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Abstract 
According to the orthodox priest John Meyendorff, the Byzantine dream was the 

establishment of a universal Christian empire spiritually and politically governed by the 

emperor of Constantinople. This essay intends to shed light on the topic of Byzantine 

religious and political expansion in the context of Byzantine view on Barbaricum and 

the barbarians inhabiting it. The fundamental question asked is: how do the Byzantines 

view the barbarians outside the Byzantine Empire and in what sense, if any, does this 

view have implications for the Byzantine dream? 

 To answer the question the essay examines four 6th century historians, namely: 

Procopius of Caesarea, Johannes Malalas, Menander Protector and Agathias of Myrina. 

The method being used is a hermeneutical method and the theoretical framework is 

made up of Edward Said’s Orientalism. 

 The results indicate that the barbarians in Barbaricum were viewed upon with 

great distrust. The Byzantines considered the barbarians to be ontologically different 

from themselves. Furthermore, the Byzantines regarded the barbarians behaviour as 

uncivilized. The typical barbarian was deemed to be wild, cruel, irrational, mostly 

religiously backwards, lacking in education and, more often than not, displaying 

arrogance and boasting. At the same time they were mystified, and thought of as 

physically impressive beings capable of unnatural strength. Consequently, the 

barbarians were viewed upon as creatures of lust and physicality rather than, like the 

Byzantines, beings of rationality and sense. The conclusion can be made that the 

Byzantines regarded Barbaricum in much the same manner as the postcolonial powers 

regarded the Orient – through the construction of a dichotomy between the self and the 

other. 

 Concerning the adherence to the Byzantine dream as expressed by John 

Meyendorff, to spread the Byzantine Empire beyond its borders and consume 

Barbaricum by political and religious means, the results indicate that there are reasons 

to question Meyendorff’s assumption. It’s plausible that there indeed were Byzantine 

inclinations to transform Barbaricum. Furthermore, the results indicate that the 

Byzantine view of the barbarians played some part in shaping that inclination. It’s, 

however, also plausible that while the Byzantines may have strived to transform 

Barbaricum, it doesn’t neccessarily follow that it had to succumb to Byzantine imperial 

authority. The investigated sources seem to suggest that the primary Byzantine goal was 

solely to transform Barbaricum religiously and politically into something that resembled 

the Byzantine Empire but wasn’t necessarily a full fledged part of it. 
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1 Inledning 
 

”Dit som Dionysus hunnit 

Hinner icke Ammons son? 

Länder, dem en halfgud vunnit, 

Stänges Alexander från? 

Hären vill ej längre följa: 

’Kom vårt Hellas dock ihåg! 

Låt Hydapes’ mörka bölja 

Blifva gränsen för vårt tåg!’”  

 

Jag har alltid varit fascinerad av människans tendens att konstruera gränser. I Esaias 

Tegnérs dikt, Alexander vid Hydapes, symboliserar floden Hydapes en gräns för 

makedoniernas vilja att delta i Alexanders fälttåg. Soldaterna har fått nog och lockelsen 

österut har bytts ut mot en överväldigande hemlängtan. Bortom Hydapes finns inget 

Hellas, blott ett böljande mörker beståendes av barbariska folk. 

      Men det är inte geografiska gränser som fascinerar mig mest. Nej, det är betydligt 

grumligare floder än Hydapes, nämligen de sociokulturella. Jag är fascinerad över hur 

människor tenderar att se på varandra och hur effekterna av den här synen manifesterar 

sig i verkligheten. 

      När jag skrev min B-uppsats om det Bysantinska riket fann jag att bysantinarna var 

särskilt angelägna om att dra gränser och föra sig med absoluta utsagor. Det gällde 

särskilt bysantinarnas beskrivning av det främmande, de så kallade barbarer som omgav 

Bysans geografiska gränser. Jag fann i det arbetet tycke för den bysantinska 

historieskrivningen och dess osminkade sätt att beskriva människor på. Samtidigt fick 

jag intrycket att området var i behov av att utforskas. 

      Av ovan nämnda skäl bekantar jag mig återigen med de bysantinska 500-

talshistorikerna. Den här gången med ett religionsvetenskapligt fokus, ny metod och ny 

teori. Det är min förhoppning och övertygelse att forskningen kan bidra med en 

fördjupning i frågor som tidigare forskning antingen tagit för givet och/eller inte 

undersökt mer än i periferin. Vidare är de källor jag använder mig av ännu inte uttömda, 

och om man får tro bysantinologen Warren Treadgold är de bysantinska historikerna 

som utgör mina källor underutnyttjade.1 

                                                 
1 Treadgold, Warren, T., The early Byzantine historians, Palgrave Macmillan, New York, 2007, s 1 
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1.1 Problemformulering 
Om den bysantinska kulturen skriver den ortodoxa prästen tillika historikern John 

Meyendorff att dess ”stora dröm var ett universellt kristet samhälle, styrt av kejsaren 

och andligen väglett av kyrkan”2. Den bysantinska drömmen utgjordes således av 

fullständig religiös- och politisk expansion. Med facit i hand är det tämligen enkelt att 

avgöra hur pass realistisk den drömmen var. Den klassiska uppfattningen är att den 

bysantinska världen dog en utdragen död över nästan ett millenium. Nådastöten 

levererades av ottomanska Mehmed II när dennes kanoner tillintetgjorde 

Konstantinopels murar år 1453 e.v.t. I ungefär samma ögonblick som ottomanernas 

kanoner slet sönder stora hål i den barriär som hållit såväl öst som väst stången under 

närmare ett millenium grusades även den bysantinska drömmen om ett av Bysans 

etablerat universellt kristet rike. Det kan man åtminstone föreställa sig. Meyendorff 

menar trots allt att…  

 

… [s]å sent som 1397, då bysantinarna nästan nått den politiska 

förödmjukelsens bottenläge, hävdade de fortfarande att det universella 

imperiet var det nödvändiga stödet för den kristna universalismen.3 

 

Oavsett hur bysantinarna såg på det universella imperiet under dess svagare period, är 

det ett självförklarande faktum att bysantinarna inte hade facit i hand. För bysantinarna, 

på 500-talet, ca 1000 år innan det att osmanerna knackade på portarna, verkar tanken på 

en värld utan Bysans varit främmande. Imperiet var ungt, rikt och mäktigt. Bysans drev 

under ledning av Justinianus I ett enormt militärt projekt för att återerövra det forna 

Västromerska riket från bland annat ostrogoter, visigoter, vandaler, langobarder och 

franker. Det här innebar att bysantinarna kom i kontakt med så kallade barbarer från alla 

hörn av Barbaricum (utgörs av allt landområde utanför det bysantinska riket) som 

utmanade etablerandet av det universella riket. Men vilken roll förväntades barbarerna 

spela i jakten på den bysantinska drömmen, och hur påverkade bilden av barbarerna 

bysantinarnas dröm om ett universellt rike? 

   Min hypotes är att Bysantinarna hade ett systematiserat sätt att se på det egna och det 

andra som påverkar bysantinarnas uppfattning såväl som attityd till Barbaricums 

konvertering och politiska underkastelse. Ett antagande som testas är således också att 

bysantinarnas uppfattning om barbarerna påverkade deras bild av bysantinsk penetration 

                                                 
2 Meyendorff, John, Bysantinsk teologi: historik och lära, 3. uppl., Artos, Skellefteå, 2008, s 316 
3 Meyendorff, Bysantinsk teologi, s 316 



  
 

5 

av Barbaricum. Strävandet efter ett universellt kristet bysantinskt rike kommer således 

undersökas i ljuset av den bild av barbarerna, och till viss del, bysantinarna, som målas 

upp. Syftet är därmed att söka svar på om bysantinarnas sätt att se på barbarerna hade 

konsekvenser för uppfattningen om den bysantinska drömmen.  

 

 

 

1.2 Frågeställningar 
 

 Hur påverkade den bysantinska synen på barbarerna den bysantinska drömmen 

om att etablera ett universellt kristet imperium? 

o Hur uppfattas barbarerna av bysantinarna? 

o Hur betraktas barbarernas olikheter? 

o Hur beskrivs barbarer som konverterat religiöst och/eller politiskt 

införlivats i riket? 

 

1.3 Avgränsning 

Uppsatsämnet är avgränsat enligt följande: 

 Geografi: det bysantinska riket med omnejd. 

 Klass: den bysantinska aristokratin. 

 Religiös tillhörighet: ortodoxa kristna. 

 Tid: 500-talet e.v.t. 

Av flera skäl har särskilt imperier visat sig vara lämpade för studier av sociala 

gränsdragningar; imperier är av en nödvändighet decentraliserade i det avseendet att de 

innehåller en myriad av kulturer och trosföreställningar sammanfogade under en politisk 

auktoritet. 

      När det kommer till valet av aristokratin har jag en förhållandevis pragmatisk 

inställning. Historiskt är det framförallt de med tid som kunnat skriva ner det 

källmaterial som forskare idag undersöker. Och de med tid var också de som var 

ekonomiskt oberoende. Ekonomiskt oberoende är ett definierande kännetecken för 

aristokratin. Det här var sant även under 500-talet i Bysans. Undantag finns, självklart, 

men när det kommer till just de bysantinska historikerna är de undantagen synnerligen 

få. 

Att uppsatsen framförallt fokuserar på de ortodoxa kristna beror på att det var just de 

ortodoxa kristna som följde den bysantinska statens officiella teologi. Det hade förstås 
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varit intressant att undersöka en bysantinsk helhet, men möjligheten ges ej med 

nuvarande källmaterial. Vad som särskilt begränsar en generalisering av nyss nämnda 

slag är det faktum att det bysantinska riket – som redan nämnt – var synnerligen 

mångfacetterat. 

      Vad gäller tidsperioden är motiveringen tämligen enkel: det var under 500-talet som 

kejsare Justinianus försökte återerövra den västra halvan av Romarriket. Med en fot i 

varje bukt, sund och vik i Medelhavet kom bysantinarna i kontakt med en hel räcka av 

folkgrupper i och från Barbaricum. Oftast var den kontakten präglad av militära 

konflikter som, på ett eller annat vis, fortsatte under hela 500-talet. Eftersom min 

undersökning tar avstamp i den bysantinska synen på Barbaricum, är bysantinsk kontakt 

med människor från Barbaricum inte så mycket en fördel som det är en nödvändighet. 

 

 

1.4 Teoretisk tillämpning 
 

1.4.1 Orientalism 

Edward Said (1935-2003), professor i litteraturvetenskap och engelska, publicerade år 

1978 boken Orientalism. Tesen var att Västerlandet konstruerat Orienten. Said fann att 

de gamla kolonialmakterna Storbritannien, Frankrike och USA beskrev Orienten genom 

en infallsvinkel som, trots kolonialismens upplösning, i allra högsta grad var präglad av 

ett kolonialistiskt tankesätt. Föreställningen om vi européer ställdes mot en konstruerad 

beskrivning av de andra. Said menade att Orientalismen ”är ett sätt att tänka som 

grundar sig på en ontologisk och kunskapsteoretisk uppdelning mellan ’Orienten’ och 

(för det mesta) Västerlandet”4. 

      Said etablerade i Orientalism tanken att ”den viktigaste komponenten i den 

europeiska kulturen”5 är ”idén om en europeisk identitet som överlägsen i förhållande 

till alla icke-europeiska folk och kulturer”6. Orientalism kan således beskrivas som en 

grundläggande inställning till det främmande och det egna - en premiss ovanpå vilken 

all forskning om Orienten står och faller på. En premiss som enligt Said påverkar 

exempelvis akademisk forskning, nyhetsrapportering, skönlitteratur och många andra 

kulturella yttringar med temat Orienten. Vidare är implikationerna av det Said säger om 

vad som närmast kan beskrivas som en slags ärftlighet, att tanken om att historia är 

                                                 
4 Said, Edward W., Orientalism, [Ny utg.], Ordfront, Stockholm, 2000, s 65 
5 Said, Orientalism, s 71 
6 Said, Orientalism, s 65 
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kumulativ också kan verka negativt. För Orientens skull innebär Saids påstående att den 

felaktiga bilden av Orienten har, inte enbart stannat kvar som en effekt av akademins 

motsvarighet till Isaac Newtons tröghetslag, men i många fall även förstärkts genom 

intertextualitet. Före Saids Orientalism ska den västerländska forskningen tyngts ner av 

tanken om att Orienten inte utvecklas på samma vis som väst, eller ens alls. Said menar 

att den här diskrepansen mellan Orienten som konstruktion och verklighet har sin grund 

i en ”detaljerad logik som inte på vanligt enkelt sätt styrdes av den empiriska 

verkligheten utan av en hel uppsättning önskningar, förträngningar, satsningar, och 

projektioner”7. 

  

1.4.2 Orientalism i en bysantinsk kontext 

Vilken relevans skulle en teori om européer och orientaler möjligtvis kunna ha för 

forskning om det bysantinska riket? Teorin förflyttas som nämnt i såväl tid som rum 

och sänks ned över det bysantinska riket under 500-talet e.v.t. Med den flytten förloras 

också dikotomin europé kontra orientaler och motsatsparet västerlänning mot 

österlänning. Den grundläggande strukturen finns däremot potentiellt fortfarande kvar. 

Saids forskningsobjekt ersätts istället av bysantinarna och barbarerna, av Bysans och 

Barbaricum. I min forskning hypotiseras att förhållandet mellan Bysans och Barbaricum 

likväl skulle kunna beskrivas som en form av idébaserad proto-orientalism. Med 

idébaserade menar jag att det självklart inte rör sig om ett orsakssamband mellan vad 

teorin appliceras på, men snarare en potentiell strukturell likhet i hur Bysans hanterade 

och konstruerade vad som skulle kunna betraktas som sitt Orienten (Barbaricum) och 

vilka implikationer det här fick för den bysantinska inställningen till Barbaricums 

framtid i bysantinsk kontext. Den teoretiska utgångspunkten blir således att 

bysantinarna, på ungefär samma vis som européerna, systematiskt (inte nödvändigtvis 

medvetet) skapade barbaren och Barbaricum.  

      De grundläggande förutsättningarna för teorins applicerbarhet finns enligt min 

bedömning där. En viss begränsning bör dock påpekas. Said undersökte framförallt 

litteratur, men menade att det även hade varit intressant att undersöka hur ”filologin, 

lexikografin, historien, biologin, de politiska ekonomiska teorierna, romanerna och 

poesin [användes] som stöd för orientalismens i stort sett imperialistiska perspektiv på 

världen […]”8. Min forskning begränsas i det avseendet till undersökning av specifikt 

                                                 
7 Said, Orientalism, s 65. 
8 Said, Orientalism, s 81 
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hur historia skrevs och användes av bysantinarna, på ungefär samma vis som Said 

framförallt lade fokus på litteraturen. 

 

 

1.5 Metod 
 
1.5.1 Hermeneutik 

Hermeneutikens tillvägagångssätt utgörs av att delen ska tolkas i ett helhetsperspektiv. 

Delen är inte en separat entitet med unika och isolerade orsaksförklaringar, men är 

istället helt avhängig dess kontext.9 Enligt Malin Lennartsson, docent i historia på 

Linnéuniversitetet, beskrivs den hermeneutiska cirkeln bäst som en hermeneutisk spiral. 

Forskaren bekantar sig med materialet i ett cirkulärt förhållningssätt, men där en färd 

längs en cirkel är ändlös utan variation eller progression, går färden längs en spiral 

förutom runt även (förhoppningsvis) uppåt.10 

 För att nå resultat ska man enligt den hermeneutiska läran söka förståelse från ett 

inifrånperspektiv. Det här resulterar i att forskaren och källmaterialet får en slags 

relation där målet är förståelse. Enligt Florén & Ågren kan förståelsen ”ses […] som en 

dialog där forskaren försöker sätta sig in i och förmedla individers eller svunna 

perioders tankemönster och känslor”11. Det här innebär att subjektet är av avgörande 

betydelse för forskningen. Lennartsson menar att vanligast är att forskaren förhåller sig 

till ett subjekt i singular. Subjektet, som hon benämner som en röst, kan till exempel 

komma från memoarer, brev, intervjuer etcetera. 

 Av de tre typer av hermeneutik som existerar kommer jag framförallt använda 

mig av misstankens hermeneutik. Den går i kort ut på att ”forskaren måste behålla en 

kritisk distans under tolkning och dialog” 12 och ”klarlägga […] de maktförhållanden 

och intressen som påverkade aktörens eller epokens yttranden och handlingar” 13. 

Kontexten har en central position inom särskilt misstankens hermeneutik, vilket är 

varför möda inledningsvis kommer att läggas på just kontext. 

 

                                                 
9 Florén, Anders & Ågren, Henrik, Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och 
framställningssätt, 2., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006, s 141 
10 Lennartsson, Malin, föreläsning om hermeneutik, Linnéuniversitetet, Växjö, 2015 
11 Florén & Ågren, Historiska undersökningar, s 141 
12 Florén & Ågren, Historiska undersökningar, s 141 
13 Florén & Ågren, Historiska undersökningar, s 141 
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1.6 Källvärdering 
Det är min uppfattning att källorna kan besvara forskningsfrågorna. Det är inte på något 

vis en heltäckande bild som kan ges genom analys av källorna i fråga, men snarare ett 

bidrag i form av ett par pusselbitar till ett väsentligt mycket större pussel. Historia är likt 

civilisationen i sig kumulativ. Det här pusslet kräver, för att lösas i sin helhet, andra 

typer av källor och metoder utöver de som används här. Eftersom att jag faktiskt gör 

anspråk på att, genom användningen av källorna, addera en en pusselbit, är det av 

yttersta vikt att källornas värde redogörs för. 

 
1.6.1 Representativitet 

Vem är den bysantinare som min undersökning är representativ för? Konsensus om de 

undersökta källorna bör vara vägledning. Vad gäller de valda källorna är följande 

rådande uppfattning: 1. Samtliga valda historiker tillhörde aristokratin. De var som allra 

minst dekurioner och åtnjöt ett, jämfört med majoriteten, relativt välstånd. 2. Samtliga 

valda historiker var ortodoxa kristna. Det finns akademiska invändningar till de valda 

historikernas religiösa engagemang, men rådande konsensus är att de var hängivna 

ortodoxa kristna. 3. De föddes i, och levde inom, det Bysantinska riket och var således 

bysantinare. 4. De var män. 

 Vad gäller min kategorisering av valda historikers klasstillhörighet, resonerar jag 

som så att samtliga kan placeras antingen i övre medelklass eller överklass. Det är 

förstås viktigt att påpeka att klassbegreppet är en anakronism i sammanhanget, men inte 

nödvändigtvis är obrukbart under förutsättning att vi skalar av det från moderna 

associationer. Med klass avser jag här enbart ett för läsaren pedagogiskt lätthanterligt 

begrepp som effektivt ringar in märkbara skillnader i välstånd, materiell egendom och 

utbildning. Applicerat på de bysantinska historikerna som figurerar i min forskning, 

gäller att de åtnjöt ett relativt välstånd, var högutbildade och oftast, men inte alltid, ägde 

en väsentligt större andel egendom än genomsnittet  (eller tillhörde en familj som gjorde 

så). Källornas upphovsmän gjorde antingen karriär som dekurioner, eller tillhörde en 

familj med dekurioner. Dekurioner översåg och ansvarade för diverse administrativa 

områden i en specifik stads tjänst. Ett sådant ansvarsområde kunde vara för exempelvis 

infrastruktur och stadsekonomin. För att sätta just dekurionernas status och välstånd i 

kontext kan vi vända oss till Treadgold som menar att det bysantinska ”rikets ca 950 

städer hade ungefär 50 000 dekurioner” 14. Dekurionerna var ”lägre rankade än de 2 000 

                                                 
14 Treadgold, The Early Byzantine Historians, s 352 
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senatorerna men över nästan alla andra”15. Det här innebär att det i varje stad skulle 

finnas ungefär 50 dekurioner. I realiteten skulle den här siffran naturligtvis variera 

kraftigt beroende på städernas administrativa behov och välstånd. Vissa bysantinologer, 

som till exempel Cyril Mango, föreslår att dekurionerna var betydligt fler. Ännu en 

aspekt att ta i beaktning är att dekurionernas status och välstånd skiljde sig beroende på 

vilken stad som dekurionen arbetade för. En framgångsrik småstadsdekurion arbetandes 

i till exempel Myrina kunde inte jämföras med en dekurion arbetandes i Antiokia eller 

Konstantinopel när det kom till status och välstånd.16 Men även småstadsdekurionen 

tillhörde den spetsiga delen av samhället med bäst förutsättningar. 

 Även vad gäller utbildning är personerna bakom källorna en elit, med tillgång till 

primär och sekundär utbildning, och ibland mer än så. Om de bysantinska historikerna 

under 500-talet skriver Van Ginkel att de genom sin utbildning var del av den kulturella 

eliten, och genom deras yrke var en del av, eller åtminstone nära kopplade till, den 

politiska eliten”17. Det är även rimligt att anta att historikerna i viss mån formades av 

den officiella kejserliga inriktningen. Det var vanligt förekommande att historiker under 

antiken skrev för att vinna kejsarens gunst – så även i det bysantinska riket under 500-

talet. Samtidigt hävdar såväl Treadgold som Whittow att åtminstone Prokopios stod för 

en linje som sammanföll mer med aristokratin än den kejserliga18 – något som går att 

notera i framförallt Prokopios Hemlig historia. 

 Vad källorna representerar i sin mest grundläggande form är således männen i den 

bysantinska ortodoxa aristokratin. Att utvidga representativiteten bortom nyss nämnda 

premisser är föga användbart eftersom inget annat kan bekräftas med tillfredsställande 

säkerhet. Det är till exempel inte lämpligt att expandera representativiteten att inkludera 

andra grupper än den undersökta. Det är möjligt att andra grupperingar delar tillräckligt 

många grundläggande omständigheter för att resultatet troligtvis ska kunna extraheras 

från den befintliga gruppen till att appliceras på en likartad grupp. Men i och med att 

studien inte undersöker likheter mellan grupper låter jag istället kända faktorer styra 

representativiteten för att undvika övergeneralisering. 

      Är det nödvändigtvis så att dessa författare representerar en distinkt grupp 

människor? Nej, självklart inte. Fyra personer kan inte med säkerhet sägas vara fullgoda 

representanter för ett samhällsskick beståendes av tusentals människor. De fyra 

                                                 
15 Treadgold, The Early Byzantine Historians, s 352 
16 Treadgold, The Early Byzantine Historians, s 236 
17 Van Ginkel, Jan Jacob, John of Ephesus: a monophysite historian in sixth-century Byzantium, (min 
översättning fr. engelskan), Diss Groningen : Univ., Groningen, 1995, s 13 
18 Whittow, Mark, Early Medieval Byzantium and the End of the Ancient World, Blackwell, 2008, s 150 
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undersökta individerna är egentligen, med säkerhet, enbart sina egna representanter. Det 

är dock ett nödvändigt antagande om någon form av generalisering ska kunna göras och 

kollektiv identitet kunna undersökas. Få historiska undersökningar erbjuder ett 

heltäckande källmaterial och generalisering är därmed nödvändig.  

 Vad som talar emot att dessa människor - med nuvarande frågeställning - är 

representativa för något annat än sig själva och de med liknande förutsättningar är bland 

annat Cyril Mangos forskning som visar att den bysantinska aristokratin bestod av ”a 

very small clique and exerted no appreciable influence on the thinking of the public at 

large” 19. Mango hävdar förvisso att den utbildade eliten under den tidiga bysantinska 

eran åtnjöt större inflytande över den kollektiva identiteten än under senare perioder, 

men det rör sig ändå om inflytande i en väldigt begränsad omfattning.20 Det här 

utesluter däremot inte att det omvända gäller. Eliten var sannolikt starkt påverkad av 

övriga bysantinare; de varken levde eller tänkte i ett vakuum. 

 Även om min forskning inte kommer att göra anspråk på att visa vad 

bysantinarna ansåg, utan snarare vad en kraftigt avgränsad gruppering inom det 

bysantinska samhället kan ha ansett, kommer uppsatsen för enkelhetens skull använda 

bysantinsk, bysantinare, bysantinarna i språket. Och då som en adekvat ersättning för 

det betydligt längre: de ortodoxa männen ur den bysantinska aristokratin under 500-

talet.  

 
1.6.2 Tendenser 

En grundläggande fråga som generellt måste svaras på innan en ”källa kan användas för 

historisk rekonstruktion […] är dess ställning som historiskt bevismaterial”21. Det är 

förstås fullt rimligt att kräva att en källas autenticitet och tendens redogörs för innan 

forskaren använder källan. Det påståendet håller dock enbart till hälften i rådande 

kontext. Det är förvisso sant att mina källors äkthet måste fastställas innan användning, 

men vad gäller mina källors tendens är de av föga relevans. Nej, låt mig justera det 

påståendet. Mina källors tendens utgör inget hot mot min möjlighet att använda källorna 

i min forskning, snarare förefaller kontexten av nödvändighet kräva att mina källor är 

tendentiösa. Det jag avser undersöka är trots allt mina källors uppfattning om en 

historisk företeelse. Hade det i mina källor inte förekommit värderande och dömande 

utsagor, ja, då hade jag inte heller haft någon uppenbar möjlighet att genomföra min 

                                                 
19 Mango, Cyril, Byzantium: the empire of New Rome, Weidenfeld and Nicolson, London, 1980, s 9 
20 Mango, Byzantium: the empire of New Rome, s 9 
21 Tosh, John, Historisk teori och metod, 3. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011,  s 141 
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forskning. Följaktligen hade mina källor varit värdelösa. ”Själva tendensen är troligen 

historiskt betydelsefull” 22, skriver Tosh. Det kunde inte vara mer sant med tanke på 

forskningens syfte och frågeställning.23 Det som målas upp som problem av Tosh när 

det kommer till avgörande av en källas autenticitet, är precis det jag avser undersöka; 

förutfattade meningar, värderingar, tendenser, avsikter – allt är föremål för min 

forskning och utgör snarare härliga nedförsbackar än oöverkomliga uppförsbackar. Det 

är det faktum att människor ”omedvetet [ger] antydningar om sina attityder, antaganden 

och livsmönster som kan vara intensivt intressanta för historiker”24 och som möjliggör 

min egen forskning. 

 

1.6.3 Autenticitet 

Källorna är valda delvis eftersom det råder samstämighet om deras äkthet. Det finns 

(naturligtvis) akademiska invändningar. Framförallt mot Malalas. Det är dock inte 

invändningar som omkullkastar källornas ursprung, datering eller övrig autenticitet på 

ett sätt som utmanar deras potential i min forskning. Vad gäller Malalas hävdar till 

exempel Treadgold att Malalas sannolikt ljög om de kontakter han använt som källor. I 

själva verket, menar Treadgold, hade Malalas sannolikt ingen kontakt med merparten av 

sina källor utan använde istället sina egna 

erfarenheter såväl som sitt kontaktnät som faktisk källa.25 Vidare sågar (milt sagt) 

Treadgold Malalas vad gäller kvaliteten på verket som han menar är skriven på ”felaktig 

grekiska” 26 och ”saknar all form av omsorg och elegans”27. Malalas talang som 

författare är dock av föga relevans för min forskning under förutsättningen att han 

åtminstone lyckas göra sig förstådd. Övriga källor är till skillnad från Malalas inte 

omstridda och anses vara tillförlitliga. 

 

1.6.4 Översättningar 

Mina källor är översättningar från originalspråken (grekiska och latin) till modern 

engelska alt. svenska. Det här faktumet behöver inte nödvändigtvis betyda någonting för 

uppsatsens resultat, men det är oavsett värt att föra en diskussion om eventuella  

implikationer. 

                                                 
22 Tosh, Historisk teori och metod, s 141 
23 Tosh, Historisk teori och metod, s 141 
24 Tosh, Historisk teori och metod, s 147 
25 Treadgold, The Early Byzantine Historians, s 251 
26 Treadgold, The Early Byzantine Historians, s 246 
27 Treadgold, The Early Byzantine Historians, s 246 
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En sådan implikation kan vara att originalet inte översatts korrekt. Självklart existerar 

alltid en risk att översättningen är felaktig. Det här skulle naturligtvis kunna få 

konsekvensen att forskaren som använder materialet får en felaktig bild av vad 

materialet försöker att berätta. Det här hade varit ett synnerligen påtagligt problem i 

kombination med exempelvis diskursanalys, men inte nödvändigtvis med en 

hermeneutisk metod. 

 För hermeneutikens skull blir problemet påtagligt om översättningen i sig innebär 

en kommunikationsbarriär. Hermeneutiken betonar en slags förståelsens dialog med 

röster från det förflutna. Är den rösten förvrängd riskerar kommunikationsproblem att 

uppstå. Samtidigt är det inte självklart att det är mer rimligt att lita på ens egen 

översättning än en professionell översättares. Förutsätter vi dessutom att 

nationaliseringen av universitetens forskningsområden är ett problem, där forskare från 

närområdet enbart legitimt kan forska om närområdet, blir det det än mer motiverat att 

acceptera användningen av befintliga översättningar. Vidare kan man fråga sig varför 

jag ska lita på min egen kunskap om originalspråket snarare än en mer professionell 

översättares motsvarighet? 

 Vad som däremot kan vara rimligt är att ifrågasätta infallsvinkeln vid översättning 

ity förekomsten av tolkning vid översättning är ofrånkomlig. En lösning hade kunnat 

vara att ställa olika översättningar i en komparativ analys. Det är dock ett projekt som i 

sig skulle kunna utgöra flera kandidatuppsatser i vidd, och jag ämnar därför med det här 

avsnittet att istället blott uttala premissen i form av den här 

översättningsproblematiseringen. 

 

 

 

2 Tidigare forskning 
 
2.1.1 Introduktion 

Det bysantinska riket existerade i närmare 1000 år. Det är av den anledningen föga 

förvånande att mycket som skrivits har varit översiktsverk. Bland dessa sticker 

framförallt Cyril Mango ut som en av de främsta bysantinologerna. Han redogör i allra 

högsta grad för bysantinarna, den bysantinska staten och den bysantinska kulturen såväl 

som religionen. Framförallt djupdyker Mango in den vanliga människans levnadsöde på 

ett sätt som få bysantinologer gjort innan eller efter hans bok The Empire of New Rome 

som är min främsta källa till bakgrundsinformation och till att bygga upp en rimlig 

mängd förkunskaper inför arbetet. Ännu en översikt är skriven av Mary Cunningham 
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som likt Cyril Mango försöker berätta om precis allting som går att berätta om det 

bysantinska riket. Cunningham gör det däremot med ett strikt religionsvetenskapligt 

fokus, något som titeln på hennes bok måhända avslöjar: Tro i den bysantinska världen. 

Som kompletterande material använder jag mig av Bysantinsk tro av den ortodoxa 

prästen tillika historikern John Meyendorff som, förvisso något tendentiöst, 

sammanfattar den bysantinska teologin. 

 Vad gäller förkunskaper om källorna är det framförallt Warren Treadgolds 

sammanfattning The Early Byzantine Historians som utgör grunden. Treadgold 

resonerar kring hur tidigare historiska perioder har inspirerat samtidens historiker och 

redogör för litterär stil, traditioner och framförallt, presenterar de bysantinska 

historikerna som personer. Treadgold redogör för vilka historikerna var, under vilka 

omständigheter de levde och under vilka omständigheter de skrev sina historiska verk. 

Det här är särskilt viktigt med tanke på min metod, misstankens hermeneutik, som 

förutsätter kontextuell kunskap. Utöver Treadgold används även Anthony Kalldelis verk 

om Prokopios, som i min forskning får extra mycket uppmärksamhet i och med den 

centrala roll som Prokopios hade under 500-talet. 

 

2.1.2 Den bysantinska anakronismen 

Det bysantinska riket förefaller vara synnerligen svårdefinierat. Problemets kärna går att 

finna i namnet: det bysantinska riket. Det fanns aldrig något sådant. Epitet Bysantinsk är 

en anakronism, en efterkonstruktion som aldrig använts, varken av bysantinarna själva 

eller deras omnejd. De vi idag kallar bysantinare, de kallade sig själva för romare, men 

på grekiska: romaioi. Bysantinarnas grannar valde att benämna bysantinarna på en hel 

räcka av olika vis, men aldrig som just bysantinare. Bland de slaviska folken kallades 

bysantinarna för greki, turkarna och araberna kände till dem som rum och bland vissa 

folk i forna Västrom kallades bysantinarna för graeci.28 

 Benämningen är ett påfund av franska 1600-tals historiker vars syfte var att frångå 

den medeltida användningen av The Empire of Constantinopolis.29 Begreppet 

adopterades av tyska historiker under 1800-talet och har sedan dess varit en i teorin 

omstridd men i praktiken accepterad benämning på det romerska rikets östra halva.30 

 Varför fortsätter vi då att använda benämningen det bysantinska riket och inte det 

romerska riket när vi talar om den östra halvan av det romerska medelhavsimperiet? 

                                                 
28 Mango, Byzantium: the empire of New Rome, s 1 
29 Whittow, Early Medieval Byzantium and the End of the Ancient World, s 135 
30 Whittow, Early Medieval Byzantium and the End of the Ancient World, s 135 
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Enligt bysantinologen Cyril Mango är det framförallt av bekvämlighetsskäl. Även om 

benämningen det bysantinska riket som tidigare nämnt är en efterkonstruktion som 

aldrig användes när riket faktiskt existerade, är det trots allt just den benämningen som 

fastnat i akademins hjul.31 

 

2.1.3 Bysans historia 

Oavsett hur vi väljer att benämna det bysantinska riket är dess början starkt knutet till 

det romerska rikets upplösning. Det romerska imperiet hade under 200-talet drabbats av 

en ökad mängd problem. Till de mer allvarliga problemen hörde successionsordningens 

oförutsägbarhet; maktlystna individer tenderade att klä sig i kejserligt lila och göra 

anspråk på tronen när möjligheten gavs. Vid flera tillfällen regerade flera kejsare 

samtidigt, och mer ofta än sällan var lösningen på den numerära disharmonin 

kostsamma och blodiga inbördeskrig. Ovanpå interna stridigheter var den administrativa 

bördan som tyngde centralmakten ohållbar. De interna problemen var allvarliga nog, 

men imperiet hade märkbart svårt att bemöta det externa trycket som barbarerna 

utövade på de limas (militära gränsposteringar) som var menade att hålla Barbaricum 

borta. Imperiet knakade i fogarna.32 

 Viss stabilitet vanns i och med att Konstantin den store besegrade sina rivaler och 

enade ett sårat imperium. Konstantin flyttade fokus från huvudstaden Rom till den 

antika grekiska staden Byzantion (senare Konstantinopel). Under Konstantins tid vid 

makten kristnades imperiet. I början av 300-talet utgjorde kristna blott 10,5 % av rikets 

befolkning. Under 300-talets mitt var så många som hälften kristna. Även om 

Konstantin den store regerade över ett enat romerskt rike kom riket att splittras i 

tronföljdskrig kort efter Konstantins död (337 evt). Mot slutet av 300-talet delades det 

romerska riket i två delar – Västrom med huvudstaden Rom, och Östrom med 

huvudstaden Konstantinopel. Delningen visade sig bli permanent när Västrom föll 

slutgiltigt år 476 e.v.t. Den sista västromerska kejsaren, Romulus Augustus, hade 

avsatts. I öst regerade däremot den östromerska kejsaren över ett starkt och rikt 

imperium som omfattade hela östra medelhavsområdet. Västroms slutgiltiga fall är 

således också en punkt från vilken akademikerna börjar bli överens vad gäller det 

                                                 
31 Mango, Byzantium: the empire of New Rome, s 1 
32 Mango, Cyril (red.), The Oxford history of Byzantium, Oxford University Press, Oxford, 2002, 19f 
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bysantinska rikets faktiska början. Det som betraktades som den östra halvan av 

romarriket blev nu den enda kvarvarande delen av romarriket.33 

 Även om Bysans inledningsvis var försvagat efter Västroms fall, kom jätten i öst 

att återhämta sig relativt snabbt. Redan under 500-talet skulle den period som historiker 

benämner som den bysantinska guldåldern inledas.34 Den perioden sammanföll 

framförallt med Justinianus regeringsperiod (r. 527-565). Justinianus centraliserade det 

romerska riket genom konceptet: en religion, en lag, en gud och en kejsare.35 Under 

Justinianus tid vid makten inleddes återerövringen av väst. Bysantinarna försökte med 

militära aktioner att ta tillbaka den svunna västra halvan av romarriket. Under 

Justinianus ledning utkämpade bysantinarna offensiva krig mot ostro- och visigoterna, 

lombarderna, morerna och vandalerna. Den offensiva militära riktningen var västerut, 

medan den defensiva hållningen antogs österut mot bland annat Sassaniderna. 

Den östra halvan skulle senare komma att kallas det bysantinska riket och leva kvar 

fram till dess att ottomanerna erövrade Konstantinopel år 1453 e.v.t. 

 

2.1.4 Den bysantinska identiteten 

Att applicera begreppet identitet på bysantinarna kan i många avseenden verka fruktlöst. 

Att på olika vis beskriva den bysantinska kulturen som omöjlig att definiera tycks vara 

en esoterisk och outtalad tävling mellan bysantinologer. Cunningham hävdar 

exempelvis hänsynslöst avskräckande att Bysans utgjorde ”en kultur i den kristna 

historien som nästan undandrar sig varje definition”36. I likhet med Cunningham menar 

Ginkel att det bysantinska riket var allt annat än homogent.37 Mango strör salt i såren 

genom att argumentera för att det bysantinska rikets demografi delade likheter med 

närmast alla andra historiska imperier i det avseendet att det var ett decentraliserat och 

heterogent rike, sammansatt av ett närmast oöverskådligt lapptäcke beståendes av olika 

människor som skilde sig vad gäller språk, religion, tradition och kultur.38 

Vidare tycks det bysantinska riket vara särskilt drabbat av Babels språkförbistring – en 

förklaringsmodell bysantinarna faktiskt använde själva, men här avsedd att vara en 

metafor. Under den Justinianska eran talade invånarna grekiska på Balkan och på 

Anatoliens västkust; latin dominerade på den italienska halvön såväl som på Sicilien, 

                                                 
33 Craig, Albert M. (red.), The heritage of world civilizations, 8 th ed., combined volume, Pearson Prentice 
Hall, Upper Saddle River, NJ, 2008, s 217-219 
34 Treadgold, The Early Byzantine Historians, s 176 
35 Craig, The heritage of world civilizations, s 356 
36 Cunningham, Mary & Sjöblom, Ylva-Kristina, Tro i den bysantinska världen, Cordia, Örebro, 2006, s 8 
37 Ginkel, John of Ephesos: A Monophysite Historian in 5th century Byzantium, s 129 
38 Mango, Byzantium: The Empire of New Rome, s 13 
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Sardinien och Korsika; arameiska figurerade i Levanten och koptiska språkades i 

Egypten. Utöver nämnda större språk förekom en hel räcka mindre språk och ovanpå 

det dialekter i framförallt centrala Anatolien och delar av norra Afrika.39 Många 

grupperingar inom det bysantinska riket vägrade dessutom att införlivas kulturellt, till 

exempel armenierna som gjorde motstånd mot alla försök av kejsarmakten att assimilera 

dem.40 

 Även om tidigare forskning trots allt har en del förslag till just definition av den 

bysantinska identiteten, tycks rådande konsensus snarare vara att, i likhet med 

Cunningham, påpeka det problematiska med hårda definitioner i en bysantinsk kontext. 

Vissa isolerade beståndsdelar av den bysantinska identiteten tycks däremot vara 

etablerade. 

 Bysantinologer är eniga om att lejondelen av bysantinarna framförallt 

identifierade sig själva som kristna. Cunningham hävdar att ortodoxa kristna inom det 

bysantinska riket ”under varje epok av Bysans historia identifierat sig med framförallt 

religionen”41. Mango är inne på ett liknande spår och framhäver framförallt religionen 

och regionen som de huvudsakliga bestämmande faktorerna i den bysantinska 

identiteten; människor upplevde en känsla av regional samhörighet snarare än en statlig. 

Den bysantinska tillhörigheten är således sekundär vad gäller den kollektiva identiteten. 

Det här innebär inte nödvändigtvis att den primära identiteten var separerad från den 

sekundära. Det är fullt möjligt att de var sammanfogade, att den bysantinska staten och 

den bysantinska tron utgjorde två sidor av samma mynt. Kyrkohistorikern Van Ginkels 

forskningsresultat i avhandlingen John of Ephesos: A Monophysite Historian in Sixth-

Century Byzantium visar att bysantinska ortodoxa kristna såg Bysans som ett 

instrumentalt verktyg för kristendomen. Ginkels undersökning av monofysiterna ger 

evidens för att till och med de – av kejsarmakten - utstötta och förföljda kristna 

rörelserna såg Bysans som ett verktyg, en språngbräda från vilken den rätta läran kunde 

förmedlas till världens alla människor. Van Ginkel hävdar vidare att imperiet ses som 

kristendomens förkämpe.42 Kyrkohistorikern och teologen John Meyendorff hävdar 

ovanpå det att bysantinarnas teologi byggde ”på ett slags ’förverkligad eskatologi’ som 

                                                 
39 Mango, Byzantium: The Empire of New Rome, s 14-17 
40 Mango, Byzantium: The Empire of New Rome, s 18 
41 Cunningham, Tro i den bysantinska världen, s 156 
42 Van Ginkel, A monophysite historian in sixth-century Byzantium, s 216 



  
 

18 

om Guds rike redan kommit i sin allmakt och som om kejsardömet vore uppenbarelsen 

av denna allmakt i världen och historien”43. 

 Tidigare forskning föreslår således att staten Bysans och den ortodoxa tron i viss 

mån gick hand i hand, men att när det kom till identitet, identifierade sig de ortodoxa 

kristna sig själva som i första hand kristna, och enbart i andra hand bysantinare 

alternativt någon regional identitet. I viss mån, med tanke på det bysantinska rikets 

omfång och dåtidens begränsade kommunikationsmöjligheter, skulle man kunna tala 

om invånarna i det bysantinska riket som en föreställd kollektiv gemenskap.44 Att vara 

bysantinare innebar inte nödvändigtvis att man ”delar samma livsvillkor eller någonsin 

kommer att träffa varandra”45. Den regionala och den religiösa identiteten avgjorde i 

högre grad än den statliga hur man identifierade sig själv som person.46 

 

 
2.1.5 Bysantinska historikers roll under 500-talet 

De bysantinska historikerna var under 500-talet fortfarande präglade av forna grekiska 

historiker så som Herodotos och Theucydides. Den bysantinska 500-tals historikern 

Prokopios är ett gediget exempel på någon som omhuldade och vördade de grekiska 

historikerna och försökte imitera deras litterära stil efter bästa förmåga. Samtidigt var 

den bysantinska världen drastiskt annorlunda från grekernas stadsstatsmyller tusen år 

tidigare. Prokopios och övriga bysantinska historiker såg inte på världen på samma vis 

som grekerna hade gjort. När de bysantinska historikerna upplevde sin omgivning 

gjorde de så med ett ortodoxt kristet filter. De förändrade religiösa förutsättningarna var 

den enskilt mest betydande faktorn när det kom till skillnader mellan de grekiska 

historikerna och de bysantinska. Den nya religiösa föreställningen präglade de 

bysantinska historikerna i närmast allt de skrev. Det är mer sällan än ofta som Prokopios 

och hans likar visar att förklaringsmodellerna drastiskt förändrats. Orsak och verkan 

betraktas ur ett helt nytt perspektiv, där gudomlig nåd ofta beskrivs som avgörande för 

en händelses utfall.47 

 En annan aspekt värd att nämna är de bysantinska historikernas skäl till att skriva 

historia. Om det här presenterar Treadgold en förklaring som grundas i praktisk nytta. 

Historiska verk var menade att redogöra för vilka handlingar som varit framgångsrika 

och vilka som varit katastrofala; läsaren skulle kunna lära sig vilket beteende som var 

                                                 
43 Meyendorff, Bysantinsk teologi: historik och lära, s 318 
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användbart och vilket beteende som var skadligt.48 Genom att säga det här är Treadgold 

egentligen blott ett eko av 500-tals historikern Agathias, som själv utan förbehåll 

medger den subjektiva aspekten av sitt arbete:  

 

But for my part it gives me great pleasure to bring to light all the facts 

that come to my knowledge, to praise what is good about them, and to 

castigate openly and to expose their bad and unsatisfactory side.49 

 

Vidare likställer Agathias – vad han själv kallar – okritisk historieskrivning med ”a  

collection of old wives’ tales”50. Agathias presenterar sålunda sin inställning så pass 

bekymmersfritt att vi bara kan anta att hans inställning till historieskrivning var 

okontroversiell. 

 

 

2.2 Presentation av källmaterial 
 
2.2.1 Agathias av Myrina 

Agathias föddes ca 532 e.v.t. i staden Myrina och var son till en framgångsrik dekurion. 

Agathias blev inte långvarig i Myrina eftersom hans far flyttade till Konstantinopel när 

Agathias var blott tre år. Kort efter ankomsten dog Agathias mor.51 

Agathias erlade sig en kostsam sekundär grundutbildning i Konstantinopel – något som 

var relativt få förunnat.52 I tonåren flyttade han tillfälligt till Alexandria där han 

studerade såväl filosofi som retorik. Merparten av Agathias utbildning under sina vuxna 

år erlade han sig däremot i Konstantinopel inom juridik – en utbildning som ledde till 

att Agathias kunde praktisera juridik och skapa sig ett relativt välstånd.53 

 Agathias fritid spenderades med poesi och vänner. Umgängeskretsen bestod av 

personer i - eller med koppling till – det kejserliga hovet. Agathias umgicks exempelvis 

med Sergius, hovets officiella översättare till persiskan, och Paul, en av kejsare 

Justinianus uppassare.54 Trots sitt intresse för poesi övergick Agathias till att istället 

skriva historia som erbjöd den framgångsrike betydligt högre status. Agathias ansåg att 

hans roll som historiker i första hand inte var att skriva om kejsare som fortfarande 
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levde, och kritiserade således de historiker som skriver historia för egen vinnings 

skull.55 Agathias dog troligtvis år 580 e.v.t.56 

 

2.2.2 Menandros Protector 

Menandros föddes troligtvis år 550 e.v.t. Han var i likhet med majoriteten bysantinare 

en hängiven kristen. Däremot var han, till skillnad från exempelvis Agathias och 

Prokopios, inte av direkt hög börd. Hans far saknade exempelvis en sekundär utbildning 

och om hans yrke nämns inget alls av Menandros, vilket, enligt Treadgold troligtvis 

innebar att det inte var ett statusyrke. Menandros själv däremot, erlade sig en god 

utbildning inom främst juridik. Utbildningen kom dock aldrig till användning eftersom 

att Menandros tämligen hastigt övergav juristyrket för att istället bli historiker.57 Enligt 

honom själv skriver han för att nå framgång. Historiker var väl ansedda och Menandros 

avsåg att höja sin position och skapa ett välstånd.58 

 Menandros fortsätter inofficiellt på Agathias The Histories. Det här innebär att 

Menandros skriver om kejsare som inte nämns i exempelvis Agathias The Histories 

eller Prokopios samlade verk. Samtidigt blickar Menandros tillbaka, och skriver om 

Justinianus, som han blott hade barndomsminnen av.59 

 

2.2.3 Johannes Malalas 

Malalas föddes i Antioch ca 490 evt.60 Han erlade sig en sekundär utbildning och var 

flerspråkig. Malalas talade arameiska, men likt närmast alla andra utbildade bysantinare 

under 500-talet behärskade han även grekiska och latin.61 Malalas var en hängiven 

ortodox kristen, och eventuellt en monofysit.62 Vad gäller Malalas välstånd tillhörde han 

vad man skulle kunna beskriva som en övre medelklass och i paritet med en dekurion 

för en mindre stad. Han arbetade som administratör i stadens tjänst, och var en av 

ungefär 600 personer med motsvarande tjänst. Ungefär 512 e.v.t. hamnar Malalas i 

kejsare Marinus hov.63 Något decennium senare, ca 527-530, färdigställer Malalas 

första, andra och tredje utgåvan av sin bok. Den tredje utgåvan betraktas ofta som en ren 
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hyllning till såväl kejsare som kejsarinna. Den fjärde utgåvan låter sig vänta närapå 30 

år till dess att Justinianus och Teodora avlidit.64 

      Vad gäller Malalas kompetens som historiker anses den av åtminstone Treadgold 

vara undermålig. Malalas använder talspråk i större utsträckning än övriga samtida 

historiker. Hans stil beskrivs som i allra högsta grad informell, och Treadgold hävdar att 

Malalas var den minst framgångsrika bysantinska historikern under sin samtid.65 

Malalas dog kort efter att den fjärde utgåvan av sin bok var färdigställd – blott något år 

efter att kejsaren Justinanus avlidit år 565 e.v.t. 

 

2.2.4 Prokopios av Caesarea 

Av alla bysantinska historiker är Prokopios av Caesarea av moderna historiker ansedd 

vara såväl den främsta historikern som den främsta källan.66 Sanningen om Prokopios 

har på senare tid blivit föremål för akademisk debatt, där bland annat Anthony Kaldellis 

hävdar att vi egentligen vet om vad Prokpoios tyckte och tänkte.67  

 Vad vi däremot vet med någorlunda säkerhet är att Prokopios föddes i Caesarea år 

500 e.v.t. Prokopios tillhörde en av Caesareas rikaste familjer. Han var uppfostrad till 

ortodox kristen och var klart konservativ. Konservatismen kan ses ibland annat 

Prokopios dömande kommentarer om Justinianus val av en lägre stående kvinna till 

kejsarinna.68 Även om Prokopios var tolerant mot hedningar innebär det inte att 

hedendomen i sig hade någon tillflyktsort i Prokopios sinne. Hedendomen skulle 

försvinna, men inte genom förföljelse.69 Att Prokopios var ortodox kristen stärks av det 

faktum att han benämner andra läror som förkastliga.70 

 Prokopios var troligtvis bäst utbildad av samtliga samtida historiker. Han erlade 

sig en utbildning i retorik i området kring Gaza, pratade grekiska såväl som latin och 

var en utbildad såväl som verksam jurist. Den sistnämnda delen av sin utbildning erlade 

han sig i Konstantinopel någon gång efter 518 e.v.t.71 

 Prokopios hade unika möjligheter att skriva om sin samtid. Han fick anställning 

som den bysantinska generalen Belisarios sekreterare och följde denna i vad som verkar 

vara allt han gjorde. Det här innebär att Prokopios var på plats under stora delar av 
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återerövringen av den västra halvan av romarriket. Treadgold menar att Prokopios 

troligtvis skrev flera av Belisarios tal till sina mannar såväl som antecknade detaljerat 

om allt som generalen gjorde under sina kampanjer.72 Inledningsvis bestod dessa av 

defensiva kampanjer mot persiska sassaniderna, men senare, efter 530 e.v.t. flyttades 

Belisarios till västfronten där han förde befäl över den armén som avsåg återerövra 

Italien, Nordafrika och Spanien. Prokopios avslutade sitt uppdrag för Belisarios ungefär 

530 e.v.t. och påbörjade då den text som skulle bli hans historiska gärning: Krigen. 

Prokopios dog ca 561 e.v.t.73 

 

3 Resultatpresentation 
Följande resultatpresentation kommer att väva samman resultat med analys. Resultatet 

är tematiserat efter vilka aspekter av barbarerna som undersöks. Ett exempel skulle 

kunna vara hur attributet mod figurerar som ett tema. Under varje temata presenteras 

inledningsvis den bysantinska synen på barbarerna i relation till det/de attribut som 

temat behandlar. Därefter presenteras direkta och indirekta följder av den synen såväl 

som de bakomliggande faktorerna. Sist analyseras implikationerna, om några, av de 

resultaten för den bysantinska drömmen (fullständig politisk och religiös expansion) så 

som de framställs av källorna. Det är måhända ett uppenbart faktum med tanke på 

studiens kvalitativa natur och omfattningen av materialet, men av utrymmesskäl är det 

nödvändigt att enbart låta vissa utdrag agera redovisningsexempel. Dessa exempel är 

representanter för materialet i sin helhet. 

 
3.1.1 Barbarerna i strid - modiga och fysiskt kapabla 

I ett enda avseende beskrivs barbarerna rent generellt vara värdiga utmanare till 

bysantinarna; mod och styrka är attribut som tillskrivs barbarer utan förbehåll. 

Samtidigt är mod och styrka något som källorna anstränger sig för att injicera i den 

bysantinska soldaten. Agathias går så långt i sin beskrivning av vissa barbarers fysiska 

styrka att han genrehoppar från historieskrivning till fiktion. Ett exempel är när 

Agathias nämner hur en av goternas ledare vid namn Aligern skjuter pilar ”with such 

incredible speed that, if they happened to strike against a stone or some other hard 

object, they smashed it to pieces with the sheer force of their trajectory”74. Agathias 

nöjer sig inte där, utan fortsätter att beskriva hur Aligern skjuter en pil med sådan kraft 
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mot en romersk officer att pilen passerar genom en sköld och en bröstplåt av järn för att 

sedan passera rakt genom personens kropp.75 Det här är ur ett naturvetenskapligt 

perspektiv minst sagt föga troligt och således sannolikt uppdiktat av Agathias för vad 

jag antar är dramatikens skull. Det säger dock något om Agathias syn på barbarernas 

fysiska styrka och mod. Nämligen att han inte har några som helst problem att betrakta 

barbarer som kapabla till modiga såväl som fysiskt mycket imponerande gärningar. 

Agathias beskriver mer ofta än sällan hur barbarer betraktas som modiga och starka. När 

Agathias beskriver Fulkaris, en av herulernas ledare, hävdar Agathias att Fulkaris var ”a 

brave and utterly fearless man”76 som gärna ledde sina styrkor genom att själv delta i 

fronten tillsammans med sina soldater.77 Det går ingen nöd på beskrivningarna av den 

fysiskt kapabla och modiga barbaren. Däremot behandlas inte alla barbarer på ett 

liknande vis. Även om fysisk styrka och mod är delar av den schablonbild som 

bysantinarna satt i system, finns exempel på hur bysantinarna skiljer på olika folkslag 

när de bedömer barbarernas förmågor. Prokopios återger exempelvis hur morerna 

betraktas som ”de sämsta krigarna”78.  

 Källorna skapar distinktion mellan olika barbarer särskilt när det kommer till en 

praktisk kontext. Den bysantinska generalen Belisarios jämför, i sina tal till sina 

soldater, olika barbarer med varandra. Perser, morer, vandaler och skyther – samtliga 

beskrivs utgöra olikheter på slagfältet. Faktorer som skiljer sig åt 

är framförallt färdighet, utrustning, mod, stridsvilja och erfarenhet.79 Den här beskrivna 

skillnaden bör dock vara en i många avseenden ärlig återgivning av verkligheten. 

Ärligheten kommer sannolikt av det praktiska faktumet att en general inte har råd att 

skapa falska bilder av sina fiender i andra avseenden än propaganda. Vad som däremot 

tycks vara ett återkommande och sannolikt konstlat inslag är de beskrivningar av 

barbarer i bysantinsk tjänst. Den bysantinska armén bestod delvis av legosoldater. 

Legosoldaterna var inte sällan massageter, morer eller goter. Dessa var för de 

bysantinska historikerna ett tacksamt verktyg att använda för att orsaksförklara förluster 

och/eller annan svaghet. Ett exempel på en sådan orsaksförklaring är inför en strid mot 

vandalerna i Nordafrika. Då orsaksförklaras den bysantinska rädslan inför striden 

genom att skuldbelägga bysantinarnas allierade. Det är förstås de ”opålitliga 
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morerna[s]”80 fel att bysantinarna är rädda, menar Prokopios. De bysantinska soldaterna 

är rädda, inte därför att de fruktar fienden men istället eftersom deras allierade är 

opålitliga. Den bysantinska rädslan beskrivs indirekt vara legitimerad och utgör således 

inte någon form av bysantinsk självinsikt/självkritik. 

 Källorna ger inget säkert stöd för att den bysantinska uppfattningen om barbarers 

mod och styrka skulle påverka den bysantinska synen på en religiös och politisk 

expansion av riket, mer än att dessa attribut uppfattas göra det praktiskt svårare (eller 

enklare) för bysantinarna att lägga under sig Barbaricum. Det är viktigt att komma ihåg 

att barbarernas mod och styrka även bör ses som bysantinska försök till att 

orsaksförklara förluster. Sällan uppges bysantinarna ha förlorat slag på grund av andra 

bysantinska svagheter, och även när det sker betraktas det som nyss nämnt som legitimt 

eftersom att skulden överförs till barbarerna i sådana lägen. Barbarernas beskrivna 

styrka och mod bör därmed ses som en praktisk fråga snarare än en kompatibilitetsfråga. 

Källorna gör förvisso allt för att bygga upp en positiv bild av bysantinarna, men 

samtidigt är det uppenbart att det inte också hindrar en positiv bild av barbarernas 

förmågor. Bysantinarna och barbarerna uppfattas således inte som varandras diametrala 

motsatser i detta avseende, eller ens särskilt olika, och på så vis har mod och styrka 

visat sig vara faktorer som tangerar irrelevans med tanke på undersökningens syfte. 

 Det här är möjligtvis ett resultat som faller inom nödvändighetens domän. För om 

bysantinarna verkligen var överlägsna i allt, hur skulle bysantinarna då ha kunnat 

orsaksförklara förluster i krig och samtidigt vara koherenta? En partiell lösning finner 

bysantinarna i Gud. Källorna åberopar nämligen orsaksförklaringar som utgår från att 

bysantinarnas förluster i strider är Guds straff. Malalas orsaksförklarar förluster (och i 

princip allt annat också) genom konsekventa hänvisningar till gudomligt ingripande 

eller så kallade ”Wrath of God”81. Även Menandros tenderar att presentera 

uppfattningen att Gud orsakar förlusterna. I Menandros verk går exempelvis följande att 

finna efter en förlust mot sassaniderna: ”This was God’s way of punishing the excessive 

good fortune of the Romans”82. Bysantinologen Cyril Mango är av en liknande 

uppfattning och menar att bysantinarna genom alla tider sett förluster av territorium som 

Guds straff mot bysantinarna snarare än barbarernas seger.83 Oavsett de återkommande 
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teologiska orsaksförklaringarna erkänns barbarerna som, om inte överlägsna, så 

åtminstone bysantinarnas likar. 

 
3.1.2 Barbarernas mentalitet - arroganta, skrytsamma och fräcka 

Källorna ger konsekvent prov på hur barbarerna uppfattades att vara enligt bysantinarna. 

Vanligast förekommande beskrivningar var sådana som rörde skrytsamhet, arrogans, 

illojalitet och fräckhet. 

 Vad gäller barbarernas skryt kan vi finna flera exempel från särskilt Menandros 

där han redogör just för barbarernas skrytsamma natur. Menandros skriver bland annat 

följande om en turk: ”as is naturally the case with the barbarians he declared boastfully 

that…”84. Menandros avslöjar här flera aspekter av uppfattningen av barbarerna. 

Menandros menar att barbarer är skrytsamma, att turkarna betraktas som barbarer och 

att barbarernas skryt är något som ses som naturligt. Menandros förväntar sig inte att 

barbarerna ska bete sig på något annat vis än skrytsamt. Slutsatsen stärks av att 

Menandros konsekvent låter skryt och barbar figurera i samma mening. Det förefaller 

därför vara troligt att Menandros utsagor om barbarernas skryt inte kan betraktas som 

sprungna ur en individ, men snarare en del av en systematiserad bysantinsk bild av 

barbarerna. Barbarernas skryt presenteras som alldeles för allmängiltigt och självklart. 

Vidare bemödar sig inte Menandros ens med någon form av uppbackandes 

argumentation vilket tyder på att han för sig med helt okontroversiella påståenden.  

 Källorna visar även prov på hur barbarernas skryt förväntades ha gränser. 

Menandros återger här ett sändebuds svar på avarernas krav om ekonomisk förlikning i 

ett diplomatiskt ärende: 

 

Furthermore, the Emperor had decided to give you money and handed it to envoys to 

you. But when he learned of your arrogance, your boasting beyond the usual 

barbarian posturing and your words with their insolent threats far beyond your 

powers, he, being a shrewd man, did what was appropriate.85 

 

Innehållet i korrespondensen ger utrymme för flera intressanta slutsatser. Dels föreslås 

barbarernas skrytsamhet ha en gräns. Bysantinarna förväntade sig förvisso att 

barbarerna skulle vara skrytsamma, men samtidigt är den förväntade nivån av 

skrytsamhet inte satt så högt att individer inte kunde överskrida den.  
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Vidare är implikationerna av bysantinarnas reaktioner på barbarernas ovanligt höga nivå 

av skryt att själva inställningen till den delen av Barbaricum som utgörs av avarerna 

påstås påverkas. Samtidigt är det ofrånkomligt att det faktiskt inte är uppfattningen om 

barbarernas skryt som (om man får tro Menandros återgivning av sändebudet) är 

orsaken till konflikten. Vad som orsakade konflikten var istället att bysantinarnas 

förväntning på barbarernas skrytsamhet upplevdes överskridas. Den normala nivån av 

barbarernas skryt upplevdes således inte som ett hinder, men ett övertramp av den 

bysantinska förväntningen verkar ha upplevts som ett problem: ”boasting beyond the 

usual barbarian posturing”86. Vidare tycks skryt vara ett attribut som tillskrivs samtliga 

barbarer i samtliga delar av Barbaricum. Källorna gör följaktligen ingen skillnad på om 

det är barbarer av slaget avarer, turkar, perser eller goter som omskrivs. 

 Utöver skryt tillskrivs barbarerna arrogans. Precis som skryt är arrogans något 

som uppfattas förekomma i hög grad bland barbarer. När den hunniska stammen 

kutrigurerna plundrade den bysantinska landsbygden i Thrakien tillämpade den 

bysantinska kejsaren en strategi som bara kan beskrivas som bysantinsk. Han 

kontaktade kutriguerernas rivaler, uigurerna, som var lejda av bysans som en 

legosoldatsarmé. Den bysantinska kejsaren avslöjade för uigurernas ledare, Sandilch, att 

kutrigurerna stulit den summa som var menad att utgöra betalningen till Sandilch och 

den uiguriska stammen. Agathias beskriver i den kontexten hur Sandilch ”fell at once 

into a rage and was eager to punish the Cotrigurs there and then for their insolence, a 

predictable reaction in a man with the arrogant and mercenary mentality of a 

barbarian”87. Här beskrivs barbarernas mentalitet som en präglade av legosoldatstänk 

och arrogans. Raseri, arrogans och legosoldatsattityd är något som fogas in under, och 

delvis utgör, den typiska barbaren. Agathias upplever nyss nämnda attribut som så 

kopplade till den typiske barbaren att han benämner agerande utifrån de attributen som 

förutsägbara. Även Prokopoios stämmer in i kören och sjunger ofta om barbarens 

aggressioner. Refrängen lyder då ofta ungefär så här: ”swelling with rage against the 

Romans”.88 

 Förutom att barbarerna tillskrivs en hel räcka, för bysantinarna, negativa attribut, 

tycks dessa även upplevas vara i obalans. Barbarerna beskrivs som obalanserade och 

känslodrivna, medan bysantinarna menas vara balanserade och förnuftsdrivna. 

Självklart förekommer beskrivningar av bysantinska individer som tangerar 
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uppfattningen om barbarerna, men dessa verkar framställas som undantag snarare än 

regel, medan liknande beteende för barbarerna beskrivs som regel snarare än undantag. 

Det är antagligen därför som Prokopios beskriver en bysantinsk statsman som han själv 

avskyr som en outbildad analfabet utan gudstro och skam, helt driven av lust med 

dagliga inslag av frosseri, våld, alkohol och sex.89 Det bör inte betraktas som en slump 

att någon som Prokopios beskriver som ”the basest of all men”90 tillskrivs attribut som 

ligger nära vad som verkar vara den bysantinska schablonbilden av barbaren. 

 

 
3.1.3 Barbarernas religion - grymma gudar och vanföreställningar 

Det finns inte blott en religion i Barbaricum. Barbaricum består som tidigare nämnt av 

en pluralitet av trosuppfattningar, kulturer och samhällssystem. Men det finns en 

uppfattning om att världen utanför det bysantinska riket består av vad som kallas för 

Barbaricum – barbarernas land. Frågan är således om det finns en etablerad bysantinsk 

attityd mot barbarernas olika religiösa föreställningar eller om dessa föreställningar 

behandlas på vitt skilda vis, samt hur den här uppfattningen integrerar med källornas 

beskrivningar av den politiska och religiösa expansionen. 

 Undersökningen av källorna ger starka indikationer på att bysantinarna ser på 

Barbaricum som religiöst bakåtsträvande och som ett vanföreställningarnas område. 

Källorna erbjuder ett närmast oräkneligt antal uttalanden om andra religioner än den 

bysantinska som något förkastligt. När Agathias beskriver den persiska religionen, 

zoroastrismen, väljer han att nämna den som ”degenerate”91. Det är inledningsvis en 

föga förvånande eller komplex bild av barbarernas religiositet som målas upp. Vid en 

första genomläsning är det närmast uteslutande den negativa bilden av barbarernas 

trosföreställningar som är mest lättillgänglig. Vid närmare granskning förefaller 

situationen förvisso fortfarande var som så att religiösa föreställningar andra än den 

ortodoxa kristna ses ned på, men att inställningen till förhållandet mellan idén om 

barbarer och den kristna tron är betydligt mer komplext. 

 Menandros nämner en persisk magus (ung. zoroastrisk präst) vid namn Isaozites, 

som Menandros menar att han själv beundrar: ”I admired the man”92. Det är inte för 

Isaozites persiska position som magus som Menandros beundrar honom. Det är snarare 

troligtvis omständigheterna runt Isaozites konvertering till kristendomen som ligger 
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bakom. Isaozites konverterade nämligen till kristendomen och korsfästes av perserna 

som straff. Menandros tycks vara tagen av hur Isaozites vägrade ge upp sin nyfunna 

kristna tro trots hot om säker död. Menandros skriver till och med ett hexameter 

epigram i Isaozites ära. Det lyder: 

Once I, Isaozites, was a magus amongst the Persians, Hanging my hopes 

upon a deadly delusion. When fire was devouring my city I came to its aid, 

And a servant of Christ came too. All-mighty He quenched the force of the 

flame, but I, in defeat won a holier victory. 93 

 

Menandros uppger vidare med egna ord att han avser att prisa den persiska barbaren: 

”When I learned of this and because I admired the man, I decided to write an hexameter 

epigram worthy of this servant of God, though he was a barbarian”94. Det förefaller vara 

som så att det faktum att barbaren är kristnad innebär att det är fritt fram att beundra 

honom. Samtidigt tycks barbarstämpeln inte, på ett avgörande vis, vara påverkat av det 

faktum att barbaren konverterat – stämpeln kvarstår. Implikationerna är att religionen 

ensamt inte tillintetgör bysantinarnas uppfattning om en barbar som just en barbar. Det 

krävs, för att barbaren ska försvinna och ersättas av bysantinaren, även en icke-teologisk 

ingrediens. 

 Menandros avslöjar i en intressant passage sin inställning till de delar av 

Barbaricum som redan är kristnade eller mer ackurat: innehåller en inte obetydlig 

mängd kristna. Menandros berättar hur en kristen perser kallad Sebokhth skrev till den 

bysantinska kejsaren Justin i hopp om att avstyra ett bysantinskt militärt angrepp. 

Sebokhth försöker övertala kejsaren genom att hänvisa till att ett angrepp kommer att 

leda till att kristna dör. Menandros återger Sebokths ord:  

… and that even if it did so turn out and the Romans prevailed, the 

aftermath of their victory might turn against them. For if they entered 

Persian territory and penetrated a very long way into it, they would find that 

all held the same religious beliefs as they, and so, if they chose to kill such 

people, they themselves would in their turn be vanquished. Christians 

should not sharpen their swords against fellow-believers.95 

Det intressanta är inte Sebokths vädjan till den bysantinska kejsaren, det intressanta är 

hur Menandros uppfattar den vädjan. Menandros tillägger senare nämligen att ”Justin, 
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however, did not intend to be restrained by these very fair and reasonable words”96. Det 

verkar således som att Menandros motsätter sig att delar av Barbaricum införlivas med 

dödligt våld om det drabbar kristna. Det är även möjligt att Menandros faktiskt 

motsätter sig den bysantinska staten som aktör i spridningen av kristendomen. Men 

mest troligt är snarare det faktum att perserriket, som uttalandet ovan behandlar, var på 

god väg att kristnas. Likt Agathias syn på frankerna är det således plausibelt att 

Menandros, med tanke på kristnandets framgång, antingen hoppas på att kristendomens 

spridning når slutgiltig seger i perserriket, eller också att när ett område väl har 

kristnats, är behovet av politisk integration inte lika stort. Agathias har en liknande 

inställning till de barbarer som håller liknande eller samma trosuppfattning som den 

bysantinska, även om Agathias, som vi senare kommer att återkomma till, är betydligt 

mindre tolerant mot icke-kristna. 

 När Agathias beskriver frankerna gör han så i närmast uteslutande goda ordalag. I 

kontexten frankisk besittning av den gamla grekiska staden Marseille, menar Agathias 

att frankernas närvaro förvisso lett till en barbarisering av staden, men att stadens 

värdighet inte har berövats helt. Anledningen till frankernas inte fullt så destruktiva 

påverkan på staden uppges av Agathias vara:  

… for the Franks are not nomads, as indeed some barbarian peoples are, but 

their system of government, administration and laws are modelled more or 

less on the Roman pattern, apart from which they uphold similar standards 

with regard contracts marriage and religious observance. They are in fact 

all Christians and adhere to the strictest of orthodoxy.97  

Vidare hävdar Agathias att frankerna av honom uppfattas som ”extremely well-bred and 

civilised and as practically the same as ourselves except for their uncouth style of dress 

and peculiar language”98. Frågan är då vilken roll frankerna som delar likheter med 

bysantinarna spelade i det bysantinska projektet? Det finns indikationer på att frankerna 

av undersökta källor sågs på som en lösning snarare än ett problem gällandes den 

bysantinska expansionen. Eftersom likheter förekom, framförallt inom det religiösa, 

verkar åtminstone Agathias mena att frankerna kan ses på som en civiliserad ö i det 

annars så dunkla Barbaricum. Där nomader betraktas som bysantinarnas antites ses 

frankerna på som en närmast förverkligad del av det bysantinska projektet. Det här trots 

att frankerna inte på något vis var underkastat det bysantinska riket. 
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Om frankernas effekt på närliggande delar av Barbaricum vad gäller religiös tillhörighet 

säger Agathias att ”contact with the Franks is having a beneficial effect and is reforming 

them in this respect too; already it is influencing the more rational among them and it 

will not be long, I think, before a saner view wins universal acceptance”99. Frankerna 

föreslås utgöra en positiv reformatorisk kraft inom Barbaricum. Ingenstans finner jag att 

Agathias vill se en förändring av frankernas situation utan verkar istället omfamna deras 

plats inom Barbaricum. Att frankerna är kristna verkar av Agathias upplevas som, om 

inte ensamt tillräckligt, så åtminstone som den primära delen av den bysantinska 

drömmen. Frankernas världsliga underkastelse verkar sålunda vara sekundärt och är 

ingenting som Agathias förfäktar med samma glöd som kristendomens spridning. 

 
3.1.4 Barbarernas förstånd – efterblivna och förnuftslösa 

När det kommer till beskrivningen av barbarers intellektuella kapacitet erbjuder 

samtliga källor rikliga exempel på att bysantinarna såg barbarerna som kraftigt 

underlägsna. Källorna anstränger sig för att i alla sammanhang orsaksförklara till 

exempel barbarers förluster i strid till att de varit korkade. Men även inom det civila 

betraktas barbarer som underlägsna vad gäller mental kapacitet. När Agathias beskriver 

en barbars förmåga att hålla tal påpekar han att barbaren var en ”anmärkningsvärt 

begåvad talare” men tillägger: ”för en barbar”100. Det är tydligt att Agathias dömer 

bysantinare och barbarer efter olika måttstockar. Barbarerna förväntas inte kunna nå upp 

till bysantinarnas nivå. Enskilda bysantinare bedöms efter det bysantinska idealet och 

enskilda barbarer jämförs med bysantinarnas uppfattning om barbarer som helhet. När 

Agathias redogör för den persiska kungens rykte som en intellektuell och beläst 

människa har han därför svårt för att tro på den informationen. Det blir snabbt tydligt att 

det är det faktum att den persiska kungen är en barbar som är skälet till Agathias tvivel:  

 

Personally, I could never bring myself to believe that he was so remarkably 

well-educated and intellectually brilliant. How could the purity and nobility 

of those time-honoured writings with all their exactitude and felicity of 

expression be preserved in an uncouth and uncivilized tongue? Yet if people 

were to praise him on the score that, in spite of being a Persian and in spite of 

being weighed down with the cares of empire and the responsibility of 

governing so many nations, he still showed some interest in acquiring a 

smattering of litterature and liked to be considered something of a dilettante, 
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in that case I should add my own voice to the general chorus and should not 

hesitate to regard him as superior to the rest fo the barbarians.101 

 

Återigen jämför Agathias barbaren med den generella idén om barbarer. Det 

framkommer här att barbaren enbart kan vara överlägsen andra barbarer. Hur påverkar 

då synen på barbarernas intelligens såväl som deras förmåga att tänka rationellt den 

bysantinska drömmen? Källorna tycks mena att rationalitet är en förutsättning för det 

bysantinska projektet. Bysantinarna utgår från att deras föreställning är, inte bara 

rationell, men den mest rationella åskådningen som går att anta. Följden är att alla som 

vägrar omvända sig till ortodox kristendom därför är irrationella. De barbarer som 

faktiskt är rationella (i bysantinsk mening) verkar således ha en plats i ett föreställt 

bysantinskt universellt kristet rike. För de som inte är rationella har Agathias ett 

synnerligen drakoniskt förslag till lösning:  

 

… the irrationality and folly of their beliefs can hardly fail, I think, to strike 

even those who practise them, unless they happen to be complete fools, and 

as such can easily be eradicated.102 

 

Agathias förväntar sig att den rationalitet som den bysantinska tron menas utgöra väl 

placerad jämte barbarers motsvarighet, leder till att de som är rationella konverterar, och 

de barbarer som inte är rationella istället utgör goda skäl till bysantinsk militär 

intervention. Agathias erbjuder på så vis en situation där förlust inte är möjlig. Antingen 

är barbarerna rationella och konverterar till kristendomen, eller också är de irrationella 

och enkla att utrota. Den interna logik som Agathias använder sig av är en intellektuellt 

och praktiskt gynnsam språngbräda för att rationalisera ett händelseförlopp utan att 

behöva ifrågasätta barbarstämpelns giltighet eller den bysantinska uppfattningens 

legitimitet. 

 Bysantinarna har inte blott föreställningar om barbarens intellektuella verksamhet 

i vad som enbart är idévärld. Produkten av barbarens och bysantinarnas märkbara 

skillnad i rationellt tänkande kan, enligt bysantinarna, även ses som manifesta i 

barbarernas samhällen. De vita hunnerna utgör ett adekvat exempel på hur bysantinarna 

ser på barbarernas förmåga att snickra ihop samhällen och hur den varierande grad av 

samhälle som existerar förväntas se ut. Om ephtalitaerna (de vita hunnerna) skriver 
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Prokopios följande: 

 

For they are not nomads like other Hunnic peoples, but for a long period have 

been established in a goodly land. As a result of this they have never made 

any incursion into the Roman territory except in company with the Median 

[persiska] army. They are the only ones among the Huns who have white 

bodies and countenances which are not ugly. It is also true that their manner 

of living is unlike that of their kinsmen, nor do they live a savage life as they 

do; but they are ruled by one king, and since they possess a lawful 

constitution, they observe right and justice in their dealings both with one 

another and with their neighbours, in no degree less than the Romans and the 

Persians.103 

 

De vita hunnernas rättvisa och diplomati beskrivs vara på samma nivå som de persiska 

och romerska motsvarigheterna. Det är en sällsynt företeelse att god diplomati och 

rättvisa nämns i samband med barbarer. Undantagen är frankerna och nyss nämnda vita 

hunner. Vad gäller övriga barbarer betraktas de i det här avseendet som efterblivna. Det 

skulle möjligtvis kunna vara som så att Prokopios är fascinerad över vad som han själv 

måste betraktat som en progression från den absoluta barbaren (nomader) till en 

civilisation som påminde om den bysantinska. Det är möjligt att Prokopios ser den 

utvecklingen som positiv, ett förnuftets seger över den barbariska naturen. Samtidigt är 

den här hyllningen signifikant eftersom den ortodoxa kristendomen inte ens nämns och 

således inte verkar vara en nödvändig faktor för att specifika barbarer ska betraktas med 

värdighet. 

 Intressant är även att Prokopios, som överlag inte är särskilt positiv till perserna, 

avslöjar att den persiska diplomatin och rättvisan trots allt (Prokopios nämner oftast 

perserna som klart bakåtsträvandes och efterblivna i det här avseendet) kan jämföras 

med den bysantinska. Vad gäller perserna är det här en tämligen vanlig företeelse, att 

källorna verkligen försöker etablera en bild av perserna som ett typiskt barbarrike men 

att en annorlunda uppfattning faktiskt tenderar att sippra igenom. Det skulle mycket väl 

kunna vara  som så att perserna är en alldeles för signifikant makt för att andrafieras på 

ett övertygande vis. Barbarrikena framställs egentligen aldrig som  
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3.1.5 Barbarernas natur – väsensskilda men formbara 

Vi har sett hur barbarernas sätt att vara uppfattats av bysantinarna. En fråga som återstår 

är hur bysantinarna ser på varifrån barbarernas barbarism härstammar från? Prokopios 

och Agathias erbjuder möjligtvis någon form av ledtråd. När Prokopios kommenterar en 

barbars våldsamma handlingar menar Prokopios att ”hans [barbarens] verkliga motiv 

var det medfödda våld och den rovgirighet som karaktäriserar barbarernas beteende”104. 

Prokopios introducerar således tanken om barbarernas karaktär som någonting medfött 

och eventuellt statiskt. Agathias ger en annan (men inte nödvändigtvis inkompatibel 

bild) av barbarernas natur: ”Among the most distinguished of the commanders was a 

man named Theodore, a Tzanian by birth who had been brought up among Romans and 

had already lost the barbarian ways of his homeland and become quite civilized”105. 

Agathias visar att han anser att det är möjligt att förändra barbarernas karaktär genom 

att inkorporera dem i det bysantinska riket. Barbarernas karaktär är inte oföränderlig. 

Samtidigt avslöjar inte Agathias huruvida han likt Prokopios anser att alla barbarer - 

oavsett hur civiliserade de blivit - riskerar att se den barbariska naturen bryta igenom 

den bysantinska civilisationens möda. Det är således oklart om bysantinarna menar att 

den bysantinska socialiseringen agerar ett hopplöst plåster eller ett permanent botemedel 

mot barbarernas sätt att vara. Prokopios verkar se barbarens natur som något essentiellt 

annorlunda och permanent, medan Agathias talar om något inte fullt lika statiskt och 

oöverkomligt. Det är dock viktigt att komma ihåg att den primära ambitionen i mötet 

med barbarerna tycks ha varit att kristna dem. Det är sannolikt så att en förvandling från 

barbar till bysantinare bättre beskrivs som en förvandling från hedning till kristen. 

 
 

 

4 Resultatdiskussion 
 

4.1 Barbaricum och Orienten 

Resultaten indikerar att Bysans hade någon form av motsvarighet till västerlandets 

orientalism. Med det menar jag att det inom det bysantinska rikets mer privilegierade 

grupp fanns en så pass etablerad föreställning om Barbaricum och barbaren att vi 

sannolikt talar om något som satts i system. Slutsatsen om en gemensam väletablerad 

föreställning kan dras från framförallt tre återkommande observationer. 1) Likhet. 
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Källorna beskriver barbaren och Barbaricum på ett likartat vis och utifrån likartade 

premisser. 2) Självklarheten. Källorna redogör för barbarernas vara utan att ens försöka 

sig på att argumentera för den redogörelsens utseende. Författaren förväntar sig inte att 

informationen ska vara kontroversiell. Vidare förväntar sig författaren att texten ska 

läsas av (i det här avseendet) likasinnade. 3) Viljan. Källorna anstränger sig för att 

etablera bilden av barbaren oavsett kontext. 

      När vi talar om Bysantinarnas syn på Barbaricum skulle vi således kunna tala om en 

slags proto-orientalism – en systematiserad syn på Barbaricum och barbaren som i vissa 

begränsade avseenden kan ses som bysantinarnas motsvarighet till västerlandets syn på 

Orienten. Det är även rimligt att anta att likt Orienten kan Barbaricum betraktas som en 

konstruktion. Det är självklart en uppenbar sanning i den mening att Barbaricum är ett 

bysantinskt begrepp som inte på något vis omhuldades av de områden som utgjorde 

Barbaricum. Det är en bysantinsk term (eg. latinsk) för världen utanför Bysans, precis 

som att barbar är en bysantinsk (eg. grekisk) term för alla icke-bysantinare. Vad som 

faktiskt bygger upp och utgör den här begreppsliga konstruktionen är vad Said talar om 

som ”detaljerad logik som inte på vanligt enkelt sätt styrdes av den empiriska 

verkligheten utan av en hel uppsättning önskningar, förträngningar, satsningar, och 

projektioner”106. Exakt hur diskrepansen mellan Barbaricum som konstruktion och 

verklighet ser ut är en betydligt svårare fråga att svara på. Men där diskrepansen är som 

minst är när man betraktar de många orsaksförklaringar som figurerar barbarerna.  

 Det är också i orsaksförklaringarna som själva syftet med barbaren och 

Barbaricum är som tydligast – att skapa det bysantinska genom att sätta det i kontrast 

till något annat. Det är således barbaren som stereotyp som skapar och ger legitimitet till 

den bysantinska självbilden. Loomba hävdar att stereotyper förutom det rent praktiska 

syftet att reducera komplexa idéer och bilder till en hanterbar form, framförallt är 

menade att ”perpetuate an artificial sense of difference between ’self’ and ’other’”107. I 

det avseendet är barbaren den mest tacksamma kontrasten att använda som verktyg i 

såväl den bysantinska förklaringsarsenalen som det bysantinska identitetsskapandet. 

 Vad gäller förväntningen på barbaren och Barbaricum är den, som tidigare nämnt, 

i stort sett enhetlig och ger ett visst stöd åt existensen av en systematiserad uppfattning. 

Men ingen regel utan undantag. I källorna finns nämligen en tendens att regionalisera 

Barbaricum, att inte helt släta över de skillnader mellan folkslag, politiska system, 
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religioner och beteenden som finns i Barbaricum och nedtecknas av bysantinarna. I det 

här avseendet är proto-orientalismen inte lika starkt förankrad i en statisk syn som den 

moderna orientalismen. Variationen i beskrivningen av den andra liknar snarare Ania 

Loombas kritik mot postkoloniala teorier i det avseendet att den varit för fokuserad på 

motsatspar och enhetlighet. Istället, menar Loomba, är postkolonialismen inte homogen 

eftersom kolonialismen i sin natur inte var, vad Loomba benämner som, ”a monolithic 

operation”108. Även om det i allra högsta grad förekom en generaliserande andrafiering 

av alla icke-bysantinare till att utgöra barbarer, finns det subtilare nivåer på vilka 

främlingar beskrivs. 

 Samtidigt ska vi inte undangömma den uppenbara bysantinska viljan att 

stereotypisera barbaren och Barbaricum. Bysantinarna definierar sig själva inte enbart 

som kristna eller som bysantinare, men också (mellan raderna) som barbarens antites. 

Barbaren blir ett verktyg menad att ge det bysantinska en i verkligheten manifesterad 

kontrast. Den av bysantinarna nedtecknade barbaren har sin existens att tacka den 

bysantinska civilisationens vilja att ge mening åt sig självt. På så vis existerar en 

märklig självmotsägelse i den bysantinska världsbilden. Bysantinarna är fullt kapabla 

till att detaljerat redogöra för skillnaderna mellan exempelvis goter, perser, hunner, 

morer och ostrogoter, och samtidigt helt hängivna föreställningen om barbaren. 

Självmotsägelsen hade förstås inte existerat om begreppet barbar hade varit tomt så när 

som på dess definition: icke-bysantinare. Men barbar är inte blott ett begrepp vars 

existens kommer från praktisk nödvändighet att kunna skilja på bysantinarna och alla 

andra, det egna och det främmande. Barbar är ett begrepp som av bysantinarna ges 

substans som vida överskrider dess språkliga innebörd. 

  
4.2 Den bysantinska barbaren 

Bysantinarna förväntade sig att barbarerna skulle bete sig, tänka och känna på ett 

särskilt vis. Den bild av barbaren som ges av de undersökta källorna utgörs av en 

karaktär som var väldigt annorlunda bysantinaren. Det är ett motsatspar som eftersträvas 

av de bysantinska författarna och det är ett motsatspar som också levereras; den 

bysantinske barbaren var i allra högsta grad föreställd att vara på ett sådant vis som 

bysantinaren inte var. Barbaren var en bysantinsk konstruktion som fick sin existens 

berättigad genom ett bysantinskt behov. 
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Den bysantinska bilden av barbaren är förhållandevis nyanserad. Inte tillräckligt så för 

att slita sig från motsatsparens domän, men undantaget det fundamentala framstår 

föreställningen om barbaren som relativt flexibel. Är det något enskilt, enkelt och 

bekvämt generaliserandes som går att få ut av forskningen är det följande: barbaren 

uppfattas vara känslostyrd medan bysantinaren menas vara förnuftsstyrd. I det 

avseendet betraktade således bysantinarna barbaren ur ett närmast aristoteliskt 

perspektiv – bysantinarna tillskrivs attribut som är förnuftsrelaterade medan barbarerna 

tvingas se sig själva fylla utrymmet mellan djur och människor. Det här visade sig i 

barbarernas problemlösning. Barbaren menades vara snabb till att lösa problem med 

våld och lika snabb på att skapa problem genom sitt vilda humör. Diplomati var, om 

inte bortkastad på barbarerna, så åtminstone oförutsägbar och i vissa stunder (för 

bysantinarna) totalt obegriplig. 

 Barbaren är sammanfattningsvis ett intellektuellt efterblivet och fysiskt vidunder 

med närmast övermänsklig styrka som härjar sig genom sin djurlika existens driven av 

känslor, lust och raseri. Barbaren har märkliga och framförallt grymma seder och tillber 

lika märkliga och grymma gudar. Barbarernas språk betraktas som klumpigt och inte 

kapabelt till att fånga komplexa tankar eller stilfulla uttryck.  

 Det är en närmast mystisk bild av barbaren som målas upp. Barbaren är på många 

sätt bysantinarnas antites – en fullkomlig motpart till vad bysantinarna själva anser sig 

vara. Barbaren är en bysantinsk konstruktion som utgör ett totalt främlinggörande av 

allting icke-bysantinskt. Bysantinarnas beskrivning av barbarerna är i det här avseendet 

väldigt likt Västerlandets beskrivning av främmande folk. Loomba sammanfattar den 

bilden av främlingen som framkom i modernare europeisk kontext: 

 

… if colonised people are irrational, Europeans are rational; if the former are 

barbaric, sensual and lazy, Europe is civilisation itself, with its sexual 

appetites under control and its dominant ethic that of hard work; if the Orient 

is static, Europe can be seen as developing and marching ahead; the Orient 

has to be feminine so that Europe can be masculine.109 

 

Loombas sammanfattning av den typiska främlingen, så som den är konstruerad av 

européer, skulle likaväl kunna fungera som en sammanfattning av bysantinarnas bild av 

allting icke-bysantinskt. Barbarerna är irationella, lata, sexuellt drivna och statiska. 

Barbaren är således ett typexempel på hanteringen av främlingar. 

                                                 
109 Loomba, Colonialism/postcolonialism, s 45 
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4.3 Barbaren och drömmen om det universella kristna riket 

Hittills har vi etablerat att det finns skäl att anta att en systematiserad bild av barbaren 

och Barbaricum existerar. Bysans förhållningssätt till Barbaricum kan med fördel ses 

som en slags proto-orientalism – en närmast imperialistisk utgångspunkt där den 

grundläggande premissen är att bysantinarna är överlägsna barbarerna. Den här 

föreställningen verkar, till stor del, ha betraktats som ontologiskt orubblig, statisk i sitt 

förhållande till tid och rum och mycket motståndskraftig mot den empiriska 

verkligheten. Den bysantinska inställningen till Barbaricum kan således sägas dela 

likheter med västerlandets inställning till Orienten. En klar skillnad är att det enligt 

vissa akademiker hävdas existera någon slags driv efter ett universellt kristet imperium 

under bysantinsk flagg. Bysantinarna ville sprida sitt imperium och förvandla 

barbarerna till bysantinare och religiöst oliktänkande till ortodoxa kristna. 

 Frågan är då hur den här systematiserade bilden av barbarerna påverkade den 

påstådda bysantinska ambitionen att skapa ett universellt kristet imperium. Det 

förefaller som om att förväntningen på barbaren till viss del påverkade det bysantinska 

projektet. Tittar vi på de grundläggande attributen som bygger upp begreppet barbar, 

kan vi se att olika attribut ger olika resultat. Det faktum att barbarerna betraktades som 

fysiskt ståtliga och modiga tycktes inte påverka inställningen på ett avgörande vis. Det 

var mer av en pragmatisk faktor att ta hänsyn till vad gäller den militära expansionen. 

Samtidigt verkar mod och styrka ha varit föredragna orsaksförklaringar till bysantinska 

förluster i strid. Det här kan ha berott på att bysantinarna såg sig själva som 

förnuftsdrivna varelser, medan barbarerna betraktades som slavar till sitt begär. Listiga 

och förnuftiga strategier och behärskade disciplinerade soldater gav bysantinska segrar 

medan råstyrka och vildsinthet gav barbarerna sina segrar. 

 Det finns även skäl att tro att den bysantinska förväntningen på barbarernas 

beteende i övrigt påverkade det bysantinska projektet. Ett exempel är den enligt 

bysantinarna vanligt förekommande arrogansen och skrytsamheten hos barbaren. Det är 

förstås föga förvånande att endera parters beteende påverkar diplomatiska förbindelser 

och således också planer på expansioner, men källorna visade att det framförallt var den 

bysantinska förväntningen av barbaren som var avgörande. När barbarerna inte betedde 

sig på ett vis som överensstämde med den bysantinska föreställningen om barbaren fick 

det noterbara konsekvenser för diplomatin. 

 Tittar vi istället på barbarernas religioner och samhällssystem uppstår intressanta 

resultat. Särskilt intressant är de resultat som indikerar att det förvisso verkade finnas 
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någonting som liknar vad Meyendorff beskriver som den bysantinska drömmen, men att 

den här inte nödvändigtvis ser ut på ett sådant vis som tidigare nämnd forskning hävdar. 

Ja, det är sant att samtliga källor vill se ett starkt expansivt Bysans. Det är däremot inte 

så angeläget som Meyendorff vill få det till. Framförallt är inte målet något slags globalt 

bysantinskt rike, men istället verkar den ambitionen som av Meyendorff uttrycks som 

den bysantinska drömmen avta i proportion med graden av likhet med det egna som 

Barbaricum uppvisar. Det är alltså likheterna med det bysantinska som eftersträvas. När 

specifika barbarstammar beskrivs likna bysantinarna i utformningen av deras samhälle, 

ja, då avtar också den öppna angelägenheten att integrera den delen av Barbaricum in i 

det bysantinska. Det samma gäller när det kommer till barbarer som konverterat till den 

ortodoxa kristendomen. Integrering beskrivs inte som nödvändig eller ens önskvärd 

under förutsättningen att det aktuella området i Barbaricum redan är kristet eller har en 

tillräckligt stor population kristna. Jag skulle således vilja hävda att Meyendorff i stort 

har dragit felaktiga slutsatser; det är inte en bysantinsk nödvändighet att världen läggs 

under Bysans religiöst och politiskt, men snarare rör det sig om en aktiv strävan från 

bysantinskt håll att formge Barbaricum till att efterlikna Bysans. Och i det här var i allra 

högsta grad den bysantinska uppfattningen om barbaren avgörande. 

 

5 Pedagogisk reflektion 

Uppsatsen kan vara relevant för läraryrket på framförallt två vis. Dels behandlar den ett 

ämne som är ett lysande exempel på främlinggörande, och dels är den ett exempel på 

hur vi kan använda oss av och förhålla oss till källor. Vad gäller främlinggörandet är det 

av vikt att eleverna får förståelse för hur vi som människor hanterar det främmande. Det 

kan vara en viktig insikt att ta med sig ut i vuxenlivet efter färdig skolgång. Vad gäller 

källor är det framförallt förståelse av tendenser, källkritik och problematisering av 

användningen av olika källor som är relevanta lärdomar att dra från uppsatsen. 

Erfarenheten av att faktiskt arbeta med historiska källor och förmedla den erfarenheten 

till eleverna. 

 

5.1 Värdegrund – förståelse för minoriteter och främlingar 

Arbetet med att syna den bysantinska uppfattningen om det främmande och det egna 

kan absolut agera pedagogiska exempel för hur människor förhåller sig till varandra. Av 

särskild relevans är uppsatsen för hur människor ser på människor som betraktas som av 
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en annan tillhörighet. Enligt Skolverket är det nödvändigt att utbildningen ger eleverna 

möjligheten att utveckla ”förståelse av och värdera hur olika människor och grupper i 

tid och rum har använt historia, samt möjlighet att reflektera över kulturarvets betydelse 

för identitets- och verklighetsuppfattning”110. Samspelet mellan verklighetsuppfattning, 

identitetsskapande och användningen av historieskrivningen är centralt för uppsatsen. I 

uppsatsen framkommer just att bysantinarna etablerade en syn på det främmande som 

legitimerade det egna. Den här insikten kan således användas för att motverka just 

andrafiering, och istället verka för att eleverna lär sig att ”samspela i möten med andra 

människor utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, språk, religion och 

historia”111. Att se hur vi som människor historiskt har hanterat främmande människor 

är relevant för att kunna erlägga sig kunskapen som krävs för att kunna leva sig in i och 

förstå andra människors situation”112. Det här blir särskilt viktigt i en tid där 

främlinggörandet av minoriteter i vårt eget moderna samhälle blir allt mer påtagligt. 

Förståelsen av hur vi hanterat främlingar historiskt kan således leda till förmågan ”att 

använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på 

framtiden”113. 

 

5.2 Källmaterial – lära sig tolka och förstå källmaterial 

Skolverket poängterar att ”eleverna ska ges möjlighet att söka, granska, tolka och 

värdera olika typer av källor samt använda olika teorier, perspektiv och verktyg”114. En 

kandidatuppsats ger av nödvändighet erfarenhet av såväl teorier och perspektiv som 

verktyg. I det här fallet rör det sig om postkolonialism som teori och perspektiv, och 

hermeneutiken som verktyg. Vidare föreskriver Skolverket att eleven ska tillskansa sig 

en ”[f]örmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, 

förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv”115.     

Andrafiering, som uppsatsen till stor del utgår från, kan utan problem anpassas till att 

passa in i särskilda tematiska perspektiv, så som exempelvis genus, klass och etnicitet. 

Andrafiering i sig är således ett begrepp som skulle kunna introduceras på gymnasiet, 

och eleverna kan tränas i att identifiera beskrivningar av främlingen ur de nämnda 

perspektiven för att öka förståelsen för främlingar och minoriteter. Det bör leda till ökad 

                                                 
110 Skolverket, Ämnesplan: Historia 
111 Skolverket, LGY11, s 11 
112 Skolverket, LGY11, s 11 
113 Skolverket, Ämnesplan: Historia 
114 Skolverket, Ämnesplan: Historia 
115 Skolverket, LGY11, s 66 
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tolerans och en högre grad av självinsikt, två nödvändiga ingredienser i konstruktionen 

av en demokratisk medborgare.
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Appendix 

Bilaga A Begreppslista 
 

Alemanner – Ett samlingsnamn för germanska stammar som under 500-talet höll till norr om Alperna. 

 

Antiokia – En av rikets största städer. Ligger på gränsen mellan Anatolien och dagens Syrien. 

 

Barbaricum – Likt grekerna kom såväl romarna som bysantinarna att benämna främmande folkslag som 

barbarer. Barbar blev ett sätt att kategorisera alla icke-bysantinare. Barbaricum är benämningen på det 

landområde som beboddes av barbarer, och således består allt det landområde utanför det bysantinska 

riket av Barbaricum. 

 

Belisarios – Ofta omnämnd som det bysantinska rikets främsta general. Ledde under många år Justinianus 

återerövring av väst. Förekommer som en återkommande karaktär särskilt i Prokopios och Agathias 

böcker. 

 

Bysans – Avser det bysantinska rikets huvudstad, Konstantinopel, men används även som en bekväm 

benämning för hela det bysantinska riket. 

 

Dekurion – En administrativ tjänst i och för en specifik stad. Det bysantinska riket hade ungefär 50 000 

dekurioner totalt, fördelat över ungefär 950 städer. 

 

Franker – En mängd germanska stammar vars område utgjorde delar av dagens Frankrike. 

 

Hunner – Nomader beståendes av en myriad av olika stammar. Gränsade ofta till det bysantinska riket 

såväl som till perserriket och lejdes som legosoldater. 

 

Justinianus – Bysantinsk kejsare under 500-talet. Regerade mellan 527 e.v.t. och 563 e.v.t. Justinianus var 

den kejsare som inledde återerövringen av väst och satte störst prägel på det bysantinska riket under dess 

tidiga era. 

 

Konstantinopel – Det bysantinska rikets huvudstad. Staden grundades av Konstantin den store ca 330 

e.v.t i närheten av den grekiska staden Byzantion. 

 

Ostrogoter – En germansk folkgrupp som under 500-talet e.v.t. kontrollerade den italienska halvön. 

 

Perser – Det sassanidiska perserriket omfattade under 500-talet delar av Arabiska halvön såväl som 

lejonparten av Mesopotamien. Perserna var den enda enskilda främmande makten i Barbaricum som 

kunde mäta sig med bysantinarna i militär styrka, rikedom och geografisk omfattning. 

 

Teodora – Bysantinsk kejsarinna under Justinianus styre. 


