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O autorze
Witold Korsak – absolwent historii na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego pasja 
podróżnicza rozpoczęła się wprawdzie 
jeszcze przed studiami, ale to dopiero one 
wzniosły na wyżyny możliwości nieodpar-
tą chęć poznania innych regionów świata. 
Podróżował po Europie Wschodniej, Środ-
kowej i Południowej, zwiedzał również jej 
zachodnią i północną część. W międzycza-
sie poznawał też obszary północnej Afry-
ki, gdzie zaintrygowała go kultura muzuł-
mańska. Zainteresowanie historią świata 
antycznego w połączeniu z fascynacją isla-
mem przywiodły w końcu autora do Azji 
Mniejszej, a konkretnie do Turcji. Spędził 
tam łącznie kilka miesięcy i na podstawie 
zdobytych doświadczeń napisał niniejszy przewodnik. Z wydawnictwem Bezdroża 
współpracował także przy pisaniu przewodnika Krym. Półwysep rozmaitości.

Podziękowania kieruję do całego zespołu redakcyjnego Bezdroży oraz wszyst-
kich osób mniej lub bardziej związanych z niniejszą pracą. Szczególna wdzięcz-
ność należy się przyjaciołom i nieodłącznym towarzyszom podróży – Magdzie 
Dobrzańskiej, Krzysztofowi Bzowskiemu oraz Pawłowi Stefaniukowi „Samolo-
towi”, którzy w odpowiedniej chwili przyjechali wesprzeć mnie na obcej ziemi. 
Magdzie dziękuję osobno za wsparcie duchowe, Krzyśkowi za pomoc w opra-
cowaniu fragmentu o Denizli, a Pawłowi za ostatnie, często już deszczowe, ale 
mocno przeżyte dni w Turcji. Ostateczny kształt merytoryczny pracy powstał przy 
ogromnym zaangażowaniu mojej żony Łucji, której przedwstępna, lecz bardzo 
dokładna korekta zaoszczędziła z pewnością wiele nerwów redaktorom, za co 
gorąco jej dziękuję. Na fali ogólnych podziękowań nie mogę zapomnieć o przy-
jaciołach z innej beczki – Michale, Olku i Kubie, bez których świat i moja dusza, 
a co za tym idzie – również przewodnik, byłyby o wiele uboższe.
Bülent Göksu, Kenan, Orhan, Namık ve Hayriye – Teşekkür ederim!
David, Alex, Mark and Vinzent – Thank you for having been there…

Przewodnik dedykuję siostrzenicy Weronice oraz nowonarodzonemu, lecz bar-
dzo już ukochanemu synkowi Mikołajowi. 

Witold Korsak
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Region 1

Stambuł (İstanbul)
liczba mieszkańców: 11 mln; \ +90 212

At Meydanı �  (s. 175) – dawny bizantyński hipodrom, obelisk Konstantyna 
Porfirogenety, Kolumna Wężowa oraz obelisk Totmesa III
Błękitny Meczet �  (s. 173) – Sultan Ahmet Camii, początek XVII w.
Hagia Sophia �  (s. 168) – kościół Mądrości Bożej, obecnie muzeum
Kościół św. Zbawiciela na Chorze �  (s. 203)
Kryty Bazar �  (s. 190) – znajdziemy tu prawie wszystko
Meczet Ajjuba �  (s. 207)
Meczet Sulejmana Wspaniałego �  (s. 189) – jedno z najpiękniejszych dzieł 
Sinana z XVI w.
Muzeum Sztuki Tureckiej i Islamskiej �  (s. 176)
Pałac Dolmabahçe �  (s. 210) – siedziba władców tureckich od XIX w.
Pałac Topkapı  � (s. 178) – pałac sułtana i jego dworu aż do XIX w.
Targ Egipski  � (s. 188) – Mısır Çarşısı, bazar wybudowany w XVII w. 
Yerebatan Sarnıcı �  (s. 176) – „Zatopiony Pałac”

Stambuł to niezwykłe miasto. Z jednej strony piękne i zapierające dech w piersiach, z dru-
giej zaś przeludnione, głośne i smutne. Zobaczymy tu wszystko: wspaniałe zabytki, pięk-

no przyrody, przepych, bogactwo, biedę, nędzę, a nawet ruinę. Zobaczymy dzielnice starych 
kamienic, nowoczesnych bloków, strojnych willi i pałacyków, ale także chylące się ku upadkowi 
kartonowe ni to bloczki, ni to kamienice oraz całe dzielnice obsiane gecekondu. 
Stambuł jest pełen bezdomnych, których przygnał tu głód. Ci, którzy pasjonują się obserwacją 
ludzi, znajdą w Stambule wiele osobliwości. Można siedzieć i patrzeć, bo życie w tym mieście 
jest jak walka w dżungli, a charakterów ludzkich tyle, ilu mieszkańców. Jeśli kogoś pasjonują 
zabytki, aby zobaczyć wszystko – zaczynając od dzielnicy Sultanahmet, na dzielnicach azjatyc-
kich kończąc – będzie potrzebował dobrych kilku tygodni. Różnorodność tego miasta polega 
bowiem na balansowaniu pomiędzy ostentacyjnym bogactwem a skrajną biedą.
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Pisząc o Stambule, trudno jest nie zagłę-
bić się w rozważania na temat funkcji 
ośrodków miejskich w dawnym i współ-
czesnym świecie, rozwoju cywilizacji, 
o kulturze i religii, ba, nawet o filozofii 
bytu. Miasto to, w oczach wielu symbol 
Orientu, ze swoją specyficzną atmosfe-
rą tajemniczości, egzotyką i wszystkimi 
większymi czy mniejszymi atrakcjami 
wręcz nas do tego zaprasza. Każdy z nas 
po zwiedzeniu Stambułu, a szczególnie 
jego najstarszej części, po przepłynię-
ciu statkiem przez Bosfor na azjatycką 
stronę, podczas której to podróży naj-
lepiej widać wspaniałą panoramę daw-
nego Konstantynopola, sam dojdzie do 
wniosku, iż musi to być jedno z najpięk-
niejszych miast świata. Również pod 
względem urbanistycznym. Mamy tu 
bowiem stare miasto z zatłoczonymi 
ulicami (m.in. dzielnice: Sultanahmet, 
Kumkapı, Süleymaniye), mamy nowo-
cześniejszą, zaplanowaną od początku 
do końca dzielnicę Beyoglu z szeroki-
mi bulwarami oraz typowe dla każdego 
megalopolis blokowiska odpychające 
swym ogromem i niezmienną jedno-
litością. Pięknych dzielnic w Stambule 
nie brakuje, chociaż nie wszystkie cieszą 
oko przyjeżdżającego turysty. Dzieje się 
tak, bo turyści zaopatrzeni w przewod-
niki, które, co tu mówić, często opisują 
to samo, nie zapuszczają się tak tłumnie 
na azjatycką stronę Stambułu. Nie ma ich 
zbyt wielu na Bağdad Caddesi (Alei Bag-
dadzkiej), nie odwiedzają tłumnie Kadife 
Sokak (na Kadıköy), pełnej barów, w któ-
rych prawie codziennie gra się muzykę 
na żywo.

Dla niektórych Stambuł będzie piękny 
dzięki swej gwarnej, niekiedy zbyt cha-
otycznej atmosferze, innych przyciągną 
tu wspaniałe zabytki, z których więk-
szość dominuje swą sylwetką nad Bos-
forem, skutecznie „zarządzając” pano-
ramą miasta.

Samo położenie niegdysiejszej stoli-
cy imperium osmańskiego zmusza nas 
do refleksji nad jej dawnym, ogromnym 
znaczeniem. Najstarsza dzielnica leży 
na specyficznym występie, który okala-
ją wody morza Marmara, cieśniny Bos-
for i słynnego Złotego Rogu dzielącego 
europejską część Stambułu. Poza tym, 
stojąc na brzegu starożytnego Bizan-
cjum, widzimy Azję. Panowanie nad Bos-
forem, nie tylko oddzielającym Europę od 
Azji, lecz również łączącym wody Mórz 
Śródziemnego i Czarnego, wiązało się 
z nader ważną pozycją władców mia-
sta. Dzięki temu dogodnemu położeniu 
oraz istnieniu naturalnego portu, jakim 
był ostro wcinający się w ląd Złoty Róg, 
Konstantynopol mógł szybko się rozwi-
nąć i przeistoczyć w centrum polityczno- 
-handlowe o dużym znaczeniu.

Dzisiaj widzimy, że morze i cieśnina to 
jakby naturalne części Stambułu, plano-
wo weń wkomponowane, bez których 
życie tutaj stałoby się niewyobrażalne. 
Setki tysięcy ludzi dzień w dzień prze-
mieszczają się statkami między północ-
nym a południowym brzegiem Bosforu, 
czyli między dzielnicą Eminönü a dzielni-
cą Kadıköy należącą do Stambułu formal-
nie dopiero od XVI w. Jako ciekawostkę 
można podać, iż Stambuł jest bodajże 
jedynym miastem na świecie, którego 
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mieszkańcy przemieszczają się między 
dwoma kontynentami, aby dostać się 
do pracy! 

Dzięki dwóm mostom łączącym Euro-
pę i Azję możliwy jest przejazd samo-
chodem pomiędzy oboma kontynenta-
mi, lecz niestety, mimo wielu obwodnic 
i stale rozwijającej się sieci ulic, w mieście 
panuje niewyobrażalny chaos drogowy. 
Choć wydaje się to przerażające, z cza-
sem każdy się przyzwyczaja. Należy tylko 
wyczuć rytm serca i wpiąć się do krwio-
biegu, który płynnie poprowadzi nas po 
całym organizmie miasta.

Kogo zmęczy natłok ludności i samo-
chodów, może wstać skoro świt i wraz 
ze wschodem słońca powałęsać się po 
ulicach i zaułkach, kiedy sklepiki są jesz-
cze pozamykane, a miasto śpi. O tej porze 
możemy w spokoju poznawać topografię 
miasta oraz podziwiać ogromne, wspa-
niałe secesyjne kamienice, które zdomi-
nowały dzielnicę Eminönü. Pamiętają one 
czasy XIX-wiecznych, pozytywistycznych, 
zachodnioeuropejskich magnatów finan-
sowych i przedsiębiorców widzących 
w rozwijającym się Stambule dobrą 
lokatę kapitału. Z kolei w dzielnicy Sul-
tanahmet natkniemy się na mniejsze, ale 
nieco starsze drewniane domy z okresu 
 wczes no i późnoosmańskiego. Jednakże 
na zwiedzanie najważniejszych zabyt-
ków miasta, do których wnętrz należy 
zajrzeć, musimy już przeznaczyć póź-
niejszą porę dnia.

Poza wyżej wspomnianymi dzielnica-
mi istnieją też bardziej chaotyczne, mniej 
schludne, położone na zachód od ścisłe-
go, starego centrum, poza główną arterią 

miasta, jak np. Atatürk Bulvarı. Tu znajdu-
je się również wiele ważnych zabytków, 
wciśniętych niejako we współczesne 
otoczenie. W rzeczywistości to właśnie 
owo otoczenie uformowało się i wrosło 
pomiędzy stojące tam od dawien daw-
na kościoły, meczety i mury. Składa się 
ono po części z prymitywnych domostw, 
wybudowanych stosunkowo niedaw-
no, zamieszkanych przeważnie przez 
ludność napływową. Ludzie ci, nie mając 
gdzie się podziać po przybyciu do mia-
sta, wykorzystali tradycyjne, niepisane 
prawo, mówiące, że raz pokryty dachem 
dom nie może zostać zburzony. Postawio-
ne podczas kilku lub nierzadko nawet 
jednej nocy domy reprezentują prowi-
zorkę, o jaką nie trudno w całej Turcji 
i świecie islamskim. Te proste chałupy 
to tzw. gecekondu, czyli „miejsca zajęte 
nocą”. Odpowiednie służby porządkowe 
stawały rano przed faktem dokonanym 
i niezręcznie było im zburzyć zadaszoną 
już budowlę. Kiedy jednak prawo okazuje 
się twarde i domy, które przeszkadzają 
np. w przeprowadzeniu nowej, ważnej 
drogi, są usuwane, media podnoszą wiel-
ki raban – i tak oto mamy gotowy skandal 
na całą Turcję. Gecekondu pojawiały się 
na przedmieściach starej części Stambu-
łu nawet jeszcze pod koniec lat 80.  i na 
początku 90. Mimo ciągłych starań 
o ograniczenie tych praktyk w domo-
stwach tego typu wciąż mieszka ok. 40% 
ludności miasta. Gecekondu przybywa, 
bo wciąż zwiększa się liczba ludności 
napływowej, uciekinierów ze Wscho-
du. Tworzą się dzielnice, do których nikt 
przy zdrowych zmysłach nie zapuszcza 
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jącą się niezwykłym przepychem. Stam-
buł to miasto kontrastów, miasto, które 
skłania do myślenia, miasto, którym nie 
można się znudzić, to miasto karaluchów 
i motyli. Aby pokochać Stambuł, trzeba 
to wszystko zobaczyć i zaakceptować. 
Większość obcokrajowców kocha Stam-
buł, ale gdy pytamy dlaczego, nie potra-
fią znaleźć odpowiedzi.

się po zmroku. Dzielnice, nad  którymi 
władze miasta Stambułu nie panują. Bo 
taka jest prawda o tym mieście: znajdzie-
my w nim wszystko: od największych 
bogactw i przepychu po skrajną nędzę 
i rażące łamanie praw człowieka. Piękne 
wille gryzą się z lepiankami i chatkami, 
żebrzące na ulicach dzieci – z artystyczną 
elitą miasta (nie mylić z bohemą), otacza-

op
ra

c. 
M

. W
iec

zo
rk

ow
sk

i, A
. T

ru
sz

ko
ws

ka

s. 
19

8

s. 
17

2-
17

3

EY
ÜP

Ra
m

i
HA

LI
CI

O
ĞL

U

HA
SK

Ö
Y

BE
YO

ĞL
U

FE
NE

R

TA
KS

IM
BE

ÞI
KT

AÞ

TO
PK

AP
I

TO
PK

AP
I

Li
tr

os

KU
M

KA
PI

KU
M

KA
PI

SU
LT

AN
AH

M
ET

ÜS
KÜ

DA
R

SE
LI

M
IY

E

HA
YD

AR
PA

ȘA

KA
DI

KŐ
Y

M
od

a

SI
RK

EC
I

BE
YA

ZI
T

SA
RA

YB
UR

NU

SA
M

AT
YA

Ye
ni

kö
y

UN
KA

PA
NI

GA
LA

TA

Pa
rk

 
G

ül
ha

ne
Pa

rk
 

G
ül

ha
ne

Most Galata

B
o

s
f

o
r

Deresi

Deresi

Vidos

Złoty Róg

M
O

R
Z

E 
M

A
R

M
A

R
A

Atat
ürk 

Bul.

Fev
zi P

aşa
 Cad

.

M
ile

t C
ad

.

An
ka

ra
 C

ad
.

M
ec

lisi 
Mebusan Cad.

Tunusbaği Cad.

Pa
şa 

Lim
anı C

ad
.

Mury Teodozjusza

Dw
or

ze
c

Sir
ke

ci

Dw
or

ze
c 

Ha
yd

ar
pa

şa

Dw
or

ze
c a

ut
ob

us
ow

y
Ha

re
m

Pr
zy

st
ań

M
uz

eu
m

 
W

oj
sk

ow
oś

ci

M
uz

eu
m

M
or

sk
ie

M
uz

eu
m

 Li
te

ra
tu

ry
 O

sm
ań

sk
iej

Ko
śc

ió
ł p

w
. ś

w
. A

nt
on

ieg
o

Ag
a 

Tr
ia

da
 K

ilis
es

i

M
ec

ze
t A

jju
ba

Şe
m

si 
Pa

şa
 C

am
ii

Isk
el

e 
Ca

m
ii

Ye
ni

 V
al

id
e 

Ca
m

ii
Ru

m
 M

eh
m

et
Pa

şa
 C

am
ii

Ay
az

m
a

Ca
m

ii
At

ik
 V

al
id

e
Ca

m
ii

Ko
sz

ar
y

Se
lim

iye

Tw
ier

dz
a 

Ye
di

ku
le

Pa
ła

c
Do

lm
ab

ah
çe

G
al

at
a

Ku
le

si

W
ie

ża
 L

ea
nd

ra
Kı

rım
M

ez
ar

gl
ıg

ı

Ka
ra

ca
ah

m
et

 
M

ez
ar

lığ
ı

Lic
eu

m
G

al
at

as
ar

ay

U
ni

w
er

sy
te

t
M

ar
m

ar
a

Dworzec autobusowy 3 km Lotnisko

M
uz

eu
m

 A
da

m
a 

M
ick

ie
w

icz
a

0
1 k

m

St
am

bu
ł

m
ap

a 
og

ól
na



Zw
ie

dz
an

ie
 kr

aj
u

www.bezdroza.pl 4

159

St
am

bu
ł

Hi
st

or
ia

A oto suche fakty: Stambuł jest naj-
większym miastem Turcji; co szósty 
obywatel kraju mieszka w tym mieście, 
a jego populacja wynosi ok. 15 mln. Są 
to dane oficjalne, natomiast w rzeczy-
wistości ludności jest dużo, dużo więcej. 
Turcja ma problemy z zapanowaniem 
nad przyrostem naturalnym oby wateli, 
nie wszyscy rodzice zgłaszają na rodzi-
ny dziecka odpowiednim władzom, 
w związku z czym nie wszystkie dzieci 
mogą chodzić do szkoły. To sprawia, że 
i Stambuł jest pełen nigdzie niezapisa-
nych dzieci, a także niezameldowanych 
przyjezdnych i sezonowych robotników. 
To wszystko razem daje wielkie liczby, 
trudne do ogarnięcia.

Historia
Bizancjum i Konstantynopol
Pierwsze ślady osadnictwa na terenie 
dzisiejszego starego Stambułu pochodzą 
z ok. 2,5 tys. r. p.n.e., jednakże ciekawsze 
jego dzieje rozpoczynają się dopiero wraz 
z przybyciem nad Złoty Róg osadników 
greckich. Pochodzili oni z Megary i osie-
dlili się na europejskim brzegu Bosforu 
ok. 660 r. p.n.e., a nowe miasto nazwa-
li Byzantion (Bizancjum). Po azjatyckiej 
stronie powstała kilkanaście lat wcze-
śniej kolonia Chalkedon (dzis. dzielni-
ca Kadıköy), ale nie mając naturalnego 
portu, nie zyskała większego znaczenia. 
Z Chalkedonem łączy się legenda mówią-
ca o założeniu Bizancjum przez herosa 
Byzasa (stąd nazwa kolonii), który przed 
wyruszeniem w drogę zapytał wyrocznię 
delficką, gdzie ma założyć nową kolonię. 
Wyrocznia odpowiedziała, że „naprzeciw 

miasta ślepców”, co oznaczało po prostu 
naprzeciw Chalkedonu, gdyż tylko ślep-
cy nie założyliby miasta w tak dogodnym 
miejscu, jak dzisiejszy Cypel Pałacowy. 
Prawda jest taka, że koloniści z Chalkedo-
nu próbowali osiedlić się na europejskim 
brzegu, ale wyparli ich Trakowie, którym 
opór stawili dopiero późniejsi przybysze. 
Otoczone murami miasto, korzystając 
ze swego dogodnego położenia, kon-
trolowało handel czarnomorski między 
greckimi miastami-państwami, dzięki 
czemu szybko stało się ważną metropo-
lią hand lową. Ciekawostką jest fakt, że – 
oprócz handlu – ważnym czynnikiem, 
który wpłynął na rozwój miasta, było 
także rybołówstwo (zwłaszcza połów 
tuńczyków). Przez kolejne wieki mia-
sto dostawało się pod wpływy różnych 
potęg, jednak zawsze posiadało pewną 
autonomię i wciąż prężnie się rozwija-
ło. W V i IV w. p.n.e. Byzantion lawirował 
pomiędzy konkurującymi ze sobą Ate-
nami i Spartą. To miasto-państwo, które 
w danym czasie było silniejsze, miało do 
dyspozycji skarbiec i wojska Bizancjum.

O potędze miasta świadczy chociażby 
nieudane oblężenie prowadzone przez 
macedońskiego króla Filipa II w 339 r. p.n.e. 
Dopiero jego synowi, Aleksandrowi Wiel-
kiemu, udało się przekroczyć bizantyń-
skie mury. W 73 r., za cesarza Wespazja-
na, Bizancjum zostało kolejną prowincją 
rzymską, lecz nie przestało się rozwijać. 
Przełomem było panowanie Septymiusza 
Sewera (193–211). Ponieważ mieszkańcy 
popierali jego konkurenta do władzy – 
Pescenniusza Nigera, Sewer miasto cał-
kowicie zniszczył. Po tym  wydarzeniu 
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Bizancjum przez długi czas nie mogło 
powrócić do dawnej świetności. 

Prawdopodobnie najważniejszym 
wydarzeniem w dziejach miasta było 
przeniesienie stolicy cesarstwa rzym-
skiego z Rzymu właśnie do Bizancjum. 
Uczynił to w 330 r. pierwszy chrześcijański 
cesarz Konstantyn Wielki (306–337). Od 
tej pory dla miasta rozpoczął się okres 
prawdziwej prosperity. Podejmując tę 
ważką decyzję, Konstantyn kierował się 
wieloma względami, jak m.in. strate-
giczne położenie nowej stolicy, a także 
bogactwo wschodnich prowincji.

Miasto pierwotnie zwać się miało 
Nowy Rzym, ale ponieważ Rzym mógł 
być tylko jeden, szybko przyjęła się 
nazwa Konstantynopol, czyli „miasto 
Konstantyna”. Jednak aż do upadku Kon-
stantynopola jego mieszkańcy  nazywali 
siebie rzymianami – być może także 
dlatego, iż cała rzymska administracja 
przeniosła się do nowej stolicy i nawet 
świeżo stawiane wille senatorskie były 
łudząco podobne do tych z Półwyspu 
Apenińskiego. Cesarz znacznie posze-
rzył granice miasta, burząc stare mury 
seweriańskie i budując nowe, znacznie 
potężniejsze. Postawił również pierwsze 
budynki należące do kompleksu Wiel-
kiego Pałacu oraz forum Konstantyna 
(zdobiła go zachowana do dziś kolum-
na – Çemberlitaş) i ukończył hipodrom, 
którego budowę rozpoczął już Septy-
miusz Sewer. Wraz z przeniesieniem 
stolicy imperium nad Złoty Róg zaczęto 
zwozić tu dzieła sztuki i pomniki histo-
ryczne z Rzymu i całego państwa rzym-
skiego. W Konstantynopolu z czasem 

powstawało wiele nowych budowli: 
kościoły, łaźnie (za Konstantyna było 
ich już dobrze ponad 150!), akwedukty, 
teatry. Być może także pierwszy kościół 
Mądrości Bożej, czyli Hagia Sophia, sta-
nął już właśnie za rządów Konstantyna. 
Później świątynię wielokrotnie przebudo-
wywano, aż w końcu po pożarze, w 537 r. 
na nowo zbudował ją cesarz Justynian 
Wielki (527–565). Jeszcze bardziej roz-
budował miasto Teodozjusz II  (408–450). 
Część ówczesnych murów możemy 
podziwiać po dziś dzień. Obszar mia-
sta wzrósł z dotychczasowych 6 km2 do 
14 km2, a w jego granicach mogło osiąść 
ok. 600 tys. mieszkańców. Nie dziwi to, 
zważywszy, że w centrum stały kamie-
nice liczące nawet sześć pięter!

Imperium rzymskie zostało w 395 r. 
podzielone między dwóch synów Teodo-
zjusza I. Honoriusz rządził z Rzymu cesar-
stwem zachodnim, a Arkadiusz – wschod-
nim ze stolicą w Konstantynopolu. Kiedy 
w 476 r. germański barbarzyńca Odoaker 
obalił ostatniego władcę zachodniorzym-
skiego, Romulusa Augustulusa, cesarz 
rezydujący na wschodzie stał się jedy-
nym kontynuatorem rzymskiej państwo-
wości. Tylko na krótki okres udało się raz 
jeszcze połączyć cesarstwo wschodnie 
z zachodnim – za panowania Justynia-
na Wielkiego, który przeprowadził sze-
reg bardzo istotnych reform. Jednak jego 
bezkompromisowa polityka doprowadzi-
ła w 532 r. do wybuchu powstania, które 
doprowadziło niemalże do utraty tronu 
przez świeżo upieczonego cesarza. Był 
to tzw. bunt Nika, gdyż hasłem oburzo-
nych mas był właśnie ten okrzyk, który 
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znaczył „zwycięstwo”. Walki doprowadzi-
ły do wielkiego pożaru miasta – strawił 
on całkowicie m.in. teodozjańską Hagia 
Sophia, odbudowaną przez Justyniana 
z wielkim przepychem. Katedra ta sta-
ła się zrazu symbolem bizantyńskiego 
Kościoła ortodoksyjnego, który podlegał 
wprawdzie jeszcze papieżowi rezydują-
cemu w Rzymie, ale miał przecież swo-
ich patriarchów (biskupów), którzy nie do 
końca zgadzali się z dogmatami głoszo-
nymi przez papiestwo. Stopniowo, wraz 
z upadkiem biskupstw w Aleksandrii, 
Jerozolimie i Antiochii (po zdobyciu tych 
miast przez Arabów), patriarcha Konstan-

tynopola stał się niemalże odpowiedni-
kiem papieża w Rzymie. Według niektó-
rych historyków justyniańska katedra 
Mądrości Bożej jest symbolem końca 
kultury antycznej i początku nowej ery 
chrześcijaństwa, a być może stanowi 
nawet o początku średniowiecza. Mimo 
że Justynian zjednoczył ponownie zie-
mie cesarstwa, Imperium Romanum nie 
oparło się naporowi barbarzyńskich ple-
mion z północy i wschodu. Niedługo po 
śmierci cesarza ostało się jedynie cesar-
stwo bizantyńskie. 

Zanim jednak nastąpił ponowny roz-
pad ziem, na tronie pojawił się jeden 

Miasto nad Bosforem 
Tak oto zalety Bizancjum opisuje angielski historyk i pisarz Edward Gibbon (1737–94): „Te-
raz już możemy przystąpić do rozważenia zalet Konstantynopola, usytuowanego w miej-
scu chyba przez samą przyrodę stworzonym na ośrodek i stolicę wielkiej monarchii. To 
cesarskie miasto, położone na czterdziestym pierwszym stopniu szerokości geograficznej, 
panowało ze swoich siedmiu wzgórz nad przeciwległymi sobie wybrzeżami Europy i Azji. 
Klimat tam był zdrowy i umiarkowany, gleba urodzajna, przystań bezpieczna i pojemna, 
dostęp od strony lądu niewielki i dzięki temu łatwy do obrony. Bosfor i Hellespont moż-
na było uważać za dwie bramy Konstantynopola, przy czym władca posiadający te dwa 
ważne przejścia zawsze mógł je zamknąć przed flotą nieprzyjacielską i otworzyć przed 
flotami handlowymi. Barbarzyńcy znad Morza Czarnego, którzy w poprzednim stuleciu 
przeniknęli swymi siłami zbrojnymi w serce Morza Śródziemnego, już wkrótce po założe-
niu Konstantynopola zrezygnowali z piractwa i zwątpili o możliwości przełamania kiedy-
kolwiek tej niepokonanej zapory. Nawet w czasie, gdy bramy Hellespontu i Bosforu były 
zamknięte, stolica w swoich przestronnych granicach cieszyła się wszelką produkcją zaspo-
kajającą nie tylko potrzeby, ale i zbytkowne zachcianki jej licznych mieszkańców. Morze 
Propontis (Marmara) zawsze jest sławne z niewyczerpanych zasobów najwyborniejszych 
ryb, których połów w określonych porach nie wymaga żadnych umiejętności i prawie żad-
nej pracy. A gdy już obie cieśniny otwierały się dla handlu, napływały nimi na przemian 
wszelkie naturalne i ręką człowieka stworzone bogactwa Północy i Południa, Morza Czar-
nego i Śródziemnego. Zmienne wiatry przywiewały wszelkie wytwory rękodzieła Europy 
i Azji, zboże z Egiptu, klejnoty i korzenie z najdalszych krańców Indii do portu Konstanty-
nopola, który przez wiele stuleci był ośrodkiem handlowym dawnego świata. Perspekty-
wy piękna, bezpieczeństwa i bogactwa, zgromadzone w jednym miejscu, wystarczająco 
usprawiedliwiły wybór Konstantyna”.
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z ważniejszych cesarzy bizantyńskich – 
Herakliusz (610–642), który przepro-
wadził gruntowne reformy wojskowo-
 -administracyjne. Za jego panowania 
grecki stał się oficjalnym językiem pań-
stwowym, gdyż posługiwała się nim 
większość mieszkańców. Za czasów 
Herakliusza stolica cesarstwa oblegana 
była przez Awarów, podczas gdy sam 
cesarz zajęty był wojną z Persami w Azji 
Mniejszej. Zwycięstwo nad tymi ostatni-
mi otworzyło drogę do podbojów nowej 
sile, która pojawiła się na mapie świata – 
zjednoczonym wspólną mahometańską 
wiarą Arabom. W 636 r. zagarnęli oni 
Syrię oraz Egipt, będące dotąd w posia-
daniu bizantyńskim, i ruszyli na Afrykę 
Północną. Następnie, zgodnie ze wska-
zówkami Proroka, zapragnęli zdobyć 
miasto, „które z jednej strony ma za sobą 
ląd, a z dwóch innych morze”. Mahomet 
miał jakoby powiedzieć do swoich towa-
rzyszy, że „nie nadejdzie godzina Sądu, 
dopóki nie zostanie ono zdobyte przez 
siedemdziesiąt tysięcy synów Izaaka. Gdy 
staną pod jego murami, walczyć będą 

nie orężem i machinami miotającymi, 
lecz słowami: »Nie ma Boga prócz Alla-
ha, a Allah jest wielki«. Wówczas zawali 
się jedna strona murów od morza, a za 
drugim razem druga, a za trzecim  zawali 
się mur od lądu. I radując się, wkroczą 
oni do miasta”. Ale historia pokazała, 
że to nie Arabom przyszło zdobyć mia-
sto. Owszem, próbowali. Bezskutecznie 
oblegali miasto w latach 674–678. W 716 r. 
pojawili się ponownie, ze znacznie więk-
szymi siłami, ale znowu ponieśli klęskę. 
Jednocześnie podstawami cesarstwa 
bizantyńskiego wstrząsnął ruch obra-
zoburczy, uznany przez Kościół rzymski 
za heretycki, a zapoczątkowany przez 
cesarza Leona III (717–741). Dopiero po ok. 
100-letnim sporze, który nieraz przybierał 
kształt wojny domowej, synod kościel-
ny nakazał powrócić do kultu obrazów. 
Stulecie IX zapoczątkowało nowy okres 
w dziejach cesarstwa. Przede wszystkim 
nastąpił gwałtowny rozwój kultury oraz 
nauki, a także narastał konflikt pomiędzy 
Kościołami rzymskim a konstantynopo-
litańskim. Najpierw papież Leon III koro-
nował w Rzymie na cesarza Karola Wiel-
kiego (800), z czym w żadnym wypadku 
Bizantyńczycy nie chcieli się pogodzić. 
Następnie narazili się oni Rzymowi, 
wysyłając do krajów słowiańskich swo-
ich misjonarzy, sławnych w późniejszych 
czasach Cyryla i Metodego, którzy poło-
żyli podstawy pod chrystianizację Europy 
środkowo-wschodniej i w dużej mierze 
przyczynili się do popularności Kościo-
ła ortodoksyjnego na wschodzie. Spór 
zakończył się ostatecznym zerwaniem 
Konstantynopola z Rzymem w 1054 r. 

Na szczyt
Wiek IX obfitował we wszelakie intrygi. 
Jedną z pierwszych i najważniejszych by-
ła sprawa niejakiego Bazylego. Wystarczy 
powiedzieć, że będąc macedońskim chło-
pem, następnie stajennym i cyrkowcem, 
zdołał wkraść się w łaski cesarza Micha-
ła III (842–867), za którego zgodą zamor-
dował jego brata, potem samego cesarza 
i na końcu objął po nich tron. Bazyli był 
zdolnym władcą, zapoczątkował dynastię 
macedońską i położył podwaliny pod sko-
dyfikowanie prawa.
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(tzw. schizma wschodnia). Skutkiem 
tych wydarzeń jest zachowany do dziś 
podział na obrządek rzymski i grecki 
(prawosławie).

Tymczasem Bizancjum, potęga gospo-
darczo-militarna, rozszerzało swe grani-
ce (np. kosztem państwa bułgarskiego). 
Niestety, wraz ze śmiercią ostatniego 
cesarza z dynastii macedońskiej, Bazyle-
go II, cesarstwo zaczęło podupadać. Był 
to skutek m.in. zbyt wystawnego stylu 
życia kolejnych władców oraz finanso-
wych żądań arystokracji ziemskiej.

Koniec XI w. to ekspansja Turków sel-
dżuckich i przegrana wojsk cesarskich 
pod wodzą Romana IV Diogenesa w 1071 r. 
w bitwie nad jeziorem Wan (Van Gölü). Od 
cesarstwa odpadły wtedy ziemie wschod-
nie. W tym samym czasie na zachodzie 
Normanowie zajęli ostatnią posiadłość 
bizantyńską na terenie Włoch. 

W Konstantynopolu zaczęli osiedlać 
się kupcy włoscy pochodzący najczę-
ściej z Wenecji i Genui. Cieszyli się oni 
wieloma przywilejami, uzyskanymi od 
cesarza Aleksa I Komnena (1081–1118) za 
pomoc w wojnie z Normanami. Cesarz 
zapoczątkował dynastię komneńską, 
która panowała ponad 100 lat i wyciąg-
nęła imperium z kryzysu. Aleksy I zdo-
łał nawet wyrwać Seldżukom zachodnią 
Azję Mniejszą, dzięki czemu Bizancjum 
mogło na chwilę odetchnąć od naporu 
niewiernych.

Kupców włoskich wciąż przybywało, 
a ponieważ miejscowych drażniło, że ich 
przywileje stają się coraz szersze, zgo-
towali oni swym konkurentom w 1182 r. 
rzeź, która zdecydowanie zmieniła sto-

sunek liczebny obu frakcji. Największa 
tragedia w historii miasta miała miejsce 
w 1204 r., kiedy to na skutek napięć trwa-
jących od jakiegoś czasu między światem 
łacińskim (zachodnim) a bizantyńskim 
czwarta wyprawa krzyżowa zamiast do 
Ziemi Świętej przybyła do Konstantyno-
pola. Krzyżowcy zdobyli, złupili i spalili 
miasto, urządzając przy tym krwawy 
pogrom niepokornych mieszkańców. Ta 
tragedia może wydawać się całkowicie 
absurdalna, zważywszy, że krucjaty kie-
rowane były (przynajmniej teoretycznie) 
przeciw muzułmanom, innowiercom, 
w celu odbicia lub wsparcia Królestwa 
Jerozolimskiego (jak również innych 
chrześcijańskich efemeryd) i uwolnienia 
Grobu Pańskiego. Krucjaty miały też nieść 
pomoc wschodniemu  chrześcijaństwu. 
Trzeba jednak pamiętać, że tak naprawdę 
krucjaty miały na celu szybkie wzbogace-
nie się uczestniczącego w nich rycerstwa. 
Na skutek ambicji księcia bizantyńskiego 
Aleksego IV, przyszłego cesarza w Kon-
stantynopolu, oraz intryg doży weneckie-
go Enrica Dandola wyprawa skierowała 
się przeciwko bogatemu chrześcijańskie-
mu państwu. Odtąd przez prawie 60 lat 
Bizancjum rządzili Łacinnicy, a patriar-
chami byli Wenecjanie. Niesławnego 
dożę pochowano w katedrze Mądrości 
Bożej, gdzie do dziś można oglądać jego 
nagrobną płytę.

Cesarze łacińscy rządzili w Konstan-
tynopolu do 1261 r., kiedy to Michał VIII 
Paleolog zdołał odbić miasto, lecz ani 
cesarstwo, ani Konstantynopol nie zdoła-
ły już odzyskać dawnej świetności. Ponie-
waż Genueńczycy pomogli w  oblężeniu 
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 miasta, otrzymali wielkie przywileje 
handlowe, przez co zdominowali han-
del czarnomorski. Osiedlili się na terenie 
dzisiejszej dzielnicy Galata, gdzie wybu-
dowali miasteczko o nazwie Pera.

Na początku XIV w. powstało na tere-
nach Bitynii nowe państwo tureckie, 
zwane później od swego założyciela 
Imperium Osmańskim. Nim jednak prze-
kształciło się w imperium, upłynęło spo-
ro czasu. Młode państwo musiało podbić 
całą Azję Mniejszą, zanim zabrało się do 
podboju Europy. Na przeszkodzie temu 
stało oczywiście cesarstwo bizantyńskie, 
niezasługujące już wtedy na tak hucz-

ne miano. Było to już (poł. XIV w.) słabe 
państewko, z jedynym w miarę jeszcze 
mocnym argumentem – Konstantyno-
polem. Jednak nawet to miasto składało 
się głównie z wynędzniałych i opustosza-
łych osad-dzielnic otoczonych wspólnym 
murem. I tylko ten mur oraz zręczna 
dyplomacja uchroniły mieszkańców stoli-
cy od – zdawałoby się – nieuchronnej klę-
ski. Wiek XIV był sumą nieszczęść – epide-
mia dżumy, trzęsienie ziemi i kilka wojen 
domowych przypieczętowały powolne 
konanie miasta. Pod koniec tego stulecia 
Turcy osiedli już w Europie, a Bizancjum 
płaciło im daninę i dostarczało wojsko. 

Zniszczone miasto
Żołnierzom zdobywającym Konstantynopol zezwolono na trzydniowe plądrowanie miasta. 
Oddajmy głos znawcy historii wypraw krzyżowych Stevenowi Runcimanowi: „Barbarzyń-
stwo zdobywców Konstantynopola przeszło wszelkie wyobrażenia. Od dziewięciu stuleci to 
wielkie miasto było stolicą cywilizacji chrześcijańskiej. Przetrwało tam mnóstwo pomników 
starożytnej sztuki greckiej, na każdym kroku spotykało się arcydzieła znakomitych rzemieśl-
ników bizantyjskich. Wenecjanie znali się na wartości tych dzieł. Korzystali z każdej możli-
wości grabieży bezcennych skarbów i wywozili je do Wenecji, aby ozdobić nimi tamtejsze 
pałace i świątynie. Francuzów i Flamandów natomiast ogarnął szał niszczenia. Rozpasany 
motłoch rozbiegł się po ulicach, rabując wszystko, co błyszczało, niszcząc wszystko, czego 
nie można było zabrać, zatrzymując się tylko po to, aby mordować i gwałcić lub włamywać 
się do piwnic z winem. Nie oszczędzono ani klasztorów, ani kościołów, ani bibliotek. W ko-
ściele Bożej Mądrości pijani żołnierze zdzierali jedwabne zasłony, rozbili na kawałki srebrny 
ikonostas, deptali po świętych księgach i ikonach. Kiedy rozpasani żołnierze zaczęli popijać 
z naczyń liturgicznych, jedna z ladacznic zasiadła na tronie patriarszym i zaśpiewała kar-
czemną piosenkę francuską. W klasztorach gwałcono zakonnice. Wdzierano się zarówno do 
pałaców, jak i ruder, niszcząc je doszczętnie. Na ulicach konały od ran kobiety i dzieci. Ów 
bestialski rozlew krwi i grabież trwały całe trzy dni, aż w końcu to piękne, ogromne miasto 
obróciło się w ruinę. Nawet Saraceni okazaliby więcej miłosierdzia – wołał z rozpaczą hi-
storyk Nicetas – i miał rację. (…) Mimo że mnóstwo rzeczy tak bezmyślnie zniszczono, łupy 
były oszałamiające. Nikt nie zdołałby zliczyć tego złota, srebra, naczyń i klejnotów, brokatu, 
jedwabiu, futer z popielic, srebrnych  lisów i gronostajów. (…) Czwarta wyprawa krzyżowa 
była największą w dziejach zbrodnią przeciwko ludzkości. Doprowadziła do zniszczenia lub 
rozproszenia wszystkich skarbów przeszłości, które Bizancjum gromadziło z tak wielkim 
pietyzmem, i zadała śmiertelny cios żywotnej i wielkiej cywilizacji”.
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Sułtan Bajazyd I (1389–1402) szykował się 
do zdobycia miasta, ale przeszkodził mu 
w tym sławetny wódz mongolski Tamer-
lan, który wkroczył bezpardonowo do 
Anatolii i rozgromił wojska Bajazyda pod 
Ankarą w 1402 r. Konstantynopol leżący 
w samym środku osmańskiego państwa 
był solą w oku kolejnych władców. Po 
wielu podejściach udało się go wresz-
cie zdobyć Mehmedowi II Zdobywcy 
 (1451–81), co nastąpiło 29 V 1453 r. 

Stambuł stolicą Osmanów
Mehmed od początku wiedział, że uczyni 
z Konstantynopola nową stolicę impe-
rium, która przewyższyłaby splendorem 
poprzednie stolice: Bursę i Adrianopol 
(dzis. Edirne). Aby znowu zasiedlić mia-
sto, sułtan ściągnął pod przymusem rze-
sze osadników z Azji Mniejszej i Grecji, 
ulokowawszy ich w różnych dzielnicach 
Stambułu. Byli wśród nich zarówno 
Turcy, jak i Grecy, Ormianie oraz Żydzi. 
W 1480 r. na 200 tys. mieszkańców miasta 
tylko połowa była tureckiego pochodze-
nia. Po upadku Konstantynopola Genu-
eńczycy wprawdzie stracili większość 
swych przywilejów handlowych, jed-
nakże nie wypędzono ich z Pery, gdzie 
obok nich zaczęli osiedlać się dyplo-
matyczni przedstawiciele europejskich 
monarchii.

Stambuł rozwijał się prężnie wraz 
z całym imperium. Powstawały piękne 
budowle pałacowe i meczety. W latach 
1465–70 rozpoczęto mozolną budowę 
pałacu Topkapı (Topkapı Sarayı), któ-
ry aż do XIX w. był siedzibą tureckich 
sułtanów. Podczas rządów Selima I 

(1466–1520), który podbił Syrię, Palesty-
nę i Egipt, Stambuł został siedzibą kali-
fa i jednocześnie stolicą całego świata 
islamskiego. Z kolei panowaniu Sulej-
mana I Wspaniałego (1520–66) miasto 
zawdzięcza najpiękniejsze budowle 
osmańskie, jak np. meczet Suleymaniye 
Camii – największy meczet w Stambule. 
Został on zbudowany w latach 1550–57. 
Stulecie XVII to także powolny schyłek 
potęgi miasta. Choć nie nękały go obce 
wojska, to trawiły inne klęski. Domy były 
w zdecydowanej większości drewniane 
i narażone na częste pożary, z polecenia 
kolejnych sułtanów nowe siedziby mia-
ły być budowane wyłącznie z kamienia. 
Zarządzenia jednak nie pomagały, ponie-
waż niewielu było stać na tak kosztow-
ny budulec. To powodowało niekiedy 
pustoszenie całych dzielnic. Ponadto 
miasto często nawiedzały zarazy dzie-
siątkujące ludność: dżuma i cholera.

W wiekach XVIII i XIX imperium nadal 
chyliło się ku upadkowi, nie mogąc podo-
łać szybkiej industrializacji na wzór euro-
pejski (równolegle jednak powstawały 
w Stambule piękne przykłady tureckie-
go baroku). XIX-wieczne reformy, wzo-
rowane na krajach europejskich, na nie-
wiele się zdały osłabionemu państwu, 
chociaż zaczęło się odczuwać większą 
niezależność od zachodniego kapitału. 
Ostatnim ważnym wydarzeniem w dzie-
jach osmańskiego Stambułu było zaję-
cie go w 1918 r. przez wojska Ententy, 
które przebywały tam aż do 1923 r., kie-
dy to zgodnie z postanowieniami trak-
tatu z Lozanny Turcja odzyskała swoje 
miasto.






