här fullständig och inget finns här som skiljer 

Symeon från sina bysantinska rivaler. Bulgarien eller bulgarer nämns inte ens.

DEN LITTERÄRA VERKSAMHETEN UNDER SYMEON

Under Symeons tid fanns två litterära skolor, Ohrid och Preslav, där den förstnämnda hade tätare 

band till den kyrillo-methodianska traditionen och använde sig av deras glagolitiska skrift, medan 

den senare mer fick karaktären av en avancerad skola för teologi med en för slaviska anpassad form 

av det grekiska alfabetet (kyrillisk skrift). Där översattes kyrkofäder som Kyrillos av Jerusalems 

Katekes, Athanasios av Alexandrias Predikningar mot Arianerna och stora delar av Johannes 

Chrysostomos’ verk, de sistnämnda troligen utvalda av Symeon själv, just som Athanasios’ 

predikningar.426 Florilegier av antik litteratur och kyrkofäder sammanställdes också och bland detta 

även en del unikt material, mest känt torde vara Johannes Exarchens båda verk Nebesa och 

Šestod’nevŭ. Denne Johannes, förmodligen av den bulgariska aristokratin, syns ha stått Symeon 

nära, kanske utbildad tillsammans med honom i Konstantinopel,427 och hyllade honom i sina 

skrifter. I Šestod’nevŭ, som är en slags kommentar till Bibelns skapelseberättelse, skriver han om 

Preslavs majestät, dess kyrkor och palats av marmor, brons, silver och guld, och om Symeon, 

”kŭnędz’, sittande i kläder smyckade med pärlor, bärande ett band av guldmynt om sin hals och 

armband vid händerna, omgärdad med en röd gördel och ett gyllene svärd hängande vid höften”428.

   Vi har alltså sett hur en stor mängd skrifter måste ha funnits i Preslav och hur den av Curta 

betraktas som en viktig statusmarkör för Symeon, vilket stärks av de samtida källorna. I inledningen 

till ett florilegium skriver en anonym författare om ”den store bland cĕsarer, Symeon” hur han 

”utgjuter såsom ljuv honung inför boljarerna” och ”visar sig som en ny Ptolemaios, inte i tron men i 

sin strävan, genom samlingen av alla mångfaldiga och gudfruktiga böcker, och han har fyllt sitt 

423 Maria hade dock använts av Symeon även tidigare, i ett silversigill från början av hans regeringstid, där han 
fortfarande tituleras archōn, Papahagi, P, ”Ein Silbersiegel des Zaren Simeon (rum.)”, i: Byzantinische Zeitschrift, vol. 
36 (1936), s. 269
424 ”Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner”, Matt 5:9
425 Konstantin Porphyrogennetos, De caeremoniis (1829), s. 683, 685
426 Shepard III s. 9, Curta 2006, s. 215, Toudorŭ Doxovŭ, s. 76 
427 Curta 2006, s. 217, Schenker, s. 199
428 Johannes Exarchen, 205d13-25 (övers. Butler, s. 129)

67



palats och gjort ett evigt minnesmärke åt sig”429. Detta var något tämligen nytt i Bulgarien och 

ytterligare en överföring från det bysantinska maktspråket, vars ideal om en filosof-härskare var 

viktigt, inte minst uttryckt i den kejsarspegel som Agapetos skrev till Justinianus och Symeon lät 

översätta.430 Intressant är även att notera att han verkar ha undervisat eller i alla fall på något sätt  

försökt sprida sin lärdom till boljarerna.431 Detta fyllde flera syften, för det första för att hans 

maktspråk även skulle vara deras, och för det andra som ett viktigt led i hans egen strävan att visa 

sig som en filosof-härskare och isapostolos som spred visdom och kunskap.  De bysantinska 

politiska idealen visar sig därutöver i den lagkod, förmodligen redan tidigare översatt, som han lät  

sprida i sitt rike.432

   Symeon var emellertid engagerad i båda traditionerna och skickade samt understödde män med 

syftet att undervisa i tron till Ohrid där främst evangelier och lättillgängliga förklarande 

predikningar till dessa översattes och spreds.433 I dessa områden längre från elitens centrum i 

Preslav, präglade av heterogenitet och religiös pluralism, var inte uppvisandet av lärdom och hög 

teologi alls så intressant, mer angeläget var då att få människorna där att överhuvudtaget bekänna 

sig till den tro enligt vilken Symeon var först kŭnędz’ av Gud, därefter Guds ställföreträdare såsom 

basileus. Vidare hade det likt ovan vikt för hans roll som isapostolos och kanske även som arvtagare 

till Konstantin I, som alltsedan sin egen tid varit allestädes närvarande i det bysantinska kulturella  

systemet och ansågs leva vidare i varje basileus. Under 800-talet hade denna bild fått än större 

betydelse, inte minst i hänseende till mission, och Konstantin I hade använts som modell till  

exempel för Symeons far Boris.434 Utöver skillnaden i skriftspråk mellan Preslav och Ohrid kan 

även noteras att själva ordförrådet kom att skilja sig åt mellan de båda platserna,435 förmodligen ett 

tecken på att begriplighet var viktigare än ett kanoniskt ideal. Från Ohrid kommer troligen en av 

tidens mest intressanta skrifter, en rasande polemisk stridsskrift författad till försvar för den slaviska 

skriften gentemot den grekiska, kallad O pismenĕhŭ (om bokstäverna), skriven av en munk som 

kallade sig Hrabrŭ (modig). Den kom att bli mycket populär i flera slaviska länder och sågs tidigare 

som ett uttryck för slaviskt motstånd mot Bysans, Zlatarski hävdade till och med att Symeon skulle 

varit verkets författare.436 Nu ses den emellertid oftare som ett uttryck för spänningar mellan Ohrid 

och Preslav, och den grekiska skrift som attackeras är troligen den vi nu kallar för kyrillisk.437 Vad 

429 A Eulogy to Tsar Symeon, s. 140. Härifrån kommer uppsatsens titel.
430 Nikolov 2000, s. 78
431 Se även Shepard IV, s. 348-349
432 Shepard III s. 9, Butler, s. 70
433 Shepard IV 348-349, Curta 2006, s. 214
434 Simeonova, s. 88-89, 112f
435 Curta 2006, s. 216, Schenker, s. 188
436 Zlatarski, s. 828-829
437 Curta 2006, s. 216 (vare sig kyrillisk eller glagolitisk skrift fanns som begrepp vid denna tid)
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som främst lyfts fram av Hrabrŭ är den slaviska skriftens överlägsna helighet i det att den skapades 

av en man, dessutom en helig sådan, till skillnad från de många hedningar som under en lång tid 

skapat den grekiska. Den slaviska skriften är Guds gåva, och genom den gav han förstånd åt 

slaverna.438 Här ser vi alltså en reaktion mot eliten i Preslav och dess orientering mot Bysans, 

visserligen från en munk som också han nog kan sägas ha tillhört någon form av elit, men en lägre 

sådan, och med ideal, symboler och syften som uppenbarligen skilde sig från dem i Preslav.

SYMEONS AGERANDEN

Nu fortsätter vi med Symeons handlingar, såsom de beskrivits tidigare. Den första konfrontationen 

med Bysans är inte så viktig för denna undersökning. Intressant är möjligen händelsen med de 

khazariska krigsfångar som Symeon lät stympa innan de skickades åter till Konstantinopel. Shepard 

lägger vikt vid att endast dessa och inte de övriga (kristna) bysantinska fångarna skadades439 och 

även jag tror att det kan vara relevant. Khazarerna var hedningar, de var inte trosbröder eller delar 

av Bysans’ oikoumenē; kanske var deras förnedrande hemkomst ett tecken från Symeon till Leo att 

han betett sig ovärdigt en kristen ledare som brukat vilda hedningar mot sin trosfrände. På så sätt 

kunde Symeon, av bulgarernas nykristnade och i mångas ögon fortfarande barbariska genos, visa 

sig mer civiliserad än sin andlige far, för att lägga ytterligare tyngd till sin seger. Efter detta följer en  

tämligen lång period av fred, tills den tribut som betalades ut för att bulgarerna skulle bevaka 

Bysans norra gräns440 avbröts under Alexanders korta regeringstid. Precis som vid den tidigare 

konflikten är det här Symeon som förolämpas och svarar med att ta till vapen. Det som komplicerar 

denna situation är emellertid att den andlige far han denna gång planerade sitt angrepp mot hann dö 

innan angreppet förverkligades. Istället fanns där ett maktlöst barn och ett förmyndarråd, som 

härskade över en stad sargad av nyligen timade inre strider. Enligt krönikorna hejdade sig Symeon 

när han fick se Konstantinopels befästningsverk, varefter hans söner dinerade med Konstantin 

medan han själv träffade Nikolaos. Efter att ha fått stora mängder gåvor begav han sig emellertid 

bort igen, utan att något fördrag slutits. Detta accepterar inte Shepard, som i ett av Nikolaos’ brev 

ser tydliga tecken på att eder svors,441 och hur Symeon varken bör ha överraskats eller skrämts av 

Konstantinopels murar har vi tidigare tagit upp. Dessa eder menar Shepard uppfyllde Symeons 

önskningar, och bestod i att Symeon skulle äras som basileus över bulgarerna samt att hans dotter 

skulle ingå giftermål med Konstantin Porphyrogennetos,442 Han ville därigenom omförhandla sin 

438 Hrabrŭ, s. 150
439 Shepard III, s. 15
440 Vachkova, s. 347-348
441 Shepard III, s. 24
442 Ibid. s. 29-31
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relation till Bysans och göra det som en jämlike, därför basileus.443

   Idén att han skulle bli en bulgarisk basileus tycker jag som sagt faller nästan helt i och med att  

ordet inte hade något annat signifikat än den romerske basileus vid denna tid. Vidare kan noteras att  

Symeon faktiskt inte i någon av våra förvisso fragmentariska källor kallar sig eller kallas 

bulgarernas basileus: i sigillen ovan är han bara basileus eller romares basileus, hos Continuatus är 

han enbart basileus,444 i Daphnopates’ tal nämns enbart hans apostasi och proklamation 

(ἀνάρρησις)445 och i den fornkyrkoslaviska hyllningen är han endast cĕsar’446. Den ende som alls 

nämner några bulgarer samman med basileus är Daphnopates i hans brev för Romanos’ räkning, där 

han talar om Symeons anspråk på att bli romares och bulgarers basileus,447 vilket skulle kunna ses 

som hans sätt att tolka Symeons anspråk, då Symeon i den bysantinska ledningens ögon rätteligen 

var bulgarernas archōn och inget annat. Hur som helst står bulgarerna inte ens där ensamma som 

objekt för Symeons makt. Till detta kan läggas vad Nikolov sagt om hur Bysans betraktades i 

slaviska källor, att det romerska, kristna riket just nu råkade vara grekiskt, men inte behövde vara 

det.448 Det har redan visats att Nikolaos bör ha krönt honom till basileus och jag talar därför inte 

vidare om kröningen, utan vill bara förstärka det med vad som här konstaterats: Symeon var djupt 

rotad i det bysantinska, han var stolt och tämligen självrättfärdig och han såg det bysantinska 

samvälde som han som bulgar löst tillhörde stå utan verklig basileus. Att han inte fullföljde 

kröningen med att marschera vidare rakt in i Konstantinopel kan förutom Nikolaos’ 

försiktighetsåtgärder tillskrivas hans medvetenhet om de brutala strider som nyligen varit, hans 

vetskap om vikten av philanthrōpia, samt den aspekt av basileus som eirēnοpoios som han tog till 

sig. Krönt och dessutom ingift med sin kollega på tronen, lierad med patriarken och med vetskapen 

att den starkaste pretendenten (Doukas) just dödats hade han råd att vänta och därigenom visa sin 

välvilja, kärlek till freden och philanthrōpia.

   Sedan skulle det alltså visa sig att Symeon inte hade råd att vänta. Med Zoes återinträde i palatset  

vändes allt han åstadkommit över ända och här inträder en ny fas i hans agerande, för här sätts en 

tidigare inte sedd brutalitet igång. Vi har visserligen tidigare episoden med khazarerna och det var  

förvisso grymt men likväl tydligt riktat och beräknat. Vad som här följer är många år av till synes 

urskillningslösa plundringar över stora områden, främst Thrakien och Makedonien, som dessutom 

var bebodda av kristna, ibland även riktat mot såväl kyrkor som kloster (”...de heliga platserna, 

443 Shepard III, s. 33. Samma sak menar även Curta, se Curta 2006, s. 225-227
444 Theophanes Continuatus, s. 407
445 Daphnopates, Epi tēi, s. 274
446 A Eulogy to Tsar Symeon, s. 140
447 Theodoros Daphnopates, ep. 5 rad 33
448 Nikolov 2007, s. 34
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skingrandet av munkarna och skändandet av jungfrurna”449). Visst kan de skildringar som syns hos 

historikerna och inte minst hos Mystikos och Daphnopates vara överdrivna, men det är svårt att tro 

att de skulle vara helt utan grund. Enligt min mening ser vi här en Symeon som helt tappat den 

hegemoniska kontroll han var på väg att få, och då återstår bara det rent fysiska våldet, den enda 

väg där han fortfarande var mäktig i förhållande till sina motståndare i Konstantinopel.

   Men kunde då Zoe, som kvinna, härska över Bysans med hegemoni? Inte helt oväntat är frågan 

om kvinnor och makt i Bysans ganska sparsmakat behandlad,450 trots kraftfulla gestalter såsom Zoe, 

som också är sorgligt osynlig i källorna. Judith Herrin talar dock om ”the imperial feminine”, 

kraftfulla symboler med vilka en kvinna  kunde vinna makt och inflytande, långt bortom vad som 

egentligen var stadgat för hennes person. Till exempel påpekar Herrin att Konstantinopel i 

synnerhet innehöll många och framträdande avbildningar av kvinnor med koppling till basileus, inte 

minst Konstantins moder Helena.451 En annan symbol, kanske den viktigaste, är emellertid Stadens 

beskyddare, Guds mor Maria,452 vars kult var stor och utbredd. Hon associerades redan tidigt med 

augoustan och en liknande analogi skapades mellan dessas funktioner som mellan basileus och 

Kristus.453 Just som Maria var Kristi moder var det som tronföljarens moder som en augousta 

framför allt kunde vinna makt, något det finns talrika exempel på i den bysantinska historien,454 Zoe 

inte minst, som åtminstone så länge hennes son fortfarande var för ung därmed kunde fylla det 

maktvacuum som Symeon strävat mot.

   Symeon visar visserligen enligt Nikolaos upprördhet mot Zoe och hennes styre men han 

ifrågasätter aldrig vare sig hennes eller Konstantins legitimitet. När Romanos gör sitt inträde på 

scenen börjar dock Symeons agerande förändras igen. Kriget pågår förvisso fortfarande men han 

gör återigen andra offensiver, främst det att han inte erkänner Romanos, inte går med på 

giftermålsfördrag med honom och kräver hans abdikation. I själva verket var Romanos väg till 

makten ganska lik Symeons, med skillnaden att Romanos också lyckades hela vägen. Han hade 

kommit från den bysantinska periferin men haft en stark militär funktion, varifrån han med våld 

eller hot om detsamma fått sina titlar, och tagit makten som den fortfarande maktlöse Konstantins  

medbasileus. Samma legitimitet som den purpurfödde455 Konstantin hade han alltså inte, och kunde 

449 Nikolaos Mystikos, ep. 11 rad 40-41
450 Därmed inte sagt att inget sker på fältet. Till exempel kan nämnas Jeanette Lindbloms (Helsingfors universitet) 
pågående avhandling Women in public space. Social codes and female behaviour in the Byzantine urban society of the  
6th - 8th centuries.
451 Herrin, Judith, ”The Imperial Feminine in Byzantium”, i: Past & Present, No. 169 (Nov. 2000), ss.3-35, s. 6-8, 16-
17
452 Här kan noteras att det tämligen passiva ”jungfru” sällan uppträder som epitet för Maria i östlig kristendom. Främst 
används Θεοτόκος (Gudaföderska) eller Μήτηρ Θεοῦ (Guds mor), båda betydligt mer kraftfulla attribut.
453 Herrin, s. 14,19
454 Ibid. s. 29
455 Den bokstavliga översättningen av hans epitet porphyrogennētos, vilket anspelar på att han fötts i palatsets 
purpur/porfyrkammare, först använt om en tronföljare år 750 (Herrin, s. 27).
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därmed attackeras. Kulmen av dessa attacker nåddes när Symeon började skriva till den bysantinska 

senaten istället för att besvara Romanos brev. Han visade då att ingen basileus kallad Romanos 

fanns för honom. Basileus var han ju själv och då kom det an på honom att ha kontakt med senaten.

   När han sedan år 924 ändå satte sig i fredssamtal med Romanos, då gjorde han det först efter att 

ha låtit sig acklameras som basileus inför Konstantinopels murar. Exakt vad som skedde vid 

kröningen år 913 kommer vi aldrig att få veta men här är det i alla fall tydligt att den ganska 

diskreta händelsen slutligen kompletterades av de offentliga acklamationer som var så viktiga för 

kröningen. De gjordes förvisso av Symeons män (vilka med tanke på hans inflytandes utsträckning 

vid denna tid visserligen bör ha inbegripit betydligt fler än bara bulgarer), men de gjordes ”på 

romarnas språk”.456 Därigenom visas tydligt att här är den sanne basileus. En viktig markering inför 

mötet med den illegitime pretendenten Romanos.

SLUTSATSER

Två av inledningens tre frågor har fått sina svar i undersökningen ovan. För det första syns att 

Symeon med sina anspråk verkligen åsyftade den bysantinska idén om basileus. Detta ser vi genom 

att främst han själv var väl bildad och insatt i ordets betydelse i Bysans, men i högre eller lägre grad 

också hans underlydande, vidare genom att hans handlingar och användningar av ordet så tydligt 

speglar det bysantinska bruket, och slutligen eftersom inget annat bruk av ordet egentligen fanns vid 

tiden. Oklarheter återstår förstås, främst de tendenser som syns i vissa källor till att det 

allomfattande kristna riket egentligen inte var så knutet till Bysans. Skulle man därmed kunna anta  

att Symeon strävade efter att flytta centrum för det allomfattande riket till Preslav? Jag skulle säga  

att hans angrepp på och uppenbara intresse av Konstantinopel talar emot det och kanske är det i alla 

fall inte så viktigt. Tydligt är i alla händelser att han inte utropade sig till basileus över Bulgarien  

eller bulgarerna, dels på basis av det ovan nämnda, dels då han heller aldrig kallar sig det, eller 

egentligen kallas det av någon annan. Istället är, om något, romares det attribut som används, utom i 

den enda instans då han görs till romares och bulgarers basileus. Vidare ser vi att det också var så 

han uppfattades av sina samtida, eller om inte som den basileus eller cĕsar’ han hyllades som av 

sina egna åtminstone som en pretendent. Vi ser bland annat Nikolaos’ och Romanos’ anklagelser om 

tyranni, Romanos’ framhållande av det omöjliga i att Symeon skulle kunna vara basileus samtidigt  

med honom själv samt Daphnopates’ tal där Symeons anarrēsis, anspråk, fördöms som apostasi. De 

hårda orden och reaktionerna tyder på att hans anspråk togs på allvar och behövde både fördömas 

och diskrediteras, som i de redogörelser av kröningen som spreds. Det tydligaste belägget för att 

han kunde ses som bysantinsk basileus torde dock vara just kröningen. Exakt vad som hände 

456 Theophanes Continuatus, s. 407
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kommer vi aldrig att få reda på, även om jag hävdar att det troligaste är att den i allt väsentligt var  

autentisk. Däremot visar reaktionerna efteråt, Zoes ilska och Nikolaos’ tystnad, samman med de 

lögner och krumbukter som syns från bysantinskt håll i återberättandet av händelserna, att vad som 

än skedde så var en autentisk kröning av Symeon fullt tänkbar. 

   Motivationen och orsakerna till att Symeon ville bli basileus har jag inte berört, dels då jag anser 

dem ganska vanskliga att spekulera i men främst för att de inte är särskilt intressanta för denna 

studie. Det viktiga är istället det faktum att en bulgar kunde föreställa sig själv som basileus och att  

han kunde vara en presumtiv sådan även i bysantinares ögon. Detta leder fram mot den tredje frågan 

som förvisso är svårare men också desto mer intressant. 

   Den multikulturella och multietniska karaktär som ofta framhålls om Bysans uttrycks väl genom 

att Symeon både kunde se sig och ses som dess härskare, än mer stärks det av att hans främste 

konkurrent faktiskt inte heller var grek utan armenier. Att den tredje stora spelaren i kampen om den 

högsta makten vid denna tid i sin tur var kvinna öppnar självfallet upp ytterligare spännande och 

tämligen outforskade frågor men faller något utanför denna uppsats. Här är det även värt att ta upp 

frågan om Symeons bulgariska etnicitet, var han ens bulgar och vad betydde det i sådana fall? Det 

är påfallande hur sällsynt själva ordet är i de slaviska källorna. Johannes Exarchen använder det 

blott en gång i sitt mastodontverk Šestod’nevŭ, då han berättar om tronföljden hos bulgarerna, 

medan det överhuvudtaget inte förekommer i Uspenskij sbornik. Hrabrŭ använder det inte heller 

utan talar endast om slaver och slaviska. Symeon använder det någon enstaka gång i sina 

brevväxlingar på grekiska, då när han talar om hur han inte ber om de döda bulgarernas 

uppståndelse, och där syftar ju ordet uppenbart på soldater. Kanske liknade bruket den användning 

av kroat som Fine funnit, just som någon form av militär titel, som rest av den militära aristokrati de  

tidigare utgjort. Förmodligen var det så att Symeon med sina nya anspråk inte längre behövde ordet,  

den legitimitet och styrka som en bulgarisk etnicitet givit var inte längre intressant för den vars  

maktspråk hämtades ur kristendomen och från Bysans, särskilt inte när han gjorde anspråk på att 

vara romares basileus. De som oftare talar om bulgarer är ju däremot Symeons fiender, som ständigt 

nämner honom som bulgarernas härskare och påminner om att han är av ett bulgariskt genos. För 

dem blev den etniciteten istället ett sätt att neka honom makten. Genom att kalla honom bulgar  

kunde de avfärda hans anspråk och sålunda var det de som hade ett intresse av att han skulle vara 

bulgar snarare än tvärtom. Fanns det då några andra bulgarer? Det är svårare att veta, men en 

författare som Hrabrŭ talar ju som sagt hellre om slaver, uppenbarligen definierade av sitt slaviska 

språk. Området inbjuder dock till fler och mer djupgående studier, inte minst av det slaviska 

materialet, både i denna tid och senare, exempelvis under 1100- och 1200-talen då efter en lång tids 

bysantinsk dominans ett nytt bulgariskt rike uppstod och bulgar blev ett ord att använda igen. 
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   Relaterat till den bulgariska etnicitetens minskade vikt är den utveckling där eliten så tätt knöts till  

det bysantinska kulturella centret att någon egentlig skillnad mellan Preslav eller någon annan 

bysantinsk stad knappast verkar ha funnits utöver att ett slaviskt språk användes primärt, snarare än 

grekiska (som ju inte heller var allenarådande i Bysans). Här syns även hos de grekiska författare 

som använde bulgar för att sänka Symeons legitimitet hur de ändå mestadels inkluderade bulgarerna 

i sitt samvälde, de är bröder och tillsammans Guds laos, som Nikolaos skriver och hos Daphnopates 

är romarna och bulgarerna Jerusalem och Samaria. Som samma laos knöts bulgarerna alltså ganska 

nära det bysantinska systemets centrum. Hur stark orienteringen mot det bysantinska systemet 

egentligen var bland den stora mängden människor är svårare att veta men i det sammanhanget 

tycker jag att det är intressant att nämna bogomilrörelsen som uppträder i källor något drygt tiotal år  

efter Symeons död. Det var en heterodox rörelse med starkt antiauktoritära drag som förnekade 

kyrklig såväl som världslig makt457 och spred sig som en löpeld genom Bulgarien under kommande 

decennier. De sociala förklaringsmodeller av bogomiler och andra heterodoxier som tidigare varit  

populära har visserligen kritiserats och det med tämligen goda argument458 men jag tror likväl att 

nya undersökningar kunde vara intressanta, av bogomilrörelsen som en möjlig subaltern röst, i 

relation till den snabba omorientering av det kulturella systemet som skedde under Symeons tid, 

samman med den intensiva missionen och den auktoritära maktutövningen med de långa krigen, i  

kontrast till den stora religiösa och kulturella heterogenitet vi kunnat ana i stora delar av södra 

Balkan, inte minst där bogomilerna först uppkom.

   Annars rör vi oss med denna uppsats främst hos eliten, vilket i sig kan vara en intressant slutsats 

på både ett politiskt och kulturellt plan. I den mån klyftor fanns var de snarare mellan eliter och 

subalterna än mellan exempelvis bulgarer och bysantinare. Det maktspråk som Symeon använde 

appellerade främst till hans egen krets och till eliten i Bysans (kanske i än högre grad till de senare) 

och det var när hans strävan den vägen misslyckats som han föll över i mer uppenbara uppvisningar 

av våld. Där delar jag alltså Shepards åsikt i förhållande till Obolensky att Symeon inte var 

intresserad av att föra krig, däremot tror jag inte att det berodde på något annat än att det var hans 

sämsta utväg för att vinna hegemoni.

   Romanos’ armeniska ursprung har jag redan nämnt och även om denna uppsats inte berört det på 

djupet öppnar den upp frågor om etnicitet också i Bysans. Vem och vad var en romare och hur 

grekiskt var egentligen Bysans? Armenier (vad det nu innebar att vara armenier) kunde 

uppenbarligen nå höga positioner och det syns ju som om en bulgar också kunde göra det, 

åtminstone i teorin, även om han också kunde hindras i kraft av att han redan härskade över sitt 

457 Obolensky 1948, s. 133-137
458 Garsoïan 1971, s. 87-88
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genos. Vidare har vi sett att grekiska, även om det i praktiken var det allra viktigaste språket i  

Bysans, inte behövde räknas som romerskt, eller åtminstone inte det enda romerska språket. 

Dessutom spelar oikoumenē och kristendomen här en stor roll, då romare kunde vara förenade som 

bröder med andra kristna folk. Den stora diskussion om etnicitet och makt som förts under senare år 

och som denna uppsats ansluter sig till har främst berört Bysans’ periferier och grannar men än så 

länge har inte så mycket sagts om Bysans självt. I relation till detta finns dock en enorm 

litteraturskatt att undersöka, som jag själv bara snuddat vid, främst den stora produktionen av och 

under Konstantin Porphyrogennetos. Även där sker nu en del intressant arbete, András Németh 

publicerade år 2010 en avhandling om Konstantins historieskrivning och ideologiska bruk av 

densamma459 medan Pia Carolla nästa år kommer med en ny utgåva av den tidigare svårtillgängliga 

texten De legationibus Romanorum ad gentes460, som handlar just om Bysans’ relationer med sina 

grannar, vilket ger nya öppningar för framtida arbete.

   Avslutningsvis måste det sägas att detta har varit en studie av en tämligen begränsad detalj i  

historien. Det går måhända inte att dra för stora växlar på vad som har hittats härigenom men den 

visar likväl att det här är frågeställningar som är fruktbara och intressanta att ägna sig åt. Den 

ansluter sig till mycket ny och främst arkeologiskt inriktad forskning som delvis leds in på nya spår. 

Slutligen visar den också att Obolenskys gamla samväldesidé faktiskt håller ganska bra i 

betraktandet av Bysans och dess omgivningar, om än modifierad och stärkt, av till exempel 

Vachkova, och underbyggd med teorier som Curtas och Even-Zohars. Jag använde i inledningen en 

nyckelmetafor för att motivera hela den här ansatsen och kanske är det för mycket sagt att påstå att  

jag öppnat några portar men jag anser mig åtminstone ha gläntat på en dörr mot en värld som vi 

kanske trodde vi kände men nog inte är så bekanta med ändå, en värld där en bulgar och en 

armenier kunde strida om att bli romersk kejsare, en värld där etnicitet och gränser inte syns ha 

spelat så stor roll för vem man var.
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Summary

The subject of this thesis is the imperial title of the Bulgarian ruler Symeon (893-927), the way in 

which he used it and the way in which it was perceived by his contemporaries. His title has most 

often been interpreted as pertaining to Bulgaria, that he went from Prince to Tsar, thereby 

strengthening his status as ruler of the country. Later on, some research argues, he also set his eyes 

on the Byzantine throne, striving to combine the two realms and become Emperor or Tsar of both. 

Despite the emphasis put on the Byzantine education of Symeon as well as the heavy Byzantine 

influences upon his court and capital by most scholars, very few question his being an essentially 

Bulgarian ruler. What this thesis aims to do is to examine Symeon again, following theories and 

influences from a new generation of archaeologists and historians of the early medieval in Eastern 

Europe, and through him examine the ideas of ethnicity, culture and power in the era.

   The study is based on the idea of the ”Byzantine Commonwealth”, first presented by Dimitri 

Obolensky, a concept which has been further explored by Veselina Vachkova, who sees in the 

commonwealth or oikoumenē a sometimes paradoxical amalgam of Roman, Hellenistic and 

Christian political theory, with a multiethnical realm centered around the sacred center of  

Constantinople. Theoretically this is expounded by using Itamar Even-Zohar and his concept of the 

polysystem. He uses that term in exploring different cultural systems and the way that they interact 

with each other. He talks of centres and peripheries, but instead of the older, more static view of 

cultural systems he sees many of them interacting in a polysystem with many centra and peripheries, 

and new centra emerging from old peripheries, with transfers (of objects, symbols, concepts or 

words for example) between them being a key concept in determining the relationships, hierarchic 

and others, of the centra to each other. This dovetails with the theories of the most influential of the 

above-mentioned scholars, Florin Curta, who in examining the appearance and growth of ethnic 

groups shows that in the medieval ethnic groups were more or less self-consciously ”made”, 

through internal as well as external pressure with a clear focus on a growing elite (comparable to 

the centre of Even-Zohar) that used the idea of a group identity for political purposes, things such as 

culture and religion, often with symbols transferred from neighbouring elites, becoming tools for 

the shaping of this political ethnicity. To shed further light on the power relationships of the study, 

especially on those in the shadow of the same, inspiration is also drawn from a number of 

postcolonial scholars, mainly Gayatri Chakravorty Spivak, with concepts borrowed from Antonio 

Gramsci.

   The study has two parts. The first one closely examines the words and concepts (mostly titles) 

used in the texts, aiming to get as close as possible to the meaning they had for Symeon and his 

contemporaries, and thereafter deals with the context, examined in three parts: ethnic, religious and 
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political. The second part deals with the agents of the study: Symeon, as well as the Byzantine 

patriarch Nikolaos Mystikos, by whose hand most of the material pertaining to Symeon is written, 

and the one who crowned Symeon emperor, and Romanos Lekapenos, who became emperor while 

Symeon made his claims and was his greatest enemy. This approach is motivated by two things. 

Firstly the method, which draws on Quentin Skinner and his ideas of illocutionary force and 

rationality and Clifford Geertz and his thick description. Both put great emphasis on the context of 

an utterance or an action, arguing that we can’t understand it without understanding the cultural 

codes and the meaning of the words in their contexts. Secondly the source material in itself 

demands great attention to context since the material directly pertaining to Symeon is quite sparse.  

The greater part is as mentioned the letters written by the Byzantine patriarch Nikolaos Mystikos 

who was both a friend and fervent opposer of Symeon, in different times and circumstances. 

Symeon’s own letters, on the other hand, number only three. Apart from that there are two 

Byzantine historians who have chronicled these years, both accounts being quite close to each other. 

Another Byzantine source of big importance is the so-called ”Book of Ceremonies”, in which 

titulature and nomenclature, imperial protocol and the relationship with foreign courts is detailed.  

Apart from these the Old Church Slavonic literature produced under Symeon, mostly translations 

from Greek, is examined, as well as material remains, for example the excavations of the old capital  

of Preslav, but more importantly seals and coins struck on his orders. 

   The results tell us that Symeon, who never actually called himself Emperor of Bulgaria or the 

Bulgarians, but Emperor of the Romans (i.e. Byzantines), did actually seem to be making a bid for 

the Byzantine throne. Further, in contemplating the reactions of his Byzantine contemporaries it is  

also apparent that they seemed to take his ideas seriously, both when looking at what words they 

used in their dealings with him (for example comparing him with other Byzantine usurpers) and in 

the fright and seriousness with which they treated him. What we don’t find out so much about 

though, is the subjects, Byzantine and Bulgarian alike, whether this game of power meant anything 

to them, which might of course be a result in itself – most likely it didn’t concern most people 

much. Further it might be added that the prime antagonist of Symeon, Romanos, wasn’t a Greek 

Byzantine either, but an Armenian, making the struggle for the Byzantine throne in the early 10 th 

century a somewhat unlikely battle between a Bulgarian and an Armenian. 

   This, even though being a rather specialised study dealing with the elite, contributes to our 

understanding of how ethnicity and culture was used and made in the Byzantine Empire and its 

peripheries. Maybe it is a bit too particular to give many sure answers in itself but it opens up new 

questions and gives us new angles to use in further and bigger studies of this field.
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