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ΔΟΜΗ TOY ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΩΣ ΤΟΝ ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΑΙΩΝΑ*

Η  Μ ονοκρατορία του  Συμεώ ν

Η οργάνωση του Βουλγαρικού κράτους μετά την καμπή, κατά την οποία 
ο Βόρης επέβαλε τον χριστιανισμό, ακολουθεί μερικούς δείκτες, ανάμεσα 
στους οποίους πρέπει να τονιστούν κυρίως η κληρονομιά της ειδωλολατρικής 
περιόδου και το βυζαντινό πρότυπο, το οποίο επιβάλλεται όλο και πιο πολύ 
σε μια μεγάλη περιοχή, όπου η πολιτική επίδραση της αυτοκρατορίας είναι 
ισχυρή.

Ο Συμεών ανέβηκε στο θρόνο ύστερα από μια μεγάλη πολιτική κρίση, στην 
οποία νικητής είχε βγει τελικά ο Βόρης. Αλλά η διάσπαση της ίδιας της πρω
τοβουλγαρικής αριστοκρατίας, η οποία ως τον εκχριστιανισμό κρατούσε στα 
χέρια της τις κύριες λειτουργίες της στρατιωτικής και της πολιτικής διοίκησης, 
δεν ξεπεράστηκε. Πειστική απόδειξη γι’ αυτό είναι η απόπειρα επιστροφής 
στους «νόμους των προγόνων», έκφραση της οποίας είναι ο Βλαντιμίρ Ρασάτε 
(889-893). Πολύ περισσότερο που η απόπειρα αυτή τελείωσε με την τύφλωση 
του Βλαντιμίρ και τον εκθρονισμό του, με πρωτοβουλία του ίδιου του ηγε
μόνα Βόρη.

Οι κινητήριες δυνάμεις (δηλαδή η εξέγερση των βογιάρων και η αποκα
τάσταση της ειδωλολατρίας επί Βλαντιμίρ) κατά την διάρκεια τριών δεκαε
τιών, δηλαδή από τη βάπτιση (865) ως τη σύνοδο στην Πρεσλάβα (893), είναι 
οι ίδιες. Με τη βάπτιση ο Βόρης τοποθέτησε τη Βουλγαρία στον κύκλο των 
ανεπτυγμένων και πολιτισμένων κρατών εκείνης της εποχής, αλλά ταυτόχρο
να επέφερε βαρύ πλήγμα στο πρωτοβουλγαρικό στοιχείο, που ήταν ο δημι
ουργός και το στήριγμα του βουλγαρικού κράτους κατά την ειδωλολατρική
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περίοδο. Είναι γνωστό ότι ένα μέρος των Πρωτοβουλγάρων βογιάρων από 
τα δέκα κομητάτα, τα οποία ήταν η βάση του στρατιωτικού και του διοικη
τικού συστήματος, σκοτώθηκαν μαζί με τις οικογένειές τους και μ’ αυτόν τον 
τρόπο όλη η αντιβυζαντινά διατεθειμένη πρωτοβουλγαρική παράταξη έγινε 
ακίνδυνη. Ο Βόρης όλο και πιο πολύ στηρίζεται στους Σλάβους προκρίτους, 
που κατείχαν πια σπουδαίες θέσεις στο κράτος και που σιγά-σιγά θα εκτό
πιζαν και στην Εκκλησία τους Βυζαντινούς κληρικούς. Ωστόσο σ’ ένα πρώτο 
στάδιο διεισδύει στη Βουλγαρία ο βυζαντινός χριστιανισμός μέσω του ελλη
νικού κλήρου.

Σ’ αυτή την ατμόσφαιρα λοιπόν αρχίζει επί Βόρη και τελειώνει επί Συμεών 
(με κάποιες διαφοροποιήσεις) το κρατικό πρότυπο και η δομή του νέου χρι
στιανικού κράτους.

Στην ιδέα της νομιμότητας, που είχε καθιερωθεί από την παράδοση, το 
πολιτικό δόγμα του Βυζαντίου ήταν πάντοτε σύμφωνο με τους κανόνες της 
Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. Συγκεκριμένα, κατά τον Ευσέβιο Και
σαρείας, ο Κωνσταντίνος ο Μέγας έλαβε από την Εκκλησία τον τίτλο «Ισαπό- 
στολος» εξ αιτίας της καθολικότητας της αποστολής του, τόσο στην πολιτική 
όσο και στην εκκλησιαστική σφαίρα. Έτσι, ως πολιτικός θεσμός, η αυτοκρα- 
τορική εξουσία στο Βυζάντιο είναι λαμπρή απεικόνιση των σχέσεων που 
συνδέουν τον ρωμαϊκό κρατικισμό με τον χριστιανισμό. Το βυζαντινό κυ
βερνητικό σύστημα δεν ήταν στο σύνολό του και με όλη την πολυπλοκότητά 
του, αντικείμενο μίμησης από μέρους των γύρω «βαρβάρων» κρατών. Αντι
κείμενο τέτοιας μίμησης ήταν πιθανόν ο αυτοκρατορικός θεσμός με όλα τα 
σύμβολα της εξουσίας, τις αυλικές τελετές κτλ.

Ως την περίοδο του εκχριστιανισμού η «άπόλυτη» εξουσία των ειδωλο
λάτρων Βουλγάρων χαγάνων περιοριζόταν από την παρουσία των αρχηγών 
των Σλάβων που είχαν ορισμένη αυτονομία.

Το χριστιανικό πρότυπο επιβάλλεται πολύ πιο έντονα μετά την εισαγωγή 
της νέας θρησκείας. Υπάρχει ένα έγγραφο, που κάνει φανερό τι εννοούμε με 
την έκφραση «πολιτικό πρότυπο». Είναι η επιστολή του πατριάρχη Φωτίου 
στον Βόρη, στην οποία ο πατριάρχης εξηγεί τις αντιλήψεις του για την κυ
βερνητική «τέχνη», δηλαδή ποια είναι, κατά τις βυζαντινές αρχές, τα ηθικά 
προσόντα, τα απαραίτητα για έναν χριστιανό ηγεμόνα και συγκεκριμένα για 
τον ηγεμόνα της γειτονικής Βουλγαρίας, μιας νεοφώτιστης χώρας, προορι
σμένης, σύμφωνα με γραμμή της πολιτικής της Κωνσταντινούπολης, να συ- 
μπεριληφθεί στην ορθόδοξη κοινότητα, δηλαδή στο πολύπλοκο σύστημα του 
βυζαντινού οικουμενισμού.

Επί Βόρη, όταν -κατά τον Συνεχιστή του Θεοφάνη- βασίλευε «γαλήνη» 
στις σχέσεις μεταξύ της αυτοκρατορίας-μητέρας και της νεοφώτιστης Βουλγα
ρίας, το βυζαντινό πρότυπο φαίνεται ότι είχε ήδη υιοθετηθεί. Η χώρα του
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Βόρη εντάχθηκε στη σφαίρα του Βυζαντίου και στην «όργάνωση τού κόσμου» 
κατά το βυζαντινό δόγμα. Και τούτο ανεξάρτητα από το γεγονός ότι στο 
εσωτερικό της χώρας αναδείχτηκε δυνατή κρατική εξουσία. Ο Βόρης είχε τον 
τίτλο «άρχων», που είναι παραδοσιακός για όλους τους ηγεμόνες της νοητής 
«οίκογένειας των λαών», στην οποία ο βασιλεύς είναι «πατέρας» των χρι
στιανών (καμιά φορά και μη χριστιανών) ηγεμόνων. Στη σλαβοβουλγαρική 
γραμματολογία ο αντίστοιχος τίτλος είναι «κνιάζ». Δέκα χρόνια περίπου 
μετά την εγκατάσταση αυτοκέφαλης επισκοπής η Εκκλησία της Βουλγαρίας 
αποκτά βαρύνουσα σημασία στο όλο μοναρχικό σύστημα. Η περίοδος αυτή 
τελειώνει με τις δύο συνόδους το 870 και το 879/880. Το βυζαντινό εκκλησια
στικό πρότυπο μεταφέρθηκε στη Βουλγαρία, αλλά ανεξάρτητα από όλες τις 
περιπλοκές άρχισε η διαμόρφωση ιδιαίτερου προτύπου για την επικοινωνία 
με το σλαβικό κόσμο. Σχετικά μ’ αυτά πρέπει να υπενθυμίσουμε την αποδοχή 
του έργου των Κυρίλλου και Μεθοδίου και το ρόλο τους στη Βουλγαρία για 
τη δημιουργία λογοτεχνίας και γλώσσας, που αποκτούν πανσλαβική σημασία.

Τριάντα χρόνια μετά τη βάπτιση ο πατριάρχης Νικόλαος Μυστικός προ
σπαθεί με τη σειρά του να εφαρμόσει τις αρχές που είχε καθιερώσει ο Φώτιος, 
δείχνοντας στον Συμεών το δρόμο που χάραξε ο πατέρας του Βόρης. Κατά 
τη γνώμη του, μια πραγματική ειρήνη μεταξύ του Βυζαντίου και της Βουλ
γαρίας θα σήμαινε «... τό άρκεΐσθαί σε τή παρά Θεού έξ άρχής καί έκ των 
πατέρων δεδομένη σοί έξουσίμ καί τιμή, τό μή ύπερβαίνειν δρια δ. Εθεντο οί 
πατέρες σου, καί τήν είρήνην μεταξύ Βουλγάρων καί Τωμαίων δτε τόν 
Χριστόν έπέγνωτε καί Θεόν». Ως παράδειγμα μνημονεύεται βεβαίως ό Βόρης, 
που έγινε δεκτός στην πνευματική υιότητα: «δτι έν καιρφ είρήνης άπεγεννήθης 
τφ άγίψ σου πατρί», γράφει επίσης ο Νικόλαος Μυστικός.

Αλλά τώρα οι σχέσεις με το Βυζάντιο ήταν πολύ διαφορετικές. Μετά τις 
νίκες του στον πόλεμο του 894-896 ο Συμεών έρχεται σε διπλωματικές σχέσεις 
από θέση ισχύος. Λίγο αργότερα, κατά τη διάρκεια κυρίως μιας δεκαετίας 
(913-924), καταρτίζει ένα πρόγραμμα, στο οποίο επιδιώκει και πάλι το βυ
ζαντινό πρότυπο, αλλά με συνεχή αντιπαράθεση και όχι με υποταγή. Μ' 
αυτό τον τρόπο σκοπός του είναι να επιτύχει εξίσωση των δύο προτύπων - 
του βυζαντινού και του βουλγαρικού.

Αυτό αφενός οφείλεται στην ξεπερασμένη κατά τη γνώμη του άποψη περί 
υιότητας σε σχέση με το Βυζάντιο και στη σταθεροποίηση της εσωτερικής 
και της εξωτερικής κατάστασης του Βουλγαρικού κράτους. Και αφετέρου 
στο γεγονός ότι η εξουσία στη Βουλγαρία είναι στα χέρια μιας υπερβολικά 
φιλόδοξης προσωπικότητας ή, όπως αναφέρει ο επίσκοπος της Κρεμόνας Λι- 
ουτπράνδος: «κυριευμένος (άπό τό πάθος) νά Εξουσιάζει, αυτός (= ό Συμεών) 
έγκατέλειψε τήν εύχάριστη μοναστηριακή ησυχία καί μπήκε στις κοσμικές 
θύελλες». Επίσης ο Νικόλαος Μυστικός ισχυρίζεται ότι ο Συμεών είχε φ ι
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λοδοξία για επίγεια δόξα, παρόλο που θυμάται πως κατά τα παιδικά του 
χρόνια ο Βούλγαρος ηγεμόνας ήθελε να κερδίσει «έν άρετή διανοητόν δντα, 
καί όνόματος άειμνήστου τυχόντα». Και αλλού ομολογεί (ίσως διπλωματικά) 
πως ήταν «Θεόφιλος, δίκαιος, μισών τό κακόν, άγαπών τήν άλήθειαν, έχθρός 
τού ψέματος», ότι ήθελε να κάνει την κυβέρνησή του άσπιλη και άψογη κλπ. 
Αυτοί οι χαρακτηρισμοί που δίνονταν στον Συμεών τότε που η συμπλοκή με 
το Βυζάντιο δεν είχε φτάσει ακόμα στο κορύφωμά της, αργότερα άλλαξαν 
ουσιαστικά. Γύρω στα 913 ο Συμεών κατηγορήθηκε για επιδίωξη «τυραννί- 
δος», δηλαδή σφετερισμού.

Τα γεγονότα εξελίσσονται περίπου έτσι: το 913 τα βουλγαρικά στρατεύμα
τα περνούν ανεμπόδιστα από τη Θράκη και φτάνουν μπροστά στην Κωνστα
ντινούπολη. Το συμβούλιο της αντιβασιλείας επί του ανήλικου Κωνσταντίνου 
Ζ ' συμφώνησε συνάντηση με τον Βούλγαρο ηγεμόνα και στους γιούς του 
αποδόθηκαν μεγάλες τιμές. Μετά έγινε η πράξη, στην οποία μερικοί σύγχρο
νοι συγγραφείς διακρίνουν στέψη. Ο πατριάρχης Νικόλαος Μυστικός απέθεσε 
στην κεφαλή του Συμεών «τό έαυτού έπιρριπτάριον» «άντί στέμματος», όπως 
αναφέρει π.χ. ο Συνεχιστής του Θεοφάνη. Εμείς είμαστε της γνώμης ότι σ’ 
αυτή την τελετή λείπουν στοιχεία πραγματικής στέψης, δεν υπάρχει το χρίσμα 
που είναι απολύτως απαραίτητο στη στέψη, αλλά μόνο η ευλογία. Ακριβώς 
γι’ αυτό, όπως αναφέρεται πάλι στο Συνεχιστή του Θεοφάνη και στα ανάλογα 
κείμενα, οι δύο πλευρές χώρισαν χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία. Ωστόσο η 
επιστροφή της μητέρας αυτοκράτειρας Ζωής, η οποία είχε απομακρυνθεί από 
την πρωτεύουσα και από την αντιβασιλεία για λίγο καιρό, προκάλεσε νέα 
όξυνση των σχέσεων.

Τα σχέδια του Συμεών για δυναστικό γάμο μεταξύ μιας κόρης του και 
του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου ματαιώθηκαν και αυτός ξανάρχισε τις 
καταστρεπτικές επιχειρήσεις στη Θράκη. Το Σεπτέμβριο του 914 τα βουλγα
ρικά στρατεύματα κατέλαβαν την Αδριανούπολη μετά από πολιορκία. Τα 
επόμενα χρόνια πολέμησαν ξανά γύρω από το Δυρράχιο της Αδριατικής και 
στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η προσπάθεια για συνασπισμό κατά του 
Βουλγαρικού κράτους απέτυχε· η βοήθεια που ζήτησαν από κάποιες φυλές 
Πετσενέγων αποδείχτηκε ατελέσφορη, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του στρα
τηγού του Δυρραχίου και του Σέρβου ηγεμόνα Πέτρου Γκοϊνίκοβιτς δεν έδω
σαν θετικά αποτελέσματα. Ο Πέτρος εκθρονίστηκε και οι πολεμικές επιχει
ρήσεις στη Θράκη και κοντά στον Εύξεινο Πόντο ξανάρχισαν, πάλι προς 
όφελος του Συμεών. Έτσι κατέληξαν στη μάχη κοντά στον ποταμό Αχελώο, 
στο σημερινό Πομόριε (Αγχίαλο) του Ευξείνου Πόντου. Η νίκη που απέσπασε 
ο βουλγαρικός στρατός από τις βυζαντινές δυνάμεις στις 20 Αυγούστου του 
917 είχε αποφασιστική σημασία για τις σχέσεις του Συμεών με την αυτοκρα
τορία - οι διεκδικήσεις του γίνονται όλο και πιο μεγάλες.
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Οι βυζαντινοί συγγραφείς αναφέρουν τη δεύτερη δεκαετία του 10ου αιώνα 
σαν την περίοδο κατά την οποία ο Συμεών ήταν στο κορύφωμα της δόξας 
του, και το βυζαντινό κράτος βρισκόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη θέση. Στην 
Κωνσταντινούπολη έγινε νέο πραξικόπημα, ο δρουγγάριος του στόλου Ρω
μανός Λακαπηνός απομάκρυνε ξανά την αυτοκράτειρα Ζωή την άνοιξη του 
919, πάντρεψε την κόρη του με τον Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο και ανα- 
κηρύχτηκε βασιλεοπάτω ρ. Η καινούργια κατάσταση όξυνε περισσότερο τις 
σχέσεις μεταξύ της Κωνσταντινούπολης και της Πρεσλάβας: ο Συμεών αντέ
δρασε δηλώνοντας πως ο Ρωμανός Λακαπηνός «πρέπει νά κατέβει άπό τό 
θρόνο». Παρόλο που ο Νικόλαος Μυστικός προσπαθούσε απελπισμένα να 
τον πείσει να παραιτηθεί από τις φιλοδοξίες του, ο Βούλγαρος ηγεμόνας 
αποφάσισε αυτή την φορά με τη βία να κυριεύσει την Κωνσταντινούπολη. 
Οι διαπραγματεύσεις διακόπηκαν το 921 και τα βυζαντινά στρατεύματα συ
ναντήθηκαν μπροστά στη βασιλεύουσα με τις δυνάμεις του Συμεών, ο οποίος 
κι αυτή τη φορά βγήκε νικητής.

Οι ελπίδες του Βουλγάρου ηγεμόνα να ανέλθει στο θρόνο της Κωνστα
ντινούπολης το 913 στηρίζονταν στην προσδοκία του για κηδεστία με την 
αυτοκρατορική δυναστεία και στο γεγονός ότι η ίδια η θέση του αυτοκράτορα 
ήταν τότε ασταθής. Είχε, όπως φαίνεται, και τη συναίνεση του ίδιου του Νι
κολάου Μυστικού, που αργότερα αρνήθηκε τα σχέδιά του. Μετά το 922, όταν, 
παρά τις επιτυχίες του, ο Βούλγαρος ηγεμόνας κατάλαβε πως, λόγω των ανε
πιτυχών διαπραγματεύσεων με τον Φατιμίτη χαλίφη, δεν θα μπορούσε να 
κυριεύσει τη βυζαντινή πρωτεύουσα έκλινε πιο πολύ προς το συμβιβασμό. 
Με άλλα λόγια θα αρκούνταν στο δικαίωμα να είναι ηγεμόνας ισότιμος με 
τον βασιλέα, ένας δεύτερος αυτοκράτορας της βυζαντινής Δύσης. Αλλά η νέα 
συνάντηση μπροστά στην Κωνσταντινούπολη το 923 δεν έδωσε το αναμενό
μενο αποτέλεσμα. Εν τω μεταξύ ο Συμεών άρχισε μόνος του να τιτλοφορείται 
στα μολυβδόβουλλά του «Συμεών έν Χριστψ βασιλεύς Τωμαίων» καθώς και 
«Συμεών βασιλεύς». Όμως οι αρχές της μονοκρατορίας απαιτούσαν παρουσία 
πατριάρχου, που να καθαγιάζει την εξουσία του Βούλγαρου ηγεμόνα. Για να 
ανυψώσει την αρχιεπισκοπή της Πρεσλάβας σε πατριαρχείο, με οφθαλμοφανή 
έλλειψη υποστήριξης από μέρους της Κωνσταντινούπολης, ο Συμεών εφάρ
μοσε τη δογματική θέση για τη «συνοδική άρχή» στην Εκκλησία. Υποτίθεται 
δηλαδή ότι η σύνοδος της Πρεσλάβας στα 918 αναγνώρισε το τσαρικό αξίωμα 
του Βουλγάρου τσάρου: «ΚαΙσαρ πάντων Βουλγάρων καί 'Ελλήνων». Φυσικά 
η Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης επιφυλλάχτηκε να δώσει την αναγνώρισή 
της. Φαίνεται ότι γι’ αυτό τό λόγο ο Βούλγαρος ηγεμόνας απευθύνθηκε και 
στην κουρία της Ρώμης το 927. Η πιθανή απαίτηση ήταν να αναγνωρίσει ο 
πάπας Ιωάννης 10ος το αυτοκέφαλον της Βουλγαρικής Εκκλησίας και τον 
τσαρικό τίτλο του Συμεών. Αλλά επειδή άρχισαν πολεμικές επιχειρήσεις (μετά
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την ένωση της Σερβίας) μεταξύ Βουλγαρίας και Κροατίας, με δυσμενή απο
τελέσματα για τη Βουλγαρία, αυτές οι διαπραγματεύσεις έμειναν άκαρπες. 
Στις 27 Μαΐου 927 ο Συμεών πέθανε από καρδιακή προσβολή.

Η ίδια η θέση να αναγνωριστεί η εξουσία του Συμεών ισότιμη της βυζα
ντινής και επί πλέον η προσπάθειά του να εκτοπίσει την αυτοκρατορία από 
τα Βαλκάνια, δίνουν σαφή ιδέα για το είδος του ανταγωνισμού μεταξύ των 
δυο δυνάμεων στις αρχές του 10ου αιώνα. Από την άποψη της βυζαντινής 
κρατικής ιδεολογίας η αναγνώριση την οποία επιδίωκε ο Συμεών σήμαινε 
παραβίαση της αρμονίας του κόσμου ή της «τάξεως», βάσει της οποίας οι- 
κοδομήθηκε και η νοητή «οίκογένεια των λαών». Αλλά ανεξάρτητα από το 
ότι οι ιδεολογικές και οι πολιτικές συγκρούσεις δεν έφτασαν στα άκρα, επειδή 
δεν έγινε πλήρης αναγνώριση από βυζαντινής πλευράς, η κεντρική εξουσία 
της Βουλγαρίας και το κρατικό σύστημα απέκτησαν μεγάλη σταθερότητα σ' 
αυτόν τον αγώνα· σιγά-σιγά διαμορφώθηκε το κρατικό της πρότυπο που θα 
επιδράσει αργότερα και στα άλλα Βαλκανικά κράτη.

Η επίσημη αναγνώριση του βουλγαρικού τσαρικού τίτλου εκ μέρους του 
Βυζαντίου έγινε επί του διαδόχου του Συμεών Πέτρου Α \

Με τη συμφωνία, που έγινε αμέσως μετά την ενθρόνιση του Πέτρου, ανα
γνωρίστηκε στο Βούλγαρο ηγεμόνα ο τίτλος «τσέσαρ» (βασιλεύς). Αυτή η 
αναγνώριση έρχεται σαν συνέπεια του γάμου του Πέτρου με την εγγονή του 
Ρωμανού Λακαπηνού Μαρία, που μετονομάστηκε Ειρήνη προς τιμή της ειρή
νης μεταξύ των δύο λαών. Βεβαίως στον τίτλο δεν υπάρχει η προσθήκη «τών 
Τωμαίων»: στα μολυβδόβουλλα ο Πέτρος τιτλοφορούνταν μόνο «βασιλεύς 
εύσεβής» και «Πέτρος τσάρος τών Βουλγάρων». Η αναγνώριση αφορούσε 
και τη βουλγαρική Εκκλησία: ο πνευματικός ηγέτης που είχε την έδρα του 
στη Δρίστρα ανακηρύχτηκε πατριάρχης των Βουλγάρων.

Η αναγνώριση έθεσε το βουλγαρικό κράτος σε υψηλό επίπεδο στις διεθνείς 
σχέσεις, όπως φαίνεται π.χ. από μια επιστολή του επισκόπου της Κρεμόνας 
Λιουτπράνδου στον δυτικό αυτοκράτορα Όθωνα Α ',  στην οποία αναφέρεται 
ότι ο Βούλγαρος απεσταλμένος τοποθετήθηκε πριν από αυτόν στο επίσημο 
γεύμα στην Κωνσταντινούπολη, στην εορτή των αγίων Πέτρου και Παύλου 
το 967. Ωστόσο ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, που οι εκτιμήσεις του 
για τον πεθερό του είναι πάντοτε αρνητικές (ο Ρωμανός Λακαπηνός ήταν 
κατά τη γνώμη του «Ιδιώτης καί άγράμματος»), θεωρεί αυτή την πράξη ως 
υποχώρηση από τους κανόνες της βυζαντινής αυτοκρατορίας.

Βεβαίως τα γεγονότα που ακολούθησαν επί Πέτρου δείχνουν πως αυτή 
η σημαντική υποχώρηση στην αναγνώριση του βουλγαρικού τσαρικού τίτλου 
αποτελούσε νέα προσπάθεια να τεθεί το βουλγαρικό κράτος στη σφαίρα επιρ
ροής της αυτοκρατορίας. Όχι τυχαία άρχισαν κινήματα αποστασίας εκ μέρους
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των αδελφών του Πέτρου. 'Οχι τυχαία ακριβώς τώρα η αίρεση του Βογομίλ 
ξέσπασε ως αντίδραση και οι οπαδοί της καταδιώκονταν.

Η  διοίκηση τω ν κομητοπούλω ν
Η  Β ουλγαρία  επ ί του  Σαμουήλ και τω ν διαδόχω ν του

Ύστερα από τις δύο εκστρατείες του ηγεμόνα του Κίεβου Σβετοσλάβου 
και το θάνατο του τσάρου Πέτρου, στις δυτικές περιοχές της Βουλγαρίας, 
που ήταν μακριά από τις πολεμικές επιχειρήσεις με τον Σβετοσλάβο, έγινε 
απόπειρα να καταληφθεί η εξουσία της Βουλγαρίας και η κυβέρνηση να με
τατοπιστεί δυτικότερα. Αλλά η επιστροφή των γιών του Πέτρου στην Πρε- 
σλάβα και η ανακήρυξη του Βόρη Β ' βασιλιά ματαίωσαν αυτή την προσπά
θεια. Οι ηγέτες της εξέγερσης ήταν οι λεγόμενοι κομητόπουλοι, οι γιοι του 
κόμητος Νικόλαου. Αυτοί αρκέστηκαν να αποστατήσουν από τη διοίκηση της 
Πρεσλάβας.

Νέο έναυσμα για επίτευξη αυτοτελούς εξουσίας δόθηκε με το θάνατο του 
Ιωάννη Τσιμισκή. Συγκεκριμένα έχουμε τη σαφή πληροφορία του Ιωάννη 
Σκυλίτση: «των δέ Βουλγάρων... άποστατησάντων, άρχειν αύτών προχειρί
ζονται τέσσαρες άδελφοί, Δαβίδ, Μωύσής, Άαρών καί Σαμουήλ, ένός των 
παρά Βουλγάροις μέγα δυνηθέντων κόμητος δντες παϊδες».

Πριν από την αποστασία του Νικόλαου και των γιων του, αυτός ήταν 
κόμης (διοικητής) πιθανόν της περιοχής της Σερδικής. Είναι επίσης πιθανόν 
ότι ο Νικόλαος ήταν διοικητής της περιοχής του Ντέβολ και πως προσείλκυσε 
στην εξέγερσή του και τους διοικητές των υπόλοιπων δυτικών περιφερειών. 
Οι πληροφορίες μας για τις διοικητικές περιφέρειες γενικά είναι περιορι
σμένες και ασαφείς. Ξέρουμε ότι η βυζαντινή κατοχή επί Τσιμισκή δεν εκτει
νόταν δυτικά πέρα από τον ποταμό Στρυμώνα και το Βιδίνιο. Και αν ληφθούν 
υπόψη η σημασία της Σερδικής στα γεγονότα του 896 και ο αγώνας που αρ
γότερα έφερε αντιμέτωπους τον Σαμουήλ και τον Ααρών, είναι πιο πιθανόν 
ότι ο Νικόλαος ήταν κυβερνήτης ακριβώς της περιοχής γύρω από τη Σερδική.

Ποιός έδωσε την εξουσία στο Νικόλαο και τους γιους του; προφανώς το 
συμβούλιο των βογιάρων, όπως γινόταν από παράδοση. Και αυτοί οι βογιά- 
ροι προέρχονταν ακριβώς από τις δυτικές περιοχές που ήταν αυτόνομες και 
μ’ αυτούς ενώθηκαν οι βογιάροι των ανατολικών βουλγαρικών περιοχών.

Καμιά πηγή δε δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες για το πως ήταν οργα
νωμένη η διοίκηση των γιων του Νικόλαου μετά την απόσπασή τους από 
την κεντρική εξουσία και μετά το θάνατο του Τσιμισκή. Δεν ξέρουμε καν 
πότε ακριβώς πέθανε ο ίδιος ο Νικόλαος. Ίσως .στην ιδιόμορφη «τετραρχία» 
ο καθένας κρατούσε στα χέρια του τη διοίκηση στην αντίστοιχη περιοχή του. 
Αλλά οι πηγές δεν κάνουν λόγο για συγκεκριμένη διανομή: οι υποθέσεις στη-
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ρίζονται κυρίως στις ενέργειες του καθενός από τα αδέλφια. 'Οσον αφορά 
τον Ααρών, αυτός, ως πρωτότοκος γιος, κληρονόμησε κατά πάσα πιθανότητα 
την οικογενειακή περιοχή γύρω από τη Σερδική. Μια άλλη υπόθεση, δηλ. ότι 
ο καθένας από τους τέσσερις αδελφούς κυβερνούσε με τη σειρά του, δεν βρί
σκει επιβεβαίωση.

Σύμφωνα με δυτικούς συγγραφείς στα 973 παρουσιάστηκαν με δώρα στον 
'Οθωνα Α ' απεσταλμένοι διάφορων χωρών, μεταξύ των οποίων και Βούλ
γαροι. Αν η χρονολόγηση είναι σωστή (και δύσκολα θα την αμφισβητούσαμε 
μια και τη συναντάμε σε αρκετές πηγές), τότε δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
εκείνη την εποχή το Βουλγαρικό κράτος στις δυτικές περιοχές θεωρούνταν 
νόμιμο και αναγνωρισμένο. Σε καμιά πηγή δεν τίθεται το ερώτημα εξ ονό
ματος τίνος ήλθε αυτή η αποστολή.

Ωστόσο, αυτή η κοινή διοίκηση τελείωσε σε μία δεκαετία περίπου. Ο Σκυ- 
λίτσης αναφέρει ότι ο μεγαλύτερος γιος του Νικολάου και συγκεκριμένα ο 
Δαβίδ πέθανε ξαφνικά. Σκοτώθηκε κάπου μεταξύ Πρέσπας και Καστοριάς 
από «Βλάχους (δδοίτας)». Μ’ αυτήν την έκφραση εννοεί πιθανόν όχι «νομά
δες», όπως θεωρούνταν πριν, αλλά Βλάχους που ήταν οδηγοί του βυζαντινού 
στρατού στα βουνά. Αργότερα ο Δαβίδ ανακηρύχτηκε άγιος. Κατόπιν σκο
τώνεται και ο Μωύσής, στην πολιορκία των Σερρών.

Εν τω μεταξύ οι νόμιμοι διάδοχοι του Ρωμανού Β ',  συγκεκριμένα οι 
γιοι του Βασίλειος Β ' και Κωνσταντίνος, πήραν το θρόνο στην Κωνστα
ντινούπολη μετά το θάνατο του Τσιμισκή (976). Αλλά στην πραγματικότητα 
κυβερνούσε μόνον ο Βασίλειος, που ήταν εξαιρετικά ικανός στρατηλάτης και 
υπερβολικά φιλόδοξος ηγεμόνας.

Το 986 έγινε η πρώτη εκστρατεία του Βασιλείου διαμέσου των διαβάσεων 
του Αίμου προς την Σερδική. Ο βυζαντινός στρατός υπέστη ήττα στη διάβαση 
«Πύλες τού Τραϊανού». Επειδή όμως φαίνεται ότι ο Ααρών είχε προσπαθήσει 
να συνάψει ξεχωριστή συμφωνία με τον Βασίλειο Β ' , ο Σαμουήλ, που αναδεί
χτηκε πια  ο κύριος αρχηγός των επιχειρήσεων εναντίον του Βυζαντίου, τον 
καταδίκασε σε θάνατο μαζί με την οικογένειά του. Σώθηκε μόνον ο γιος του 
Ααρών ο Ιωάννης Βλαντισλάφ, λόγω της μεσολάβησης του Γαβριήλ Ραντομίρ.

Αυτά είναι τα γεγονότα που κάνουν τον Σαμουήλ ανεξάρτητο ηγεμόνα ή 
μονάρχη, όπως τον ονομάζει ο Σκυλίτσης, και μάλιστα «δλης της Βουλγα
ρίας», δηλαδή και των ανατολικών περιοχών, που αυτός προσάρτησε στο 
κράτος του μετά το 986. Δεν είχε όμως τον τσαρικό τίτλο, ενώ στα Σκόπια 
βρισκόταν ο δεύτερος γιος του τσάρου Πέτρου, ο Ρωμανός, που λεγόταν και 
Συμεών (με τα ονόματα των δύο παππούδων του, του Ρωμανού Λακαπηνού 
και του τσάρου Συμεών). Ο Ρωμανός ήταν ευνούχος, από τον καιρό που διέ
μενε στην Κωνσταντινούπολη και δραπέτευσε μαζί με τον αδελφό του Βόρη 
Β ' .  Ο πρωτότοκος γιος του τσάρου έπεσε στα σύνορα σκοτωμένος από έναν 
Βούλγαρο στρατιώτη που δεν τον αναγνώρισε.
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Ο Ρωμανός έμεινε στα Σκόπια έως ότου ο Βασίλειος Β ' κατέλαβε την 
πόλη αυτή και τον αιχμαλώτισε και πάλι (κατά τον Σκυλίτση ο ίδιος ο Ρω
μανός παρέδωσε την πόλη στον αυτοκράτορα). Αυτά τα γεγονότα χρονολο
γούνται διαφορετικά. Ο θάνατος του Ρωμανού στο Βυζάντιο τίθεται γύρω 
στα 997 ή 1003. Παρόλο που ο Ρωμανός δεν μπορούσε να έχει κληρονόμους 
και καταφανώς έπαιξε δευτερεύοντα ρόλο στη Βουλγαρία, ο Σαμουήλ σεβά
στηκε την παλαιά αρχή της διαδοχής. Αυτός μόνον ονομάζεται «δούλος τού 
Θεού» στην επιγραφή του 993, όπου απαριθμεί τους ζωντανούς συγγενείς 
του. Εμείς δεν διαθέτουμε στοιχεία για να υποστηρίξουμε αν στέφθηκε ο Σα
μουήλ και μετά την απομάκρυνση του Ρωμανού, αλλά μερικές πηγές τον πα
ρουσιάζουν ως «τσάρο». Έτσι τον ονομάζουν π. χ. ο Νικηφόρος Βρυέννιος 
(«βασιλεύς Βουλγάρων Σαμουήλ») ο πρεσβύτερος της Διοκλείας (Imperator) 
και ο Ιαχίας της Αντιοχείας (Imperator). Στο χρυσόβουλλο του Βασιλείου 
Β ' του 1020 ο Πέτρος και ο Σαμουήλ αναφέρονται ως τσάροι. Είναι αναμφι
σβήτητο ότι ο Σαμουήλ δεν μπορούσε να ζητήσει επικύρωση του τσαρικού 
τίτλου του από την Κωνσταντινούπολη. Ο Zlatarski διατύπιοσε την υπόθεση 
'ότι αντίθετα τη ζήτησε από τη Ρώμη, αλλά δεν έχουμε ρητή πληροφορία γι’ 
αυτό. Είναι αλήθεια πάντως πως στην αλληλογραφία μεταξύ του Καλογιάννη 
και του πάπα Ινοκεντίου Γ ' αναφέρονται καθαρά δυναστικές σχέσεις μεταξύ 
της Πρεσλάβας και της Αχρίδας. Σε επιστολή του του 1202 ο πάπας μνημο
νεύει «τόν Πέτρον, τόν Σαμουήλ καί τούς άλλους άξιομνημόνευτους προγό
νους σου», και ο ίδιος ο Καλογιάννης απαντάει: «Ό  Συμεών, ό Πέτρος καί 
ό Σαμουήλ, πρόγονοί μου και όλοι οί άλλοι τσάροι (Imperatores) των Βουλ
γάρων». Δεν έχουμε όμως συγκεκριμένες πληροφορίες για τέτοιου τύπου συγ
γενικές σχέσεις. Είναι δυνατόν να γίνεται λόγος για μη πραγματική «δυνα
στική» συγγένεια - κάτι διαδεδομένο στο Μεσαίωνα.

Αν ληφθούν υπόψη οι πηγές, πιο πιθανή φαίνεται η υπόθεση ότι ο τσα
ρικός τίτλος του Σαμουήλ συνδέεται με την εγκατάσταση της νέας έδρας του 
πατριαρχείου, που μεταφέρθηκε από τη Δρίστρα στη Σερδική και από κει 
στην Αχρίδα.

Στη δυναστεία του Σαμουήλ χρησιμοποιείται ο τίτλος αυτοκράτωρ, που 
είναι δάνειο από το βυζαντινό κατάλογο τίτλων. Ο μοναρχικός θεσμός στο 
Βυζάντιο συνδέεται με την αυτοκρατορία και τον αντίστοιχο τίτλο «αύτο- 
κράτωρ».

Πολύ καιρό θεωρούνταν, ότι το «αυτοκράτωρ» στα σλαβικά αρχίζει να 
εμφανίζεται για πρώτη φορά με τον Στέφανο τον Πρωτόστεπτο. Αλλά η επι
γραφή του Ιωάννη Βλαντισλάβ φανερώνει πως ο τίτλος αυτός εμφανίζεται 
νωρίτερα στο βουλγαρικό κατάλογο τίτλων. Σ’ αυτή την επιγραφή ο Σαμουήλ 
ονομάζεται «αύτοκρατορικός» (samoderzavnij), και ο ίδιος ο Ιωάννης Βλα
ντισλάβ τιτλοφορείται «αύτοκράτωρ (samoderzets) των Βουλγάρων». Η ση
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μασία του τίτλου αυτού σχετίζεται με την επιθυμία να υπογραμμιστεί η ανε
ξαρτησία του κράτους σε μια κρίσιμη περίοδο της ύπαρξής του.

Αρχίζοντας λοιπόν από τον 9ο αιώνα και σ' όλο το 10ο αιώνα, στον ευ
ρωπαϊκό χώρο πλανάται ο ανταγωνισμός για την επιβολή αυτής της ιδέας 
-της αυτοκρατορικής- με όλη την επιδεξιότητα στη δικαιοπραξία και δικαι
οδοσία της παλαιός ρωμαιοβυζαντινής κληρονομιάς, όπως εκφράστηκε από 
τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, μέχρι τη θέση των δύο Εκκλησιών, ανταγωνι- 
στριών για την επικύρωση αυτής της εξουσίας. Και εδώ, στη μέση, ανάμεσα 
στην Ανατολή και στη Δύση, το Βουλγαρικό κράτος συμμετέχει σ' αυτή την 
ιδεολογική μονομαχία με δικές του διεκδικήσεις στο ευρωπαϊκό επίπεδο εκεί
νης της εποχής. Και όταν γίνεται λόγος για τη νομική θέση μιας αυτοκρα
τορίας, έχοντας υπόψη ότι αυτή δεν περιλαμβάνει ένα και μοναδικό εθνικό 
έδαφος αλλά έχει υπό τον έλεγχό της και άλλα εδάφη, πάνω στα οποία ασκεί 
την πολιτική της εξουσία, πρέπει να σημειωθεί πως αυτό το στοιχείο ενυ
πάρχει και στις διεκδικήσεις των Βουλγάρων ηγεμόνων για τα δυτικά μέρη 
της Χερσονήσου. Αναφερόμαστε στην ιδιόμορφη επικυριαρχία επί της Σερ
βίας και Κροατίας, την οποία διεκδικούσε η Βουλγαρία, κυρίως πάλι κατά 
τους χρόνους του Συμεών, και που και πάλι αντιτάσσεται στην πολιτική επι
κυριαρχία, που είχε επιβάλει το Βυζάντιο στις σχέσεις του μ' αυτές τις χώρες. 
Η κατάσταση αυτή γινόταν δύσκολα δεκτή από την Κωνσταντινούπολη, όπου 
και πάλι την θεωρούσαν μέρος όλων εκείνων των στοιχείων, με τα οποία η 
Βουλγαρία αποσπάται από την «πνευματική υίότητα». Ο Κωνσταντίνος Πορ
φυρογέννητος μαρτυρεί ότι τα δώρα που η βουλγαρική πλευρά έπαιρνε από 
τη σέρβική και την κροατική πλευρά είναι μόνο ξένια  και όχι πάχτα , μια 
και πάκτα, δηλαδή φόρους, και όχι φιλικά δώρα είχε δικαίωμα να παίρνει 
μόνον ο βασιλεύς.

Η ιδ£α για την πολιτική επικυριαρχία, που ασκούνταν στα πλαίσια του 
Βουλγαρικού κράτους, διατηρήθηκε και επί της δυναστείας του Σαμουήλ, 
όταν π.χ. ο ηγεμόνας της Ζέτας Ιωάννης Βλαντιμίρ ήταν σε σχέση υποτελείας 
με τον Βούλγαρο τσάρο. Και το πρόβλημα της υποχρεωτικής αφοσίωσης 
στην κυβερνώσα δυναστεία και στους διαδόχους της συνεχίστηκε και μετά 
την πτώση του Βουλγαρικού κράτους κάτω από τη βυζαντινή κυριαρχία. 
Όταν ο Ντελιάνος, επικεφαλής της εξέγερσης στις δυτικές περιοχές, εφόσον 
είχε και το όνομα και τη συγγένεια με το γένος του Σαμουήλ, ανακηρύχτηκε 
τσάρος, ο Τιχομίρ όχι μόνο διώχτηκε, αλλά και λιθοβολήθηκε, διότι με κα
θεστώς δυαρχίας -όπως εξήγησε ο Ντελιάνος- ο αγώνας εναντίον του Βυζα
ντίου δε θα ήταν επιτυχής. Ανάλογη μ’ αυτά τα γεγονότα είναι και η επέμβαση 
του Αλουσιάν, που τον ανακηρύττουν «βασιλιά», υψώνοντάς τον σε ασπίδα. 
Οι οπαδοί του εξηγούν ότι τέτοια ήταν η βουλγαρική παράδοση. Εδώ δεν 
έχει σημασία από που έρχεται η ιδέα για ανύψωση σε ασπίδα. Είναι σημαντική
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όμως η συνεχής επίκληση των βουλγαρικών κρατικών παραδόσεων στη δια
κυβέρνηση. Και αυτό συνεχίζεται ως την εξέγερση των αδελφών Ασέν.

Στις επιγραφές και τα γραπτά μνημεία εξακολουθούν να εμφανίζονται 
μερικοί πρωτοβουλγαρικοί τίτλοι. Από μια επιγραφή από την Πρεσλάβα π.χ. 
γίνεται γνωστό ότι ο Μόστιτς ήταν τσργουμπίλκχ  επί του τσάρου Συμεών 
και του τσάρου Πέτρου. Στους χρόνους του Σαμουήλ και της δυναστείας 
του ήταν ζουπάν ο χαβχάν Θεόδωρος και ο χα βχάν  Δομιτιανός. Πάλι από 
τις επιγραφές γνωρίζουμε τον Ιωάννη μ πα γκά το νρ  και χα να ρ τίχ ιν  κλπ. Αυτή 
η κατάσταση επιβεβαιώνεται και από τις εθιμοτυπικές ερωτήσεις και απα
ντήσεις, που -κατά τον Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο- ανταλλάσσονταν από 
τους εκπροσώπους της επίσημης βυζαντινής Αυλής και τους Βουλγάρους 
απεσταλμένους. Βεβαίως είναι αμφίβολο αν οι τιτλούχοι αυτοί είχαν πρω
τοβουλγαρική συνείδηση, αφού μερικοί από αυτούς έχουν χριστιανικά ονό
ματα. Γι αυτό δεν είναι γνωστό αν οι λειτουργίες των τιτλούχων αυτών ήταν 
ίδιες μ’ αυτές της ειδωλολατρικής περιόδου. Είναι όμως αναμφισβήτητο ότι 
και εδώ υπάρχει κάποια συνέχεια.
* Ταυτόχρονα δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι μετά το βάπτισμα 
η σλαβική αριστοκρατία αποκτά σημαντική υπεροχή: συχνό φαινόμενο είναι 
η αντικατάσταση των νομαρχών βουλγαρικής καταγωγής με Σλάβους. Αυτή 
η τάση σημειώνεται ήδη από την εποχή που ο Βόρης απαλλάσσεται από τους 
επαναστατημένους Βουλγάρους διοικητές των δέκα κομητάτων. Ένα καλό 
παράδειγμα γι' αυτό είναι η πληροφορία ότι ο Βόρης πήρε την περιοχή Κου- 
τμίτσεβιτσα της Μακεδονίας από το Βούλγαρο (όπως φανερώνει το όνομά 
του) Κοτόκιον και εμπιστεύτηκε τη διοίκησή της στο Σλάβο Ντομέτα, όταν 
είχε σταλεί εκεί ο Κλήμης. Προφανώς αυτό γινόταν προπαντός με σκοπό τη 
μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού σλαβικής καταγωγής. Ταυτόχρονα πα- 
ρατηρείται και σταθεροποίηση του συστήματος των ζουπάνων. Από τη χρι
στιανική περίοδο είναι και ο πατέρας του ζο υπ ά ν  Σιβίν από την Πρεσλάβα, 
του οποίου η επιγραφή είναι στα παλαιοβουλγαρικά (σλαβικά). Αλλά, όπως 
φαίνεται, αυτό το σύστημα δεν ήταν τόσο διαδεδομένο όσο στη Σερβία και 
στη Κροατία. Δεν υπάρχει περιθώριο σύγκρισης ανάμεσα στον ισχυρό συ
γκεντρωτισμό που βρίσκουμε στη Βουλγαρία και την ιδιόμορφη διαβάθμιση 
στη διοίκηση που υπήρχε στη Σερβία.

Στην επαρχιακή διοίκηση το σύστημα με τα κομητάτα διατηρήθηκε. Από 
τους χρόνους του Συμεών μας είναι γνωστός ένας κόμης Ντραστάρ, αλλά 
και η οικογένεια του κόμητος Νικολάου είναι πολύ καλή απόδειξη της ση
μασίας μερικών κομητάτων, όπως ήδη προαναφέρθηκε. Αυτό ισχύει τουλά
χιστο για τις δυτικές και νοτιοδυτικές βουλγαρικές περιοχές, όπου, όπως 
φαίνεται, οι μεγάλες οικογένειες διέθεταν κύρος στις διοικητικές περιφέρειες.

Χαρακτηριστική είναι η οργάνωση που δεν έπαυε να εφαρμόζεται στις
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περιφερειακές ζώνες, ιδιαίτερα στις περιοχές στα βόρεια του Δούναβη. Ακόμη 
επί των ειδωλολάτρων χάνων οι περιοχές μέχρι το Δνείπερο, οι οποίες απο
τελούσαν ακόμα μέρος του Βουλγαρικού κράτους, ήταν οργανωμένες σε ένα 
είδος μεθοριακής ζώνης και φύλαγαν το χώρο νότια του Δούναβη. 'Οχι τυχαία, 
με τον πόλεμο του 894-896 η βυζαντινή διπλωματία υποκινεί τους Ούγγρους 
από τις αντιπέρα του Δούναβη βουλγαρικές περιοχές. Επίσης όχι τυχαία ο 
πατριάρχης Νικόλαος Μυστικός απειλεί τον Συμεών ότι θα κινήσει εναντίον 
του «τούς Τούρκους (Ούγγρους), ’Αλάνους, Πετσενέγους καί Ρώσους», αν 
συνεχίσει να μην τηρεί τις ειρηνικές σχέσεις με την Κωνσταντινούπολη.

Αλλά, όπως φαίνεται, αυτές τις περιοχές τις έχασε το Βουλγαρικό κράτος 
τμηματικά. Επί του Συμεών η οργάνωσή τους συνέχισε να είναι όπως ήταν 
καθιερωμένη από την παράδοση. Κατά την προέλαση των Ούγγρων στην Πα- 
νονία οι περιοχές μεταξύ Τισσού και Δούναβη διοικούνταν -σύμφωνα με 
τους Ούγγρους χρονογράφους- από τρεις Βουλγάρους βογιάρους που είχαν 
σημαντικές ιδιοκτησίες: τον Σαλάν που κατείχε την περιοχή γύρω από τον 
Τισσό και Μάρος, τον Γκλαντ κοντά στον ποταμό Μάρος και τον Μενου- 
μορούντ που κατείχε την περιοχή ανάμεσα στο Σόμος και Μάρος.

Όταν το Βουλγαρικό κράτος παύει να υπάρχει και τα σύνορα του Βυ
ζαντίου φτάνουν στο Δούναβη, γίνεται φανερή η σημασία ακόμη και για το 
ίδιο το Βυζάντιο, των περιοχών πέρα από το Δούναβη, που ήταν οργανωμένες 
μ' αυτό τον τρόπο: ήταν ιδιόμορφο προγεφύρωμα για όλη τη χώρα νότια 
του ποταμού. Αμέσως μετά το θάνατο του Βασιλείου Β ' το 1026-28 άρχισαν 
οι επιδρομές των Πετσενέγων. Δημιουργήθηκε μία κατάσταση που θύμιζε την 
περίδο του 6ου-7ου αιώνα, δηλαδή πριν από την δημιουργία του Βουλγαρικού 
κράτους.

Η ευθύνη που έπεφτε στους Βουλγάρους διοικητές των κυριευμένων πε
ριοχών συνδεόταν με την βελτίωση της περιουσιακής κατάστασής τους, κυ
ρίως από τα κέρδη από τις πολεμικές επιδρομές. Πολύ γνωστό είναι ένα 
χωρίο του Βίου της Μαρίας της Νέας, όπου αναφέρεται ότι ο Συμεών πε
ριοδικά άλλαζε τους διοικητές των κατακτημένων πόλεων. Ύστερα από ορι
σμένη περίοδο υπηρεσίας, αυτοί έφευγαν για τον τόπο τους, αφού είχαν 
πλουτίσει από τα λάφυρα. Έτσι, την περίοδο των επιτυχών πολέμων η οι
κονομική ισχύς της υπαλληλικής αριστοκρατίας ήταν ανάλογη με τη στρα
τιωτική και τη διοικητική εξουσία της. Τον ίδιο δρόμο ακολουθούσε και η 
ανάδειξη στη στρατιωτικοδιοικητική ιεραρχία. Υπάρχουν πληροφορίες ότι 
αυτή η λεία δεν αποτελούνταν μόνο από υλικά αγαθά, αλλά και από σκλάβους 
που μετά τους χρησιμοποιούσαν στα κτήματα των Βουλγάρων αρχόντων.

Μια σαφή μαρτυρία γι’ αυτό έχουμε σέ ένα από τα «θαύματα» του αγίου 
Γεωργίου, όπου μαθαίνουμε πως ο αιχμάλωτος γιος ενός στρατιώτη από την 
Παφλαγονία δούλεψε αιχμάλωτος στο σπίτι ενός διάσημου Βουλγάρου. Πα
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ρόμοιες πληροφορίες και για τους χαμηλότερους βαθμοφόρους όίνει και ένα 
άλλο θαύμα του αγίου Γεωργίου: εκεί αναφέρεται ένας από τους στρατιώτες, 
που δεν ήταν από το περιβάλλον της βουλγαρικής αυλής, αλλά έμενε «άνάμεσα 
στους άνθρώπους». Η περιουσιακή κατάστασή του ήταν αξιόλογη: πήγαινε 
στον πόλεμο με δύο άλογα, είχε πολλά βόδια, γουρούνια και πρόβατα, δηλαδή 
σημαντικό νοικοκυριό και έπαιρνε και καλά λάφυρα.

Ο επίμονος και διαρκής αγώνας όχι μόνο για σταθεροποίηση αλλά και 
για την επιβολή της πολιτικής επιρροής της Βουλγαρίας κατά το 10ο αιώνα, 
προκάλεσε, όπως είναι χαρακτηριστικό για εκείνα τα χρόνια, διάφορες αντι
δράσεις. Στη διάδοση της ίδιας της αίρεσης του Βογόμιλου πρέπει, όπως 
προαναφέρθηκε, να διακρίνουμε καθαρά την αντίθεση προς ανώτερους κρα
τικούς και κληρικούς κύκλους, αλλά και, σχετικά με την κοινωνική πλευρά 
του ζητήματος, την αντίθεση προς τη βυζαντινίζουσα τάση της αυλής του 
τσάρου Πέτρου. Αφ' ετέρου, εξ αιτίας της ασαφούς ακόμη δόμησης των κοι
νωνικών στρωμάτων, δεν είναι δυνατό να προσδιορίσουμε τη συμμετοχή τους 
στα μεταρρυθμιστικά κινήματα. Ιδιαίτερα τα κινήματα των κατώτερων στρω
μάτων μπορούν να συσχετιστούν προπαντός με τις αιρέσεις, απόρροια των 
οποίων είναι η συμμετοχή τους στις εξεγέρσεις, που πυκνώνουν στα τέλη 
του αιώνα. Τα κινήματα αυτά στοχεύουν στην «άπελευθέρωση» και καθοδη
γούνται από κάποιον ηγέτη, ο οποίος είναι εναντίον του κατεστημένου, αν 
και προέρχεται από τα ανώτερα στρώματα («ό καλός τσάρος»).

Αλλά στην κοσμοαντίληψη του Βουλγάρου του Μεσαίωνα, έχει βαρύτητα 
και η προσήλωση στην πατρική γη, δηλαδή ένα είδος πατριωτισμού, ο οποίος 
τον ωθεί να πηγαίνει στον πόλεμο για την υπεράσπιση αυτής της γης και 
του υποβάλλει κάποια υποταγή στην «τάξη» του κόσμου. Αυτή η κατάσταση 
έγινε ιδιαίτερα ευδιάκριτη, όταν, χάρη στη συγκεντρωτική στρατιωτική και 
διοικητική οργάνωση του Βουλγαρικού κράτους, άρχισε η διαμόρφωση της 
βουλγαρικής εθνότητας. Διότι αυτοί είναι οι παράγοντες, που παράλληλα με 
την επιβολή ενιαίας θρησκείας, παίζουν ουσιαστικό ρόλο στις σχέσεις έθνους- 
εδάφους, ανθρώπων-γης. Το στρατιωτικό κρατικό σύστημα, που διεξάγει ενι
αία εσωτερική και εξωτερική πολιτική, συμβάλλει στην ολοκλήρωση της δομής 
των φυλών σε ευρύτερη και διαρκή εθνική δομή, δηλαδή στη διαμόρφωση 
της βουλγαρικής εθνότητας μέσα στον εθνικό δυϊσμό μεταξύ των Σλάβων 
και των Βουλγάρων.

Μέσα στο πνεύμα του Μεσαίωνα είναι η εμφάνιση, τον 11ο / 12ο και μέ
χρι τον 13ο αιώνα, απόκρυφων κειμένων, στα οποία υποστηρίζεται η βουλ
γαρική ιδέα, όταν η χώρα έχει χάσει την ανεξαρτησία της. Σ' αυτή την από- 
κρυφη γραμματολογία γίνεται και εξιδανίκευση της περιόδου - όταν κυβερ
νάει, π.χ. ο Συμεών. Εκεί αναφέρεται πως στους βουλγαρικούς τόπους ευη- 
μερούσαν και εξυμνούνται τα έργα των Βουλγάρων τσάρων. Αλλά το άξιο-
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σημείωτο σ' αυτές τις παραδόσεις είναι ότι στην απαρίθμιση των λεγάμενων 
«έπιγείων βασιλείων» το Βυζάντιο, δηλαδή η «έλληνική βασιλεία», τίθεται 
φυσικά σε πρώτη θέση και σε δεύτερη ή τρίτη έρχεται η «βουλγαρική βασιλεία», 
συνήθως πριν από την «άλαμανική», δηλαδή τη δυτική αυτοκρατορία. Όμως 
το βουλγαρικό «βιβλίο», δηλαδή η λογοτεχνία, καμιά φορά τίθεται ακόμα 
και πριν από την «έλληνική».

Και τώρα ας ρίξουμε μια ματιά και στην ανάπτυξη του συστήματος του 
οικιστικού δικτύου και στην πολεοδομία.

Όπως είναι φυσικό, κατά τη μετάβαση εναλλασσομένων πολιτισμών, το 
παλαιό δίκτυο οικισμών, κληρονομημένο από τη ρωμαϊκή και την πρώιμη 
βυζαντινή εποχή, χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα στη Θράκη και στη Μακεδονία. 
Π.χ.: Πλόβντιν / Πλόβδιφ - Φιλιππούπολις, Μπορούι - Βέρροια, Στάρα Ζα
γορά, Σρεντέτς-Σερδική, Οδησσός-Βάρνα, Μεσημβρία-Νεσέμπαρ, Αχρίδα- 
Όχριντ, Πελαγωνία-Μπίτολα (Μοναστήρι) και άλλα.

Τα ανάκτορα και οι κατοικίες των μεγάλων γαιοκτημόνων εξακολουθού
σαν να αποτελούν το επίσημο μέρος της βουλγαρικής πολεοδομίας. Αυτό 
μαρτυρούν οι καινούργιες οικοδομές, π.χ. στην Πλίσκα, όπου στην εξωτερική 
πόλη χτίστηκε η μεγάλη αρχοντική βασιλική, η οποία ήταν συνδεδεμένη με 
το ανακτορικό κέντρο με δρόμο στρωμένο με μεγάλες πέτρινες πλάκες.

Η μεγαλύτερη άνοδος στους χρόνους του Συμεών σημειώθηκε στην Πρε- 
σλάβα, που κατελάμβανε πολύ πιο μικρό χώρο από την Πλίσκα, επειδή ήταν 
προορισμένη κυρίως για έδρα του ηγεμόνα, περιτριγυρισμένη από δύο σειρές 
πέτρινα τείχη. Αυτό το ανάκτορο κτίστηκε σύμφωνα με την παράδοση της 
βουλγαρικής μνημειακής αρχιτεκτονικής, καθώς και σύμφωνα με το ιδεολο
γικό - πολιτικό περιεχόμενο της εποχής.

Στους χρόνους του Συμεών χτίστηκαν αξιόλογες εκκλησίες σε σταυροειδές 
σχήμα. Η ανάπτυξη της θρησκευτικής ζωής είχε συγκεντρωθεί στα μοναστήρια 
από την εποχή του Βόρη και του Συμεών - οκτώ στην εσωτερική πόλη και 
τέσσερα στην εξωτερική. Το πιο αξιόλογο ανάμεσά τους είναι το συγκρότημα 
στην Πατλέινα, όπου έφτιαχναν τη γνωστή ζωγραφισμένη κεραμική της Πρε- 
σλάβας.

Έξω από τα εσωτερικά τείχη της Πρεσλάβας, όπως και σε όλες τις με
σαιωνικές πόλεις, σιγά σιγά διαμορφώθηκαν διάφορες οικοδομές στα κτήματα 
των ντόπιων βογιάρων, πλήθος μοναστηριών και εκκλησιών, καθώς και επαγ
γελματικά εργαστήρια, κατοικίες επαγγελματιών και άλλα. Κοντά στη νότια 
πύλη βρέθηκαν και ερείπια από εμπορικούς χώρους, καθώς και μια αγορά. 
Δυο τύποι υδραγωγείων προμήθευαν με νερό τη βουλγαρική πρωτεύουσα.

Κάπως διαφορετική ήταν η πολεοδομία της Αχρίδας, πρωτεύουσας του 
Σαμουήλ, όπου χρησιμοποιήθηκαν εν μέρει τείχη από την αρχαιότητα και 
από την πρώιμη βυζαντινή εποχή. Τα τείχη εδώ δεν εντυπωσιάζουν, όπως
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στην Πρεσλάβα, με την τετραγωνική τοιχοδομία τους, αλλά με το μέγεθός 
τους. Το ανακτορικό συγκρότημα εδώ ήταν χωρισμένο από δύο αυλές και 
δίπλα στην μπροστινή αυλή είχε δύο ημικυκλικούς πύργους.

Από τους χρόνους του Σαμουήλ είναι και το αξιόλογο κάστρο στη λίμνη 
της Πρέσπας, όπου ήταν η έδρα του πριν μεταφερθεί στην Αχρίδα.

Στις δυτικές περιοχές του Βουλγαρικού κράτους η εκκλησιαστική αρχι
τεκτονική πήρε το ίδιο μεγάλες διαστάσεις κάτω από την πνευματική καθο
δήγηση της αρχιεπισκοπής της Αχρίδας. Είναι αξιόλογες οι βασιλικές της 
Αγίας Σοφίας στην Αχρίδα και του Αγίου Αχιλλείου στη λίμνη της Πρέσπας. 
Μικρή σταυρό θολωτή εκκλησία χτίστηκε και στο χωριό Γκέρμαν εκεί βρέθηκε 
η επιτάφια επιγραφή της οικογένειας του Σαμουήλ. Είναι ενδιαφέρουσες και 
οι εκκλησίες στην Καστοριά και αλλού. Οικοδομική δράση αναπτύχθηκε στο 
Γκόντετς και επίσης γύρω από την περιοχή του μέσου και κάτω Μπρεγκάλ- 
νιτσα στο Όρτσε πόλε και στην περιοχή των μεγάλων λιμνών της Μακεδονίας, 
στην Κουτμίτσεβιτσα και στο Ντέβολ. Το 900 ο Ναούμ ίδρυσε το ξακουστό 
μοναστήρι του στη λίμνη της Αχρίδας. Εκεί ανακαλύφθηκαν τα θεμέλια τρί- 
κογχης εκκλησίας, όπως ήταν και η εκκλησία του Κλήμεντος «Άγιος Παντε- 
λεήμων».

Σχεδόν παντού στα μοναστηριακά κέντρα οργανώθηκαν κρύπτες. Οι αρ
χαιολογικές ανασκαφές έφεραν στο φως τις κρύπτες στην Πρεσλάβα.

Καθ’ όλη την περίοδο της οργάνωσης του συστήματος πόλεων και μονα- 
στηριών η οικοδόμηση γινόταν παράλληλα με τη συντήρηση ή την αναστήλωση 
των φρουρίων στις μεθοριακές περιοχές, καθώς και στις οχυρωμένες στρα
τηγικές θέσεις στο εσωτερικό της χώρας. Οι οχυρωματικές γραμμές περνούσαν 
προπαντός από τόπους κατάλληλους για άμυνα. Γύρω από την Πρεσλάβα 
χτίστηκε επίσης ένα συγκρότημα. Το συγκοινωνιακό δίκτυο, κληρονομημένο 
εν μέρει από τη ρωμαϊκή εποχή, συντηρούνταν σε σχετικά καλή κατάσταση. 
Χτίζονταν γέφυρες, υπήρχε οργανωμένο δίκτυο στρατιωτικών φυλακίων και 
σκοπιών και άλλα.

Κ οσμική και εκκλησιαστική γα ιοκτησία

Παρόλο που έχουμε ελάχιστες γραπτές μαρτυρίες για την γαιοκτησία στο 
βόρειο βουλγαρικό χώρο κατά την περίοδο του 9ου - 10ου αιώνα, μπορεί να 
θεωρηθεί ότι αυτή δε διαφέρει ουσιαστικά από αυτά που μας είναι γνωστά 
για το μεγαλύτερο μέρος των άλλων βαλκανικών εδαφών. Κυριαρχούσε η 
συγκεντρωτική μορφή εκμετάλλευσης. Τα. μεγάλα αγροκτήματα, σύμφωνα με 
τα έγγραφα που διαθέτουμε, ήταν διαδεδομένα περισσότερο στη Μακεδονία. 
Είναι γνωστό, για παράδειγμα, ότι οι μεγάλοι πολέμαρχοι του Σαμουήλ διέ
θεταν πόλεις-φρούρια, στα οποία ασκούσαν διοικητική και στρατιωτική εξου
σία, καθώς και μεγάλες εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης και περιβόλια. Αλλά
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παντού η κεντρική εξουσία ήταν αυτή που διευθετούσε, σε τελευταία ανάλυση, 
τη γαιοκτησία. Η γεωργία ήταν διαδεδομένη παντού, αλλά κυριαρχούσε, όπως 
είναι φυσικό, στις πεδινές περιοχές, όπου επικρατούσε ακόμα η ελεύθερη 
κοινότητα.

Από ανασκαφές σε διάφορα μέρη του βουλγαρικού χώρου έχουν βρεθεί 
δρέπανα, φτυάρια, υνιά και άλλα. Ανάμεσα στα πιο διαδεδομένα δημητριακά 
ήταν το σιτάρι, η σίκαλη, το κεχρί, καθώς και διάφορες κηπουρικές καλ
λιέργειες και η αμπελουργία. Η κτηνοτροφία ήταν το ίδιο αναπτυγμένη, ιδι
αίτερα στα ορεινά βοσκοτόπια. Σε ορισμένα μέρη γινόταν διαχείμανση, ιδίως 
κοντά στις περιοχές του Αιγαίου. Τα μικρά κερασφόρα και τα μεγάλα ζώα, 
όπως και τα άλογα και τα γαϊδούρια, τρέφονταν παντού. Τα τελευταία χρη
σιμοποιούνταν και στη μεταφορά.

Ένα μέρος των γεωργών και των κτηνοτρόφων έμεναν και στις πόλεις, 
μερικές από τις οποίες ήταν ημιαγροτικού χαρακτήρα. Αλλά, φυσικά, στις 
πόλεις αναπτύσσονταν οι τέχνες, δηλαδή η σιδηρουργία, η υφαντουργία, η 
χρυσοχοΐα και τα λοιπά. Οι πόλεις ήταν επίσης κέντρα τόσο του ντόπιου 
όσο και του διαμετακομιοτικού εμπορίου. Δεν έχει εξακριβωθεί κατά πόσον 
υπήρχε καταμερισμός της εργασίας. Είναι γνωστό, όμως, πως στις συναλλα
γές με την Βυζαντινή αυτοκρατορία η Βουλγαρία έπαιζε σημαντικό ρόλο. 
Όπως φαίνεται, για παράδειγμα, από το «Βιβλίον τοΰ έπάρχου», οι Βούλ
γαροι έμποροι είχαν τιμητική θέση ανάμεσα στους άλλους εμπόρους στην 
Κωνσταντινούπολη.

Λ ογοτεχνία

Η αρχαία βουλγαρική λογοτεχνία αναπτύσσεται στο πνεύμα της παράδο
σης των Κυρίλλου και Μεθοδίου, μετά τη διάλυση της αποστολής στη Μο
ραβία, όταν οι μαθητές των δύο Θεσσαλονικέων αποστόλων βρίσκουν κατα
φύγιο στη Βουλγαρία.

Με την προστασία του άρχοντος Βόρη και κατόπιν του Συμεών, στη 
Βουλγαρία δημιουργήθηκαν δύο βασικά κέντρα κατάρτισης κληρικών και εκ
παιδευτικής δράσης - η Πλίσκα, που τα 893 παραμερίστηκε από τη μεγάλη 
Πρεσλάβα, και η Αχρίδα, όπου στάλθηκε ο Κλήμης, ενώ ο Ναούμ και άλλοι 
λόγιοι από τους μαθητές των Κυρίλλου και Μεθοδίου έμειναν στη βορειο
ανατολική Βουλγαρία.

Κέντρο της δράσης του Κλήμη ήταν το μοναστήρι του Αγίου Παντελεή- 
μονος στην Αχρίδα. Στο όγδοο έτος της διδασκαλικής δράσης του στα 893 
ο Κλήμης χειροτονήθηκε επίσκοπος της Μακεδονίας και της περιοχής της 
Ροδόπης. Τότε από την Πλίσκα στάλθηκε ο Ναούμ για να τον αντικαταστήσει 
στην επαρχία του Ντέβολ.

Ο Κλήμης και ο Ναούμ δίδασκαν στο ποίμνιό τους, στην αρχή το γλα-
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γολιτικό αλφάβητο. Αλλά η προηγούμενη διάδοση στη Βουλγαρία της ελλη
νικής γραφής έγινε αιτία να επιβληθεί σιγά-σιγά το κυριλλικό, που από το 
10ο αιώνα καθιερώνεται.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες αναπτύχτηκε πλατιά λογοτεχνική δράση 
στα τέλη του 9ου αιώνα και τις αρχές του 10ου αιώνα. Ο Κλήμης Αχρίδος 
ήταν παραγωγικός συγγραφέας, που έγραφε για τις ανάγκες της Εκκλησίας 
πολλά κηρύγματα. Θεωρείται ότι αυτός είναι συγγραφέας των «Εκτενών 
βίων» των Κυρίλλου και Μεθοδίου. Δίπλα του σημαντική θέση παίρνει ο 
Επίσκοπος Κωνσταντίνος της Πρεσλάβας, συγγραφέας του «Διδακτικού 
Εύαγγελίου» που αρχίζει με την ακροστιχίδα «’Αλφαβητική προσευχή» - ιδιό
τυπο ποιητικό πρόλογο όλου του έργου, το οποίο περιέχει ομιλίες, οδηγίες 
για εκκλησιαστική λειτουργία και άλλα. Ο Κωνσταντίνος της Πρεσλάβας με
τέφρασε τέσσερεις Λόγους κατά των Αριανών, που είχε γράφει ο Αναστάσιος 
Αλεξανδρείας τον 4ο αιώνα. Έγραφε και «Πρόλογο στό Ευαγγέλια», που η 
μορφή του πλησιάζει την ακροστιχίδα προσευχή. Τα κοσμικά θέματα συνα
ντιούνται συνήθως στον Μοναχό Χράμπαρ στο γνωστό έργο του «Γιά τά 
γράμματα», όπου υπερασπίζεται θερμά τη σλαβική γραφή. Αλλος διάσημος 
συγγραφέας από τους χρόνους του Συμεών είναι ο Ιωάννης Έξαρχος, του 
οποίου ο Πρόλογος στο «Έξαήμερό» του εξυμνεί τον Συμεών και το περι
βάλλον του στην Πρεσλάβα.

Στα πρωτότυπα και συμπιλημένα έργα, καθώς και στις μεταφράσεις, όπου 
εξετάζονται θέματα από τον τομέα των φυσικών επιστημών, βρήκαν αντα
νάκλαση οι ιδέες των σχολών της Καππαδοκίας και της Αντιοχείας. Στο 
προαναφερόμενο έργο του Ιωάννη Εξάρχου «Έξαήμερό» και στο άλλο έργο 
του «Ουρανοί» σε ερμηνευτική μορφή εκτίθεται το χριστιανικό πρότυπο της 
Οικουμένης. Η γνώση της φύσης και το ενδιαφέρον για τη θεολογο-φιλοσο- 
φική σκέφη θίγονται και στο περιεχόμενο της Συλλογής του Συμεών («Έκλο- 
γάριο τού Σβετοσλάφ» του 1073), όπου καταχωρήθηκαν μερικά από τα πρώτα 
έργα της παλαιοβουλγαρικής λογοτεχνίας, το ένα του Μαξίμου Ομολογητή 
και το άλλο του Θεοδώρου του Ραΐτου. Στην ίδια Συλλογή συμπεριλήφθηκαν 
και μερικές ομιλίες, οι οποίες υποτίθεται πως είναι του Ιωάννη Δαμασκηνού. 
Το μεγαλύτερο έργο, που περιέχει πληροφορίες για τη φυσιογνωσία, είναι η 
μετάφραση της «Χριστιανικής τοπογραφίας» του Κοσμά Ινδικοπλεύστη, η 
οποία έγινε πιθανόν πάλι το 10ο αιώνα. Τότε μεταφράστηκαν και οι «Διά
λογοι» του Ψευδο-Καισαρίου, ανώνυμο έργο του 6ου αιώνα, που αποτελείται 
από τέσσερεις διαλόγους γραμμένους σε θεολογικό εξηγητικό πνεύμα.Κατά 
πάσα πιθανότητα τότε έγινε και η μετάφραση του «Φυσιολόγου», του πιο 
δημοφιλούς έργου φυσιογνωσίας.

Οι σχέσεις ανθρώπου - φύσης βρήκαν θέση στο «Κρυφό βιβλίο» και στο 
«’Απόκρυφο» για τη θάλασσα της Τιβεριάδος, τα οποία θεωρούνται έργα των
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βογομίλων, επειδή σ' αυτά αντανακλώνται οι δυτικές κοσμογονικές παραστά
σεις, καθώς και το λεγόμενο «Σώφρων» - διάλογος, που εμφανίστηκε λίγο 
αργότερα. Στη λογοτεχνία μεσαίου επιπέδου ανήκουν τα διάφορα «Βροντο
λόγια», «Σεληνιακά», «Χριστουγεννιάτικα» και άλλα.

Η παλαιοβουλγαρική ιστορική γραμματολογία δανείζεται πρότυπα και 
μορφή επίσης από τη βυζαντινή παράδοση. Στα πλαίσια των πρωτότυπων 
και συμπιλημένων έργων είναι γνωστό προπαντός το έργο του Κωνσταντίνου 
της Πρεσλάβας, που ονομάζεται «Ιστορικόν» και γράφτηκε γύρω στα 894/5. 
Από τότε είναι και το γνωστό «Χρονικόν έν συντόμψ» που αναλογεί στην 
«Ιστορία σύντομον» του πατριάρχη Νικηφόρου και άλλα. Το 10ο αιώνα με
ταφράστηκαν και τα Χρονικά του Ιωάννη Μαλάλα, του Γεωργίου Σύγκελλου 
και του Γεωργίου Αμαρτωλού.

Όλη η λογοτεχνική δράση στη Βουλγαρία ήταν υπό την προστασία της 
κρατικής εξουσίας και του ίδιου του Συμεών, που φημίζεται σαν «Δεύτερος 
Πτολεμαίος» και όχι τυχαία η κυβέρνησή του ονομάζεται «Χρυσός αίώνας 
τής βουλγαρικής λογοτεχνίας».

Και μετά το «Χρυσό αίώνα» η λογοτεχνία αναπτύσσεται περίπου στο ίδιο 
πνεύμα και κατεύθυνση. Αλλά επί του Πέτρου πολλαπλασιάζονται όλο και 
περισσότερο οι Ομιλίες γραμμένες σε πανηγυρικό τόνο, για παράδειγμα η 
«’Ακολουθία είς μνήμην τού ’Ιωάννη τής Ρίλας», καθώς και τα πανηγυρικά 
διηγήματα. Ιδιαίτερη θέση έχει η «Όμιλία κατά τών Βογομίλων» του πρε- 
σβυτέρου Κοσμά, που στρέφεται κατά των βογομίλων.

Η λογοτεχνία του πρώτου Βουλγαρικού κράτους είναι υψηλού για την 
εποχή της επιπέδου. Δημιουργεί πρότυπα που μετά εξελίσσονται και ανα
πτύσσονται στη Ρωσία, στη Σερβία και στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες.

Έτσι στη διαμόρφωση της βουλγαρικής κρατικής και κοινωνικής δομής 
διαπιστώνουμε ιδιόρρυθμες διμερείς σχέσεις με το ίδιο το κράτος και την 
κοινωνία και με το Βυζάντιο και το κρατικό και πολιτιστικό πρότυπό του. 
Αυτές οι σχέσεις είναι χαρακτηριστικές όχι μόνο για τη βουλγαρική μεσαι
ωνική πραγματικότητα· παρουσιάζονται γενικά στο βαλκανικό, ακόμα και 
στο ευρωπαϊκό, σύνολο εκείνης της περιόδου, κατά την οποία οικοδομείται 
η φεουδαρχική κοινωνία.
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L’ EDIFICATION D E V  ΕΤΑΤ ET DE LA SOC lETE EN  BULGARIE

(jusqu' au XJ? s.) 
par
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V  auteur prdsente son point de vue sur les conditions dans lesquelles sc 
ddveloppe la vie dtatique en Bulgarie a l’dpoque chrdtienne et aprds la 
conversion au christianisme. Est ddgagde l’idde de la filiation par rapport au
basileus de Constantinople jusqu’au r£gne de Simdon qui prdtend ddifier un
*

empire rivalisant avec Byzance et couvrant de sa suprdmatie des territoires 
appartenant a la Serbie et a la Croatie. Suit ensuite la reconnaissance du titre 
de «basileus» a Pierre, le fils de Simdon, ainsi que la tendance dans la famille 
de Samuel de faire admettre des liens de parentd (plus ou mois rdels) avec les 
souverains prdcddents qui ont rdgnd a Preslav.

Dans la seconde partie de Γ article est prdsent£ un tableau sucdnt de la 
socidtd bulgare* villes et campagnes, organisation militaire et administrative, 
enfin ddveloppement de la culture apr& la conversion et en rapport avec Γ 
oeuvre cyrillo-mdthodienne, d’ une part, et Γ ensemble de la civilisation byzan- 
tine dans les Balkans, d’ autre part.


