
UCZTY W BIZANCJUM 

Uczta w Bizancjum mogła mieć charakter państwowy bądź prywatny. Państwowe przyjęcia 

organizował cesarz w pałacu z okazji swoich urodzin bądź narodzin potomka, koronacji bądź 

małżeństwa. Przyjęcia urządzano również w święta kościelne i świeckie. 

Na oficjalnych bankietach obowiązywała ścisła etykieta, zaproszeni urzędnicy 

przybywali w ceremonialnych strojach z oznakami swoich godności i zasiadali zgodnie z 

hierarchią. Sam cesarz zasiadał przy osobnym stole w towarzystwie najwyższych 

dostojników. Wspominany już Liutprand z Cremony i tak skrytykował owe uczty jako zbyt 

długie z nieodpowiednim jadłospisem. Z pewnością natomiast oddawały one splendor władzy 

cesarskiej. 

W XIV wieku zauważyć można było zanik owego splendoru. Tworzący wówczas swe 

dzieła urzędnik oraz historyk Jerzy Kodinos (tak zwany Pseudo Kodinos) w swym Taktikonie 

wspomina, że cesarz wydawał uczty pięć razy do roku na najważniejsze święta kościelne. 

Przetrwała natomiast sama forma uczty. 

Uczty prywatne miały podobny charakter, również starano się bowiem utrzymać 

hierarchię gości, jednak miały o wiele mniej oficjalny charakter. Eustatios z Tesaloniki w 

swoim dziele „O życiu monastycznym” przedstawia barwny epizod z życia klasztorów. 

Mianowicie Manuel I Komnen postanowił wydać ucztę weselną dla swego przybocznego, 

jednak zorientował się, że cesarska spiżarnia w pałacu Blachernach jest pusta. Postanowił 

więc wysłać ludzi do pobliskiego klasztoru z Petry, gdzie otrzymał różne rodzaje chleba i 

ciast, w tym wypiekane z najprzedniejszej mąki, owoce, oliwki, sery i ryby różnego rodzaju, a 

także przysmak – kawior czarny i czerwony, sprowadzany z okolic ujścia Tanais, czyli Donu 

(więc z miejsca, gdzie z pewnością można było nabyć kawior wysokiego sortu). Pikanterii 

sytuacji dodaje fakt, że wszystkie te delicje cesarz otrzymał w klasztorze w czasie tuż przed 
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Ważnym elementem uczt – zarówno tych o charakterze prywatnym, jak i oficjalnym – 

była część rozrywkowa. Gospodarz był zobowiązany zapewnić śpiewy oraz tańce na 

najwyższym poziomie, a także różnego rodzaju pokazy. W trakcie jednego z takich pokazów 

swoim zwycięstwem nad Bułgarem w walce zapaśniczej przyciągnął uwagę cesarza Michała 

III, ubogi Bazyli, przyszły założyciel największej dynastii w dziejach Bizancjum – dynastii 

macedońskiej. 


