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Capitolul 1

Str6 mtoa rea si o rasu I

pi nE la a prox. 658 i. H r.

Modul ideal de a ajunge la Istanbul e dinspre mare, aga cum au ficut cei mai
mulfi dintre cildtorii care au poposit aici in cele doudzeci gi gase de secole de
existenld a oragului cunoscut in Antichitate sub numele de Bizanf gi, mai apoi
sub cel de Constantinopol. Vasul trece mai intAi din Marea Egee prin Dardanelg
Hellespontul grecesc, apoi stribate Marea Marmara, vechea Propontid5. Ajun-
gAnd spre capdtul risiritean al mirii, oragul imperial se profileazd dintr-odat5,
dramatic, pe fundalul palid-azuriu al cerului gi apelor, cupolele gi minaretele
sale inillAndu-se de pe dealurile ce mirginesc ambele maluri ale Bosforului,
neasemuit de frumoasa strAmtoare ce separi Europa de Asia gi leagd Marea
Marmara de Marea Neagrd, Pontul Euxin al Antichitdfii. Acesta este intr-adevir
oragul imperial, capital5, pe rAnd, a doud imperii pe o perioadi de aproape
gaisprezece secole. Monumente gi ruine ale Imperiului Bizantin qi ale celui
Otoman se inqiri pe dealurile de pe ambele pdrfi ale strAmtorii in vreme ce vasul
iqi croiegte drurn spre port traversAnd gura Cornului de Aur spre cheiul aflat la
capdtul sudic al Bosforului, pe lirmul european. Am ajuns in sfArqit in locul la
care se refereau vechii greci atunci cAnd spuneau stin polis, insemnAnd ,,spre
orflg", fiindcd nu era nevoie de mai mult pentru a qti cd acesta era intr-adevdr
Oragul ce nu avea aseminare.

Istanbulul este unicul orag din lume aflat pe doud continente. Partea sa prin-
cipal5, care se intinde in extremitatea sud-estici a Europei, este separati de
suburbiile sale din Asia de Bosfor, o despiciturd adAncd in coltul nord-vestic al
Turciei, despir{ind cele doud continente. Partea europeand a oragului este, la
r6ndul ei, impdrfiti de Cornul de Aur, un estuar in formd de semiluni, alimen-
tat in partea lui superioari de doud pAraie cunoscute ca Apele Dulci ale Europei,
Cydaros-ul gi Barbyzes-ul grecegti. Cornul, cunoscut grecilor sub numele de
Chrysokeras, are o lungime de aproximativ opt kilomet4 de la gurileApelor Dulci
pAni Ia punctul in care intAlnegte Bosforul, in vreme ce l6,timea sa medie este de
500 de metri. Pe ultimii cinci kilometri pAni la Bosfor, Cornul imparte zona
europeani a oraqului in dou5, cu cartierul portului medieval Galata la nord gi

capitala imperiali sau vechiul orag, cdruia unii ii mai spun Stambul, degi pentru
greci va fi intotdeauna Constantinopolis (in romAn5 Constantinopol), la sud.

La inceput oragul a fost cunoscut sub numele de Bizan| (gr. Byzantion);
implinea deja o mie de ani cAnd Constantin cel Mare avea s5-1 ridice la rangul
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20 de capitald a Imperiului Romantr anul330 d.Hr., cdpitAnd numele de Constan-

tinopol, Oragul lui Constantin. in 1453 Constantinopolul a fost cucerit de turcii
condugi de sultanul Mehmed al Il-lea, devenind capitala Imperiului Otoman qi

primind numele de azi.Imperiul Otoman a incetat sd existe in1923, odati cu

irtemeierea Republicii Turcia, a cdrei capitali a fost mutatd apoi la Ankara. Astfel,
pentru prima oari din Antichitatea tdrzie,Istanbulul nu a mai fost capitala unui
imperiu mondial, dar a rlmas cel mai important oraq al Turciei, avAnd o PoPu-
lafie care azi dep5gegte 12 milioane-, suburbiile sale trtinzAndu-se atAt pe firmul
europearL cAt gi pe ce1 asiatic al Bosforului aproape pdnd la Marea Neagrd.

Vechiul Constantinopol avea o formd oarecum triunghiulard, acoperind
peninsula mdrginitd la nord de Cornul de Aur, la sud de Marea Marmara, iar
inspre vest de Zidurile Teodosiene, construite sub Teodosiu al Il-lea in prima
jumdtate a secolului al V-lea d.Hr. gi intinzAndu-se Pe o lungime de aproape
qapte kilometri de-a curmezigul gesurilor Traciei. Zona din interiorul zidurilor
cuprinde qapte coline, dintre care gase se desprind din coama ce merge paralel
cu Cornul de Aur, iar cea de-a qaptea, cu doud vArfuri, se inalfd in colgul
sud-vestic al vechiului orag. Un rAu cunoscut sub numele de Lykos, acum
canalizat gi curgAnd pe sub strlzile Istanbulului, pdtrundea in orag qi stribdtea
valea care separi a Cincea gi a Qasea Colini de Colina a $apte4 virsAndu-se in
Marmara in dreptul golfului Eleutheriou. invdfatul francez Petrus Gyllius,
scriind despre perioada de la mijlocul secolului al XVI-lea, a folosit cele gapte

coline drept repere pentru studiul siu dedicat topografiei vechiului orag. A dat

numele de Prima Colini indlfimii din vArful peninsulei ce separd Cornul de Aur
de Marmara/ ceea ce azi este Saray Burnu sau Punctul Seraiului, cunoscut in
Antichitate drept Promentorium Bosphorium.

Istoricul bizantin Procopiu scria despre Constantinopol cd este ,,inconjurat
de o ghirlandd de ape". Oragul igi datoreazd in mare parte frumuselea pozifiei
sale unice, inillAndu-se pe ambele maluri ale strAmtorii la confluenfa Bosforului
cu Cornul de Aur, ale ciror ape se intAlnesc in largul promontoriului pentru a
curge impreund in Marmara.

Gyllius a spus despre Bosfor cd este ,,strAmtoarea ce intrece orice alti
strAmtoare, deoarece cu aceeagi cheie deschide qi inchide doud lumi, doud

m5ri". Cele doui mdri la care se referd sunt Egeea gi Pontul EuxirL iar cele doud
lumi, Europa qi Asi4 cdci Bosforul gi Hellespontul au fost de-a lungul istoriei
principalele puncte de trecere intre cele doud continente. La fel cum Troia
controla strAmtorile in epoca strdveche datoritl pozifiei sale din apropierea
Hellespontului, la fel qi oraqul imperial de pe Bosfor a delinut cheia spre cele

doud lumi gi doud miri din zorii istoriei pAnd in timpurile moderne.

Orice descriere a Bosforului include qi numele celor doud finuturi de pe

malul european gi asiatic al strAmtorii, Rumeli qi Anadolu. Primul dintre aceste

toponime derivi dinnumele vechii provincii otomane Rumeli sau Tracia de Est,

,,Rum" desemnAnd stipAnirile romane din rdsdrit care, mai tdrziu, aveau si

. Cifr5 valabilS la momentul publicHrii edi!iei originale, 1996. Ast5zi, oragul are o populalie de peste

14 milioane de locuitori. (N.t )
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primeascd numele de Imperiul Bizantin. ,,Anadolu" este denumirea turceasci a 21

Anatoliei, partea asiaticd a Turciei, care constituie 93 Ia sutd din suprafafa de
uscat a tdrii, un subcontinent cunoscut qi drept Asia MicH (Asia Minor). Anatolia
inseamnd in greacd ,,est" , rr.ai exact ,,lara rdsiritului de soare". Numele ,,Asia"
pare sd fi avut inilial acelagi sens atAt in familia limbilor semitice, cAt Ei in a celor
indo-europene, in vreme ce ,,Europa" pate sd fi insemnat ,,apus de soare" sau

,,fara intunericului". Deosebirea dintre cele doud nume trebuie sI fi fost foarte
evidenti pentru navigatorii ce-gi croiau drum prin Bosfor dinspre Propontida
spre Pontul Euxiry cu soarele ce se ridica deasupra unui ![rm al strAmtorii qi

apunea dincolo de celilalt, apele adAnci ale canalului despirlind ,,!ara rdsd-
ritului de soare" de ,,faraintunericului".

Bosforul are o lungime de aproximativ 35 de kilometri daci tragi o linie pe

mijlocul canalului, care altfel, intre Marea Neagri gi Marea Marmara, igi schimbi
de noud ori direcfia, curgAnd in general de la nord spre sud. AdAncimea
strAmtorii la mijlocul canalului variazi,intre 50 gi 75 de metri, excep{ie ficAnd o
por{iune de la jumdtatea traseului siu, unde adAncimea coboard brusc la
110 metri. Ldfimea maximd pe care o atinge este de 3 500 de metri intre Rumeli
Feneri qiAnadolu Feneri, farurile (inturcd.,fener) din Europa giAsia ce stau
la intrarea in strAmtoare dinspre Marea Neagr5. Cea mai ingustd portiune a
Bosforului incepe la aproximativ 20 de kilometri mai jos de Marea Neagri,
unde, pe o distan!5 de aproape 3 kilometri, firmurile celor doui continente sunt
despdrfite doar de o fAgie de 700 de metri de apd. Aici, Bosforul este strdjuit de
Rumeli Hisarr gi Anadolu Hisarr, Castelele (in turci, hisar)Europei qi Asiei doui
fortirefe construite de turci inainte de a cuceri Constantinopolul. Anadolu
Hisarr se aflf, la gura de vdrsare a unuia dintre cele doud pAraie cunoscute sub
numele de Apele Dulci ale Asiei, anticele Arete gi Azarion, numite in turcd
G6ksu qi Kiigi.iksu.

Ambele ldrmuri ale Bosforului sunt mirginite de golfulefe gi porturi naturale,
iar in genere se poate constata cE unui golf de pe un f[rm ii corespunde un
promontoriu pe celdlalt. Cele mai multe porturi adipostesc sate, datAnd din
Antichitate, cele de pe Bosforul superior fiind locuite pAni de curAnd mai mult
de pescari gi familiile 1or. in pofida urbanizdrii rapide a ldrmurilor Bosforului,
care a dus la includerea tuturor satelor de vacanli de pe Bosforul inferior in
masa urband a Istanbulului, dealurile gi viile aflate de-a lungul strAmtorii sunt
incd impidurite, pe ele crescAnd chiparogi, coconari, platani, castani, terebinfi
qi arborii-Iudei. Primdvara, spre sfArgitul lui aprilie gi inceputul lui mai, florile
tr toate nuanfele delaroz la magenta ale arborilor-Iudei se amesteci cu florile
mov ale omniprezentei glicine gi cu lumAnirile roqii gi albe ale castanilor, spo-
rind dincolo de cuvinte frumusefea Bosforului, Ia care se adaugd serenadele
nocturne ale privighetorilor, ale cdror cAntece reverbereazi in visele noastre.

Vizitatorul ocazional al Istanbulului, cel care sosegte in special iarna, cu greu
va putea fi convins c[ Bosforul poate fi o apd primejdioasd gi capricioasl.Ydzttt
de pe dealurile de deasupra lirmurilor cum qerpuieqte, cum se lhrgeqte qi se

ingusteazd pe alocuri, Bosforul aratd adesea ca un lac prelung ori ca un gir de
lacuri, in vreme ce apele sale repede curgdtoare dinspre Marea NeagrI spre
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Vedere asupra Bosforului dinspre !ermul asiatic pe deasupra
palatului de vartr de la Beylerbey

Marmara ne dau impresia unui rAu. Cine ii observi insd curenfii qi contracurenlii
sdrimbitorl diversele vAnturi ce ajutd ori ingreuneazdnaviga\ia pe aceasti cale

de apd intens circulatd, celurile impenetrabile ce il inconjoari, chiar gi

ocazionalele blocuri de gheald care il gAtuie uneori, realizeazi pe depiin c[ face

'parte dintr-o incontrolabild mare. Aici s-a luptat Belizarie, generalul lui
Iustinian, cu invincibila baleni Porphyrios, acel Moby Dick caretirnp de luni de

zile a sfdrdmat toate coribiile care aiungeau in Bosfor, qi tot aici istoricul Gyllius
a observat cel mai mare rechin pe care l-a vizut vreodatd. Iar in vremurile
fericite de odinioard, la mijlocul iemii, grupuri de delfini jucdugi puteau fi zbrlte
croindu-qi drum prin strAmtoare, amintindu-ne cX delfinul apdrea pe unele
monede bizantine timpurii. ln mitologia greaci, Apollo lua uneori infdfigare de

delfin, conducAndu-i pe navigatori peste mare spre pimAnturi unde aveau sd

intemeieze noi colonii, iar, din cAte se gtie, coloniqtii care s-au stabilit in Bizanf

au fost indreptafi spre aceste locuri de oracolul din Delfi.
Cele mai vechi mituri greceqti legate de Bosfor dateazd probabil de la sfAr-

qitul epocii bronzului, din a doua jumdtate a mileniului al II-Iea i.Hr., cAnd elenii
au intrat pentru prirna oard in contact cu lumea de dincolo de Hellespont. Una
dintre legende povesteqte despre Zeus gi dragostea lui pentru Io, fiica zeului-rAu
Inachus, pe care stdpdnul zeilor o transformi intr-o iunincl pentru a o ascunde

de geloasa sa solie Hera. Insi Hera nu a putut fi inqelati qi a trimis un td'un pe

urrnele lui Io. Urmlriti de tduru Io a stribdtut inclusiv strdmtoarea care desparte

Asia de Europa qi care de atunci poartd numele de Bosfor, adicd ,,Vadul Vacii-,
amintindu-ne de Io, frumoasa transformatd in juninci.

Legenda lui Iason plecat in cdutarea LAnii de Aur aparline probabil qi ea

mitologiei populare legate de primele c6ldtorii ale grecilor prin strAmtoare, care
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i-au purtat mult dincolo de granilele nord-estice ale oikumenei elene, adicd ale 23

lumii locuite. Homer a plasat cildtoria lui Iason cu o Seneralie inainte de

Rizboiul Troiary pe care atAt cercetdtorii din vechime, cAt 9i cei moderni l-au
localizat in timp la 1200 i.Hr. CAnd Iason a hotdrAt sd plece in cilitorie, el s-a

imbarcat pe corabia Argo,in a cdrei provd Atena inserase o bucat5 de lemn din
stejarul oracular de la Dodona, dAndu-i astfel puterea sd vorbeascS. Dupd
lansarea la apd alui Arga, al c6rei nume inseamni ,,iute" , eroi din toatd Grecia

s-au oferit sd ocupe cele cincizeci de Iocuri de pe bdncile de vAslaqi, printre
aceEtia numdrAndu-se Heracles gi Orfeu. Aceqtia erau argonaulii, echipajul
corabiei pe care Edmund Spenser, in poemul epic Faetie Queene, a descris-o

drept ,,s16vita Argo, ce cu Pas iute/ prin Mdrile Euxine purti floarea intregii
Elade".. Singura relatare din vechime despre cdlitoria lui Argo care a suPra-

vieluit o reprezinti Argonauticele lui Apollonios din Rodos, lucrare scrisi la
jumitatea secolului al III-lea i.Hr. Dar Iason qi argonaufii sdi sunt amintili qi in
izvoare mai vechi plecum Homer, care in adiseeavorbeqte prin gura personajului

principal despre: ,,Argo, ce in mintea tuturor rdmas-a". In vreme ce Pindar,

intr-una din odele sale pythice, Povesteqte cum ,,Hera in fiii zeilor aprins-a

dorinla de corabia Argo. Ca niciunul sd nu fie l6sat in urme, ducAndu-gi viala
firi primefdie sub obliduirea mamei, ci mai degrabd si giseascl leacul irn-
potriva morlii insiqi in curaiul de a fi aldturi celor de un leat cu el."

Gyllius a identificat chiar un numer de locuri de-a lungul Bosforului asociate

cu legenda lui Iason qi a argonaufilor. Aceste locuri se pot recunoaqte qi azi, cel

mai semnificativ fiind Simplegadelel sau,,stAncile care se ciocnesc" de IAngX

Rumeli Feneri, printre care co{abia Argo abia s-a strecurat inainte ca ele sI se

inchidd din nou. Malurile Bosforului superior din apropiere de Rumeli Feneri

qi Anadolu Feneri igi pdstreazi frumusefea naturali mai bine decAt orice alt loc

de-a lungul strAmtorii, deoarece se af15 intr-o zoni militar6 situatd dincolo
de granilele oragului. Unicele urme ale civilizafiei moderne fiind puzderia de

petroliere qi nave comerciale care strdbat strAmtoarea pe drumul lor spre 9i

dinspre Marea Neagrd, urmage ale comerlului care a inceput odatd cu inte-
meierea primelor colonii greceqti pe malurile Pontului Euxin-

Prima dintre aceste colonii a fost Sinope (Sinop), intemeiati la miilocul
secolului al Vl[-lea i.Hr. de oraqul ionian Milet. in urmitorul secol Miletul a
n1ai intemeiat aproximativ treizeci de astfel de colonii pe lirmurile Pontului
Euxin gi ale Propontidei, in vreme ce alte orage grecegti au intemeiat gi ele cateva

colonii acolo, dar qi de-a lungul Hellespontului Ei al Bosforului. Prima colonie

greceascd rnare de pe Bosfor a fost Calcedonul, intemeiat de Megara in jurul
anului 675 i.Hr. pe lXrmul asiatic al strAmtorii, acolo unde apele Bosforului se

varsd in Propontida. Colonia igi continud azi existenla sub numele de Kadikoy,
un cartier de pe malul asiatic al Istanbulului, care cu multe secole in urmd fusese

eclipsat de oragul imperial de pe cealaltd parte a strAmtorii. Acesta din urmi qi-a

inceput existenla de colonie greceascd sub numele de Byzantion. Potrivit lui

. 
Traducerea citatelor d'in aceasta carte - cu puline excepfi'i ce vor fi semnalate ca atare - este ficuti
dupi textulin limba englezi reprodusin cartea originale. (N.t.)
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Coloana lui Pompei pe Simplegade, st8ncile care se ciocnesc;

desen de la inceputul secolului al XViI-lea

Herodot, Bizanlul
donului. Datoritd

a fost
faimei

fondat la gaptesprezece ani dupd intemeierea Calce-
pe care oragul imperial o va dobAndi ulterior, au fost

mulli cei care gi-au asumat meritul de a fi jucat un rol in intemeierea Bizanfului,
dar atAt savanfii din vechime, cAt gi cei ai zilelor noastre sunt in general de acord

cd oragul Megara a fost principalul intemeietor.
Inilial, a$ezarea se ridica pe Prima Colini, constAnd din acropola de pe

Promentorium Bosphorium. Principalele monumente de pe Prima Colind sunt
azisfdnta Sofia (Hagia Sophia), marea bisericd ridicati de lustinian; Topkapr
Sarayr, regedinfa sultanilor otomani timp de patru secole, dupi cucerirea
Constantinopolului; Moscheea Albastrd, construiti de sultanul Ahmed I la
inceputul secolului al XV[-lea - trei edificii ce cuprind o perioadd de peste o

mie de ani din istoria oragului imperial. Sdpdturile arheologice de pe Prima
Colind au scos la iveal5 ceramici gi alte obiecte datAnd inci de la sfArgitul mile-
niului al Vl-lea i.Hr., provenind probabil din ageziri ale primelor triburi tracice,

printre care se numirau qi frigienii. Dar aceasti acropold nu a putut fi niciodati
studiatd sistematic de arheologi, deoarece cea mai mare parte a platoului este

ocupatd de curfile gi pavilioanele palatului Topkapr. Acesta a fost construit
parlia1 peste Marele Palat al imp5rafilor bizantini, care,la rAndul lui, a fost ridi-
cat pe ruinele vechiul oraq grecesc Byzantion, astfel incAt Prima Colin[ ni se

prezintd, ca un adevdrat palimpsest al istoriei.
Potrivit tradiliei, Bizanful a fost intemeiat de Byzas Megarianul , care, in una

dintre versiunile mitului, este fiul lui Poseidon gi al nimfei Keroessa, fiica lui
Zeus gi a lui Io. Mitul fondator povestegte de asemenea cd, inainte sd porneascd
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Byzas Megarianul, intemeietorul eponim al Bizan!ului;
de pe o moned5 din Bizan!, aprox. 23O-22Oi.Hr.

in c5ldtorie, Byzas a consultat oracolul lui Apollo de la Delfi, care l-a sfituit si
se ageze ,,lal6.infa!d cu lara orbilor". Sensul fiind, dupd cum ne explicd Herodot
citAndu-l pe generalul persan Megabazus, cd ,,oamenii din Calcedon trebuie sd

fi fost orbi la acea vreme, cdci de ar fi avut ochi nu ar fi ales un loc mai prejos,
cAnd aveau la indemAnd unul mult mai bun".

Unul dintre avantajele oferite de locul Pe care s-a ridicat Bizanlul in com-
paralie cu Calcedonul era acela cd putea fi mult mai bine apdrat, deoarece colina
abruptd a acropolei de la confluenla Bosforului cu Cornul de Aur era protejatd
de mare din toate pdrfile, cu excepfia laturii vestice, unde putea fi construit un
zid de apdrare. Un alt avantaj il constituia faptul cd estuarul Cornului de Aur
reprezenta un port natural splendid, addpostit de indlfimile ce il inconjoard pe
toate plrfile, cu exceplia locului de confluen![ cu Bosforul, dar chiar gi acolo
promontoriul de sub Prima Colind se curbeazi spre nord, protejAnd portul
interior. Promontoriul aclioneazd qi ca o barierd pentru bancurile de ton ce

coboari prin Bosfor din Marea Neagri, deviindu-le spre port, unde abunden{a
de pegte a dus la dezvoltarea pescuitului ce avea sd devind una dintre princi-
palele surse de venit ale populaliei Bizanfului. Alte importante surse de venit
erau diversele taxe gi diri pe care le pldteau coribiile ce treceau prin strAmtoare,
deoarece Bizanful a controlat Bosforul incl din zorii istoriei sale, iar acesta a fost
gi motivul infloririi gi mdreliei sale ulterioare. Dupd cum scria Gyllius: ,,Bosforul
a fost primul creator al Bizanfului, mai mare gi mai important decAt Byzas,
primul intemeietor al Bizanfului."

Acestea au fost inceputurile coloniei grecegti a Bizanfului, care, cu timpul,
a devenit ,,orasul oragelor", oragul imperial, ce gi-a pistrat mdrelia gi splen-
doarea, degi imperiile a cdror capitali a fost aparfin de acum istoriei.
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