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Introducere 
 
Dacă Roma a pornit de la un oraş pentru a deveni un 

imperiu, istoria Imperiului Bizantin se identifică mai mult cu cea a 
capitalei sale : ea începe cu întemeierea acesteia de către 
Constantin şi sfârşeşte prin cucerirea ei de către Mehmed II. 1  

Constantin a vrut să înzestreze Imperiul Roman, pe care 
tocmai îl reunificase cu o nouă capitală situată strategic astfel încât 
să poată apăra mai uşor hotarele vulnerabile de la Dunăre şi de la 
Eufrat, alegându-i  cu minuţiozitate amplasamentul, cel al 
Byzantionului, colonie grecească întemeiată de Megara, la capătul 
unei peninsule uşor de apărat contra invadatorilor veniţi pe uscat, 
mărginită la nord de un braţ de mare bine adăpostit, Cornul de Aur, 
la sud, de Propontida, închisă de două strâmtori lesne de apărat, iar 
la est de gura Bosforului, acolo unde se domoleşte puternicul curent 
care îl alimentează din Marea Neagră. Întemeietorul a dorit să 
construiască o geamănă a Romei. Oraşul este împărţit de la bun 
început în paisprezece regiuni urbane, chiar dacă pentru asta trebuie 
să se depăşească limitele zidurilor şi să se traverseze Cornul de Aur. 
Hipodromul există deja, este suficient doar ca acesta să fie mărit 
pentru a i se da proporţiile pe care le avea Circus Maximus. 
Constatin edifică un for unde pune să se ridice o coloană în vârful 
căreia să fie plasată o statuie a întemeietorului, numită “ Coloana 
arsă”, tot aici fiind construit şi sediul Senatului, astfel Constantin 
atrăgând o serie a senatorilor romani. 2 

Chiar dacă împăratul a autorizat creştinismul şi a adoptat 
fără îndoială noua religie, el nu pregetă să-şi înzestreze noua 
fundaţie cu temple splendide şi cu o bogată operă statuară. Pentru a 
atrage populaţia, el instituie în oraş un sistem anual de aprovizionare 

                                                                         
1 Michel Kaplan,  Bizanţ, Editura Nemira, Bucureşti, 2010, trad. în limba 
română de Brana Doru Ion, p. 67 
2 Eusebiu de Cezareea,  Viaţa lui Constantin cel Mare. Scrieri ( vol. II), 
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
Bucureşti, 1991, p. 7 
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gratuită. Succesorii săi îi continuă opera : artera principală, Mese 
(strada de mijloc, căci se află într-adevăr în mijlocul oraşului), care 
se împarte în două la Philadelphion, ramificaţia de nord ducând la 
Poarta Adrianopolului, iar ramificaţia de sud la Poarta de Aur, cea 
care duce spre Roma şi pe unde se desfăşoară intrările solemne ale 
împăraţilor, vede înălţându-se noi foruri, şi anume cel al lui Teodosie 
şi cel al lui Arcadius. 
 

1. Principalele puncte de atracţie ale 
Constantinopolului 

Palatul Imperial 
 
Palatul Imperial s-a extins constant din epoca lui Iustinian, în 

secolul al VI-lea până la sfârşitul dinastiei macedonene, în secolul al 
XI-lea. Palatul se deschide spre piaţa Augusteon printr-un ansamblu 
care îşi datorează numele imensei porţi de bronz, Chalke. Acolo îşi 
avea sediul garda, care răspundea şi de închisori. În apropiere, de 
cealaltă parte a uneia dintre numeroasele grădini, Magnaura, se afla 
o mare bazilică, a cărei absidă centrală adăpostea tronul imperial 
destinat primirii oaspeţilor străini. 

Mai la vest se situează acea parte a Palatului care serveşte 
guvernării Imperiului, Palatul Daphne. De pildă, Triklinos-ul (sala de 
recepţie) celor 19 paturi este folosită, deopotrivă, pentru şedinţe 
solemne, numite silentia, în cursul cărora împăratul îşi face 
cunoscute deciziile prin intermediul demnitarilor săi şi pentru 
ospeţele oficiale. Paturile reprezentau, mese de douăsprezece 
tacâmuri, la care convivii mănâncă culcaţi, de unde provine şi 
numele. O serie de ospeţe aveau loc aici, mai cu seamă de la 
Crăciun la Bobotează. Împăratul primea la masa sa doisprezece 
oaspeţi de vază, într-o simbolistică hristică uşor de desluşit. 
Continuând spre est, apropiaţii împăratului pătrundeau în Palatul 
Sacru, cel în care locuia suveranul. Acolo se afla sala emblematică a 
recepţiilor imperiale, numită Triklinos-ul din aur, unde erau primiţi  cei 
cu adevărat importanţi. Dincolo de această sală, se ajungea la 
apartamentele imperiale, printre care Porphyra, sala pardosită în 
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purpuriu unde năşteau împărătesele domnitoare şi care le conferă 
moştenitorilor calificativul de porfirogeneţi. 

Hipodromul 
 
Pentru a ajunge la Hipodrom, împăratul nu era nevoit să 

părăsească Palatul, loja care îi era rezervată acolo, Kathisma, 
comunica direct cu Palatul Daphne, clădit pe trei etaje, cu un 
apartament imperial pentru îmbrăcarea veşmintelor de ceremonie şi 
o sală de mese, acesta se deschidea spre Hipodrom printr-o tribună 
situată la etajul al treilea, unde împăratul se înfăţişa poporului 
înconjurat de principalii senatori. Hipodromul reprezenta eminamente 
un spaţiu de întâlnire dintre împărat şi popor. A fost creat de 
Septimius Severus la sfârşitul secolului al II-lea, Hipodromul a fost 
mărit în mod considerabil pe vremea împăratului Iustinian, care 
dorea să facă egalul lui Circus Maximus din Roma. Avea o lungime 
totală de 450 metri şi o lăţime de circa 120 metri, intrarea sa de la 
est larg deschisă către oraş. Deasupra lojelor unde luau  loc viziti i se 
înălţa un turn, în vârful căruia se arbora un steag pentru a anunţa 
viitoarele curse sau orice altă convocare a poporului la Hipodrom. 
Gradenele, iniţial din lemn, au fost construite din piatră spre sfârşitul 
secolului al X-lea, capacitatea edificiului era estimată pe atunci la 40 
000 de spectatori. 

Bisericile 
 
Dacă bisericile paleocreştine nu aveau cupolă, după 

exemplul mănăstirii Stoudios, edificată în anii 450 de consulul 
Stoudios în cartierul Psamathia, aproape de Poarta de Aur şi 
devenită începând cu secolul al IX-lea cea mai mare mănăstire din 
capitală, cupola se impune încă de la începutul secolului al VI-lea cu 
construirea bisericii Sfântul Polieuct de către o descendentă a lui 
Teodosie I, Iulia Anicia şi devine un acoperiş aproape obligatoriu 
după construirea Sfintei Sofia de către Iustinian (532-537).3 

 

                                                                         
3 Michel Kaplan, op. cit. , pp. 71 - 75 
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2. Organizarea politică şi socială 
 
Sistemul politic în Imperiul Bizantin se sprijinea pe împărat. 

Împăratul guverna dând ordine pe care funcţionarii numiţi direct sau 
indirect de el erau însărcinaţi să le execute, primind în schimb un 
salariu, numit roga. Ordinele erau transmise în scris, la fel ca toate 
actele administrative. Pentru a remunera funcţionarii , a contribui la 
întreţinerea curţi i imperiale, a plăti armata şi celelalte servicii publice, 
administraţia imperială percepea impozite.  4 

Totuşi, sistemul a evoluat treptat : fidelitatea personală faţă 
de împărat şi de familia sa se substituie încetul cu înetul supunerii 
faţă de stat, marii proprietari care obţin scutiri fiscale, devin 
mijlocitorii însărcinaţi cu strângerea impozitelor. 

 
2.1.  Clasele sociale 

 
a. Aristocraţia 
 
La toate nivelurile, societatea bizantină este o societate 

aristocratică, chiar dacă această aristocraţie evoluează. Baza ei este 
dublă : funcţiile şi demnităţile care le însoţesc, semne ale apropierii 
de împărat, deci ale legimităţii aristocraţiei şi avuţia funciară, întărită 
la rândul ei de veniturile considerabile legate de funcţii şi demnităţi.  

Istoricul francez, Michel Kaplan5 susţine că întrucât  încă de 
la întemeierea Constantinopolului, întemeietorul obţine ca o parte a 

                                                                         
4 Barnes T.D. , Lactantius and Constantine. The Journal of Roman Studies, 
vol. 63, pp. 32-33 
5 Doctor de Stat (Paris I, 1987), profesor de Istorie medievală la 
Universitatea Paris I Panthéon-Sorbonne (1998), director al Centre de 
Reserches d’Histoire et Civilisation byzantines et du Proche Orient 
médiéval din cadrul Universităţii Paris I, preşedinte al Universităţii Paris I, 
este unul dintre cei mai avizaţi cercetători ai hagiografi ei, istoriei 
economice, istoriei mentalităţilor, comportamentelor sociale şi spaţiului 
rural în lumea bizantină. 
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Senatului din Roma să îl urmeze pe malurile Bosforului, atrăgând-o 
cu înzestrări funciare confortabile preluate din pământurile statului şi 
ale Coroanei, statutul de senator este conferit celor ce exercită cele 
mai înalte demnităţi care le sunt acordate şi care spre deosebire de 
funcţii ce pot fi retrase, sunt viagere. Cel care dorea să fie senator în 
Bizanţ nu trebuia să privească acest statut ca pe o funcţie, în Senat 
se intra când o anumită persoană deţinea o demnitate, aşa zisă, 
senatorială. 

b. Ţăranii  
 
În pofida străluciri i civil izaţiei urbane, în special cea a 

Constantinopolului, marea majoritate a populaţiei locuia la ţară, 
îndeletnicindu-se cu feluritele moduri de cultivare a pământului. În 
epoca dintre secolele al IV-lea şi al VI-lea, o parte a ţărănimii era 
proprietara propriului pământ, dar existau şi sate mici în care o 
singură persoană deţinea totalitatea pământului acelei zone. 
Domeniile erau împărţite pe loturi unor ţărani care erau fie coloni, 
puternic legaşi de pământul lor, fie locuitori pe termen mai mult sau 
mai puţin îndelungat. Fenomenul cel mai des întâlnit era cel al 
arendării pe foarte lungă durată. Între ţărani exista o ierarhie 
întemeiată pe echipamentul de lucru, unitatea de bază era 
reprezentată de atelaj, alcătuit dintr-o pereche de boi. Cel care 
poseda o singură pereche de boi era numit zeugaratos, iar cei care 
posedau două atelaje de boi, erau definiţi drept dizeugitai. 

c. M eşteşugarii din oraşe 
 
Structura socială a atelierului meşteşugăresc semăna cu cea 

a exploataţiei ţărăneşti. Meşterul lucra împreună cu familia sa într-un 
atelier pe care îl închiria şi cu propriile unelte, la fel ca materia primă. 
Lucrul la comandă cu materialul clientului era foarte rar, totuşi, unele 
meşteşuguri foloseau salariaţi, iar sclavii erau cu atât mai numeroşi 
cu cât erau necesari unui meşter de îndată ce vroia să deschidă un 
al doilea atelier : acest nou atelier deschis trebuia să fie condus de 
un sclav, care punea în joc responsabilitatea civilă a proprietarului 
său, spre deosebire de un salariat sau un gerant. La fel ca terenul 
urban, atelierele şi prăvăliile erau proprietatea aristocraţilor şi a 
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aşezămintelor ecleziastice, iar preţul chirii lor era foarte mare, 
constând în mai multe livre de aur. Cu excepţia cazurilor de criză 
severă, meşteşugarul rămâne ferit de sărăcie, însă nu avea condiţia 
de a-şi depăşi condiţia prin cumpărarea atelierului sau a prăvăliei. 
Prăvăliaşii şi meşteşugarii sunt coloana vertebrală a clasei de mijloc. 

d. Oamenii de rând şi marginalii din oraşe 
 
Oamenii de rând erau reprezentaţi de salariaţi i, a căror 

condiţie era extrem de diversă. Lucrătorii cei mai califcaţi erau relativ 
bine trataţi, deoarece era nevoie de ei : contractul de muncă era în 
mod normal pe o lună de zile, , iar salariul s-ar fi ridicat la un keration 
pe zi, ceea ce echivala cu douăsprezece monede de bronz. Acest 
salariu îi permitea omului să-şi îngrijească familia, dar nu putea 
economisi pentru a-şi cumpăra un atelier sau prăvălie. 

Sclavii nu erau remuneraţi şi erau prin definiţie l ipsiţi de 
libertate. Cu toate acestea nu erau propriu-zis săraci, deoarece 
aveau o calificare şi aveau avantajul de a fi cazaţi şi hrăniţi, iar 
libertatea era la îndemână, dacă stăpânul era un aristocrat generos, 
lăsându-i celui eliberat un peculiu.6 

 
3.  Instituţiile politice şi exercitarea puterii 

a. Împăratul 
 
Denumirea pe care o purta împăratul era de „ smeritul ales al 

lui Dumnezeu”, acest lucru exprimând o concepţie despre relaţii le 
dintre divin şi lumesc. Cetatea terestră în care trăiesc oamenii era 
văzută ca imaginea pământească a Împărăţiei lui Dumnezeu. Nu 
exista niciun obstacol ca împăratul să convoace şi să prezideze 
sinoadele, nici ca el să aleagă în mod aproape absolut patriarhul, 
nici ca reprezentanţii săi să participe la sinodul permanent, nici ca 
puterea imperială să aibă o influenţă considerabilă la numirea 
episcopilor. Împăratul rămâne un laic, de o natură aparte, fiind 
adesea calificat drept isapostolos ( „întocmai cu Apostoli i), ceea ce îl 

                                                                         
6 Michel Kaplan , op. cit. , pp. 106 - 115 
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face un episcop din afară, dat fiind că episcopii sunt urmaşii 
apostoli lor. Împăratul avea locul său rezervat la catedrala Sfânta 
Sofia.  

Dar o singură lege se impune acestei autorităţi imperiale, 
legea divină : împăratul era nevoit să aplice canoanele sinodale, pe 
care le promulga şi care aveau o putere de lege civilă, de la 
Constantin şi sinodul de la Niceea, din 325, el convoacă şi 
prezidează sinoadele, dar episcopii şi ceilalţi clerici sunt cei care 
definesc dogma. Veşmintele rezervate împăratului erau în purpuriu şi 
alb, inclusiv încălţările erau din purpură, iar demnitarii purtau şi ei 
îmbrăcămintea lor obişnuită confecţionată din mătăsuri de diferite 
culori şi care constituia o parte a salariului lor. Măreţia imperială 
impunea tăcerea. 

I. Armata 
Secolul al IV-lea vede afirmându-se evoluţia anterioară spre 

o armată dublă, cu două viteze, ca urmare a unei distincţii apărute 
între armata centrală de campanie şi armata de frontieră. Existenţa 
celei din urmă confirmă faptul că Imperiul şi-a atins limitele, nu se 
mai punea problema de a-l extinde, decât marginal şi esenţialul 
consta în împiedicarea raidurilor şi a invaziilor. 

Limes constituia frontiera păzită şi fortificată. Era vorba de 
mici fortăreţe, despărţite de 15 până la 30 de kilometri. Scopul nu era 
de a opri inamicul, ci de a-l  întârzia, pentru a permite întăririlor să 
intervină, apoi de a-l  hărţui în spatele liniilor. Ca o mică statistică, 
existau aproximativ 300 de garnizoane în Orient, 104 garnizoane pe 
Dunăre, 95 de garnizoane în Siria şi 75 în Egipt. Acest sistem avea 2 
neajunsuri : era ineficient pentru a opri altceva, în afara unor raiduri 
şi mobilizează un număr excesiv de soldaţi, care sunt mereu 
insuficienţi într-un anume loc, plus pregătirea lor mediocră. 
Principalul obstacol al eficacităţii acestei armate era slaba sa 
mobilitate.  

Armata themelor este o altă categorie a armatei bizantine 
bazată pe şi întemeiată pe cavalerie, chiar dacă ţărani mai puţin 
avuţi contribuie cu infanterie, eventual printr-un sistem de contribuţie 
colectivă în cadrul sătesc. Serviciul era ereditar. Soldatul putea fi 
mobilizat în orice moment, totul pe propria cheltuială. Armata 
themelor se dovedeşte mai eficace din mai multe motive : poate fi 
recrutată la faţa locului foarte repede, soldaţii nu sunt de o calitate 
excepţională, dar suficient pentru a opri un contingent uşor şi puţin 
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numeros; acei oameni se băteau pentru a-şi apăra familia, casa şi 
pământurile. 7 
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