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Din primele secole bizantine, izvoarele scot în evidenţă importanţa 

femeilor din familia imperială, în calitatea lor de mame, soţii şi surori. 
Conform acestor surse, ele puteau exercita o putere considerabilă la Curtea 
imperială şi puteau influenţa anumite decizii ale împăratului. Nu existau 
reglementări clare în acest sens, dar societatea bizantină accepta destul de uşor 
deţinerea puterii de către femeile din familia imperială1. 

Statutul împărăteselor era reflectat prin participarea la ceremonialul 
care însoţea desfăşurarea programului zilnic de la Curtea imperială. Existau 
anumite secvenţe care solicitau prezenţa obligatorie a împărătesei. În calitatea 
ei de consoartă a împăratului, împărăteasa trebuia să-şi asume poziţia la 
Curtea imperială, ca partea ei de parteneriat. Acest lucru se înţelegea prin 
imaginea care-i era creată şi pe care trebuia să o întreţină. De exemplu, ea 

                                                      
 Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, România; e-mail: corneliapg@uab.ro. 
1 Familia imperială din Bizanţ nu are sensul pe care îl are familia regalis în Europa Apuseană. 
Corespondentul grec pentru familia din limba latină este γένος (genos) şi se referă la părinţii 
consanguini şi la cei prin căsătorie. Acest termen a fost folosit pentru familia imperială. Mai 
există unul pentru totalitatea locuitorilor, οίκíα (oikia), niciodată utilizat pentru familia 
imperială. Cuvântul παλάτιον (palation), palat, a fost distinct de familia imperială şi nu putea fi 
vorba de o comunitate de origine; palatul desemna edificiul şi administraţia care lucra acolo 
şi niciodată membrii familiei imperiale, care aparţineau unei lumi cu totul diferite (Schreiner 
1991, p. 182-183). 
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conducea, în paralel, ceremonialul în varianta feminină, adică primea soţiile 
senatorilor care veneau în audienţă la împărat, şi care aveau ranguri 
echivalente soţilor lor2, altfel spus, se organizau două recepţii oficiale 
simultan, una rezervată femeilor, iar cealaltă bărbaţilor.  

Împărătesele aveau Curtea lor, separată, cu aparatul birocratic aferent, 
eunuci, gărzi, tezaurul propriu, proprietăţi şi resurse financiare. Pe lângă 
audienţele solemne acordate soţiilor de senatori, împărătesele trebuiau să 
supravegheze activităţile din partea palatului destinată femeilor şi a celor care 
implicau educaţia copiilor. Ele desfăşurau activităţi şi în afara Palatului, cum 
ar fi pelerinaje, vizite la biserici, mănăstiri şi altare, trebuiau să susţină cu daruri 
şi financiar, din tezaurul propriu, construirea de biserici şi mănăstiri, 
aşezăminte filantropice etc. Chiar şi atunci când erau înlăturate de la putere, 
unele dintre ele continuau să fie active şi să rămână importante pentru 
imperiu3.  

Se aştepta din partea lor să nască copii, având responsabilitatea creării 
unei dinastii, atât de râvnite de fiecare împărat de la Constantinopol, acest 
obiectiv fiind desigur prezent şi în perioada iconoclastă, de care ne vom ocupa 
în acest studiu4. Naşterea unui moştenitor de gen masculin, cel puţin, căruia 
să i se poată transmite puterea imperială, precum şi alegerea pentru acesta a 
unei mirese potrivite erau, de asemenea, îndatoririle unei soţii de împărat.  

Transmiterea ereditară a puterii devenea un deziderat urmărit chiar din 
primele momente ale domniei. Putem observa această preocupare chiar din 
secolul al IV-lea, din vremea lui Constantin cel Mare (305-327), care i-a ridicat 
la rangul de caesar pe cei patru fii ai săi, cu intenţia de a le transmite puterea.  

În acest context, căsătoria moştenitorului tronului devenea foarte 
importantă şi alegerea miresei se transforma într-o decizie strategică şi politică 
care urmărea consolidarea puterii împăratului şi a familiei acestuia. Atenţia 

                                                      
2 În Bizanţ, atunci când cineva intra în elita societăţii şi primea o funcţie administrativă, 
investirea lui se făcea printr-un ceremonial special dedicat acestui eveniment, în care erau 
atribuite titlul, costumul şi însemnele serviciului. Soţia celui investit primea acelaşi titlu, dar 
în varianta feminină. Astfel, soţia unui kandidatos primea titlul de kandidatissa şi ea trebuia să 
se înfăţişeze la Curte într-o ţinută corespunzătoare şi care să nu o incomodeze în îndeplinirea 
ceremonialului (vezi Herrin 2007, p. 174-175; McCormick 2000, p. 280; McCormick 1987, p. 
203-204).  
3 Herrin 2013, p. 177-178, 219-233; Herrin 2014, p. 55-56. 
4 Împăraţii bizantini au încercat întotdeauna să asigure succesiunea propriei familii, contrar 
principiului liberului arbitru, dar fără prea mari reuşite înainte de secolul al VIII-lea. Între anii 
717 şi 1056, adică în perioada a trei dinastii, au fost doar patru împăraţi care nu au avut vreo 
legătură directă sau matrimonială cu o mare familie. Altfel spus, această perioadă a fost 
dominată de trei familii, care şi-au legat naşterea nu de o persoană, ci de o regiune, Leon al 
III-lea, întemeietorul dinastiei isauriene sau siriene, de Germanicea din Siria, Mihail al II-lea, 
întemeietorul dinastiei amoriene, de Amorion, iar Vasile I, primul împărat al dinastiei 
macedonene, de Adrianopol (Schreiner 1991, p. 182). 
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noastră se va îndrepta asupra importanţei şi modului în care a fost aleasă 
mireasa moştenitorului la tronul Imperiului Bizantin în perioada iconoclastă, 
secolul al VIII-lea şi prima jumătate a secolului al IX-lea. Mai întâi însă trebuie 
făcute câteva precizări legate de oficierea căsătoriei în Biserică. Aceasta, din 
dorinţa de a creştina şi de a supraveghea ritualul căsătoriei, a intervenit treptat 
în consfinţirea legăturii dintre cei doi logodnici, respectiv miri. Unii Părinţi ai 
Bisericii, ca Ioan Gură de Aur, au condamnat obiceiurile păgâne legate de 
căsătorie, mai ales contractul şi schimbul de daruri, acuzând că acestea ar fi 
doar negocieri financiare în interesul părinţilor, „Căsătoriile de acum nu sunt 
căsătorii ci neguţătorie de bani, târg”5. El îi sfătuia pe creştini să le fie 
binecuvântată căsătoria de către preot:  

„Să chemaţi preoţii ca prin rugăciunile şi binecuvântările lor, să întărească 
unirea dintre soţi, pentru ca dragostea soţului să crească, iar cuminţenia soţiei 
să se mărească; [...] soţii vor duce o viaţă plină de bucurii [...]”6.  

În secolul al IV-lea, preotul putea fi chemat pentru a binecuvânta 
căsătoria, dar acest lucru se făcea în cadrul unei ceremonii civile, în casa 
părinţilor unuia dintre miri. Căsătoria era deja văzută ca o „taină” direct legată 
de Euharistie, care transformă trupul într-un locaş al Duhului Sfânt. Atunci 
când vorbeau despre nuntă, Părinţii Bisericii se raportau la Nunta din Cana 
Galileei, la care a participat şi Isus Hristos, acolo unde „[...] a împodobit-o 
[nunta] cu prezenţa Lui şi cu daruri – şi daruri mai mari decât toţi a adus la 
nuntă, preschimbând firea apei în vin [...]”7, şi care era înţeleasă ca moment 
euharistic care îi transforma pe miri într-un singur trup curat, binecuvântat de 
Dumnezeu. Dar, înţelegerea civilă, adică schimbul de contracte, zestrea şi 
cadourile de nuntă dintre cele două familii, reprezentate de părinţii mirilor, a 
continuat să rămână foarte importantă. Totuşi, în Armenia, de exemplu, 
slujba căsătoriei în biserică exista încă din secolul al IV-lea. Aceasta este 
pomenită din vremea patriarhului Nerses I (364-372), iar în Occident 
începând din secolul al V-lea8. 

Atunci când se făcea binecuvântarea logodnicilor de către preot, se 
folosea schimbul de inele, iar în cazul mirilor se obişnuia încoronarea lor, aşa 
cum se face şi astăzi în Biserica Ortodoxă9. Ioan Gură de Aur considera că 
încoronarea mirilor simboliza victoria cuplului creştin asupra plăcerii carnale: 
„Pentru aceasta se pun cununi pe capete, semn al biruinţei, pentru că nebiruiţi 

                                                      
5 Ioan Gură de Aur 2007, p. 23. 
6 Ioan Gură de Aur 2003, p. 166. 
7 Ioan Gură de Aur 2004, p. 8. 
8 Schreiner 1991, p. 105. 
9 Meyendorff 1990, p. 104. 
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făcându-se, aşa se apropie de patul nunţii, de vreme ce nu au fost biruiţi de 
plăcere”10.  

Din secolul al VI-lea, în cazul căsătoriei imperiale, se obişnuia ca 
patriarhul să binecuvânteze mirii, în biserică. Obiceiul schimbului de daruri 
se va păstra şi în perioada bizantină. Totuşi, nu se poate vorbi de căsătorie ca 
Taină. Începând cu secolul al VIII-lea, apare obiceiul ca mirii să meargă la 
biserică şi să aştepte în faţa altarului în timpul Sf. Liturghii până când preotul 
rostea o rugăciune scurtă de binecuvântare. Tinerii primeau împărtăşania din 
paharul comun şi apoi puteau pleca. Important era ca amândoi să fie împărtăşiţi, 
altfel nu era considerată căsătorie în Hristos. La sfârşitul Sf. Liturghii, mirii se 
întorceau în biserică pentru a primi fiecare coroana de nuntă, stephanoi, de la 
patriarh apoi probabil mâinile le erau unite/împreunate, după care se făcea 
schimbul de inele, apoi puteau pleca11.  

Cu timpul, binecuvântarea mirilor de către Biserică a devenit 
obligatorie. Prin Novella 89, a împăratului Leon al VI-lea (886-912), această 
cerinţă a devenit oficială, iar Biserica şi-a asumat în exclusivitate acest rol: 

„Aşadar, astfel cum pentru adopţie am ordonat ca actul să fie făcut în bună 
rânduială sub oblăduirea Bisericii, tot astfel ordonăm să fie consfinţită 
căsătoria prin mijlocirea dumnezeieştii binecuvântări, aşa încât în cazurile 
când candidaţilor la căsătorie această instituţie nu li s-a părut potrivită, 
căsătoria va fi de la bun început nevalidă, iar o astfel de coabitare nu se va 
bucura de drepturile căsătoriei. Căci între celibat şi căsătorie nu există o cale 
de mijloc fără de cusur. Te gândeşti să-ţi întemeiezi o familie? Eşti nevoit să 
respecţi regulile căsătoriei. Dacă căsătoria nu-i pe placul tău, rămâi neînsurat. 
Iar în felul acesta, pe de o parte nu vei întina căsătoria, iar pe de alta – nu-ţi 
vei ascunde căsătoria neîmplinită sub masca minciunii”12. 

Iconografia creştină a căsătoriei a furnizat elemente semnificative 
asupra acesteia şi referitoare la binecuvântarea de către Biserică a căsătoriei şi 
a familiei imperiale bizantine. Exemplele cele mai cunoscute sunt minunatele 
mozaicuri din catedrala Sfânta Sofia, unul reprezentându-i pe împărăteasa 
Zoe şi pe soţul ei, Constantin al IX-lea Monomahul (1042-1055), aşezaţi de o 
parte şi de alta a lui Isus Hristos care îi binecuvântează (fig. 1).  

Celălalt mozaic îi reprezintă pe împăratul Ioan al II-lea Comnenul 

(1118-1143), soţia sa, Irina/Irene (Εἰρήνη)13, împreună cu fiul lor, Alexios. 

                                                      
10 Vezi Ioan Gură de Aur 2020, p. 91. 
11 Pentru folosirea inelelor şi a coroanei la căsătorie în perioada romană târzie şi primele 
secole bizantine, vezi şi Vikan 1990, p. 145-163. 
12 Léon le Sage 1934, p. 280. 
13 Se impune a se face unele precizări în legătură cu modul în care se transcriu în limba română 
numele de persoane şi de localităţi. Nu există o uniformizare în această privinţă. De exemplu, 
în limba română Irene a devenit Irina, fiind folosită însă şi varianta în limba greacă a numelui; 
Nikephoros a fost tradus ca Nichifor, iar Theophanes a devenit Teofan. În lucrarea Istoria 
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Cei trei din al doilea mozaic, sunt aşezaţi în faţa Maicii Domnului, aducându-
i daruri (fig. 2)14.  

 

 
Fig. 1. Împărăteasa Zoe şi soţul ei, Constantin al IX-lea Monomahul 
 

 a.  b. 

Fig. 2. Împăratul Ioan al II-lea Comnenul, soţia sa, împărăteasa Irene (a) şi fiul lor 
Alexios (b) 

 
Alexios este prezentat ca un moştenitor direct, ca viitor împărat şi 

continuator al dinastiei. Probabil Irene aducea mulţumiri Maicii Domnului 

                                                      
Imperiului Bizantin, Nicolae Bănescu a folosit varianta grecească a numelor, în timp ce alţi 
istorici au preferat formele româneşti ale numelor sau le-au folosit pe ambele. În istoriografia 
de limbă engleză, dar şi în cea franceză, se uzitează fie varianta latină a numelor, fie cea greacă, 
cum este cazul împăratului de la începutul secolului al VII-lea, Heraclius – Heraklios.  
14 Fotografiile sunt din colecţia proprie. 
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pentru că a ajutat-o să-şi îndeplinească misiunea de a susţine dinastia (a născut 
patru fete şi patru băieţi). Dar, deşi Alexios a fost reprezentat ca moştenitor 
al tronului, puterea imperială a fost preluată de cel mai tânăr dintre cei patru 
fii, adică de Manuel Comnenul.  

Prezenţa lui Isus Hristos şi binecuvântarea cuplului imperial extindea 
semnificaţia momentului dincolo de îndatoririle reciproce ale celor două 
persoane unite prin căsătorie, la cea a împărăţiei. Era binecuvântată asocierea 
şi implicarea lor ca cei care stăpâneau şi guvernau imperiul15. Aceste imagini 
reflectă rolul dinastic pe care împărătesele l-au avut ca soţii şi susţinerea pe 
care trebuiau să o ofere soţilor lor, împăraţii. Mai există şi alte exemple de 
imagini reprezentând încoronarea celor doi miri chiar de către Isus Hristos, 
fie pe monede comemorative, sarcofage, inele, vase de sticlă aurită sau obiecte 
de fildeş, fie pe manuscrise16. Voi încerca să exemplific doar din ultima 
categorie.  

Cele mai timpurii texte referitoare la ceremonia religioasă a 
nunţii/căsătoriei oficiată separat de Sf. Liturghie datează din secolul al VIII-
lea17. Manuscrisul, numit Barberini graecus 336, cuprinde printre altele şi 
rugăciunile pe care preotul le rostea în timpul oficierii logodnei:  

„Dumnezeule Cel veşnic, care pe cele despărţite le aduni întru unire şi ai pus 
iubirea o legătură sufletească cu neputinţă de rupt; care i-ai binecuvântat pe 
Isaac şi Rebeca şi i-ai arătat moştenitori ai făgăduinţei Tale. Însuţi 
binecuvântează-i şi pe robii Tăi aceştia călăuzindu-i spre tot lucrul bun. [...] 
Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce Ţi-ai logodit dintre neamuri/păgâni 
Biserica, fecioară curată, binecuvântează logodna aceasta, uneşte şi păzeşte pe 
robii Tăi aceştia în pace şi înţelegere [...]”  

precum şi rugăciunile la oficierea căsătoriei:  

„[...] Pentru ca să se binecuvânteze nunta aceasta ca şi aceea din Cana Galileii, 
Domnului să ne rugăm. Pentru însoţirea şi buna înţelegerea fraţilor noştri (N 
şi N) şi pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se 
binecuvânteze cununile acestea cu puterea, cu venirea şi cu lucrarea Duhului 
Sfânt, Domnului să ne rugăm. [...] Însuţi şi acum, Stăpâne, întinde mâna Ta 
din sfântul Tău locaş şi uneşte pe robul tău (N) cu roaba Ta (N), pentru că de 
Tine se însoţeşte cu bărbatul femeia. Însoţeşte-i în înţelegere; încununează-i 
cu iubire; uneşte-i într-un trup; dăruieşte-le roadă pântecelui, desfătare de 
prunci buni şi viaţă neosândită. [...] Doamne Dumnezeul nostru, Care în 
economia Ta mântuitoare ai socotit lucru vrednic în Cana Galileii să arăţi 
cinstită nunta prin venirea Ta, însuţi şi acum pe robii Tăi aceştia (N), pe care 
ai binevoit a-i însoţi unul cu altul, păzeşte-i în pace şi bună înţelegere. Arată-

                                                      
15 Herrin 2013, p. 175-177. 
16 Walter 1979, p. 84. 
17 Meyendorff 1990, p. 105-106. 
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le nunta cinstită, binevoieşte să le rămână patul neîntinat şi-i învredniceşte să 
ajungă la bătrâneţe, cu inimă curată, lucrând poruncile Tale [...]”18, 

ori rugăciunea paharului comun:  

„Dumnezeule, Cel ce toate le-ai făcut cu tăria Ta, Care ai întărit lumea şi ai 
înfrumuseţat cununa tuturor celor făcute de Tine, şi acest pahar comun, pe 
care l-ai dat celor ce se însoţesc spre părtăşia/comuniunea nunţii, 
binecuvântează-i cu binecuvântare duhovnicească [...]”19.  

Manuscrisul Epithalamion Vatic. Graec. 1851 cuprinde cânturi care 
celebrează căsătoria, dintre care unele erau rostite special pentru mireasă20. O 
altă sursă importantă este şi manuscrisul lui Skylitzes, care cuprinde nouă 
descrieri ilustrate a căsătoriei, dintre care patru reprezintă încoronarea mirilor, 
aşa cum se poate observa în imaginea de mai jos, înfăţişând încoronarea lui 
Mihail al IV-lea (1034-1041), aleasă ca exemplu (fig. 3)21.  

 

 
Fig. 3. Încoronarea împăratului Mihail al IV-lea (1034-1041) – manuscrisul 

Epithalamion Vatic. Graec. 1851 (după Tsamakda 2002) 

 
Sursa cea mai importantă, dar mai târzie, în care a fost descris 

ceremonialul căsătoriei imperiale este desigur, Cartea ceremoniilor sau De 
ceremoniis a împăratului Constantin al VII-lea Porphirogenetul (945-959)22. 

Succesul familiei imperiale era legat de naşterea moştenitorilor. În 
această sarcină soţia împăratului a jucat rolul decisiv. Atunci când năştea copii 
sănătoşi, de gen masculin, împărăteasa era răsplătită, uneori cu titlul de augusta, 
cu emiterea de monede comemorative etc. Nu exista o regulă pentru modul 
în care împărăteasa putea fi apreciată pentru naşterea de fii. În secolele despre 

                                                      
18 Stevenson 1983, p. 97-99. Vezi şi Canonul Ortodoxiei 2008, p. 992-994. 
19 Canonul Ortodoxiei 2008, p. 992-994. 
20 Stevenson 1983, p. 87. 
21 Tsamakda 2002, imaginea 490; vezi şi Walter 1979, p. 90. 
22 Porphyrogénète 1967, p. 6-23. 
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care vorbim, soţia împăratului putea deveni augusta imediat după logodnă, 
pentru a se putea căsători de pe aceeaşi treaptă cu viitorul său mire, ca în cazul 
împărătesei Irene din Atena sau cum a fost în cazul împăratului Constantin al 
V-lea, care şi-a încoronat cea de-a patra soţie, Eudokia, mama a cinci copii 
băieţi, abia după 15 ani de la căsătorie. 

Dacă împărătesele nu reuşeau să-şi îndeplinească misiunea dinastică, 
puteau fi îndepărtate de la Curte şi obligate să se călugărească, împăratul 
putând astfel să-şi caute o nouă mireasă. În cazul în care exista moştenitor pe 
linie masculină, după moartea soţului, ascendenţa împărătesei-mame asupra 
fiului şi asupra guvernării acestuia putea fi deosebită.  

Un argument în plus în susţinerea afirmaţiei referitoare la rolul şi 
importanţa naşterii de urmaşi şi a puterii pe care aceste femei reuşeau să o 
câştige, pentru perioada în discuţie, este construirea unei încăperi speciale în 
care trebuia să se nască moştenitorul tronului. Această încăpere era numită 
Porphyria. Momentul naşterii era foarte important, fiind vorba de venirea pe 
lume a moştenitorului (sau a moştenitorilor). Acesta nu putea intra în lume 
decât fiind născut într-un loc special, pe măsura rangului ce-l va avea chiar de 
la naştere. Doar soţia legitimă a împăratului care guverna avea voie să nască 
în Porphyria. Camera imperială de naşteri sau Porphyria sau Camera de Purpură era 
acoperită cu marmură de culoarea purpurei şi împodobită cu mătase din 
aceeaşi culoare23. Cel născut în Porphyria era numit porphyrogennetos şi primea, 
chiar de la naştere, o recunoaştere oficială a poziţiei de moştenitor cu drepturi 
depline la tronul imperial. Primul născut în Porphyria, porphyrogennetos, a fost 
Leon al IV-lea, fiul împăratului Constantin al IV-lea şi al primei sale soţii, 
Irene Kazara, în anul 75024.  

Existenţa acestei camere imperiale de naşteri, ca o adevărată instituţie, 
trebuie legată tocmai de preocupările dinastice ale familiei siriene a lui Leon 
al III-lea, bunicul împăratului Leon al IV-lea. Purpura devenea o garanţie a 
legitimităţii. Leon al IV-lea, primul porphyrogennetos, a fost încoronat coîmpărat 
la vârsta de un an, pentru a asigura continuitatea dinastiei începute de Leon 
al III-lea. Purpura contribuia, ca o metodă nouă, la desemnarea 
moştenitorului dinastic şi, de acum, doar cel născut în Camera de Purpură 
avea dreptul să conducă, să devină împărat25. 

Tot în perioada iconoclastă a fost reglementată o prevedere care 
permitea împărătesei să guverneze, în calitate de soţie sau de mamă a 
urmaşului la tron. Dacă fiul era minor şi nu putea să-şi asume rolul de împărat, 
împărăteasa-mamă avea un rol clar: legile romane considerau că era firesc ca 

                                                      
23 Comerţul cu mătase purpurie era monopolul familiei imperiale. Piatra de culoarea purpurei 
era adusă din Egipt şi era, de asemenea, rezervată împăraţilor. 
24 Herrin 2007, p. 185. 
25 Ibidem, p. 186. 
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mama să apere drepturile fiului orfan până când acesta ajungea la maturitate. 
Mama era responsabilă de educaţia copilului şi de pregătirea lui pentru rolul 
de împărat. Era de aşteptat ca văduva-mamă să joace un rol decisiv, deoarece 
era unica persoană al cărei instinct natural era de a proteja drepturile imperiale 
ale fiului atât timp cât acesta era minor26. Există multe exemple de astfel de 
mame şi împărătese care au luptat pentru interesele fiilor lor. Acestea au 
reacţionat în faţa Curţii, Bisericii şi armatei pentru a asigura puterea imperială 
pentru fii lor. În pofida credinţei că genul feminin era caracterizat prin 
slăbiciune, câteva împărătese s-au remarcat în mod special, aşa cum au fost 
Irene din Atena şi Theodora din Paphlagonia, din perioada iconoclastă.  

Aşadar, alegerea miresei pentru moştenitorul tronului era foarte 
importantă. Trebuia căutată persoana care putea fi capabilă să îndeplinească 
cele două condiţii amintite mai sus, naşterea de băieţi şi alegerea unei soţii 
potrivite viitorului urmaş. Probabil existau anumite standarde care erau 
respectate, dar ele nu s-au păstrat în scris. Nu ştim dacă trebuia să fie frumoasă 
sau inteligentă sau dacă trebuia să provină dintr-o familie cu un anumit statut.  

Se ştie că dintre primii împăraţi iconoclaşti, Leon al III-lea şi Constantin 
al IV-lea, cel de-al doilea a fost căsătorit cu o femeie de origine kazară. În 
acest caz s-a căutat o alianţă politică, care a fost consolidată printr-o căsătorie. 
Imperiul se afla în impas, capitala era asediată, iar teritoriile din Asia Mică se 
aflau sub controlul arabilor. Împăratul Leon al III-lea (717-741) a căutat o 
alianţă cu kazarii împotriva arabilor.  

Nu se cunosc prea multe despre fiica kaganului kazar. Scriitorul 
bizantin Theofanes consemna doar că la 25 decembrie 711, Maria, soţia lui 
Leon al III-lea, care născuse un băiat, pe Constantin, „cel mai lipsit de evlavie 
şi întâi mergător al lui Antihrist”27:  

„[...] a fost încoronată în triklinos-ul Augusteonului şi a mers în procesiune în 
această calitate, singură, fără soţul ei, la Marea Biserică. Rugându-se înaintea 
intrării jertfelnicului, a mers la marele baptisteriu, unde soţul ei intrase mai 
înainte împreună cu câţiva oameni de-ai casei. Acolo, pe când urmaşul în 
răutate şi la împărăţie le era botezat de arhiereul Gherman [...]. Iar după Sfânta 
Liturghie, augusta Maria s-a întors în calitatea sa (imperială), cu fiul botezat, 
şi oferind daruri de la biserică până la Poarta de Aramă a Palatului” 28.  

Împăratul a încheiat o alianţă cu kazarii, şi în anul 731/732 fiul său, 
Constantin (de numai 12 ani), care era asociat la domnie, a fost logodit cu 
Cicek (Floare), fiica kaganului, şi ea foarte tânără. După sosirea la 
Constantinopol, aceasta a fost botezată şi a primit numele de Irene, „în acest 
an, împăratul Leon a căsătorit-o pe fiica kaganului, stăpânitorul sciţilor, cu fiul 

                                                      
26 Herrin 2013, p. 180-181. 
27 Teofan 2012, p. 384. 
28 Ibidem.  
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său, Constantin, făcând-o pe aceasta creştină şi numind-o Irene”29. Ea a 
născut un băiat, moştenitor al tronului, căruia i-a fost dat numele bunicului 
său, Leon30. Se pare că Cicek ar fi murit la naşterea lui, în anul 75031. 
Theophanes nu ne oferă alte detalii despre această împărăteasă. Dar patriarhul 
Nikephoros în lucrarea sa, Scurtă istorie, menţionează că împăratul Constantin 
al V-lea (741-775) a mai avut două soţii, pe Maria, care a murit la scurt timp 
după încoronarea tânărului Leon32, şi pe Eudokia, pe care a încoronat-o 
augusta în anul 768. Aceasta este pomenită şi de Theophanes: 

„În acest an, împăratul, care se căsătorise a treia oară, a încoronat-o ca cea de 
a treia augustă pe soţia sa, Eudochia, în Tribunalul celor 19 laviţe, în prima zi 
a lunii aprilie, indictionul al VII-lea într-o zi de sâmbătă”33.  

Imediat după încoronarea Eudokiei, pe doi dintre fii i-a făcut cezari, iar 
pe cel mai tânăr nobilissimus:  

„[...] şi în ziua următoare i-a făcut pe doi dintre fii săi, numiţi Christophor şi 
Nikephoros, caesari şi pe al treilea, Niketas, nobilissimus”34. 

Totuşi, primul născut din prima căsătorie, Leon, a fost încoronat împărat la 
doar 18 luni după naşterea lui35. 

Împăratul Constantin al V-lea a căutat o mireasă pentru fiul său, Leon. 
Se pare că în anul 760, a încercat să încheie căsătoria fiului său cu Gisela, fiica 
lui Pepin, regele francilor36. Papa Ştefan al III-lea rememora episodul 
respectiv în scrisoarea către Carol şi Carloman, fiii regelui Pepin, din anul 
770/771:  

„Itaque et hoc, peto, ad vestri referre studete memoriam: eo quod, dum Constantinus 
imperator nitebatur persuadere sanctae memoriae mitissimum vestrum genitorem ad 
accipiendum coniugio filii sui germanam vestram nobilissimam Ghisylam neque vos aliae 
nationi licere copulari, sed nec contra voluntatem apostolicae sedis pontificum quoquo modo 
vos audere peragere”37.  

                                                      
29 Ibidem, p. 393. Vezi şi Nikephoros 1990, p. 131; Cedreni 1838, p. 800. 
30 Nikephoros 1990, p. 141. 
31 Herrin 2001, p. 56. 
32 Nikephoros 1990, p. 143. 
33 Teofan 2012, p. 425. Vezi şi Nikephoros 1990, p. 163. 
34 Nikephoros 1990, p. 163. Vezi şi Teofan, p. 425. Informaţia o mai găsim şi la alţi autori 
bizantini ca Cedreni 1839, p. 16 şi Georgius 1863, p. 917. 
35 Nikephoros 1990, p. 143. 
36 Teofan nu pomeneşte nimic despre negocierile cu regele francilor. Vezi Herrin 2013, p. 
310; Garland 2014, p. 125; McCormick 2000, p. 279. Pentru relaţiile diplomatice dintre 
bizantini şi franci, vezi Herrin 1992, p. 91-103. 
37 Este vorba de scrisoarea 45 din Codex Carolinus (MGH 1892, p. 562). Relaţiile bizantino-
france s-au reluat după anul 750, adică după ce papa primise ajutorul militar din partea 
francilor, solicitat împotriva longobarzilor şi după încoronarea lui Pepin şi a fiilor acestuia, 
Carloman şi Carol, de Ştefan al III-lea. (Le Jan 2011, p. 13; Herrin 1992, p. 99-100). 
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La Curtea francă au fost trimişi însărcinaţi care trebuiau să o pregătească pe 
Gisela, să o înveţe limba greacă şi ritualul de la Curtea bizantină. Însă, din 
motive necunoscute, împăratul Constantin al V-lea a renunţat la această 
înţelegere38. El a căutat mireasă în imperiu şi Teofan scrie că aceasta a venit 
de la Atena şi se numea Irene 39, iar în Scurta istorie a patriarhului Nikephoros 
se precizează că era din thema Eladei (Hellas)40. Ea a venit pe mare la 
Constantinopol, însoţită de multe corăbii dromoane şi chelandia, împodobite cu 
ţesături de mătase. A ajuns în capitală la 1 noiembrie 769 şi a fost aşteptată de 
oameni de vază din marele oraş şi de soţiile acestora. La câteva zile a fost 
organizată logodna în biserica Farului, chiar de patriarh41. După câteva 
săptămâni Irene a fost încoronată, a primit titlul de augusta, iar apoi căsătoria 
a avut loc:  

„Şi în ziua de 17 decembrie, împărăteasa Irina a fost încoronată în triklinosul 
Augusteonului şi, mergând în lăcaşul de rugăciune al sfântului Ştefan din 
Daphne, a primit cununile de nuntă împreună cu împăratul Leon, fiul lui 
Constantin”42.  

Spre deosebire de alte împărătese, Irene a primit titlul de augusta înainte de a 
se căsători cu Leon al IV-lea, de parcă moştenitorul tronului nu se putea 
căsători decât cu cineva care îi era egal. Theophanes nu ne dă informaţii 
despre familia Irenei sau de ce ar fi fost aleasă pentru viitorul împărat. Ne 
spune doar că împăratul Constantin al IV-lea a ales mireasa pentru fiul său. 
Ţinând cont de evlavia ei şi de ataşamentul faţă de cultul icoanei, ne întrebăm 
de ce a fost aleasă ca mireasă, şi tocmai de un basileu iconoclast, pentru un 
viitor împărat care s-a dovedit şi mai dur cu iconofilii decât tatăl lui. Deşi era 
foarte tânără când s-a căsătorit, având în jur de 14-15 ani, aceasta ar fi trebuit 
să susţină politica socrului ei. Alegerea ei, probabil, a fost rezultatul unor 
calcule politice. Judith Herrin este de părere că această alianţă dintre împărat 
şi o familie locală, familia Sarandapechys (40 de bucăţi) din provincia Hellas 
(provincie nou-creată, care era doar la a doua generaţie de guvernatori) 
corespundea ambiţiei de extindere a imperiului şi a creştinismului în rândul 
slavilor, sub haina Patriarhiei de la Constantinopol43. În acest fel, împăratul se 
apropia de o zonă învecinată Constantinopolului, dar în care controlul 
imperial fusese până atunci foarte redus.  

                                                      
38 Herrin 2013, p. 310. 
39 Teofan 2012, p. 425; Georgius 1863, p. 917. 
40 Nikephoros 1990, p. 163. 
41 Teofan 2012, p. 425. 
42 Ibidem, p. 426. Judith Herrin a încercat o reconstituire a acelor zile atât de importante pentru 
tânăra soţie, coroborând informaţiile din mai multe surse, inclusiv Cartea ceremoniilor a lui 
Constantin Porphirogenetul (Herrin 2001, p. 58-59). 
43 Herrin 2001, p. 55-57. 
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Este interesant că, deşi împăratul avea o aversiune declarată faţă de 
monahism în general, o parte dintre femeile din familia imperială, cum era 
Irene-Cicek, prima soţie a lui Constantin al IV-lea, Eudokia, a treia soţie a lui, 
Antuza, fiica acestuia, care s-a şi călugărit, erau evlavioase şi iconofile44 sau, 
cum scria Theodor Studitul în corespondenţa sa, au trecut la ortodoxie, προς 
την ορθοδοξία.  

Se pare că împăratului nu-i era necunoscut faptul că Irene era iconofilă, 
şi au existat chiar şi conflicte din această cauză. Cedrenos relatează despre un 
incident în care împăratul, probabil informat de cineva, a găsit două icoane 
sub perna împărătesei45, „duas imagines repperit in pulvinari uxoris suae Irenes”46, 
iar câţiva dintre slujitorii palatului, „papia palatino şi primiceris” au fost pedepsiţi 
şi crucificaţi din această cauză. Împăratul a tratat-o cu asprime şi relaţiile 
dintre ei, ca soţ şi soţie, s-ar fi răcit „constanter asseverantem a se eas non visas 
repulit, neque postea rem cum ipsa habuit”47. După cum se ştie, Irene a avut un 
singur fiu, născut la începutul căsătoriei (la 14 ianuarie 771), iar incidentul cu 
icoanele este relatat după naşterea acestuia şi înainte de moartea împăratului 
Leon al IV-lea, adică cândva între 771 şi 780. Dacă acest conflict a fost (sau 
nu) cauza naşterii doar a unui singur copil, nu putem şti cu certitudine. Totuşi, 
afirmaţia lui Cedrenos ne face să ne întrebăm dacă împăratul a luat în calcul 
faptul că decizia sa de a o pedepsi pe Irene astfel afecta direct 
responsabilitatea acesteia de a naşte urmaşi48. 

Unii istorici au afirmat că alegerea Irenei s-ar fi făcut în urma unui 
concurs de frumuseţe dintre mai multe tinere care ar fi fost aduse la Curte. 
Theophanes menţionează doar că împăratul Constantin al V-lea a fost cel care 
a ales mireasa şi nimic despre concursul de frumuseţe. Ţinând cont de 
interesele împăratului în regiunea Atenei, probabil frumuseţea Irenei nu a 
contat prea mult în opţiunea făcută.  

                                                      
44 Garland 2014, p. 122. 
45 Cultul icoanelor este interpretat şi ca o modalitate personală prin care femeile îşi exprimau 
religiozitatea în mediu privat sau în biserică (Herrin 1982, p. 72). 
46 Cedreni 1839, p. 19-20. Vezi şi Garland 2014, p. 123. Aceasta este de părere că incidentul 
ar fi de fapt o copiere a ceea ce i s-a întâmplat, ceva mai târziu, împărătesei Theodora, soţia 
împăratului Theophilos. 
47 Cedreni 1839, p. 20.  
48 Judith Herrin este de părere că Irene ar fi putut avea probleme la naştere sau în a rămâne 
însărcinată. Vezi Herrin 2013, p. 89. Sau ar fi avut o hemoragie de care a fost vindecată cu 
apa sfinţită de la biserica Fecioarei de la Pege (Zoodochos Pege/Ζωοδοχος Πηγή – localizată 
în apropiere de una dintre porţile Constantinopolului, numită a Selimbriei), unde s-a păstrat 
un mozaic în care Irene îi aducea mulţumiri Maicii Domnului. Vezi Herrin 2001, p. 73 şi 
Mango 1986, p. 156-157, unde este reprodusă inscripţia de pe mozaic: „În timpul când a 
domnit cu fiul ei, Constantin al VI-lea, împărăteasa Irina a fost vindecată de hemoragie cu 
apă sfinţită din fântâna de la Pege, pe care a băut-o”. 
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Pentru că împăratul Leon al IV-lea (775-780) a murit la doar 30 de ani, 
în 8 septembrie 780, iar fiul lor, Constantin al VI-lea, era minor, împărătesei 
Irene i-a revenit sarcina de a apăra interesele fiului său şi de a-i alege mireasa. 
Iniţial, ea nu a fost interesată de frumuseţea viitoarei mirese pentru că 
motivele politice au contat mai mult. A negociat cu Carol cel Mare căsătoria 
lui Constantin cu una dintre fiicele acestuia, Rotrude/Hrutrud sau Erytro 
(numele grecesc dat acesteia). A fost trimis la Aachen un anume Elissaios, ca 
profesor de limba greacă şi pentru a „o educa în obiceiurile împărăţiei 
romanilor”49. Eginhard, în biografia lui Carol cel Mare, scria că fiica acestuia 
Rotrude/Hrutrud a fost logodită cu Constantin, împăratul grecilor50, iar în 
Gesta Gervoldi abbatis coenobii Fontanellensis se pomeneşte de o delegaţie trimisă 
de împăraţii Irina şi Constantin imperatorem Graecorum, la curtea lui Carol cel 
Mare cu misiunea de a negocia o viitoare legătură matrimonială între 
Constantin şi fiica lui:  

„causa legationis directus fuisset, ac per annum sex mensium spacia in redeundo moram 
faceret, praedicto Gervoldo saepefatum coenobium collatum est. Causa autem legationis erat 
super Ruatrude, filia magni Caroli, quam isdem imperator Constantinus ad coniugium 

petebat”51. 

Miza acestei căsătorii era stăpânirea sudului Italiei. Dar, din motive 
neprecizate în surse52, şi conform lui Theophanes, Irene a anulat logodna şi 
negocierile şi a ales să-i găsească fiului ei o mireasă din imperiu, pe Maria din 
Amnia, din thema Armeniakon53. Curios este faptul că în sursele latine, ca de 
exemplu în Annales regni francorum, se menţionează că regele Carol ar fi rupt 
logodna fiicei sale cu Constantin şi acesta, sau Irina, ar fi poruncit patriciului 
Theodor, guvernatorul Siciliei, şi altor comandanţi să atace ducatul 
Beneventum, care era aliatul lui Carol, „Interea Constantinus imperator propter 
negatam sibi regis filiam iratus Theodorum patricium Siciliae praefectum cum aliis ducibus 
suis fines Beneventanorum vastare iussit”54. 

În scrierea hagiografică despre viaţa sfântului Philaret, redactată în 822, 
Niketas scrie că Maria din Amnia a fost aleasă de eunucul Staurakios, patrikios 
şi logothetos, în urma organizării unui concurs de frumuseţe. Împărăteasa Irina 
a trimis emisari peste tot în imperiu pentru a găsi tinere potrivite pentru fiul 

                                                      
49 Teofan 2012 p. 436. Vezi şi Cedreni 1839, p. 21. 
50 Eginhard 2001, p. 109. 
51 Scriptorum 1829, p. 291.  
52 O explicaţie ar fi faptul că după sinodul de la Niceea (787) şi restaurarea cultului icoanelor, 
poziţia politică a Irenei s-a întărit şi nu mai avea nevoie de o alianţă cu Carol (Fourmy, Leroy 
1934, p. 102). 
53 Teofan 2012, p. 442-443. 
54 Annales 1895, p. 82. Pentru o analiză a modului în care sunt prezentate informaţiile 
referitoare la relaţiile diplomatice dintre Irene şi Constantin şi Carol cel Mare, vezi Neil 2016, 
p. 113-132. 



Cornelia Popa-Gorjanu 

176 

său. Aceştia au cutreierat părţile occidentale, sudice şi centrale, dar nu au găsit 
ceea ce căutau. Când au ajuns în regiunea Pontului, trecând prin Paphlagonia, 
au ajuns în localitatea Amnia55. Deşi emisarii se interesau de tinere doar din 
familiile aristocrate din zonă, acolo au auzit despre povestea lui Philaret, care, 
în trecut, fusese foarte bogat, dar din cauza multelor milostenii făcute, 
devenise sărac. Philaret i-a găzduit pe aceştia şi, cu ajutor şi din partea mai 
marelui comunităţii, le-a asigurat ospitalitatea. Emisarii i-au cerut sfântului să 
le prezinte femeile care locuiau în casa lui. Când le-au văzut pe cele două fiice 
şi pe nepoatele acestuia au rămas uimiţi de frumuseţea şi de modestia lor. 
Pentru că fiicele erau deja măritate şi mai în vârstă, atenţia lor s-a îndreptat 
spre nepoatele sfântului, adică cele trei fiice ale Hypatiei, cea mai mare dintre 
fetele lui Philaret: Maria, Miranthia şi Evanthia; apoi Hypathia, fiica Evanthiei, 
cea de-a doua fiică a lui Philaret, apoi Elena, Euphemia şi Hypatia care erau 
fiicele fiului lui Philaret, Ioan şi a soţiei sale Irene. 

„[...] imediat ei le-au măsurat după măsuri imperiale, talia celei mai mari, care 
îndeplinea condiţiile dorite; ei au examinat şi faţa ei: aceasta, de asemenea, 
corespundea cu datele; de asemenea, mărimea piciorului era conformă cu 
modelul. Plini de bucurie, ei au luat tinerele fete cu mama lor, bătrânul şi toată 
gospodăria, şi veseli au plecat spre Bizanţ, în număr de 30”56.  

Pe drum au mai fost alese încă 10 tinere, dintre care şi „fiica lui 
Gerontianus, care era foarte frumoasă şi foarte bogată”. Tinerele au fost 
aduse pe rând în faţa Irenei, împăratului şi a lui Staurakios: prima a fost fiica 
lui Gerontianus căreia i s-a spus „Sunteţi frumoasă şi încântătoare, dar nu 
sunteţi făcută pentru împărat”. La fel ca toate candidatele respinse, aceasta a 
primit cadouri, apoi a fost lăsată să plece. La sfârşitul audienţei a intrat Hypatia 
cu cele trei fiice ale ei.  

„Văzându-le împăratul, mama sa şi Staurakios, mai marele palatului, erau 
încântaţi de frumuseţea lor, fermecaţi de îmbrăcămintea lor, spiritul lor şi 
distincţia lor. Şi de acum, cea mare fu logodnica împăratului, a doua a unui 
aristocrat, patriciul Constantinakios, foarte frumos şi el la corp şi înfăţişare. 
Pentru a treia, regele lombarzilor, Argousis, a trimis o ambasadă împăratului 
Constantin, împreună cu numeroase cadouri pentru a o cere în căsătorie. Şi a 
fost aşa: împăratul a primit cadourile, a acceptat cererea lui Argousis şi a 
trimis-o pe tânăra fată cu o bogată zestre şi o escortă impresionantă”57. 

Maria de Amnia şi Constantin al VI-lea (780-797) s-au căsătorit în noiembrie 
788. 

                                                      
55 Fourmy, Leroy 1934, p. 134. 
56 Ibidem, p. 138. 
57 Ibidem, p. 142. Filaret a primit rangul de consul şi întreaga familie a fost răsplătită cu bogăţii 
şi cu case în capitală. 
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Dacă în scrierea hagiografică, Constantin al VI-lea a fost încântat de 
mireasa aleasă58, din Cronografia lui Theophanes aflăm că această căsătorie nu 
a fost dorită de tânărul împărat, care încă spera să se finalizeze cea cu prinţesa 
francă59. Această situaţie a creat un conflict între Constantin al VI-lea, pe de 
o parte, şi Irene şi Staurakios, pe de altă parte.  

Maria nu a primit titlul de augusta înainte de nuntă, aşa cum se 
întâmplase în cazul Irinei. Mariajul nu a durat prea mult, pentru că, după ce 
tânăra Maria a născut două fete, a fost repudiată, împreună cu acestea, 
probabil la mănăstirea Prinkipos, şi împăratul s-a căsătorit „în chip nelegiuit”, 
adică fără acordul Irinei şi al patriarhului Tarasie, cu o tânără din anturajul 
Irenei, Theodota cubicularia60. În scrierea despre viaţa patriarhului Tarasie, 
autorul, diaconul Ignatios, relatează despre încercările acestuia de a-l convinge 
pe împărat să nu o înlăture pe Maria. Dar acestea au fost fără succes, căci 
împăratul a acuzat-o că ar fi complotat împotriva lui:  

„Îşi făcu planuri să divorţeze de soţia sa şi, intenţionând să ridice o altă femeie 
la înălţimea stăpânirii imperiale, acest tânăr a inventat un act nedemn de 
autoritatea sa; acesta era că împărăteasa, soţia lui, plănuise împotriva lui un 
complot criminal. El a afirmat că trebuia să i se provoace moartea printr-o 
otravă pusă într-o băutură; şi el a încercat să demonstreze acest lucru şi să 
convingă pe toată lumea aşa cum credea el. Căci, se gândi că n-ar fi nicidecum 
pus la îndoială, de vreme ce era împărat şi se adresa supuşilor săi”61.  

Theodor Studitul l-a susţinut şi el pe Tarasie, iar în scrisorile trimise 
Mariei a deplâns situaţia ei, numind-o „adevărata împărăteasă a suferinţei” şi 
a lăudat atitudinea ei iconofilă62. Cum patriarhul a refuzat să-i binecuvânteze, 
Constantin al VI-lea a căutat un preot care să facă acest „nesfânt ritual de 
nuntă”63 şi l-a găsit pe iconomul Iosif64: 

„[...] Şi într-adevăr, doar după aceea şi-a alungat rapid soţia legală, a scos-o de 
la Curtea imperială, a silit-o să se călugărească şi a închis-o într-un aşezământ 
monahal. [...] Totuşi, deşi se târa în relaţii cu altcineva şi a făcut ameninţări 
împotriva patriarhului pentru a încerca să-l convingă să-i lege în jurul capului 
coroana acelui contract de căsătorie întunecat şi secret, el nu a reuşit să-şi 

                                                      
58 Ibidem. 
59 Teofan 2012, p. 443. 
60 Ibidem, p. 448. 
61 Ignatios 1998, p. 188. 
62 Studitae 1992, scrisoarea 227, p. 291, scrisoarea 309, p. 338-339. 
63 Ignatios 1998, p. 192. 
64 Teofan, p. 462. Astfel a izbucnit ceea ce s-a numit schisma moechiană (a adulterului), un 
conflict în sânul Bisericii bizantine, între cei care au condamnat această căsătorie şi 
susţinătorii împăratului. 
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atingă scopul. Prin urmare a rătăcit căutând un preot care să pregătească 
coroana şi să facă acel nesfânt ritual de nuntă”65.  

Noua împărăteasă, Theodota cubicularia, a născut un băiat care a fost 
botezat Leon, dar care nu a trăit decât câteva luni. Constantin al VI-lea a murit 
fără moştenitori de gen masculin şi astfel dinastia siriană sau isauriană, 
întemeiată de Leon al III-lea, s-a stins după a patra generaţie.  

În anul 802, împărăteasa Irene s-a retras, lăsând puterea lui Nikephoros, 
patrikios şi logothetos, şi susţinătorilor acestuia. Acesta a exilat-o în insula Lesbos 
„poruncind să fie pusă sub pază, singură, şi să nu fie văzută de absolut 
nimeni”66. Un an mai târziu „în ziua de 19 august Indictionul XI s-a săvârşit 
împărăteasa Irina în exilul ei din insula Lesbos. Trupul i-a fost mutat pe insula 
Prinkipos, la mănăstirea pe care o zidise ea însăşi”67. În scrierea hagiografică 
despre viaţa împărătesei, acest lucru s-a înfăptuit conform dorinţei sale 
exprimate pe patul de moarte:  

„O sfântă ceată de fecioare şi de altoi roditor al învăţăturii mele, am îndeplinit 
obligaţia muritorilor, după voia lui Dumnezeu şi mă retrag din viaţa aceasta 
coruptibilă şi supusă pieirii. Prin urmare, luându-mi cadavrul, puneţi-l în 
biserica Curatei Maicii Domnului, în partea stângă, în capela sfântului Nicolae, 
în insula păzită de Dumnezeu, Prinkipio, în mănăstirea pe care eu însămi am 
construit-o cu inimă îndurerată”68. 

Noul împărat, Nikephoros I Genikos (802-811), a încercat şi el să 
creeze o dinastie. Avea un fiu, Staurakios, căruia intenţiona să-i transmită 
puterea şi căruia, după obiceiul împăraţilor din dinastia anterioară, i-a căutat 
mireasă. Theophanes scrie că el a fost căsătorit, în urma unui concurs de 
frumuseţe, cu o rudă a Irenei, Theophano Ateniana, care fiind deja măritată 
a trebuit să se despartă de soţul său.  

„Iar în cea de-a douăzecea zi a lunii lui decembrie, Nichifor, după ce a ales 
multe dintre fecioarele din tot teritoriul de sub stăpânirea lui pentru a-l 
căsători pe Staurakios, fiul său, a căsătorit-o cu jalnicul Staurakios pe Teofano 
Ateniana, rudă a fericitei Irina. Aceasta era logodită cu un bărbat cu care se 
culcase de mai multe ori, dar Nichifor a despărţit-o de acela, călcând fără 
ruşine legea şi în aceasta la fel ca în toate”69.  

Alegerea făcută a avut o dublă motivaţie, în primul rând, dorind o 
dinastie prin fiul său, a urmat obiceiul împăraţilor de dinaintea lui, apoi pentru 

                                                      
65 Ignatios 1998, p. 192. 
66 Teofan 2012, p. 457. 
67 Ibidem. În Sfânta viaţă a împărătesei Irina, data morţii este 9 august 6311, adică 803, Indictionul 
al XII-lea în insula Lesbos (Treadgold 1982, p. 247). 
68 Treadgold 1982, p. 247. 
69 Teofan 2012, p. 461. 
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a-şi asigura recunoaşterea ca împărat, a încercat să-şi lege familia de dinastia 
anterioară, tocmai prin împărăteasa Irina, pe care o detronase în 802. 

Domnia lui Nikephoros I a fost scurtă, pentru că a pierit în timpul unei 
confruntări militare cu bulgarii. Hanul bulgar, Krum, şi-a făcut din craniul 
fostului împărat un pocal din care obişnuia să bea cu oaspeţii săi70. Staurakios 
a fost şi el rănit destul de grav în luptă şi a murit la câteva luni. Tronul a fost 
preluat pentru scurt timp de cumnatul lui, Mihail I Rangabe (811-813), care 
era căsătorit cu sora lui Staurakios, Prokopia. După zece zile de la încoronarea 
care a avut loc în 2 octombrie 811, Prokopia a primit titlul de augusta, fiind 
încoronată de patriarhul Nikephoros71. Pe fiul lor, Theophylaktos, l-au 
încoronat împărat la 25 decembrie 811, aşa cum era deja obiceiul. Pentru el, 
împăratul Mihail I Rangabe a căutat mireasă în afara imperiului, tocmai la 
Curtea lui Carol cel Mare, unde a trimis soli care să-i propună acestuia o 
înţelegere şi o căsătorie pentru fiul său: „A trimis şi la Carol, împăratul 
francilor, o solie în legătură cu pacea şi cu un contract de căsătorie pentru fiul 
său, Teofilact”72. De când a fost încoronat împărat Carol cel Mare, a existat o 
tensiune vizibilă între cele două puteri. Bizantinii nu puteau accepta existenţa 
unui alt împărat, decât cel de la Constantinopol în lumea creştină. Dar, situaţia 
obliga tratarea cu mai multă atenţie a rivalului, a regelui barbar din Occident. 
Astfel solii propuneau recunoaşterea titlului de basileus lui Carol cel Mare şi 
implicit legitimitatea noului imperiu din Apus73. Probabil tratativele nu au mai 
continuat pentru că nu se mai pomeneşte nimic despre această înţelegere, nici 
despre căsătorie. Din scrierea hagiografică despre viaţa patriarhului Ignatius 
aflăm că, după înlăturarea tatălui său, Theophylaktos a fost obligat să se 
călugărească74. 

Împăratul Mihail I Rangabe a fost îndepărtat de la domnie de Leon, 
strategul themei Armeniakon, originar din Mesopotamia. Cu domnia lui Leon 
al V-lea (813-820) a început a doua perioadă a iconoclasmului. Campaniile 
sale victorioase împotriva bulgarilor i-au permis să-l încoroneze pe fiul său, 
Constantin, şi să lanseze o nouă politică iconoclastă.  

Următorul împărat, Mihail al II-lea Bâlbâitul, din Amorion (820-829), 
s-a căsătorit cu Euphrosyne (Ευφροσύνη), una dintre fiicele lui Constantin al 
VI-lea şi a Mariei din Amnia. După moartea primei soţii, Tekla, Mihail al II-
lea promisese că nu se va mai căsători. Senatul a încercat să-l convingă să se 
răzgândească şi să accepte o nouă căsătorie, pentru că avea nevoie de o 
împărăteasă care să supravegheze partea din ceremonialul Curţii, destinată 

                                                      
70 Ibidem, p. 469. 
71 Ibidem, p. 471. 
72 Ibidem, p. 472. 
73 Annales 1895, p. 136: „imperatorem eum et basileum appelantes”. Vezi şi Herrin 1992, p. 103. 
74 David 2013, p. 7. 
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împărătesei, dar şi a altor activităţi care reveneau în exclusivitate acesteia. A 
fost aleasă Euphrosyne, fiica lui Constantin al VI-lea şi a Mariei din Amnia 
(deşi era călugăriţă în insula Prinkipio), probabil pentru legăturile de rudenie 
ale acesteia cu dinastia siriană a lui Leon al III-lea, stră-străbunicul ei75. Deşi 
se cunoştea că Euphrosyne era iconofilă, nu s-a ţinut cont. Euphrosyne era 
privită ca o soţie care oferea legitimitate politică pentru un împărat a cărui 
origine era obscură, legându-l de o dinastie puternică76. Ea era născută în 
Porphyria, cunoştea foarte bine ceremonialul de la Curte şi era potrivită pentru 
rolul de soţie de împărat şi mamă vitregă pentru fiul şi moştenitorul tronului, 
Theophilos (829-842). Într-o scrisoare trimisă Mariei din Amnia, Theodor 
Studitul vorbea printre altele de o nouă rană a acesteia, adică de faptul că fiica 
ei, Euphrosyne, era căsătorită cu iconoclastul Mihail al II-lea77. 

După moartea soţului ei, Euphrosyne a căutat să protejeze drepturile 
fiului său vitreg şi chiar să-i caute o mireasă potrivită78. S-au păstrat detalii 
importante despre modul în care a fost căutată şi apoi aleasă mireasa în urma 
unui concurs de frumuseţe organizat de mama vitregă a împăratului sau chiar 
de Theophilos.  

„Trimiţând în toate themele, Euphrosina a adunat fete frumoase, astfel fiul 
său, Theophilos, să se poată căsători cu una dintre ele. Escortându-le în Palat, 
în sala numită a Mărgăritarelor, ea îi dădu lui Theophilos un măr de aur, 
zicându-i: « Dăruieşte-l celei care îţi va plăcea! ». Printre fetele aduse la Curte 
cu această ocazie, se afla şi una extrem de frumoasă, Cassia. Văzând-o şi 
admirând-o mult pentru frumuseţea ei, Theophilos a spus: « Şi totuşi printr-o 
femeie au venit relele asupra bărbatului ». Ea răspunse: « Dar tot printr-o 
femeie au venit lucruri încă mai bune ». El, rănit în inimă de răspunsul ei, trecu 
mai departe şi îi dădu mărul Theodorei, o fată din Paphlagonia”79.  

Căsătoria avut loc în data de 5 iunie 830 şi după 22 de zile a fost încoronată 
de către patriarhul Anthonie, în biserica Sf. Ştefan Protomartirul, din 
Daphne80.  

Parada sau concursul de frumuseţe organizat pentru alegerea miresei a 
mai fost descrisă în Chronikon-ul lui George/Gheorghe Călugărul şi în cel al 
călugărului Efrem, în Chronographia lui Mihail Glikas şi în cea a lui Simeon 

                                                      
75 Continuati 2015, p. 115-117. Vezi şi Genesios 1998, p. 42 şi Skylitzes 2010, p. 47. 
76 Herrin 2001, p. 155. 
77 Studitae 1992, scrisoarea 227, p. 291, scrisoarea 309, p. 338-339. 
77 Ignatios 1998, scrisoarea 514, p. 461. 
78 Nu toţi istoricii care au scris despre această perioadă au acceptat ideea că Euphrosina a 
organizat concursul de frumuseţe. Unii sunt de părere că acesta a avut loc când încă mai trăia 
împărăteasa Thekla, mama lui Theophilos. Dacă ar fi fost organizat după moartea acesteia, 
Theophilos era destul de matur ca să se descurce şi singur, fără ajutorul mamei sale vitrege 
(Codoñer 2014, p. 73-74). 
79 Leon Grammatikos, Chronographia. După Sherry 2011, p. 124-125, Garland 2014, p. 158. 
80 Talbot 1988, p. 366. 
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Logothetul81, în Epitome Historiarum, a lui Ioan Zonaras, şi coincide în cea mai 
mare parte: 

„Uxorem ducturus Theophilus multas formosas puellas undecunque arcessivit, inter quae 
et Icasia virgo fuit, tum forma praestantior ceteris, tum erudita, tum genere illustri nata. 
Dum igitur eas spectans circumit, aureum pomum manu tenens, quod ei quae placuisset 
daret, cum ad Icasiam venisset, eius pulchritudinem admiratus „A muliere” inquit 
„emanarunt mala”. Cui illa placide et cum honesto rubore sollerter respondit: „Sed et 
meliora muliere exuberant”. At ille virginis oratione velut attonitus, ea praeterita malum 
aureum Theodorae ex Paphlagonia oriundae dedit. Icasia vero cum regno excidisset, 
monasterium de suo nomine condidit, in quo sibi et deo vixit, eruditione literarum non 
neglecta. Unde et scripta eius reperiuntur, in quibus neque doctrinam neque gratiam 
desideres. Et sic illa res suas administravit et mortali rege frustrata regi omnium nupsit, 
pro terreno regno caeleste sortita. Rex vero Theophilus Theodoram simul et nuptiali corona 
et regio diademate ornat nuptiasque celebrat”82. 

Zonaras o descrie pe Cassia ca fiind o tânără foarte frumoasă, educată, 
superioară multora dintre concurente, şi cu şanse de a câştiga concursul. Dar, 
răspunsul direct dat tânărului împărat l-a descumpănit şi acesta a ales-o pe 
Theodora, care, de asemenea, corespundea cerinţelor. Deosebirea dintre cele 
două era că, în timp ce Cassia era mai deschisă şi obişnuită să-şi exprime 
părerea liber, Theodora a fost mai prevăzătoare şi poate mai înţeleaptă. 
Amândouă erau candidate perfecte pentru a deveni mireasă de împărat, fiind 
femei puternice, virtuoase, credincioase şi susţinătoare ale cultului icoanelor. 
Ele s-au remarcat şi după acest eveniment, Cassia la mănăstire, prin erudiţia 
ei şi prin devotamentul cu care şi-a trăit viaţa de călugăriţă, închinată lui 
Dumnezeu, iar Theodora ca împărăteasă, prin activităţile de binefacere şi prin 
întreţinerea relaţiilor cu acei oameni ai Bisericii, iconofili ca şi ea. Să nu uităm 
că după moartea soţului ei, în anul 842, prin înlăturarea politicii iconoclaste, 
ea a restaurat definitiv cultul icoanelor.  

În lucrarea hagiografică despre viaţa împărătesei Theodora83, spre 
deosebire de sursele menţionate mai sus, în care descrierea concursului 
coincide în mare parte, apar câteva modificări în privinţa detaliilor, iar Cassia 
nu mai este pomenită.  

„Theophilos, împăratul romanilor în acea vreme, a trimis soli să o aducă în 
Regina Cetăţilor. Şi nu doar pe Theodora, dar şi alte multe tinere care erau 
cunoscute pentru frumuseţea lor au fost trimise la palat pentru cercetare. 
Împăratul le-a aliniat în faţa lui pentru a le inspecta şi a le judeca frumuseţea. 

                                                      
81 Fragmentele au fost publicate în greacă şi în traducere engleză, ca anexe, în Sherry 2011, p. 
124-125, respectiv p. 120-121, 122-123, 128-129, 130-131. Se pare că cea mai bună dintre ele 
ar fi cea a lui Leon Grammatikos care este considerată de către specialişti a fi fost sursa 
celorlalte (Treadgold 1975, p. 325-341). 
82 Zonarae 1897, p. 354-355.  
83 Talbot 1988, p. 361-182. 
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Apoi, împăratul Theophilos, după ce a terminat de evaluat tinerele, a oprit 
şapte dintre ele, cărora le-a dat câte un măr şi le-a trimis apoi în camerele lor. 
A doua zi, împăratul le-a chemat din nou şi, pentru a le testa virtutea, le-a 
întrebat pe fiecare de mărul imperial, dar merele nu erau de găsit. Ce 
dezamăgire! Aşa dezastru! Atunci de Dumnezeu binecuvântata Theodora, 
care stătea în spatele celorlalte şase, ca un trandafir printre spini, ţinând 
palmele ca un crin i-a dat împăratului un al doilea măr pe lângă cel imperial. 
Împăratul a cercetat cu atenţie acest fapt neaşteptat pentru a afla adevărul. 
Mai întâi a observat încrederea din vocea ei, ca şi cum aceasta ar veni dintr-o 
inimă curată, când ea vorbea despre succesul său în câştigarea coroanei 
imperiale. « Primul măr, domnul meu, darul încredinţat mie de Dumnezeu, ţi-
l dau înapoi nestricat şi întreg: este fecioria mea şi curăţenia mea. Cel de-al 
doilea este ca denariul, şi reprezintă fiul pe care îl voi naşte pentru tine: nu îl 
refuza! ». Dar împăratul şi curtenii săi au insistat să afle adevărul. « Cine ţi-a 
dat această profeţie? Care este sursa acestei dezvăluiri miraculoase? ». 
Împăratului ea i-a răspuns, « Domnul meu, tot drumul până aici am fost 
supusă continuu unor remarci tăioase de la limbi necuviincioase. Am fost 
foarte supărată, dar am îndurat fără a spune un cuvânt nimănui. Într-adevăr, 
mi-am întărit sufletul cu lacrimi care curgeau din mine şi cu rugăciuni către 
Domnul nostru Dumnezeu. Şi când am aflat de un anume sfânt închis în turn 
la Nicomedia – felul lui de viaţă sfântă şi virtuoasă era faimos peste tot – când 
m-am apropiat de locul acela, m-am dus la el, căci o stea a strălucit asupra mea 
ca pe vremuri peste magii din Betleem, făcându-mă vrednică să-i aduc un 
omagiu. Acel sfânt şi de trei ori binecuvântat bărbat s-a uitat la mine şi a spus: 
‘Fii curajoasă, fiica mea, şi nu fi supărată de necazurile pe care le-ai suferit în 
călătoria ta; un înger al Domnului te încununează împărăteasă a creştinilor şi 
mâna lui Dumnezeu este pe capul tău. Ia mărul pe care ţi-l dau în plus de cel 
pe care îl vei primi din mâna împăratului. Apoi după ce fetele care spun lucruri 
rele despre tine au fost alungate pe uşile palatului în lacrimi, dă-le pe 
amândouă împăratului. În acest fel, îmbrăcată în purpură vei fi aşezată 
deasupra tuturor femeilor pe tronul imperial într-o camera poleită cu aur’ ». 
Împăratul Theophilos a luat apoi cele două mere din mâna Theodorei, căreia 
să-i fie veşnică pomenire, şi în prezenţa senatului i-a dat un inel de aur ca semn 
al logodnei imperiale. Imediat după aceasta, doamnele din suita împărătesei 
Euphrosyne, cea care era mama împăratului, ale căror vieţi erau un model de 
cuviinţă, au luat-o în grija lor şi au îngrijit-o cu respectul şi buna-cuviinţă care 
îi era datorată”84.  

Despre Theodora se ştie că s-a născut la Ebissa în Paphlagonia 
(provincie în sudul Mării Negre) şi că era de origine armeană, că tatăl ei, 
Marinos, era ofiţer (drongar sau turmarch) şi că pe mama ei o chema 
Theoctiste (Θεοκτίστη) Phlorina85.  

                                                      
84 Ibidem, p. 365-366. 
85 Continuati 2015, p. 131; Skylitzes 2010, p. 54. 
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La rândul ei, împărăteasa Theodora a organizat un concurs al celor mai 
frumoase tinere din imperiu pentru a-i găsi mireasă fiului său, moştenitorul 
tronului, Mihail al III-lea (842-867). În cazul lui, a existat o candidată, de 
departe cea mai pregătită, prin statut, înfăţişare şi inteligenţă, Irene Guberina, 
dar, a fost aleasă Eudokia Decapolitissa. În viaţa sfintei stareţe Irene de la 
Chrysobalanton este povestit modul în care a aceasta, deşi a fost trimisă să 
participe la concurs, a ales în final să devină călugăriţă:  

„Ea (Theodora) şi fiul său Mihail, pe care ea îl considera moştenitorul 
tronului, au hotărât că trebuie să-şi ia soţie din rândul celor mai iluştri şi 
respectabili, dintr-o familie evlavioasă şi cunoscută pentru credinţa ortodoxă, 
ea ar trebui să exceleze în frumuseţe morală, nobleţea sufletului şi să se 
remarce prin armonia trupului, astfel încât să depăşească toate fetele de vârsta 
ei. O informare despre aceasta a fost trimisă în toată ţara care era supusă 
Imperiului romanilor. Oamenii care au crescut astfel de fete le-au pregătit şi 
le-au dus din diferitele lor ţinuturi în Oraşul imperial. Astfel, admirabila Irene, 
al cărei mod de viaţă se va povesti în această scriere încă de la început, o 
femeie renumită pentru conduita morală şi frumuseţea trupului deopotrivă, a 
primit o ţinută cât se poate de bogată şi splendidă de la părinţii ei, care au 
trimis-o la Constantinopol din Cappadocia, de unde era de origine. Împreună 
cu ea, ei au trimis-o şi pe sora ei, care a fost mai târziu măritată cu cesarul 
Bardas, unchiul matern al împăratului Mihail, un bărbat care altfel nu 
valorează nimic, întru totul mistuit de invidie şi care era dedat la jaf şi crime. 
Când au ajuns în oraş, toţi cei dintre rudele sale care locuiau acolo sau stăteau 
acolo pentru o afacere importantă au ieşit în întâmpinarea ei. Toţi doreau să 
vadă cu ochii lor o femeie pe care doreau să o vadă şi o tratau cu respect ca 
fiind probabil logodnica împăratului. Ca deţinători ai demnităţilor patriciene, 
ei aparţineau consiliului şi preşedinţiei Senatului şi aveau o mare influenţă 
asupra împăraţilor; erau numiţi Gouberi, oameni admiraţi pentru bogăţie şi 
glorie şi renumiţi pentru virtutea lor. […] Căci pentru o femeie ca Irene despre 
care se credea că se va căsători cu împăratul, cu siguranţă datorită rânduielii 
înţelepte a lui Dumnezeu, pentru ca El să o aducă pe fecioara Irene în propria 
Sa camera. Când aceasta a ajuns la urechile minunatei Irene, i-a umplut sufletul 
de bucurie şi i-a mulţumit lui Dumnezeu. Mulţi dintre magnaţi şi cei mai de 
frunte ai oraşului au încercat să o convingă să se căsătorească din cauza 
frumuseţii ei şi a proeminenţei familiei ei. Dar ea nu a îndurat să asculte acest 
lucru, nu, din toată inima şi sufletul şi-a dorit să devină mireasa lui Hristos şi 
să-L mulţumească doar pe El”86. 

Mireasa a fost aleasă de Theodora şi de sfetnicul acesteia, Theoktistos, 
şi cea norocoasă a fost Eudokia Decapolitissa, dintr-o familie aristocrată87. 
Mihail al III-lea a fost un tânăr greu de controlat, la 15 ani avea deja amantă, 

                                                      
86 Rosenqvist 1986, p. 11-13. 
87 Treadgold 1982, p. 405; Herrin 2001, p. 222. 
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pe Eudokia Ingerina, o aristocrată de la curte, de origine scandinavă88, care 
provenea dintr-o familie iconoclastă.  

„Theodora Augusta uxoris filio suo providendae cum Theoctisto logotheta consilium habuit; 
noverat quippe cum Eudocia Ingeris filia, logothetae et imperatrici propter impudicitiam 
vehementer exosa, familiaritatem contraxisse. Eam ob rem Eudociam Decapolitae filiam 
ei matrimonio coniungit, cum qua in aede S. Stephani, quae ad Daphnem, corollas nuptials 
subiit, thalamo ad Magnauram posito, senatu ad novemdecim accubita recumbente. Modico 
post Buccelariorum dux equum animosum et nobilem obtulit imperatori”89.  

Se pare că şi ea a încercat să participe la concurs, dar Theodora ar fi 
descalificat-o. Eudokia Ingerina a devenit soţia împăratului Vasile I şi, de 
aceea, un alt izvor în care se pomeneşte de concursul de tinere pentru alegerea 
miresei lui Mihail al III-lea este şi discursul funerar al lui Leon al VI-lea (886-
912) la moartea tatălui său, Vasile I. Leon al VI-lea spunea că şi mama lui 
participase la concurs90, dar că Dumnezeu îi pregătise o altă soartă (chiar 
împăratul Mihail al III-lea a dat-o de soţie lui Vasile, uzurpatorul şi viitorul 
împărat) şi de aceea nu a fost aleasă, deşi îndeplinea pe deplin condiţiile91.  

„Un singur gând l-a ocupat pe stăpânul imperiului: să-i dea tatălui meu o 
tovarăşă de viaţă. Dar un bărbat ca el trebuia unit cu cea mai frumoasă dintre 
toate; şi a fost găsită această femeie, cea mai bună dintre femei. Născută într-
o rasă care a cedat cu greu chiar şi celui de rang suprem, în frumuseţe şi alte 
calităţi care împodobesc femeile, ea a excelat atât de mult încât nu poţi să-ţi 
imaginezi. Ea părea nici mai mult nici mai puţin, că ar fi păstrat, singură, 
splendoarea creaţiei aşa cum a ieşit din mâinile Domnului. Cine a avut 
vreodată o asemenea simetrie a braţelor, care un ten de o nuanţă atât de 
perfectă, fără ceva ce ar părea de prisos sau inutil unui întreg de frumuseţe? 
Ceea ce la alţii trecea drept mare frumuseţe, era taxat ca urâţenie atunci când 
a apărut”92. 

Chiar dacă concursul era pentru a găsi mireasa potrivită, nu mirele era 
cel care lua ultima decizie, cu o excepţie: doar Theophilos şi-a ales singur 
mireasa, desigur dintre candidatele selectate anterior de Euphrosyne. 
Concursul a fost organizat de mamele tinerilor împăraţi, cum a fost în cazul 
lui Constantin al VI-lea şi Mihail al III-lea, de mama vitregă pentru 
Theophilos, iar pentru Staurakius probabil de către tatăl său. Mirii au fost toţi 
tineri, ei erau deja coîmpăraţi, Mihail al III-lea avea 15 ani, Constantin al VI-
lea 18, iar Staurakios probabil avea cam aceeaşi vârstă. Acest obicei, de a căuta 
mireasă pentru viitorul împărat printr-o paradă de fete aduse din întreg 

                                                      
88 Herrin 2001, p. 222. 
89 Leonis Grammaticii 1842, p. 230. Informaţia se regăseşte şi la Georgius 1863, p. 1038.  
90 Vogt, Hausherr 1932, p. 54-55. 
91 Ibidem, p. 52-53. Genesios spune doar că Mihail al III-lea i-a dat lui Vasile o frumoasă tânără 
din nobila familie a lui Inger (Genesios 1998, p. 98).  
92 Vogt, Hausherr 1932, p. 53. 
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imperiul a continuat în secolului al IX-lea, adică şi la începutul dinastiei 
macedonene. 

Unii istorici consideră că acesta ar fi fost inaugurat de Irina din Atena, 
participând chiar ea la un astfel de concurs şi organizând la rândul ei unul 
pentru fiul său, Constantin al VI-lea. Relatările acestor căutări finalizate cu 
alegerea miresei, dintre cele mai potrivite tinere aduse la curte, seamănă cu 
poveştile citite în copilărie, despre împăratul care căuta mireasă pentru fiul 
său şi trimitea veste peste şapte mări şi peste şapte ţări pentru a le invita la 
palat pe cele mai frumoase şi mai inteligente tinere. Dar seamănă şi cu 
judecata lui Paris, mai ales în cazul lui Theophilos, care a folosit mărul de aur 
pentru a-l da alesei sale93. Şi desigur ne aminteşte şi de romanul popular din 
secolele XIII-XIV, Belthrandos şi Chrysantza, în care personajul principal, 
Belthrandos, a folosit atunci când şi-a ales mireasa, în loc de măr, o crenguţă 
de aur94. Probabil acest model circula în scrierile laice inspirate, mai mult sau 
mai puţin, de judecata lui Paris din Antichitate95. Dar, mai există şi modelul 
vetero-testamentar, apreciat de altfel de împăraţii iconoclaşti, dacă ne gândim 
doar la regele David, care a fost luat drept model de Leon al III-lea când s-a 
intitulat „împărat şi preot”. În Cartea Esterei (cap. 2, 1-18), împăratul Artaxerxe 
şi-a căutat mireasă în locul reginei Vasti. În acest scop, au fost aduse în 
capitală, la Suza, fete tinere şi frumoase din toate „ţările regatului său”, printre 
care s-a aflat şi Estera.  

Fiind un concurs de candidate s-a căutat, în special, dar nu întotdeauna, 
frumuseţea tinerei, adică să fie sănătoasă, să aibă un fizic plăcut, atrăgător, să fie 
inteligentă şi capabilă să nască moştenitori de gen masculin. Sursele pomenesc 
totuşi că au existat şi anumite criterii după care se stabilea dacă o tânără putea 
participa sau nu la paradă, cum ar fi circumferinţa taliei, forma feţei, mărimea 
piciorului, aşa cum se menţionează în cazul Theodorei din Paphlagonia, sau 
a miresei lui Mihail al III-lea. Aleasa căpăta prin această competiţie o faimă şi 
o strălucire aparte, necesară unei logodnice de împărat. 

Candidatele au fost tinere din familii aristocrate: Maria din Amnia era 
fiica unui mare aristocrat sărăcit, din provincie, Theodora era nepoata 
strategului themei Armeniakon, Euphrosina era fiica fostului împărat 
Constantin al VI-lea şi care trăise în mănăstire împreună cu mama ei, Eudokia 
Dekapolitissa aparţinea familiei Dekapolites, iar mai târziu, soţia lui Leon al 

                                                      
93 Herrin 2001, p. 133. 
94 Beaton 1996, p. 111-113, 125-131. 
95 Astfel de romane populare se regăsesc în spaţiul de limbă greacă, încă din secolele I-II d. 
Hr. Cele din perioada cruciadelor clasice şi după cruciada a IV-a au suferit modificări, fiind 
influenţate de modelul cavaleresc venit din Occident. Şi cu romanul Belthrandos şi Chrysantza 
s-a întâmplat la fel. Acesta s-a păstrat într-un singur manuscris, la Paris, şi datează din secolul 
al XVI-lea, iar, după opinia specialiştilor, acesta ar fi varianta romanului din secolele XIII-
XIV (Beaton 1996, p. 112-113). 
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VI-lea, fiul lui Vasile I, era din familia Martinakes96. Ele, deşi aristocrate prin 
origine, nu deţineau o putere politică importantă. Warren Treadgold susţinea 
că tocmai acesta era şi unul dintre motivele alegerii lor, pentru că acel concurs 
trebuia să scoată în evidenţă prestigiul tronului şi al dinastiei97. După Judith 
Herrin organizatorii concursului, adică părinţii, încercau să creeze o imagine 
deosebită a ceea ce trebuia să însemne o căsătorie în familia imperială98.  

Familia miresei a beneficiat întotdeauna de pe urma căsătoriei, fiind 
răsplătită cu funcţii şi daruri. Sfântul Philaret, de exemplu, bunicul Mariei din 
Amnia, a primit un palat în capitală şi un loc la curte, iar surorile ei au 
contractat căsătorii avantajoase cu persoane importante99. 

Un alt aspect interesant al căsătoriilor discutate, din perioada 
iconoclastă, este faptul că împăraţii, adică mirii, erau iconoclaşti, în timp ce 
miresele s-au dovedit a fi iconofile, iar acest detaliu nu a constituit un 
impediment în alegerea lor. Împăraţii fie au trecut cu vederea, fie au încercat 
să controleze adeziunea soţiilor faţă de cultul icoanelor. Să nu uităm că două 
dintre ele, Irene şi Theodora, au fost împărătesele care au restaurat cultul 
icoanelor. În cazul lor sunt relatate şi câteva întâmplări legate de prezenţa 
icoanelor chiar în apartamentele lor şi conflictele avute din această cauză cu 
soţii lor100. 

Cu toate acestea, poziţia împărăteselor nu era garantată decât prin 
naşterea de băieţi, atât de doriţi pentru continuitatea dinastiei. A fost cazul 
Mariei din Amnia, căsătorită cu Constantin al VI-lea, care pentru că născuse 
doar două fete a fost trimisă la mănăstire. Împăratul a renunţat la ea pentru 
că nu-şi îndeplinise importanta misiune, dar şi pentru a se putea recăsători. 
Aşadar, tot acest scenariu al paradei sau al concursului organizat nu garanta 
siguranţa miresei şi a rudelor acesteia la Curtea imperială, decât pentru o 
perioadă. Dacă aceasta nu rămânea însărcinată, sau năştea doar fete, nu mai 
era dorită şi, pentru a avea totuşi un moştenitor de gen masculin, se căuta o 
altă mireasă. Împărătesele care au reuşit menţinerea dinastiei şi-au întărit 
poziţia şi au jucat un rol important ca soţii, dar mai ales ca mame, în asigurarea 
viitorului fiilor lor, ca împăraţi, şi în alegerea mireselor acestora.  

Cronici, scrieri hagiografice, creaţii populare, toate reflectă notorietatea 
acestui concurs de mirese, ca-n poveşti, pe parcursul secolelor VIII-IX. Din 

                                                      
96 Acest din urmă exemplu a fost ultima manifestare a acestui obicei pitoresc. 
97 Treadgold 1979, p. 410. 
98 Herrin 2007, p. 173. 
99 Fourmy, Leroy 1934, p. 142-144. 
100 Despre cazul Irenei a se vedea notele 38, 39 şi 40. În ce priveşte cazul Theodorei, Skylitzes 
relatează despre cum a fost dată în vileag de un bufon al palatului şi cum împărăteasa s-a 
apărat în faţa împăratului Teophilos. Vezi Skylitzes 2010, p. 51 şi studiul despre domnia lui 
Theophylos în scrierile lui Genesios şi Skylitzes (Popa-Gorjanu 2015). 
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păcate, complicaţiile dinastice din secolele următoare nu au mai permis 
organizarea unor astfel de parade pentru moştenitorii puterii imperiale.  

 
Explanation of Figures 

 
Fig. 1.  Empress Zoe Porphyrogenita and her husband, Constantine IX Monomachos. 
Fig. 2.  Emperor John II Komnenos, his wife, Empress Irene (a) and their son, Alexios (b). 
Fig. 3.  The coronation of Emperor Michael IV (1034–1041). Epithalamion Vatic. Graec, 1851 

manuscript (after Tsamakda 2002). 
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