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Curs 7: Bizantinologie (anul II P, 2012-2013, sem. 2) 

 

Conflictul dintre papa Grigorie şi Biserica de la Constantinopol 
 

În ciuda raporturile bune dintre papa Grigorie cel Mare şi Imperiu, între episcopul Romei şi cel de la 

Constantinopol au apărut în această perioadă unele neînţelegeri. În anul 595, papa anula în mod oficial 

condamnarea a doi clerici greci, Ioan şi Atanasie, acuzaţi de erezie de către patriarhul Ioan Postitorul. Mai 

mult decât atât papa i-a invitat pe cei doi la Roma. Cazul ilustrează faptul că Grigorie era conştient de 

pricipatus roman definit de predecesorii săi. El era gata să lărgească semnificaţia canoanelor sinodului de la 

Sardica din 343, care permiteau Romei anularea sentinţelor altor mitropolii şi stabilirea unor curţi de appel, din 

care urmau să facă parte episcopii diocezelor vecine. În cazul celor doi clerici menţionaţi, Grigorie a adoptat o 

procedură directă, cazul fiind judecat la Roma. Cu toate acestea el nu nega locul al doilea după Roma al 

episcopului de la Constantinopol şi înaintea Alexandriei. Această ordine, care fusese stabilită la Sinodul de la 

Constantinopol din 381, dar contestat de Leon în secolul al V-lea, apărea în scrisoarea lui Grigorie din 590, prin 

care anunţa alegerea sa1. Acest realism al papei cu privire la poziţia scaunului «Noii Rome», nu-l va împiedica 

să protesteze împotriva titlului de «patriarh ecumenic» folosit de Ioan Postitorul. Contestat şi de predecesorul 

lui Grigorie, Pelagiu al II-lea în 588, titlul fusese utilizat de mai multe ori de către Ioan Postitorul în 

corespondenţa sa cu Roma din 595 cu privire la preoţii Ioan şi Atanasie. În scrisorile adresate patriarhului Ioan 

Postitorul, împăratului Mauriciu şi împărătesei Constantina, papa Grigorie demonstra o necunoaştere a 

semnificaţiei termenului de «ecumenic». Folosit mai înainte de către patriarhii Alexandriei, Constantinopolului 

şi a altor scaune, chiar şi de Roma, titlul de «ecumenic» (oikoumenikos) afirma o autoritate în cadrul 

«pământului locuit» (oikoumene), termen care desemna în mod practic Imperiul2. El era aplicat de facto numai 

patriarhului de la Constantinopol. În conştiinţa bizantină nu se punea problema negării autorităţii «apostolice» 

şi morale a vechii Rome, deoarece titlul era folosit şi în cazul episcopului de la Roma. Asimilarea sa la sfârşitul 

secolului al VI-lea, reflecta probabil dorinţa episcopilor de la Constantinopol de a-şi face cunoscută influenţa 

„imperială” asupra rezistenţei monofizite. Cu toate acestea, Grigorie cel Mare a dat acestei probleme o 

dimensiune ecleziologică care demonstra pe de-o parte că folosirea excesivă a unor titluri bizantine era străină 

spiritului latin, iar pe de altă parte că existenţa unui «episcop universal» era exclusă, aici fiind inclus şi el.  

Prin traducerea incorectă a cuvântului «ecumenic» cu «universal», papa îl acuza pe patriarhul Ioan de un 

orgoliu de neiertat. «Luându-şi titlul de episcop universal» scria papa Grigorie împăratului, patriarhul de la 

Constantinopol «juca practic rolul antihristului, deoarece chiar şi Apostolul Petru, căruia Hristos i-a încredinţat 

turma Sa, nu l-a numit niciodată episcop universal»3. El insistă asupra acestei idei, pe care o strecoară în 

scrisorile adresate colegilor săi, patriarhii Anastasie al Antiohiei şi Evloghie al Alexandriei. Rezultatul a fost 

nefavorabil, în răspunsul său, Anastasie insinuând că papa a reacţionat astfel din gelozie. La rândul său, 

Evloghie era ceva mai conciliant, spunând că pentru «a-l asculta pe Grigorie», nu va folosi pentru colegul său 

de la Constantinopol titlul de ecumenic. Mai mult decât atât pentru a place lui Grigorie, Evloghie i se adresa cu 

titlul de papă universal, care nu avea nimic excepţional, fiind folosit des pentru episcopul de la Roma.  

La moartea patriarhului Ioan Postitorul în 595, succesorul său a continuat să folosească titul de «patriarh 

ecumenic», iar împăratul Mauriciu va ordona papei ca subiectul să fie închis. Este greu de crezut că papa 

Grigorie a transformat concepţia autoritară a primatului, pe care o aveau predecesorii săi, Victor şi Ştefan, 

Damasus, Leon sau Ghelasie. Grigorie nu era în opoziţie cu concepţiile contemporanilor săi, iar ecleziologia 

papală exprimată în Decretum Gelasianum îi era străină. Ca toţi papii din această perioadă, papa Grigorie se 

considera drept un succesor al lui Petru, pe care-l aprecia ca sursă a puterii episcopale, dar nu vedea Roma ca pe 

o putere dominantă în raport cu ceilalţi episcopi4. El este deci un martor al «ecleziologiei comuniunii», care a 

păstrat unitatea dintre Orient şi Occident de-a lungul primului mileniu al istoriei creştine.   

Dinastia lui Heraclius şi sfârşitul Imperiului Roman (610-717). 
Urcat pe tron în anul 610, împăratul Heraclius a domnit până în 641, iar urmaşii săi vor conduce 

Imperiul până în 717. Dintre aceştia, doi sau trei merită a fi menţionaţi pentru unele realizări sau pentru durata 

domniei lor: Constant II (642-668), Constantin IV (668-685) şi Justinian II  Rinohmetul sau «cel cu nasul tăiat» 

(685-695; 705-711)5. Despre secolul al VII-lea, Charles Diehl spunea că «reprezintă perioada cea mai sumbră 

                                                           
1  Monumenta Germaniae Historica, Epistola I, 28, Berlin. 
2  H.G. BECK, Kirche und Theologische Literatur im Bizantinischen Reich, München, 1959, p. 63-64.  
3 Monumenta Germaniae Historica, Epistola V, 37, Berlin. 
4 Yves CONGAR, L’Ecclésiologie du haut Moyen Age, Paris, 1968, p. 142-146; 151-153. 
5 A. STRATOS, Byzance au VIIe siècle, vol. I-II, Paris, 1980; Ch. Diehl, Figuri bizantne…vol. II, p.385-412; C. HEAD, Justinian II of Byzantium, 

Madison, 1971.  
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din istoria Bizanţului. Este vorba despre o perioadă de criză profundă, un moment decisiv în care existenţa 

însăşi a Imperiului părea mai degrabă un joc»6. La rândul său, G.Ostrogorsky, atribuie epocii lui Heraclius o 

importanţă excepţională: este punctul de pornire al istoriei propriu-zise a Bizanţului, în timp ce până acum 

Imperiul mai păstra o serie de caracteristici ale perioadei romane. 

Aceste două observaţii îşi au justeţea lor. În sec. al VII-lea civilizaţia bizantină a trecut printr-o 

adevărată criză de valori: lipsă de scriitori, de istorici, de construcţii deosebite etc. Cu toate acestea asistăm mai 

degrabă la o schimbare a aspectului Imperiului. Printre cauzele acestei schimbări se numără lipsa de unitate 

între Occident şi Orient, iar în cazul Orientului, divergenţele dintre regiunile ortodoxe şi cele monofizite au 

creat mari probleme. Justinian eşuase în epuizantul său efort de restabilire a «romanităţii», iar preţul ambiţiilor 

sale greşit dirijate au dus la cucerirea provinciilor cele mai bogate, de către arabi. De asemenea, în Peninsula 

Balcanică, slavii s-au instalat pentru o perioadă lungă de timp, ajungându-se tot acum şi la formarea primului 

Stat bulgar.  

În aceste condiţii, consecinţa firească pe toate planurile – geografic, etnic, economic, religios şi 

administrativ – a fost aceea că Imperiul a suferit o transformare decisivă: nu mai putem vorbi acum de un 

Imperiu Roman, ci de un Imperiu Grec de Răsărit. El se va adapta noilor condiţii create şi va supravieţui la 

dimensiuni reduse, dar ceva mai omogen, mai bine proporţionat forţelor sale reale şi mai bine pregătit pentru 

lupta împotriva duşmanilor care-l înconjurau7. Sub această formă va rezista până la sfârşitul sec. al XV-lea. 

Decadenţa persană. Cele două mari puteri mondiale de până la sfârşitul secolului al VI-lea şi începutul 

secolului al VII-lea erau Imperiul Roman şi cel persan: primul va reuşi să obţină în detrimentul celui de-al 

doilea o victorie decisivă, după care va fi şi el învins de arabi. În primii ani ai domniei lui Heraclius, perşii erau 

mai ameninţători ca niciodată, cuceririle lor efemere anunţând parcă pe cele de mai târziu ale arabilor: în 612 ei 

se aflau la Antiohia; în 614 la Ierusalim, de unde au luat părţi din Sfânta Cruce a Mântuitorului; în 618 sau 619 

ei ajung la Alexandria. Heraclius a reluat ofensiva în 622 cu rezultate pozitive, în Armenia în 625, iar oraşul 

Ninive l-a cucerit în 627.  

Tot acum Heraclius îşi ia şi titlul oficial de basileus8, care până atunci în limba greacă desemna pe 

regele perşilor. Noul titlu era de fapt: pistos ev Xristo Basilevs sau rege care are credinţa în Hristos, ca un fel de 

complement adus vechiului titlu tradiţional roman, imperator sau avtocrator. Schimbarea este semnificativă cu 

atât mai mult cu cât în terminologia politică curentă, putea fi interpretat ca o diminuare a demnităţii imperiale. 

Titlul de împărat aparţinea unicului şi universalului împărat în timp ce el avea mai mulţi regi (în latină : reges ; 

în greacă : basileis) ai naţiunilor, care revendicau o jurisdicţie regională sau tribală9. Schimbarea titlului 

imperial este interpretată ca un semn al noii conştiinţe «elenice» a bizantinilor sau ca o imitare a titlului persan 

de “rege al regilor”. În realitate, factorul decisiv era faptul că “basileus” era un termen biblic şi mesianic: în 

Noul Testament, Hristos este adevăratul şi singurul basilevs  sau rege, chiar dacă suveranul Imperiului Roman, 

prin credinţa sa în Hristos (pistos en Xristo) se asocia pe viitorul slujirii împărăteşti a lui Hristos. Astfel, 

schimbarea reflecta mai întâi integrarea unei ideologii creştine teocratice, filozofiei politice romane oficiale. Pe 

viitor, titlul de basileus devenea privilegiul exclusiv al singurului şi universalului suveran al Noii Rome, fiind 

refuzat acest titlu pretendenţilor franci sau slavi10.  

Atât împăratul cât şi patriarhul nu puteau însă neglija păstrarea unităţii religioase, ameninţată de 

schisma dintre calcedonieni şi monofiziţi. Problema devenise crucială în zona situată între Armenia, Siria şi 

Egipt, unde aveau loc bătălii decisive, nu numai pentru controlul teritorial şi politic, dar şi pentru viitorul 

populaţiilor creştine orientale.   

Instalarea slavilor în Grecia. Situaţi între Oder şi Vistula, popoarele slave considerate indo-europene, 

s-au deplasat lent către S-E; în secolul al II-lea ei ocupau zona dintre Nipru şi S. Dunării. Ei apar în izvoare 

tocmai la începutul secolului al VI-lea, când au intreprins dese incursiuni la Dunăre11. Între 580-581 slavii au 

trecut masiv fluviul, fàră a întâmpina nici cea mai mică rezistenţă; ei au ocupat mai întâi Tracia şi Macedonia, 

iar în 586 Tesalonicul a cunoscut primul dintr-o serie mai lungă de asedii.  

                                                           
6 Vezi Paul LEMERLE, Histoire de Byzance, Paris, 1965, p. 65. 
7 A. STRATOS, Les frontières de l’Empire byzantin au cours du VIIe siècle, în Actele celui de-al XIV-lea Congres de Bizantinologie, tomul II, p. 

421-434.  
8 Basileus desemna la început pe marele rege al Persiei. În titulatura bizantină este introdus pe vremea lui Heraclius, mai precis în urma victoriilor 

repurtate de acesta asupra sasanizilor, devenind din acest moment ecivalentul latinului imperator. 
9 G. OSTROGORSKY, “Avtocrator I Samodrzac”, în Glasnik Srpske Akademije, 164, Belgrad, 1935, pp. 97-187. Titlul de basileus a fost folosit de 

Heraclius într-o novelă din 629, cf. J. şi P. ZEPROS, Jus graecoromanum, I, Atena, 1931, p. 36. 
10 Astfel împăratul combina două titluri, cel religios şi cel secular, intitulându-se drept “basileus care are credinţa în Hristos Dumnezeu şi împărat al 

Romanilor” (en Hristo to Teo pistos Basilevs kai avtocrator Romeon). 
11 C. RAZACHEVICI, Slavii în izvoare bizantine, în Magazin istoric, februarie 1997, p. 47-50. 
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Penetrarea slavilor are însă acum un caracter nou: nu mai este vorba acum de simple incursiuni, ci de 

instalarea în teritoriul grec în grupuri compacte, îndeosebi în Macedonia, Epir şi Tesalia, cu ajutorul corăbiilor 

construite dintr-un singur trunchi numite monoxile, ajungând chiar şi în insule. Relaţiile dintre Imperiu şi aceste 

triburi invadatoare au fost pentru o lungă perioadă de timp destul de delicate: Constans II (641-660) şi Justinian 

II (685-695; 705-711) vor întreprinde incursiuni militare împotriva lor. În Macedonia, slavii au rămas elementul 

dominant, iar Imperiul a fost nevoit să se acomodeze acestei situaţii, mulţumindu-se cu o anumită suzeranitate 

asupra lor. În restul Greciei slavii vor fi elenizaţi. Rapiditatea cu care atât slavii cât şi celelalte popoare 

migratoare au ocupat Peninsula Balcanică poate fi explicată prin vidul militar, administrativ, iar în unele zone 

chiar demografic, pe care l-au găsit toate aceste popoare. Între 593 şi 596 sistemul defensiv bizantin de la 

Dunăre se prăbuşeşte, Imperiul păstrând doar cetăţile mai mari precum: Singidunum, Justiniana Prima, Naissus, 

Serdica. 

Bulgarii. Tot în această perioadă ameninţători au devenit şi bulgarii. Această populaţie de origine fino-

ugrică apăruse cu caracter episodic în mai multe rânduri. Goniţi de pe Volga de către cazari ei s-au deplasat sub 

conducerea hanului Asparuh către Vest, ajungând pe la 670 în zona Deltei Dunării. Pentru a-i opri Imperiul a 

intreprins mai multe operaţii militare combinate (armată terestră şi flotă pe Dunăre), dar Constantin al IV-lea 

(668-685) este învins şi este obligat să recunoască noul Stat de la Dunăre şi până în Balcani. Din acest moment 

vom putea observa cum bulgarii îşi vor întinde dominaţia asupra triburilor slave, dar vor fi slavizaţi în scurtă 

vreme, ajungând chiar să-şi uite şi limba, în timp ce slavii până acum destul de dispersaţi vor cunoaşte o bună 

organizare politică impusă de către bulgari. Rezultatul acestui fenomen va fi constituirea în Nordul Traciei a 

unui Stat redutabil, ce va juca un rol important şi funest în acelaşi timp, pentru Imperiul bizantin. Este 

important de amintit şi un alt aspect al acestei perioade şi anume: Imperiul va abandona în noul context 

geopolitic vechile frontiere ale Dunării, pentru a se replia spre vârfurile muntoase din Nordul Traciei. 

Cuceririle arabe. Până în secolul al VI-lea prezenţa celor două Imperii, cel persan şi cel roman, rivale 

dar solidare, caracteriza Orientul Apropiat12. Mişcările de populaţii care s-au produs la periferia acestor Imperii 

au modificat uneori natura relaţiilor dintre romani şi sasanizi, fără a pune in pericol existenţa lor. Începând cu 

secolul al VI-lea lucrurile s-au schimbat, mai ales ca urmare a invaziilor popoarelor germanice in Occident, a 

expansiunii slave şi a creşterii puterii arabe. De aceea, evenimentul cel mai important al sec. al VII-lea rămâne 

cel al cuceririlor arabe. 

În momentul în care scena politică era dominată de lupta dintre romani şi persanii sasanizi, Arabia a 

avut de suportat o transformare deosebit de importantă. Această schimbare s-a simţit mai mult pe plan 

ideologic, prin pătrunderea creştinismului monofizit moderat legat de Bizanţ, a creştinismului nestorian şi a 

iudaismului protejat de perşi. Toate aceste religii erau prezente în Arabia, dar mai ales în Sudul ei. Evreii 

reuşiseră chiar să impună în această zonă un rege arab, convertit la iudaism în secolul al IV-lea d.Hr. În jurul 

anului 510, un rege adept al iudaismului militant ajunge la putere şi îi persecută pe creştini. La rândul său, 

Bizanţul contraatacă prin intermediul Imperiului creştin al Etiopiei. În urma unei revolte, la putere ajunge un 

sclav pe nume Abraha, apărător al creştinismului, dar care oscila între cele două puteri. Apropierea sa de Bizanţ 

şi Etiopia a declanşat o contraofensivă persană, astfel încât pe la anul 600 d.Hr. armata persană a devenit 

stăpână în zona Yemenului. În această perioadă au prosperat unele centre comerciale precum Mecca, a cărei 

economie monetară exercita o influenţă dizolvantă asupra structurilor tribale şi a valorilor tradiţionale. 

Mecca (în arabă Makka) era un centru comercial important stabilit în jurul unui sanctuar binecunoscut. 

Cetatea era locuită de tribul Qorayş, care se ocupa cu traficul caravanelor. Un membru al acestui trib, pe nume 

Mohamed ibn’Abdallah  pe scurt Mohamed (născut pe la 570) orfan, sărac, devenit agent comercial al unei 

femei (Kadija) deosebit de bogate, cu care s-a şi căsătorit, era în căutarea unei noi vieţi religioase13.  

În jurul anului 610 el a avut primele revelaţii şi predica precum că Allah era atotputernic, că era singurul 

Dumnezeu şi că ascutătorii săi trebuie să fie pregătiţi pentru Marea Judecată. Noua grupare, care număra la 

vremea aceea câţiva locuitori ai Meccăi, a fost încă de la început persecutată. În 622 Profetul împreună cu 

adepţii săi au găsit refugiu în oaza de la Medina sau Yatrib. Mahomed a fost primit aici de cele două triburi 

păgâne şi de alte trei grupări iudaice, divizate de luptele interne, ca un fel de arbitru inspirat al Cerului. La 

Medina, comunitatea lui Mahomed a sporit ca număr, iar credincioşii săi se numeau moslim, musulmani, adică 

supuşii lui Allah. Grupul a căpătat în mod progresiv caracterul unui Stat teocratic, iar o serie de înţelegeri a 

favorizat consolidarea legăturilor cu triburile arabe. Pentru trecerea la noua religie era nevoie de o convertire 

                                                           
12 Vezi P. GOUBERT, Byzance avant l’Islam. t. I: Byzance et l’Orient sous les successeurs de Justinien, Paris, 1951; N. G. GARSOIAN, Byzantium 

and the Sasanids, în Cambridge of Iran 3, 2.   
13 Vezi M. GAUDEFROY-DEMOMBYNES, Mahomet, Paris, 1968; M. Montgomery WATT, Mahomet, Paris, 1989; M. COOK, Muhammad, 

Oxford University Press, 1983.  
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superficială, iar triburile aliate plăteau taxă legală numită zakat14. Triburile aliate se angajau de asemenea să nu 

atace alte grupări musulmane şi să participe la războaiele împotriva non musulmanilor15. După ce Mecca a 

capitulat în 630, pacea islamică s-a instaurat peste întreaga Peninsulă. În jurul anului 629, Mahomed a organizat 

o serie de expediţii care vizau frontierele Imperiului Bizantin, numai că profetul a murit în anul 632. 

Moartea lui Mahomed a privat tânăra comunitate musulmană nu numai de şeful ei religios, dar şi de un 

conducător politic a cărui prestigiu şi autoritate dăduse posibilitatea consolidării unei unităţi ce risca acum să 

dispară. În realitate, Profetul nu prevăzuse nimic pentru succesiunea sa iar fiecare clan încerca să-şi impună un 

candidat, în timp ce unele triburi făceau secesiune, recăpătându-şi completa independenţă. Dualitatea rolului lui 

Mahomed, Profet şi şef politic, făcea deosebit de delicată succesiunea sa. Asistăm la opoziţia dintre locuitorii 

Medinei, care revendicau onoarea de a aparţine oraşului ales drept reşedinţă de către Profet şi cei ai Meccăi, 

concetăţenii lui Mahomed. În sfârşit, unii beduini care se aliaseră cu Mahomed, pentru că acesta reprezenta 

forţa şi autoritatea, dar care suportau cu greu unele restricţii, abandonau Islamul pentru a-i urma pe falşii profeţi 

sau pentru a-şi relua vechile obiceiuri. Până la urmă un acord a fost încheiat între primii săi adepţi, iar Abu Bakr 

a devenit primul kalif16. El trebuia să ghideze comunitatea, să se îngrijească de aplicarea diferitelor prescripţii 

ale legii sacre, şaria transmisă de Mahomed, dar care nu trebuia completată. Revelaţia era închisă, Medina 

rămânea un loc privilegiat, în care se aflau cei care auziseră Coranul şi care îl păstrau în memorie. Anii care au 

urmat morţii lui Mahomed au reprezentat şi perioada expansiunii arabe în Orientul Apropiat, fără a putea 

considera acest fenomen drept un plan al Profetului. În teritoriile cucerite, arabii au organizat hegemonia lor 

politică iar prin intermediul credinţei, primii califi au reuşit să menţină unitatea unor provincii deosebit de 

diverse.  

Expansiunea în afara Peninsulei Arabice a fost mai întâi opera a 4 califi: Abu-Bakr, Omar I, Otman şi 

Ali, consideraţi de majoritatea musulmanilor ca fiind nişte “ghizi” (Raşidun). Damascul a fost cucerit în 635, 

Ierusalimul a capitulat în 636, Omar I fiind acela care a semnat actul de predare a oraşului şi garantând 

libertatea de cult pentru creştini. Din acest moment Ierusalimul a devenit alături de Mecca şi Medina al treilea 

oraş sfânt al Islamului17. După cucerirea Alexandriei în 642, au urmat Magrebul în 697, Turkestanul chinezesc 

în 712 şi Indiile în 710-713. Începând cu 711, Islamul s-a răspândit în Spania şi a ajuns până în Pirinei, 

extinzându-şi influenţa de-a lungul Văii Rinului. În ciuda unor succese sporadice înregistrate în Sicilia sau în 

Italia Meridonală, între secolele VIII-IX, eşecul de la Poitiers din 732 a marcat sfârşitul expansiunii islamului în 

Vest.Cucerirea de noi teritorii nu a însemnat în mod obligatoriu o arabizare şi o islamizare sistematică a 

populaţiei, ci o organizare a veniturilor şi a cheltuielilor. Fiecare provincie îşi păstra propriile caracteristici şi 

tradiţii.                 

La moartea lui Mahomed Imperiul bizantin putem spune că se afla într-o poziţie destul de confortabilă 

pe plan extern. După o dispută  teribilă care a culminat în secolul al VII-lea cu cucerirea Egiptului, a Siriei şi a 

Palestinei de către perşi, Bizanţul condus de Heraclius (610-641) părea să câştige definitiv confruntarea: 

sasanizii sunt respinşi în spaţiul lor tradiţional, Mesopotamia şi Iran, fără acces la Mare, în timp ce bizantinii 

deţineau tot litoralul mediteranean, din Spania şi până în Egipt, din Palestina şi până în Italia. Din acest moment 

puterea Bizanţului părea imposibil de contestat, cu atât mai mult cu cât Persia va intra într-o perioadă de lupte 

intestine, care o vor împiedica să privească dincolo de frontiere. În mod symbolic, în anul 629, când Heraclius 

readuce Sfânta Cruce la Ierusalim, după ce 15 ani mai înainte perşii au luat-o în capitala lor Ctesifon, 

marchează un dublu program: acela al Romei tradiţionale şi cel al Imperiului romano-creştin născut în secolul 

al IV-lea, care tindea către dominaţia întregii lumii de către deţinătorii Adevărului. Spre deosebire de vechea 

Romă, Bizanţul învinsese defintiv singurul rival, iar în plus recuperase Sfânta Cruce cea care determinase 

victoria lui Constantin, primul împărat creştin. 

Cu toate acestea, victoria din 629 rămâne mai degrabă aparentă decât reală. Chiar dacă Imperiul Roman 

de Răsărit reprezenta o forţă militară, el era unit prin cultura romano-elenistică, avea reguli juridice moştenite 

din dreptul roman, iar unitatea religioasă era asigurată de creştinism. Acestă forţă cunoştea şi unele slăbiciuni. 

Din punct punct de vedere militar, nenumăratele războaie cu perşii epuizaseră armata bizantină, iar unele 

provincii precum Siria şi Egiptul erau menţinute de garnizoane mult prea dispersate şi fără sprijin financiar 

corespunzător. În privinţa administraţiei, încă din secolul al V-lea se înregistrează o transformare prea lentă, 

fără o eliminare rapidă a ramificaţiilor complexe ale unui funcţionariat foarte ierarhizat. Unitatea pe plan 

                                                           
14 Pentru cei care rămâneau creştini sau iudei exista o altă taxă. 
15 M.A SHABAN, Islamic History: a new interpretation, t. I, 600-750, Cambridge University Press, 1971, p. 52-84. Vezi şi M. REKAYA, L’Islam. 

Religion et civilisation. Son expansion du VIIe au XVe siècle, Paris, 1978.   
16 Kalif, de la “khalîfa Rasûl Allah”, “succesor al trimisului lui Allah”, asigura conducerea comunităţii. 
17 Conform tradiţiei, Mahomed în cursul unei călătorii nocturne ar fi venit la Ierusalim, unde i-a întâlnit pe toţi profeţii biblici, iar apoi s-a urcat la cer 

în prezenţa lui Dumnezeu.   
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cultural era asigurată de o aşa-numită elită constantinopolitană ce vorbea şi scria în greacă, o sinteză între 

valorile elenistice şi cele romane, păgâne şi creştine, care impunea o imagime omniprezentă a Romei. În 

realitate, majoritatea subiecţilor Imperiului nu vorbeau greaca, fiind departe de a se simţi purtători ai acestei noi 

expresii: latina domina Occidentul hispanic şi italian, împărţind cu Africa limbile berberă, coptă în Egipt, 

siriacă în Siria şi Palestina, adevărate limbi naţionale. Această diviziune lingvistică nu era atât de gravă, dacă nu 

ar fi fost susţinută de contradicţii mult mai grave de ordin economic, social sau religios. Din punct de vedere 

social, Imperiul bizantin era un spaţiu dominat de o aristocraţie avidă şi lucrat de ţărani cu drepturi diminuate, 

în timp ce în oraşe se confruntau bogăţia şi mizeria cruntă, fără ca să putem vorbi în mod real de existenţa unei 

clase mijlocii. Bizanţul era ancadramentul natural al popoarelor, mai ales al celor din provinciile marginale, 

care nu erau greceşti, cum ar fi cazul cu Armenia, Siria, Palestina, Egiptul. De aceea o astfel de situaţie poate 

explica foarte uşor mulţimea greşelilor comise în momentul declanşării cuceririlor arabe, puse de prea multe ori 

pe seama „maselor populare”. 

În afara diviziunilor sociale avem divergenţele religioase: din secolul al V-lea cele mai grave erezii s-au 

dezvoltat în partea orientală a Imperiului. Cele mai importante, nestorianismul sau monofizismul s-au extins: 

prima în Mesopotamia iar a doua în Siria, Palestina şi Egipt, unde a devenit rapid majoritară, un mijloc de a-şi 

exprima revendicările socio-economice şi personalitatea naţională. În faţa unor probleme religioase şi naţionale 

deosebit de complexe ca cele enumerate aici pe scurt, Imperiul nu a avut întotdeauna o politică coerentă: 

împăraţilor ortodocşi le vor succeda suverani cu simpatii monofizite. De aceea, toate tentativele de compromis, 

aşa cum a fost cazul cu Ecthesisul lui Heraclius din 638, s-au dovedit inutile. 

În aceste condiţii, sub conducerea primilor suverani arabi, califii, supranumiţi şi ortodocşi, (raşhidun) 

Abu Bakar, Omar, Utman şi Ali, Siria, Palestina şi Egiptul, mânate de diviziunile pe care le-am pomenit, au 

trecut fără rezistenţă în mâinile noilor cuceritori, în timp ce vechiul Imperiu persan se va prăbuşi. În 661, 

generalul Muawija preia puterea şi întemeiază o adevărată dinastie, aceea a Umayazilor, care va reuşi să supună 

Nordul Africii şi Spania, lansându-se pe mare, cucerind Cipru şi ajungând până la asedierea în două rânduri a 

Constantinopolului. 

 O altă greşeală tactică a fost şi politica religioasă a Bizanţului faţă de monofiziţi, pe care succesorii lui 

Justinian au continuat să-i combată. Tentativele de unire intreprinse de Heraclius, precum si noua doctrină 

creată de el şi de patriarhul Serghie, tocmai pentru a-i apropia pe ortodocşi de monofiziţi, au dus până la urmă 

la monotelism18. Aşa a luat fiinţă o nouă erezie  monoenergismul19. Pe baza acestei doctrine s-a putut realiza o 

unire în Armenia, Siria şi Egipt, unde a fost ales ca patriarh Cyr (631), mare apărător al acestei formule. 

Împotriva acestei formule de unire s-a ridicat însă patriarhul Sofronie al Ierusalimului, care va ajunge în 634 

patriarh al Constantinopolului20. Sofronie a privit această nouă învăţătură ca pe o nouă formulă a 

monofizismului şi ca o depărtare de la dogmele Calcedonului. Noua formulă monotelită a stat la baza edictului 

din 638, cunoscut şi sub numele de Ecthesis21 (expunere de credinţă), promulgat de Heraclius şi afişat în 

narthexul Sfintei Sofia. Pe scurt, nici ortodocşii, nici monofiziţii nu se vor înţelege, iar provinciile monofizite, 

Egiptul, Siria şi Palestina, ajung să-şi dorească desprinderea de Bizanţ, preferând dominaţia arabă, cunoscută 

pentru toleranţa ei22. Astfel arabii vor prelua în ultimii ani ai domniei lui Heraclius provincii pe care el le 

cucerise de la perşi : 634-Bosra, 635-Damascul, 636-bătălia de la Yarmouk ce echivalează cu pierderea 

definitivă a Siriei. În 637 sau 638, arabii au cucerit Ierusalimul, iar în 639 au ajuns în Mesopotamia, în 642 

cuceresc Alexandria, apoi Ciprul şi Rodosul, atacând în cele din urmă Constantinopolul. 

Ofensiva asupra capitalei s-a desfăşurat în mod simultan pe apă şi pe uscat timp de 5 ani: din 673 până 

în 677. Constantin al IV-lea va rezista, astfel încât arabii se vor întoarce în 677 în Siria. Acest moment a 

reprezentat o mare victorie pentru Constantin al IV-lea, cel care a opri progresul fulminant al arabilor. Ceva mai 

târziu, între 693 si 698, întreaga Africă bizantină împreună cu Cartagina au trecut în mâinile musulmanilor23.        

Themele. Justinian încercase în zadar o reformă de amploare, care urmărea concentrarea întregii puteri 

civile si militare în mâinile guvernatorilor de provincii. Succesorii săi au continuat această politică, creând 

                                                           
18 Recunoaşterea în persoana Mântuitorului Iisus a unei singure voinţe şi a două naturi. Vezi şi J. GOUILLARD, L’hérésie dans l’Empire byzantin, 

des origines au XIIe siècles, în Travaux et mémoires, t. I, 1965 ; V. GRUMEL, Recherches sur l’histoire du monothélisme, în Echos d’Orient, 27, 

1928, p. 6-16 şi 257-277; 28, 1929, p. 19-34 şi 272-282; 29, 1930, p. 16-28. 
19 F. WINKELMANN, Die Quellen zur Erforschung des monoenergetisch-monothelitischen Streites, în Klio, 69, 1987, p. 515-559. 
20 C. von SCHÖNBORN, Sophrone de Jérusalem. Vie monastique et confession dogmatique, Paris, 1972.  
21 Decretul începea cu o mărturisire de credinţă de tip calcedonian prin care erau recunoscute primele cinci Sinoade Ecumenice. Textul afirma că  

Mântuitorul Iisus avea o o singură voinţă, fără a exista o confuzie între cele două naturi ale Sale.  
22 Vezi Pierre MARAVAL, Le Christianisme de Constantin…, p. 429-430. 
23 A. STRATOS, art.cit., p. 432. 
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exarhatele24 de Ravenna şi Cartagina: exarhul numit direct de împărat şi revocabil în orice moment, avea o 

astfel de putere. Timp de mai multe secole, separarea puterilor în Stat constituise un principiu al administraţiei 

romane. Sistemul themelor era însă ceva contrar şi s-a dezvoltat mai ales în situaţiile de criză. În secolul al VII-

lea sistemul va desemna practic circumscripţia unde era cantonat principalul corp de armată, thema având în 

fruntea ei un militar, un general, un strateg, devenind cu timpul o subdiviziune administrativă a Imperiului25. 

Themele erau constituite în funcţie de nevo : thema armeniacilor este poate prima înfiintaţă, iar mai târziu 

thema Anatolicilor era pentru protecţia Asiei Mici, în faţa invaziilor arabe, thema Opsikion pentru a apăra 

capitala, thema Mării pentru a răspunde ameniţării flotei arabe, thema Traciei împotriva bulgarilor, thema 

Heladicilor împotriva slavilor care ameninţau Grecia, thema Siciliei pentru a lupta împotriva ameninţării arabe 

în Occident26. Din această sumară enumerare se poate vedea clar cum noua organizare care s-a încheiat în 

secolul al VIII-lea, bulversând administraţia provincială cu subdiviziunile Imperiului, lua în calcul diferitele 

pericole externe. 

Themele corespundeau şi unor realităţi sociale. Contingentul era de fapt format din soldaţii vechiului 

corp de armată care dădea şi numele lor themei. Instalaţi în anumite locuri, ei au devenit cu timpul legaţi de acel 

pământ, astfel încât ajutaţi şi de numeroase facilităţi fiscale şi de o protecţie juridică, au transformat armata într-

o instituţie practic ereditară. Nu se mai putea vorbi de o armată bazată pe un sistem clasic de recrutare, ci de o 

înrolare ereditară. Serviciul militar nu era permanent; pe perioada campaniilor militare stratiotul27 avea o soldă, 

iar pe timp de pace se putea întoarce acasă ocupându-se de cultivarea pământului pe care-l avea în proprietate. 

Ori de câte ori era convocat, el trebuia însă să fie gata de luptă şi să aibă echipamentul specific pregătit. 

Stratiotul era de fapt un fel de cavaler, care trebuia să-şi procure singur echipamentul, calul şi armamentul. El 

se ocupa de întreţinerea acestor elemente, având totodată grijă să fie în permanenţă antrenat. Astfel, sistemul 

militar bizantin a ştiut să utilizeze mutaţiile sociale din mediul rural, bazându-se pe pătura mică şi mijlocie a  

ţărănimii.   

                                                           
24 Mai multe provincii conduse de un exarh, ce deţinea atât puterea militară cât şi pe cea civilă. Despre exarhate vezi Ch. DIEHL, Etudes sur 

l’administration byzantine dans l’exarchat  de Ravenne, Paris, 1888.  
25 R.J LILIE, Die zweihundertjährige Reform: Zu den Anfängen der Themenorganisation in 7 und 8 Jahrhundert, în Byzantinoslavica, Praga, 1, 

1984, p. 27 şi p. 190-201.  
26 În privinţa înfiinţării themelor există mai multe controverse care pot fi regăsite la: A. PERTUSI, La formation des thèmes byzantines, în Berichte 

zum XI Internationalen Byzantinistenkongress, München, 1959. Despre înfiinţarea primelor theme din Asia Mică vezi G. OSTROGORSKY în 

Byzantion, 23, 1954, p. 31. Vezi şi H. AHRWEILLER, Recherches sur l’ administration de l’ Empire byzantin au IX-XI siècles, în Bulletin de 

Correspondance hellénique, 84, 1960, p. 1-111, articol reluat şi în Etudes sur les structures administrative et sociales de Byzance, Variorum 

Reprints, Londra, 1971.       
27 Stratiotul: ţăranul, proprietar de pământ care dădea armatei themei de pe raza căreia se afla, un soldat beneficiind pentru aceasta de importante 

măsuri fiscale şi de protecţie.  


