
Ida-Rooma keisririigiks 
saamine, 330–491

330. aasta mais toimus Konstantinoopoli ametlik sissepühitse-
mine, millega tähistati Constantinuse lõplikku võitu Liciniuse 
üle. See linn ning keisri astumine ristiusku saidki tema kestvai-
maks pärandiks. Constantinuse viimane valitsusaasta oli võrd-
lemisi sündmustevaene. Pärast vaevarikkaid katsumusi ainuva-
litsejaks saamisel ei olnud tal plaaniski oma võimu üheleainsale 
troonipärijale üle anda. Selle asemel nägi ta vaimusilmas tõenäo-
liselt uut, veresugulusel põhinevat ja tetrarhiaga sarnanevat kaas-
valitsemissüsteemi, kus riigi juhtimine oleks ära jagatud tema 
kolme poja, Constantinus II, Constans I ja Constantius II vahel, 
ning kus mõnevõrra madalamal positsioonil oleksid võimul ka ta 
poolvenna kaks poega, Dalmatius ja Hannibalianus. Samal ajal 
kui keiser ise aktiivsest sõjategevusest aegamööda tagasi tõmbus, 
saatis ta üksteise järel lahinguväljale kõik oma viis võimujärglast. 
Riigi Doonauga piirnevatel äärealadel õnnestus neil pealetun-
givate gootide vastu ka teatud edu saavutada. Idas tuli neil aga 
silmitsi seista pärslaste varjamatu provokatsiooniga: nemad olid 
asendanud Armeenia kristlasest kuninga Sassaniididele ustava 
valitsejaga. Silmapiiril terendas sõda Pärsiaga ning Constanti-
nus asus selleks ettevalmistusi tegema, olles valmis sõjakäigust 
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asus Julianus sõjakäigule Pärsia vastu, koondades oma armee 362. 
aastal Antiookiasse ning selle ümbrusesse. Viibides seal peaaegu 
aasta, õnnestus tal kaudselt tekitada linnas toiduvarude puudus 
ning muutuda linnaelanike silmis vihatud pilkealuseks (keiser 
vastas antiooklastele samas linnas kirja pandud satiirilise esseega 
„Misopogon“ („Habemevihkaja“), mis on hilisantiikaja üks ärk-
saim ning humoorikaim tekst). Julianus tapeti lahingus samal 
kuul, mil ta Antiookiast lahkus – kristliku legendi kohaselt suri 
ta ühe juba elust lahkunud pühamehe piigi läbi. Tema järeltulija 
Jovianus, kes jõudis valitseda vähem kui aasta, tõmbas alles jää-
nud väed Antiookiast kiiresti tagasi ning nõustus roomlaste jaoks 
igati ebasoodsatel tingimustel Pärsiaga rahu sõlmima; ta suri 364. 
aastal, olles teel Konstantinoopolisse. Taas oli sõjavägi see, kes 
uue keisri ametisse nimetas – sel korral sai selleks Valentinianus 
I, kes peatselt ülendas oma venna Valensi augustuseks ning mää-
ras ta oma kaasvalitsejaks riigi idaosa üle, valitsedes ise samal ajal 
Milano linnast impeeriumi lääneosa. Järgnenud aastad olid täis 
lahinguid ja ülestõuse ning nendesse mahtus ka mõneti edukas 
katse stabiliseerida olukorda Doonau piirialal, mida ohustasid 
barbarite hõimud. Kui Valentinianus I 375. aastal suri, kuulutati 
keisriteks tema alaealised pojad Gratianus ja Valentinianus II. 
Aasta hiljem palus rühm goote, kes olid sunnitud neile kuklasse 
hingavate hunnide tõttu üha lääne poole liikuma, luba Doonau 
ületamiseks ning Rooma impeeriumi aladele elama asumiseks. 
Vastava loa nad ka said, kuid sellega kaasnev massiline rahva-
ränne oli äärmiselt halvasti korraldatud ning tõi kaasa relvakonf-
likte. Rahutusi ohjama suundunud Valens ja tema väed said aga 
378. aastal peetud Adrianoopoli lahingus hävitavalt lüüa: huk-
kus pea kaks kolmandikku Rooma sõduritest ning surma sai ka 
keiser ise, olles sel moel esimene Rooma keiser pärast Deciust, 
kes langes lahingus võideldes (Decius oli langenud aastal 251). 

isiklikult osa võtma. Siiski ei jõudnud ta kuigi kaugele – keiser 
suri ettevõtmise algfaasis 337. aasta maikuus Nikomeedias, olles 
lasknud end surivoodil ristida Kaisarea piiskopil Eusebiosel, kes 
oli tuntud oma ariaanlust toetavate vaadete poolest.

Constantinuse surmal olid verised tagajärjed: kõik ta mees-
soost sugulased peale ta kolme poja ning kahe toona veel lapseeas 
olnud poolvennapoja Galluse ja Julianuse tapeti, misjärel nime-
tatud kolm poega keisririigi 338. aastal kiiresti omavahel ära 
jagasid. Järgnevat, kuni 353. aastani kestnud ajajärku iseloomus-
tasid korduvad kodusõjad ning arvukad ülestõusud, mis lõppesid 
sellega, et Constantinuse otsestest võimupärijatest jäi ainsana 
ellu Constantius II, kellest sai impeeriumi ainuvalitseja. Samal 
ajal täitis ta onupoeg Julianus olulist sõjaväelist juhtpositsiooni 
Gallias. Tõenäoliselt pidas Julianus just Constantiust vastutavaks 
kõigi oma lähisugulaste hukkumise eest ning arvestades Julia-
nuse üha kasvavat sõjalist edu, oli arvete klaarimine nende kahe 
mehe vahel üsnagi vältimatu. Nii asus Julianus, kelle ta väed 360. 
aastal keisriks kuulutasid, sõjakäigule Constantiuse vastu, kes 
aga suri juba 361. aastal, olles omakorda sõjakäigul Pärsia vastu. 
Uus keiser tegi ootamatu ning tähelepanuväärse kannapöörde, 
kuulutades avalikult oma toetust vanale religioonile. Sellega 
kutsus ta esile kristlaste meelepaha ning teda hakati nimetama 
„apostaadiks“ (usutaganeja). Julianuse poolehoid paganluse suh-
tes oli vastuolus üldise hoiakuga ning sellel olid kindlasti oluli-
sed isiklikud tagamaad. Samas ei jäänud tal vajaka praktilisest 
lähenemisest: ta tegi kindlaks peamised kristlastele edu toonud 
tegurid (nagu näiteks heategev käitumine) ning innustas olulisi 
paganlikke usujuhte samu põhimõtteid järgima. Peale selle üritas 
ta oma religioonile tagasi võita privileege, mille ta kaks eelkäijat 
olid andnud kristlastele.

Pärast õukonnas ja sõjaväe juhtkonnas tehtud puhastustööd 
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(nende kaasaegne, filosoof ja Küreene piiskop Synesios võrdles 
Arkadiost koguni millimallikaga). Nende valitsusaeg kestis küll 
kaua, ent võtmerolle mängisid selles hoopis teised isikud: Arka-
diose puhul oli selleks tema võimukas eunuhh ja hilisem konsul 
Eutropius ning Honoriust mõjutas selgelt Stilicho. 4. sajandi vii-
maseid aastaid iseloomustas impeeriumi kahe osa vaheline vaen 
ning avalikud konfliktid. Samal ajal toimus nende sündmuste 
taustal impeeriumi piirialadele jäänud Doonau ja Reini jõgede 
teisel kaldal oluline rahvaste liikumine. Tegu oli justkui doomino 
efektiga, kus hunnide pealetung Doni ja Volga jõgede äärest lääne 
suunas sundis teisi rahvaid (näiteks goote) nende eest põgenedes 
paratamatult Rooma impeeriumi aladele liikuma. Ükski neist 
rahvaist ei kujutanud endast toona ühtset etnilist rühma (seega 
oleks gootidest rääkides siin kohasem kõneleda pigem osast goo-

Mõned kuud hiljem, 379. aastal tõsteti troonile Hispaania väe-
juht Theodosius I, kelle ametisseasumist tunnustas ka riigi lää-
neosa valitsenud keiser Gratianus. Theodosius I sai 380. aastal 
võitluses gootidega küll kaotuse osaliseks, ent tal õnnestus 382. 
aastal nendega siiski rahu sõlmida. Sealjuures paigutati arvesta-
tav hulk goote ühes oma valitsejatega elama Rooma impeeriumi 
piirialadele Doonau äärde.

Gratianus tapeti 383. aastal sõjaväelaste hulgas puhkenud 
mässu käigus, mille surus 388. aasta lõpuks maha Theodosius, 
kes ühtlasi kuulutas samal ajal oma vanema poja Arkadiose enda 
kaasvalitsejaks Konstantinoopolis. 393. aastal tõsteti ta noorem 
poeg Honorius samasse ametisse impeeriumi lääneosas.

Impeeriumi lõhenemine
Kui Theodosius I 395. aastal Milanos suri, läks võim jagamisele 
tema kahe poja vahel, kellest vanem asus valitsema impeeriumi 
idaalasid. Kindlasti ei oodanud keegi, et selline jaotus, mis alguses 
oli mõeldud jätkama juba valdava osa sajandist kehtinud kaasva-
litsemise tava, toob endaga tegelikkuses kaasa riigi lõhenemise.

Sõjaväes asusid olulisi ametikohti üha enam täitma germaan-
lased. Kuna nad ei saanud oma rahvusliku tausta ning ariaanlike 
uskumuste tõttu (vt allpool) impeeriumi troonile pääseda, pidid 
nad kasutama oma võimu kehtestamiseks Rooma marionette. 
Selline areng iseloomustas suuremat osa kogu 5. sajandist. Nii-
sugust protsessi võib kirjeldada ka kui võimustruktuuride ning 
eelkõige sõjaväe germaniseerumist. Üks niisugune germaanlane 
oli vandaalide hõimust pärit väejuht Flavius Stilicho, kes oli 
Theodosius I valitsusajal edukat karjääri teinud ning abiellunud 
keisri vennatütre Serenaga, pääsedes sel moel võimuladvikule nii 
lähedale, kui see ühe mitteroomlase jaoks võimalik oli. Arkadios 
ja Honorius olid erinevalt oma isast silmapaistmatud valitsejad 

Arkadiose büst, leitud Konstantinoopolist Theodosiuse foorumist  
(Forum Tauri); Jumala poole suunatud pilk peaks väljendama vagadust.
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Ida-Rooma keisririigi esimene valitseja Arkadios suri 408. 
aastal, määrates troonipärijaks oma alles lapseeas poja Theodo-
sios II. Dünastilise võimujärgluse muljet süvendas seegi, et vii-
masest sai oma isa kaasvalitseja veel tolle eluajal. Oli selge, et 
alaealise Theodosiose asemel hakkavad riiki juhtima tema eest-
kostjad: oluline mõjuisik oli kindlasti ta vanem õde Pulcheria, 
ent tegelik võim oli teatud hulga tsiviil- ja sõjaväeametnike käes. 
Theodosios II varaseil valitsusaastail mängis olulist poliitilist 
rolli idaalade pretoriaanide prefekt Anthemius. Kõnealuse ajastu 
tähtsaim küsimus oli julgeolek ning just sel ajal ehitati Anthe-
miuse algatusel Konstantinoopoli ja Thessalonike ümber uued 
kaitsemüürid, mis on säilinud tänase päevani. Konstantinoopoli 
rahvaarvu suurenemine tõi endaga kaasa mure selle pärast, kas 
kõigile toitu jätkub, mistõttu Anthemius võttis kasutusele meet-
med toidupuuduse vältimiseks. Rooma linna rüüstamise ajal saa-
tis Ida-Rooma keisririik oma väed Ravennasse, millest oli saanud 
Lääne-Rooma keisririigi uus pealinn ning niisugust praktikat 
rakendati ka järgnevate aastakümnete jooksul.

414. aastal kuulutati Pulcheria augustaks ja temast sai oma 
venna asevalitseja. Pulcheria, kelle tegelikku võimu on sageli üle-
tähtsustatud, pidi uue tiitli vastuvõtmisel tõotama, et jääb iga-
vesti neitsiks ning välistab sel moel olukorra, kus ta võiks alluda 
potentsiaalse abikaasa kontrollile. Theodosios II ise käis isa jäl-
gedes ning tema tegevust valitsejana iseloomustasid enim ta enda 
ning ta lähikondsete vagadus ja heategevus, mis väljendusid mit-
mesugustes ühiskondlikes ettevõtmistes ning kirikute rajamises, 
mida nii keiser kui ka tema abikaasa Eudokia ning õde reliikvia-
tega varustada aitasid. Riigivalitsemise maisemate küsimustega 
näisid aga tegelevat teised: terve rida keisri õukonda kuulunud 
mõjuvõimsaid eunuhhe ning mitu välismaalasest väejuhti, nende 
hulgas eelkõige alaanidest isa ja poeg Ardabur ja Aspar.

tidest, mitte gootidest kui rahvast), ent nende surve impeeriu-
mile kasvas võrdeliselt selle rindejoontest läbi murdnud vaenlaste 
arvuga. Mõnel juhul lubati mitmel sellisel rühmal impeeriumi 
aladele asuda, et neid siis sõjaväe teenistusse rakendada. Uusasu-
kad omalt poolt olid asjade niisuguse korraldusega rahul, kuna 
sellise teenistusega kaasnesid nende jaoks arvestatavad majan-
duslikud ja sotsiaalsed hüved. Veelgi enam, aeg-ajalt kasutas 
impeerium mõningaid hunni hõime selleks, et germaani pärit-
olu uustulnukaid endale kuuletuma panna. Kõnekas on seegi, et 
kogu kirjeldatud aja vältel kasutas Rooma impeerium võitluses 
mitte-roomlastega just oma palgal olevaid mitte-roomlasi.

Impeeriumi ja germaani sisserändajate vahel valitsenud kee-
ruka koosmõju kirjeldamiseks sel tormilisel ajastul sobib hästi 
Alarich I isik. Mõjukast gooti perekonnast põlvnenud Alarich 
tõusis poliitilisele areenile 390. aastate alguses. Ta ähvardas 395. 
aastal Konstantinoopolisse tungida, kuid kuna tema sõjaväel ei 
olnud linna piiramiseks vajalikku varustust, võttis ta selle asemel 
suuna Kreekale, rüüstates seal arvukaid linnu, sealhulgas Ateenat 
ning Korintost. Stilicho armee jõudis kahel korral Alarichi väed 
peaaegu hävitada, ent viimasel õnnestus mõlemal puhul pääseda, 
mis andis alust kuulujuttudeks kahe germaanlase vahel sepitse-
tud vandenõu kohta. Meie allikad nimetavad Alarichi visigoo-
tide ehk läänegootide kuningaks. Visigoodid – üks kahest sel ajal 
esile kerkinud gootide rühmast – võtsid alates 408. aastast ette 
mitu sõjakäiku Itaaliasse. Samal aastal hukati ka Stilicho. Tuge-
vast sõjalisest juhist ilma jäänud Roomat ähvardati ning piirati 
kolmel korral. Kolmanda piiramise ajal 410. aastal tungisid vaen-
lased lõpuks linna sisse ning rüüstasid selle, külvates nõnda paa-
nikat kogu Vahemere ruumis. Visigoodid liikusid Itaaliast edasi 
Lõuna-Galliasse ning sealt omakorda Hispaaniasse, mis hiljem 
nende võimu alla langes.
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ühendusse, mis vastas tema neitsilikkuse tõotusele, ning andes 
sel moel võimuvahetusele teatud mõttes dünastilise järjepidevuse 
värvingu. Ida-Rooma keisririik jõudis Attilaga kokkuleppele 
ning hunnid võtsid 451. aastal suuna läände. Lääne-Rooma keis-
ririik pidi tekkinud olukorras oma poliitikat kohandama: selmet 
kasutada hunne germaanlaste ja teiste sissetungijate vastu, toimiti 
nüüd vastupidi ning suudeti tänu sellele oma positsiooni säili-
tada, olles siiski sunnitud leppima sellega, et mitu olulist Itaalia 
linna läksid Attila valdusse. Viimase surm 453. aastal osutus ta 
vastaste jaoks õnnistuseks, kuna sellega kaasnenud ägedad tülid 
võimujärgluse üle ning mitme hõimu iseseisvumispüüded viisid 
hunnide vähem kui kümme aastat püsinud hõimuliidu lagune-
miseni. Nende sündmuste järelkaja leidis hiljem tee ka kuulsasse 
Põhjala ja germaani mütoloogia nurgakiviks olevasse „Nibelun-
gide laulu“. Lääne-Rooma riigi jaoks olid olulised tagajärjed sel-
lel, et kirjeldatud kriisist olid tugevaimatena väljunud (peamiselt) 
germaani hõimud. Nende võimu juurest eemale hoidmine osu-
tus üha raskemaks ülesandeks. Sellest arusaamine ning asjaolu, 
et lääne võimsus üha kahanes, tõid endaga kaasa uue lähene-
mise: impeeriumi säilitamist kasu teenimise eesmärgil ei peetud 
enam vajalikuks. Selle taustal ei tundunud idee lasta germaani 
väejuhtidel enda vallutatud aladel reaalselt valitseda enam kuigi 
ebatavaline; ühtlasi näis, et väljavaade saada germaani valitseja 
alamaks ei kohutanud kuigivõrd ka maaomanikke. Võitlus võimu 
pärast oli tuline ning see viis kahe järgmise aastakümne jooksul 
Lääne-Rooma keisririigi tegeliku lagunemiseni.

Ida-Rooma keisririigis leidis Markianose ja Pulcheria valit-
susajal aset sündmus, mille mõju ulatub veel tänasessegi päeva 
– 451. aastal toimunud Halkedoni kirikukogu. Tegu oli esimese 

Kui Lääne-Rooma keiser Honorius 423. aastal suri, sattus 
lääs rahutuste keerisesse ning taas oli Ida-Rooma riik see, kes 
õigel ajal oma väed läände saatis ning seal õiguspärase võimu-
järglase Valentinianus III troonile aitas. Tegelik võim oli läänes 
aga väejuht Flavius Aetiuse käes, kes suutis üsna edukalt hoida 
tagasi barbarite sissetungi Lääne-Rooma riigi aladele. Võimu-
mängust osavõtjad olid küll paigas, ent võimuvahekord nende 
vahel muutus 420. aastail, mil hunnid hakkasid järk-järgult taas 
lääne ehk Doonau suunas liikuma. Pärast 420. aastate alguses 
liitlastena ette võetud juhutisi rünnakuid anastajate vastu Itaa-
lias tungisid hunnid Rua juhtimisel 434. aastal Traakiasse, mis 
asus Konstantinoopolist sisemaa pool. Rua suri samal aastal 
välgutabamuse tagajärjel, mille põhjustasid mitme allika väitel 
Theodosios II palved. Tema järel said hunnide hõimuliidu ühis-
teks juhtideks ta vennapojad Attila ja Bleda. Nende valitsusajaga 
algas hunnide jaoks uus ajastu, mida iseloomustasid senisest tun-
duvalt sidusamad võimustruktuurid ning selgemad poliitilised 
eesmärgid. Ajal, mil Ida- ja Lääne-Rooma riik ühendasid oma 
väed, et ette võtta suur sõjakäik vandaalide vastu, kes olid kümne 
aastaga (429–439) suutnud Põhja-Aafrikas enda kätte haarata 
mitu tähtsat provintsi, kasutasid hunnid võimalust üle Doonau 
tungida. Ida-Rooma väed olid sunnitud Aafrikast tagasi tõm-
buma ning kinnistasid sellega vandaalide vallutused. Samal ajal 
said ida väed enam kui kümne aasta jooksul korduvalt hunnide 
käest lüüa ning riik pidi oma julgeoleku eest tribuutide näol väga 
kõrget hinda maksma. Ühtlasi sai pärast Bleda surma 447. aastal 
Attilast hunnide hõimuliidu ainuisikuline juht.

Theodosios II suri 450. aastal, ilma et tal oleks olnud mees-
soost järeltulijat, ning taas oli sõjavägi või veelgi täpsemalt selle 
mõjuvõimas juht Aspar see, kes valis uue keisri – väepealik Mar-
kianose. Pulcheria nõustus temaga abielluma, astudes vooruslikku 
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