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Średniowieczny Konstantynopol w 

oczach ludzi Zachodu 

 

Stambuł stanowi od wieków amalgamat 
etniczny i językowy, miejsce kontaktów kultur 
europejskich i azjatyckich, ścierania się różnych 
prądów myślowych i religii. Miasto w trakcie 
swojej burzliwej historii często zmieniało nazwy. 
Pierwotnie była to helleńska kolonia βύσαντιον 
[Byzantion], później stolica Cesarstwa 
Rzymskiego, a następnie Wschodniorzymskiego, 
od XVIII wieku nazywanego w historiografii 
Cesarstwem Bizantyńskim. Stolica ta była 
powszechnie znana jako Κονσταντινούπολις 
[Konstantinopolis], czyli z języka średniogreckiego 
„miasto Konstantyna”, a od czasów tureckich 
Istambul. Istnieją dwie przypuszczalne 
etymologie nazwy: od greckiego zawołania εισ 
την πόλιν [eis ten polin] lub στην πόλη [sten pole] 
w znaczeniu „do miasta”, bądź od ludowego 
wyrażenia islambul, ewentualnie islambol, 
oznaczającego potocznie „wiele islamu” bądź 
„poszukiwanie islamu”. Konstantynopol przez 
całe średniowiecze pełnił funkcję skarbca tradycji 
antycznej. W miejskich bibliotekach 
przechowywany był niemal cały dorobek filozofii 
i literatury Grecji i Rzymu oraz najważniejsze 
dzieła teologiczne z dziedziny patrologii. W 
Konstantynopolu dziedzictwo klasyczne 
wchodziło w relacje z wpływami wschodnimi, 
zarówno perskimi, jak i – później – arabskimi. 

Do Konstantynopola w różnych celach 
ściągali przybysze z całej Europy. Kto 
podróżował? Jak twierdzi holenderska badaczka, 
Krijnie N. Cigaar, głównie ambasadorzy, kupcy i 
pielgrzymi do Ziemi Świętej, lecz również 
uciekinierzy, uczeni oraz artyści, a później także 
krzyżowcy1. Królową miast (określenie często 
używane w literaturze bizantyńskiej, między 
innymi w Aleksjadzie Anny Komneny) odwiedzali 
przedstawiciele wszystkich ówczesnych państw 
europejskich, w tym reprezentanci 
poszczególnych klas społecznych: od ubogich 
chłopów feudalnych aż po wysokich dostojników 
kościelnych. Konstantynopol był więc miejscem 
pertraktacji politycznych, rynkiem zbytu dla 
handlarzy, schronieniem dla uchodźców, 
miejscem kultu bądź też po prostu przystankiem 
na drodze do Jerozolimy czy do Bagdadu.  

Cesarze bizantyńscy pragnęli 
zamanifestować przed przybyszami potęgę 
państwa i z wielkim pietyzmem tworzyli 
wizerunek stolicy oraz większych miast 
cesarskich. Konstantynopol ze względu na swą 
wielkość:  

cieszył się ogromnym prestiżem w oczach 
współczesnych; (…) [jego ogrom – przyp. K.S.] przekraczał 
wyobrażenia jakiegokolwiek Europejczyka – średnica miasta 
wynosiła około 25 kilometrów (…) z minimum 375 tysiącami 
mieszkańców. Jerozolima i Rzym były ważnymi centrami 
religijnymi, lecz ilość relikwii w obu miastach razem wziętych 
była mniejsza niż ich liczba w Konstantynopolu. Setki świątyń 
z relikwiami stanowiły jedną z największych atrakcji dla gości 
z Zachodu. Religia przyciągała jak magnes – niemal z taką 
samą mocą jak cesarze bizantyńscy, których splendor 
przewyższał ten reprezentowany przez władców Rzymu i 
Jerozolimy2. 

                                                 
1  K. N. Cigaar, Western travellers to 

Constantinople, the west and Byzantium 962-1204, Brill, 
Leiden 1996, s. 21. 
2  Ibidem, s. 47. 



 

Miasta Śródziemnomorza, 10-11 XII 2010 

 

2 

 

Konstantynopol zaskakiwał na każdym 
kroku. Miasto pod względem wielkości, 
rozwiązań urbanistycznych, bogactwa oraz 
poziomu życia przewyższało jakikolwiek inny 
ośrodek miejski w Europie w czasach dojrzałego 
średniowiecza. Życie skupiało się wzdłuż dwóch 
szerokich i długich alei, które następnie zbiegały 
się w jedną ulicę prowadzącą do kompleksu 
pałacowego. Główne arterie miejskie połączone 
były ze sobą siecią niewielkich uliczek, gdzie 
mieszkali obywatele i znajdowały się zakłady 
rzemieślnicze oraz sklepy. Na skrzyżowaniach 
ulic mieściły się często place lub placyki, przy 
których zazwyczaj stały, ogromne nieraz, kościoły 
i klasztory – obiektów sakralnych w mieście były 
setki. Świątynie konstantynopolitańskie 
urządzone były niejednokrotnie z przepychem; 
pod wielkimi kopułami spoczywały skarby: 
bogato zdobione ikony, misternie ułożone 
mozaiki, cenne paramenty. Każdy niemal kościół 
bądź klasztor wyposażony był w swoją bibliotekę, 
przy czym większe placówki posiadały tysiące 
woluminów udostępnianych czytelnikom. W 
wielu punktach metropolii znajdowały się 
antyczne rzeźby oraz monumentalne posągi 
władców, często w towarzystwie marmurowych 
fontann. Wielkie połacie miasta zajmowały parki i 
ogrody wypełnione roślinami przywożonymi z 
odległych rejonów świata, dwadzieścia pięć 
kilometrów od centrum Konstantynopola mieścił 
się zaś cesarski ogród zoologiczny. Tak wielkie 
nagromadzenie bogactw wprawiało w osłupienie 
każdego Europejczyka – w miastach Zachodu 
pomniki antyczne na ulicach w ogóle się nie 
pojawiały, fontanny były rzadkością, a zoo 
stanowiło aż do 1204 r. (wtedy też król Jan I 
utworzył zoo w londyńskiej Tower) nieznaną 
fanaberię – nie licząc greckich i rzymskich 
ogrodów zoologicznych3 z epoki hellenistycznej –
). Niemałe wrażenie wywierały również 
rezydencje bogaczy konstantynopolitańskich, 
które 

                                                 
3  E. Baratay, E. Hardouin-Fugier, Zoo. A history 

of zoological gardens in the West, London 2004, s. 17-18.  

miały na wysokości parteru ślepą ścianę od ulicy i 
były zbudowane wokół wewnętrznego dziedzińca, gdzie 
często mieścił się ogród z fontanną. Na piętrach były okna 
łukowe z wykuszami, przez które kobiety z rodziny 
właściciela mogły obserwować ruchliwe życie ulicy. Dużo 
skromniejszych domów budowano w podobnym stylu, z 
wewnętrznym dziedzińcem4. 

Możni uwielbiali ponadto otaczać się 
wartościowymi przedmiotami i egzotycznymi 
ptakami. W czasach dojrzałego Bizancjum niemal 
każdy arystokrata posiadał klatki z papugami czy 
kanarkami. Uczty w zamożniejszych domach 
były zazwyczaj wystawne i smaczne. Na stołach 
pojawiały się bardzo często rarytasy raczej 
niedostępne, lecz pożądane przez mieszkańców 
Zachodu – egzotyczne owoce. 

Niczym jednak było wystawne życie 
bogaczy wobec wspaniałości dworu cesarskiego. 
Każdy cesarz zamieszkiwał ogromny kompleks 
dworski będący miastem w mieście – za murami 
znajdowały się rezydencje cesarza oraz członków 
jego rodziny, sala tronowa, kaplica, mieszkania 
urzędników i służby, łaźnie oraz ogrody. Do tego 
zamkniętego świata co jakiś czas byli 
wprowadzani ambasadorzy z Zachodu, którzy 
wpadali w osłupienie na widok bogactw cesarza i 
dostojności ceremoniału dworskiego. Rytuały 
dworskie barwnie opisuje niemiecki bizantynista 
Hans Wilhelm Haussig: 

Posła już na granicy państwa witali wysocy 
urzędnicy cesarscy. Wręczano przy tym posłowi podarki, za 
które odwzajemniał się on w imieniu swego króla. Podobnie 
witano posła we wszystkich większych miastach 
prowincjonalnych, przez które przejeżdżał w drodze do 
stolicy. Gubernatorzy prowincji otrzymywali od wysokich 
dygnitarzy specjalne dyrektywy, dotyczące sposobu 
podejmowania gościa, odpowiednio do jego rangi i znaczenia 
oraz charakteru powierzonej mu misji. […]. W stolicy witał 
posła kanclerz Cesarstwa Rzymskiego […]. Przed audiencją 
dokonywano w sposób uroczysty wymiany podarków, tych, 
które poseł przywiózł dla cesarza i tych, które cesarz 
ofiarowywał suwerenowi posła. Oddział przybocznej gwardii 
cesarskiej, tzw. candidati, eskortował posła z jego siedziby do 
pałacu cesarskiego, gdzie czekała go uroczysta audiencja u 

                                                 
4  R. Browning, Justynian i Teodora, przeł. M. 
Boduszyńska-Borowikowa, Warszawa 1977, s. 50. 
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cesarza. […] Poseł dosiadał pięknego, ozdobnie przybranego 
rumaka, przysłanego mu przez cesarza. Odświętnie 
udekorowanymi ulicami stolicy podążał orszak poselski do 
Magnaura, wielkiego reprezentacyjnego budynku w obrębie 
zespołu pałacowego, gdzie poseł zsiadał z konia. […] W 
chwili gdy poseł wchodził do Sali, rozchylały się kotary 
odsłaniając estrady, na której wznosił się na podwyższeniu 
tron cesarski. Na widok cesarza wszyscy obecni klękali, 
podczas gdy poseł kroczył w kierunku estrady, by stanąć na 
rota, okrągłej płycie z czerwonego porfiru […]. Tutaj klękał i 
trzykrotnie schylał się przed cesarzem w kornej postawie 
proskynesis. Następnie w uroczystych słowach przekazywał 
życzenia zdrowia od swego monarchy dla cesarza i 
cesarzowej, po czym wręczał pismo odręczne monarchy. […] 
Przyjąwszy pismo, wypytywał cesarz o zdrowie swego 
„brata”, gdy szło o króla perskiego lub kalifa arabskiego, albo 
o zdrowie swego „syna”, gdy poseł reprezentował monarchę 
europejskiego”5 

Czynniki takie jak: dywersyfikacja 
obyczajowa i etniczna Konstantynopola, oparty 
na wzorcach antycznych humanistyczny sposób 
myślenia (obecny w Bizancjum w szczególności 
od VIII do XI wieku), wysoce rozwinięta 
administracja, zamożność mieszkańców6 i 
bogactwo miasta przejawiające się w ilości 
kościołów, pałaców, bibliotek, ogrodów i 
antycznych posągów powodowały, iż stolica 
Cesarstwa dla gości z zachodniej Europy nigdy 
nie mogła być miejscem obojętnym. Miasto 
zawsze wzbudzało w przybyszach skrajne 
emocje: zachwycało bądź przerażało, przyciągało 
lub odpychało, fascynowało lub wzbudzało 
niepokój. 

Bizancjum od początku swego istnienia 
funkcjonowało dla barbarzyńskiej Europy jako 
Inny. Położenie geograficzne i głębokie różnice 
kulturowe, a od 1054 roku również religijne, 
ograniczyły znacznie kontakty między dwoma 
częściami Europy. Aby móc w pełni się 

                                                 
5  H. W. Haussig, Historia kultury bizantyńskiej, 
przeł. T. Zabłudowski, Warszawa 1980, s. 197. 
6  Oczywiście ludność Konstantynopola nie 
zawsze była zamożna. W wiekach od VIII do X 
istotnie odsetek biedoty był stosunkowo niewielki, 
choć zawsze w stolicy znajdowała się liczna grupa 
osób bezrobotnych, bezdomnych lub głodnych. 

ukonstytuować, uniwersalistyczna wspólnota 
zachodnioeuropejskich państw chrześcijańskich 
potrzebowała przeciwwagi, którą stało się 
Cesarstwo Bizantyńskie. Wzrastająca stopniowo 
ksenofobiczna postawa cesarzy greckich do 
Zachodu zwiększała napięcie we wzajemnych 
stosunkach: 

We własnych oczach stali się [Bizantyńczycy] 
narodem wybranym – Nowym Izraelem, jak sami siebie 
określali – i spadkobiercami, a zarazem odnowicielami 
Cesarstwa Rzymskiego. Takie rozumienie własnej roli często 
prowadziło Bizantyńczyków do traktowania z pogardą 
innych ludów7 

Stosunek Zachodu do Bizancjum 
kształtował się ambiwalentnie. W ciągu 
pierwszych wieków średnich nowe państwa 
barbarzyńskie uznawały prymat 
Konstantynopola i nie rościły sobie prawa do 
dominacji nad światem chrześcijańskim. Ciągle 
jednak władcy państw sukcesyjnych mieli 
świadomość, iż są w mniejszym bądź w 
większym stopniu kontynuatorami tradycji 
rzymskiej. Zachód Europy nieustannie tkwił w 
post-rzymskim impasie kulturowym, który 
uniemożliwiał mu autonomiczny rozwój.  Jak 
pisze Jacques Le Goff, „zachód średniowieczny 
powstał na ruinach świata rzymskiego”, lecz 
„znalazł w nim równocześnie i oparcie, i 
obciążenia. Rzym zarówno wykarmił go, jak i 
obezwładnił”8.. Upadające Cesarstwo przez 
ostatnie dziesięciolecia swego istnienia 
egzystowało niemal wyłącznie dzięki pomocy 
barbarzyńskich najemników. Zasklepiona i, jak 
twierdzą Le Goff oraz Browning, ukierunkowana 
wyłącznie utylitarnie, nie zaś twórczo, cywilizacja 
rzymska nie potrafiła ewoluować w stronę 
uniwersalnego państwa, stanowiącego ojczyznę 
zarówno dla Rzymian, jak i plemion 
barbarzyńskich. Rzym stał się obiektem wielu 
najazdów i ostatecznie upadł pod orężem 

                                                 
7  R. Browning, Cesarstwo bizantyńskie, przeł. G. 
Żurek, Warszawa 1997, s. 123. 
8  J. Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, 

przeł. H. Szumańska-Grossowa, Warszawa 1970, s. 21. 
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Odoakra. Próba odbudowania potęgi cesarstwa 
pod egidą kolejnych władców sukcesyjnych 
zakończyła się kompletnym fiaskiem: 

Barbarzyńcy niewątpliwie w miarę możliwości 
przejmują wszystko, co w spadku po Cesarstwie Rzymskim 
było doskonalsze, zwłaszcza […] w dziedzinie kultury oraz w 
dziedzinie organizacji politycznej. 

Ale w obu tych dziedzinach przyspieszyli, 
spotęgowali, wyolbrzymili dekadencję, jaka zaczęła się w 
epoce późnego Cesarstwa. Zmierzch zamienili w regres. 
Stopili w jedną całość trzy barbarzyństwa: swoje własne, 
barbarzyństwo zgrzybiałego świata rzymskiego i 
barbarzyństwo starych, pierwotnych sił […]. Był to regres 
przede wszystkim ilościowy. Zniszczyli życia ludzkie, 
budowle, wyposażenie gospodarcze. Spadek demograficzny, 
zniszczenie dzieł sztuki, ruina dróg, warsztatów, składów, 
systemów nawadniających, upraw. Destrukcja trwająca 
długo, bo ruiny antycznych budowli służą jako 
kamieniołomy, z których czerpie się kamienie, kolumny, 
ornamenty. Niezdolny do tworzenia, do wytwarzania – świat 
barbarzyński „przedużytkowuje”9. 

Barbarzyńcy dziedziczą bezpośrednio 
utylitarny sposób myślenia Rzymian – niszczą po 
to, aby wykorzystać. Stopniowo jednak od 
destrukcji zwracają się w stronę rekonstrukcji. 
Przez całe średniowiecze państwa Zachodu dążą 
do odbudowania potęgi rzymskiej. Realizacją 
tych aspiracji były królestwo Karola Wielkiego 
oraz państwo Ottonów. Ten ciekawy proceder 
można potraktować zgodnie z dyskursem 
postkolonialnym jako autokolonizację – próba 
utrzymania ciągłości historycznej państwa 
zachodniorzymskiego automatycznie sytuuje 
tożsamość barbarzyńską jako „niższą” i „gorszą 
od rzymskiej”. Ciągle jednak cesarze 
barbarzyńscy borykają się ze stygmatem 
uzurpacji wyciskanym przez Bizancjum. Aby 
uniknąć konfliktu z Cesarstwem Greckim Karol 
Wielki zmuszony był uznać pretensje władców 
bizantyńskich do władzy uniwersalnej, aby 
samemu stać się wasalem Bizancjum. Ambicje 
odtworzenia Rzymu miały być zrealizowane 
dzięki mariażowi Karola z cesarzową Ireną. 
Niestety władczyni została obalona, a przepaść 

                                                 
9  Ibidem, s. 44. 

pomiędzy Wschodem a Zachodem – skazana na 
permanentne pogłębianie. Ostateczne rozejście 
dokonało się w 1054 roku.  

Narastanie wzajemnej niechęci po 
„schizmie wschodniej” znalazło swój tragiczny 
upust w czwartej krucjacie (1204 rok). Wenecjanie, 
w związku z zadłużeniem cesarza wobec ich 
republiki, zwerbowali armię złożoną z 
najemników z wielu państw zachodnich i 
zorganizowali atak na Konstantynopol. Miasto 
zostało złupione, a większość skarbów – 
wywieziona na Zachód: 

Większość domów i posiadłości arystokracji została 
ograbiona ze wszystkiego, co miało jakąkolwiek wartość. 
Villehardouin twierdził, że „tylu łupów nie udało się zebrać 
od momentu stworzenia świata”. Robert z Clari szacował, że 
była to największa grabież od czasów Aleksandra Wielkiego, 
lecz narzekał, że większość zdobyczy  znalazła się w rękach 
bogatych i wysoko postawionych, a nie trafiła do zwykłych 
żołnierzy takich jak on. Niektóre szacunki określają wartość 
łupu na około 900 tysięcy srebrnych marek10. 

Ludziom Zachodu nareszcie udało się 
zdominować i podbić konkurencyjne Bizancjum. 
Niezliczone ilości skarbów greckich znalazły się 
w miastach zachodnich. Do dziś można odnaleźć 
wiele zagrabionych zabytków w Wenecji (jako 
przykład mogą posłużyć cztery mosiężne konie 
stojące nad portalem bazyliki św. Marka, które 
pochodzą z konstantynopolitańskiego 
hipodromu). Podbój utrwalił Latynów w ich 
przekonaniach, że Bizantyńczycy to lud dumny, 
wyniosły, a jednocześnie przebiegły i okrutny. 
Mężczyźni byli postrzegani jako zniewieściali i 
niezdolni do walki (co ciekawe, stereotyp ten 
powstał wskutek obserwacji bizantyńskich 
eungaruchów); kobiety zaś charakteryzowano 
jako rozkapryszone, przeintelektualizowane, 
wyuzdane i żądne władzy. Europejczycy uznali, 
że ustrój Cesarstwa był zbyt biurokratyczny, a 
całe Bizancjum – zacofane i słabe. Judith Herrin 
stwierdza, że oskarżenia te dalekie były od 

                                                 
10  J. Herrin, Byzantium. The surprising life of 

medieval Empire, New Jersey 2007, s. ? :) 
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prawdy, lecz stworzyły stereotypy, które 
pokutowały jeszcze przez wieki. 

Cesarstwo Łacińskie było państwem 
słabym i po ponad pięćdziesięciu latach upadło 
pod naporem Cesarstwa Nicejskiego, co 
umożliwiło cesarzowi bizantyńskiemu, 
Michałowi VIII Paleologowi, powrót do 
Konstantynopola. Bizancjum istniało jeszcze 
przez prawie dwieście lat, jednakże nie zdołało 
już powrócić do swojej dawnej świetności. 
Konstantynopolitańczycy nigdy nie zapomnieli o 
krzywdach wyrządzonych przez Łacinników i 
często wyrażali się o nich z goryczą i odrazą. Po 
raz kolejny pogłębiała się przepaść pomiędzy 
Wschodem a Zachodem – zarówno na gruncie 
kulturowym, jak i religijnym. 

Interesującym współczesnym 
komentarzem do zawiłych stosunków Zachodu 
ze Wschodem w epoce krucjat jest powieść 
Rycerz11 (tytuł oryginału Pицарят) autorstwa 
bułgarskiej pisarki, Very Mutafčievej. Główny 
bohater, błędny rycerz Roger, decyduje się na 
udział w rzekomo słusznej wyprawie 
krzyżowców na heretyckie Bizancjum (IV 
krucjata). W trakcie podróży spotyka 
bułgarskiego chłopa o imieniu, nomen omen, 
Diabeł (mianem diabła w folklorze bułgarskim 
określano postaci charakteryzujące się sprytem, 
odwagą i niebywałą walecznością), dzięki 
któremu dowiaduje się, jakie są prawdziwe 
pobudki krzyżowców. W zestawieniu z 
Bułgarami i Grekami zachodni chrześcijanie 
okazują się żądnymi zysku nieokrzesańcami. 
Grabią co popadnie i wbrew – z założenia 
słusznym – celom krucjaty nieustannie 
dopuszczają się nieprawości. Najgorzej 
przedstawieni są Wenecjanie: nie kierując się 
żadnymi nakazami etycznymi, lawirują między 
dwiema stronami konfliktu, nieustannie zwodząc 
krzyżowców lub Bizantyńczyków. Powieść 
Mutafčievej odwraca wartościowanie Wschodu i 
                                                 
11  V. Mutafčieva, Rycerz, przeł. H Kalita, 
Warszawa 1980. 

Zachodu, przecząc wykreowanym przez Zachód 
przeświadczeniom, nazwanym przez Marię 
Todorovą bałkanizacją12. „Zderzenie cywilizacji” 
w Rycerzu – mimo iż teoretycznie udowadnia 
kulturową wyższość Wschodu – paradoksalnie 
doprowadza do wyizolowania obu kręgów 
kulturowych, a ich odrębność uniemożliwia 
prostą waloryzację którejkolwiek ze stron.  

Konceptualna orientalizacja Bizancjum 
przez Zachód nie skończyła się wraz z upadkiem 
Konstantynopola w 1453 roku. Trwała jeszcze 
przez wieki i po części, jak twierdzi Herrin, trwa 
do dziś. W XVIII wieku na fali wzrostu fascynacji 
historią i archeologią na nowo zainteresowano się 
Cesarstwem; wtedy też ukuto krzywdzące i 
pejoratywne określenia: „Bizancjum” i 
„bizantyński”. Cesarstwo Greckie przez cały 
okres swojego istnienia nigdy nie określało siebie 
tym mianem; wyraz βύσαντιον [bysantion] był 
wyłącznie używany jako historyczna nazwa 
greckiej kolonii, na miejscu której powstał 
Konstantynopol. Oba wzmiankowane określenia 
stały się synonimem zepsucia i dekadencji (mimo 
to do dziś są używane na określenie 
średniowiecznego Rzymu). Jeden z historyków 
XIX wieku, William Lecky, w taki oto sposób 
wypowiadał się o Bizancjum: 

Uniwersalny werdykt historii mówi, że Bizancjum 
bez jakiegokolwiek wyjątku stanowiło najpodlejszą i 
najbardziej nikczemną  formę cywilizacji, jaka kiedykolwiek 
istniała. Nie było nigdy żadnej cywilizacji tak skrajnie wyzutej 
z jakiejkolwiek formy lub co najmniej cząstki chwały, żadnej 
do której epitet „nędzny” może być tak bezsprzecznie 
dopasowany […]. Historia tego imperium jest monotonną 
opowieścią o intrygach księży, eunuchów i kobiet, o 
konspiracjach i otruciach…13 

 

Opinia Lecky’ego jest skrajnie 
upraszczająca i daleka od prawdy. Niestety, w 
XVIII i XIX wieku podobne konstatacje były 

                                                 
12  M. Todorova, Bałkany wyobrażone, przeł. P. 
Szymor i M. Budzińska, Wołowiec 2008. 
13  J. Herrin, op. cit., s. 322. 
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powszechne i rozgłaszane nawet przez 
największe umysły ówczesnej Europy, jak choćby 
przez Monteskiusza czy Woltera. Ślady 
postkolonialnego stosunku Zachodniej Europy do 
Bizancjum zauważalne są także w języku. 
Angielskie słowo byzantine znaczy nie tylko 
„bizantyński”, lecz również, w pejoratywnym 
sensie, „dziwny”, „zawiły” i „skomplikowany”. 
Prawie to samo oznacza angielski wyraz bizarre, 
którego etymologia jest niemal identyczna. 

Z uniwersalistycznego tworu, jakim było 
niegdyś Cesarstwo Rzymskie, wyłoniły się dwie 
przeciwstawne orientacje w kulturze europejskiej: 
wschodnia i zachodnia, przy czym granica 
polityczna między dwoma cesarstwami 
pokrywała się z granicą kulturową. Podczas gdy 
centralnym ośrodkiem Zachodu pozostawał 
Rzym, główną metropolią Wschodu był 
Konstantynopol. Ograbienie Konstantynopola w 
1204 roku miało wymiar symboliczny, bowiem 
od tego momentu rolę dominującą w rejonie 
Morza Śródziemnego przejął Zachód, Wschód zaś 
został zmarginalizowany, a dziedzictwo 
bizantyńskie zapomniane. Świadomość różnicy 
cywilizacyjnej pokutuje po dziś dzień, jak 
stwierdza pesymistycznie Timothy Gregory: 

na obszarach zamieszkałych przez ludność 
prawosławną silna jest świadomość „wyższości” 
współczesnego Zachodu – w technologii, poziomie 
zamożności i sile militarnej – jak również rzadko 
artykułowana obawa, że przyczyna, dla której państwa 
prawosławne nie „rozwinęły się” w takim samym stopniu, 
tkwi w tradycji bizantyńskiej. Naturalnie, ludzie Zachodu 
często z lubością lansowali taki styl myślenia, co między 
innymi jest pochodną antybizantyńskiego nastawienia, jakie 
znamionuje Zachód od pięciuset lat. I rzeczywiście, we 
współczesnej polityce i dziennikarstwie nietrudno natrafić na 
charakterystyczne kojarzenie terminu „bizantyński” z całym 
„złem” Bałkanów i Rosji14. 

 

 

                                                 
14  T. E. Gregory, Historia Bizancjum, tłum. J. 
Hunia, Kraków 2008,  s. 
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