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 Vláda dynastie Angelovcov a štvrtá križiacka výprava 

  

 Viktor ŠIŠIN 

 

Po vcelku úspešnej vláde dynastie Komnenovcov (1081-1185) nastupuje na byzantský 

trón nová dynastia, a to neslávne známa dynastia Angelovcov, za vlády ktorej sa uskutočnila 

štvrtá križiacka výprava, a súčasne bolo dobyté hlavné mesto ríše - Konštantínopol. Posledný 

vládca z dynastie Komnenovcov, Andronikos I. Komnenos, sa stáva obeťou povstania, ktoré 

zorganizovali jeho nepriatelia z rodov mocných byzantských magnátov. Toto povstanie v 

roku 1185 vynieslo na trón pomerne nevýrazného Isaakia II. Angela, ktorý vládol až do roku 

1195. Za panovania Isaakia II. sa ríša po počiatočnej stabilizácii opäť dostáva do problémov, 

jedným z nich je vyhlásenie Isaakiovho vojenského veliteľa Alexia Vranosa v Adrianopole za 

cisára.  

Po zažehnaní tohto problému nastupuje ďalší, a to v podobe tretej križiackej výpravy, v 

čele ktorej stojí mocný nepriateľ Byzancie - nemecký cisár Fridrich I. Barbarossa. Nemecký 

cisár po obsadení Adrianopola hrozí Isaakiovi II., že ak neprepraví križiakov do Malej Ázie a 

nebude ich zásobovať, napadne a dobyje Konštantínopol. Isaakios však medzitým uzavrel 

mier so Saladínom, a tým zažehnal pre Byzanciu turecké nebezpečenstvo. Ani tretia križiacka 

výprava však nepriniesla výrazne úspechy, okrem dobytia Akry, pri dobývaní ktorej zomiera 

aj syn jedného z najväčších nepriateľov Byzantskej ríše, nemeckého cisára Fridricha I. Jeho 

otec zahynul už pred ním tak, že sa utopil pri prechádzaní jednej z riek na ceste do Sýrie. 

Vďaka týmto okolnostiam pre Byzanciu vzniká priaznivá politická situácia, ktorú sa usiluje 

cisár Isaakios II. Angelos využiť. Donúti uznať srbského kráľa Štepana Nemaňu byzantskú 

zvrchovanosť a svadbovou politikou sa obráti na brata nemeckého cisára Filipa Švábskeho, 

ktorému ponúkne svoju dcéru Irenu.     

Avšak ani úspechy v zahraničnej politike nezachránia cisára a po porážkach vo vojne s 

Bulharskom sa jeho vlastný brat zmocní vlády za pomoci palácového prevratu. Novým 

cisárom sa stáva Alexios III. (1195 – 1203). Nový imperátor mal, bohužiaľ, ešte menej 

štátnických schopností ako jeho zosadený predchodca.1 Vo všetkých strategicky významných 

a prosperujúcich mestách začali vládnuť talianski obchodníci. Stredozemné more sa teraz 

dostáva do rúk Benátčanom a Janovčanom. Cisár stráca celkový prehľad o situácii, niet divu, 

                                                 
1  KRYŠTOF, Úvod a přehledné dějiny byzantského státu. 1995, s. 88.  
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že Srbi sa spájajú s Uhrami a bulharský vládca si obstaral kráľovskú korunu z Vatikánu. 

Navyše, na Západe sa začína pripravovať nová, v poradí štvrtá križiacka výprava.  

Koncom 12. storočia začína rímsky pápež Inocent III. (1198-1216) hlásať novú križiacku 

výpravu a udeľovať svoje požehnanie rytierom, ktorí sa na nej zúčastnia. V tejto súvislosti je 

nevyhnutné spomenúť, že za tohto pápeža dosiahla rímska kúria najväčší vplyv v západnej 

Európe. Keď bol 37-ročný Lothar zo Segni v roku 1198 zvolený za nového rímskeho pápeža, 

ktorý zasadol na stolec sv. Petra pod menom Innocent III., nikto ešte vtedy netušil, akú moc 

dosiahne pápežská kúria za tohto mladého a energického muža. V tom čase taktiež nikto 

netušil, čo sa stane už o pár rokov s Byzanciou, štátom, ktorý bol kedysi najmocnejšou a 

najbohatšou ríšou v Európe. Západu sa ani len nesnívalo, že už tak skoro pokorí Východ a 

zmocní sa jeho hlavného mesta a všetkých jeho klenotov. Innocent bol pevne presvedčený o 

nadradenosti cirkevnej moci nad svetskou. Jeho cieľom bolo zvrátiť nepriaznivú situáciu 

križiackych štátov v Palestíne. Na pápežove výzvy však dlho nikto nereagoval. Až po takmer 

roku (28. novembra 1199) sa k výprave na turnaji v Ecry prihlásili gróf Teobald zo 

Champagne a gróf Ľudovít z Blois.2 Týchto šľachticov nasledovali v priebehu roku 1200 

množstvo ďalších rytierov z Flámska, Francúzka, Talianska a Nemecka. Aj u nich zavážila 

skôr politika, ako náboženský zápal. Osoby, ktoré prijímali kríž, sa takto mohli vyhnúť iným 

povinnostiam, ale tiež mohli predísť možnému potrestaniu v dôsledku svojej predchádzajúcej 

činnosti. Nebolo teda vôbec náhodné, že k výprave sa prihlásila tá časť francúzskej šľachty, 

ktorá predtým odmietala podporovať francúzskeho kráľa Filipa II. Augusta vo vojne proti 

anglickému kráľovi Richardovi I. Levie Srdce. Dohoda bola vytvorená až o rok neskôr na 

sneme v Compiégne, kde sa križiaci dohodli na veliteľovi výpravy, ktorým sa mal stať 

Teobald zo Champagne. Cieľom výpravy malo byť dobytie Egypta, pričom problémom 

zostával už len spôsob prepravy vojska. Táto úloha pripadla Benátkam, a tak šiesti vyslanci 

odchádzajú vyjednávať do Benátok. Najväčší záujem na tomto podujatí mal pápež Innocent 

III., no nemenší mali jeho súperi, napríklad Filip Švábsky, ktorý vtedy bojoval o uznanie 

svojej cisárskej hodnosti. Medzitým križiacki vyslanci uzatvárajú v Benátkach zmluvu o 

preprave križiackeho vojska, čím do hry vstupujú aj Benátky na čele s dóžom Enricom 

Dandolom. ,,Bol to osemdesiatročný starec, ale človek veľmi energický a húževnatý v 

dosahovaní svojich cieľov. Keď sa rozhodol, že využije štvrtú križiacku výpravu v záujme 

benátskeho kupectva, uzatvoril s vojvodcami križiackeho vojska zmluvu, podľa ktorej sa 

Benátky zaväzovali, že prevezú na svojich lodiach 4500 jazdcov a 20 000 pešiakov� križiaci 

                                                 
2  MEŠKO, Marek: Dobytie Konštantínopolu križiakmi roku 1204. In: Historická Revue, roč. 10, 2000, 
č. 10, s. 6 – 8. 
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sa potom zaviazali, že zaplatia Benátkam veľkú čiastku (85 000 mariek) v striebre� pritom 

počítali s lúpením v dobytých krajinách.“3 Ukázalo sa, že účasť Benátčanov rozhodujúcim 

spôsobom ovplyvnila zmenu cieľa výpravy.  

Cieľom križiakov bol Egypt. Križiaci rátali s tým, že ak dobyjú Egypt, tak im to uľahčí 

cestu k oslobodeniu Božieho hrobu v Jeruzaleme, ktorý bol v moci egyptského sultána. 

Výprava do Egypta sa však nerealizovala, pretože prefíkaní Benátčania posunuli križiakom 

svoje plány. Nedovolili im udrieť na Egypt, s ktorým mali čulý obchodný styk a namiesto 

toho nasmerovali križiakov na svojich obchodných konkurentov.  

Byzancia sa v tom čase zmietala v politickej kríze, ktorá značne oslabovala jej obranu. 

Pomery v krajine už nepripomínali niekdajší najmocnejší stredoveký štát. Na cisárskom tróne 

vládne v tom čase slabá dynastia Angelovcov. Jej čelný predstaviteľ Isaakios II. je po prevrate 

nahradený vlastným bratom a uvrhnutý do väzenia a oslepený. Avšak jeho synovi sa podarilo 

utiecť k sestre, ktorá bola manželkou Filipa Švábskeho. Syn oslepeného cisára Alexios 

Angelos túžil po návrate do Konštantínopolu, preto sa prostredníctvom nemeckého panovníka 

obrátil na pápežskú kúriu so žiadosťou o pomoc. Takto oslabená Byzancia bola lákadlom pre 

požívačných Benátčanov. Ako prvý však prichádza na rad ostrov Zadar (Zara). 

Po oneskorenom príchode križiakov do Benátok a po ich nalodení ich Benátčania 

namiesto odchodu do Egypta preplavia na jeden zo svojich ostrovov San Niccolo di Lido v 

benátskej lagúne, tu križiaci trávia letné mesiace roku 1202, pretože neboli schopní zaplatiť 

dohodnutú sumu za prepravu. Ukázalo sa, že križiaci mali len 51 000 mariek v striebre. V 

tejto nezávideniahodnej a zúfalej situácií im bol zo strany Benátčanov navrhnutý obchod. 

,,Nositelia kríža si mali na cestu do Svätej zeme „zarobiť“ dobytím prístavu Zadar, ktorý síce 

kedysi podliehal Benátčanom, ale od roku 1185 právoplatne patril kresťanskému uhorskému 

kráľovi. Dóža Enrico Dandolo nedal križiakom veľa možností na výber a velitelia výpravy sa 

mu podvolili.“4 Problémom však bolo, že Zadar bol kresťanským mestom a kresťanské 

vojsko by nemalo dobýjať kresťanské mestá. Nastáva búrlivá diskusia na námestí sv. Marka, 

no po nej bol benátsky návrh prijatý. 1. októbra 1202 flotila vyplávala z Benátok a slová 

kronikárov hovoria o tejto udalosti takto: bola to jedna z najväčších flotíl, aká dovtedy 

vyplávala na more, skladala sa z dvesto lodí, z toho bolo 60 galér, pričom je dôležité, že toto 

loďstvo nemalo doposiaľ obdobu v Stredozemnom mori. V novembri loďstvo zakotvilo pred 

Zadarom a tu sa opäť spustili diskusie o správnosti útoku proti kresťanskému mestu. 

Iniciátormi týchto diskusií boli jednoduchí vojaci a rytieri. Taktiež sám pápež pohrozil 

                                                 
3  Dějiny světa v deseti svazcích, Sv. 3. hl. red. J. M. Žukov, 1960, s. 336. 
4  MEŠKO, Dobytie Konštantínopolu križiakmi roku 1204. 2000, s. 7.  
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všetkým tým, ktorí sa zúčastnia obliehania mesta, exkomunikáciou. 24. novembra 1202 

obliehaný Zadar kapituloval. Tento krok však spôsobil križiakom značne komplikácie. ,,Celá 

výprava sa tým v očiach kresťanského spoločenstva natrvalo skompromitovala a tento stav už 

nedokázala zvrátiť ani pápežská exkomunikácia tých, čo sa na dobýjaní mesta zúčastnili. 

Jednoduchí účastníci výpravy prestali dôverovať jej vedeniu a od toho momentu sa ich 

početný stav nezmenšoval len stratami v bojových akciách, ale aj dezerciami.“5 Dobytie 

kresťanského mesta jasne ukázalo, že celá myšlienka svätej vojny proti moslimom je len 

obyčajnou ilúziou. Definitívne nad ňou zvíťazila hrabivosť a farizejská falošnosť západných 

feudálov.6  

Po páde mesta sa križiaci rozhodli, že tu prezimujú. V nasledujúcich mesiacoch mesto 

navštívili poslovia Filipa Švábskeho s návrhom, aby križiaci pomohli dosadiť na byzantský 

trón mladého Alexia Angela. Za pomoc pri dosadení na trón im Alexios sľúbil 200 tisíc 

mariek striebra, desaťtisícovú armádu na pomoc ich ťaženiu do Palestíny a priznanie 

zvrchovanosti rímskeho pápeža na kresťanskom Východe. Vidina obrovského bohatstva 

Byzancie a naliehanie Benátčanov na čele s dóžom presvedčila váhajúcich križiackych 

veliteľov, no rozprúdila diskusie medzi veľkou častou rytierov, duchovenstva a prostých 

vojakov. Bez výhrad dohodu prijali len Benátčania, pretože v prípade úspechu by sa rozšírili 

ich obchodné privilégiá na území celej Byzantskej ríše, tým by eliminovali nežiaducu 

konkurenciu ostatných talianskych mestských republík na čele s Janovom. Benátčania opäť 

apelovali tým, že križiaci nemajú dostatok peňazí k zaplateniu za prepravu do Svätej zeme a 

že je nutné zastaviť sa v Konštantínopole. Benátčanom, ktorým išlo predovšetkým o dobytie 

Konštantínopola, prinútili nakoniec váhajúcich križiackych vodcov k podpisu zmluvy s 

Alexiom za vyššie uvedených podmienok.7 

Z uvedeného možno vyvodiť jediný záver, a to ten, že veľkú zásluhu na páde 

Konštantínopolu v roku 1204 mala práve Benátska republika na čele s jej dóžom Dandolom. 

Samozrejme však nesmieme nespomenúť vnútorné chyby samotných cisárov z dynastie 

Angelovcov, bez ktorých by sa výprava na Konštantínopol vôbec nebola uskutočnila, alebo aj 

keby sa uskutočnila, tak by jej niekdajšie mesto miest, perla na Bospore, určite odolala. 

Benátčanom sa dokonale podarilo zmanipulovať križiackych veliteľov a docieliť svoj dávno 

vytúžený cieľ.  

                                                 
5  MEŠKO, Dobytie Konštantínopolu križiakmi roku 1204. 2000, s. 7.  
6  KRYŠTOF, Úvod a přehledné dějiny byzantského státu. 1995, s. 89.  
7  KRYŠTOF, Úvod a přehledné dějiny byzantského státu. 1995, s. 89.  



 550

V apríli 1203 sa loďstvo opäť pohlo smerom na juh až došlo k ostrovu Korfu (Kerkyra), 

kde zakotvilo. Tu sa opäť rozprúdila debata o tom, či pokračovať do Palestíny, alebo do 

Konštantínopolu, no nakoniec sa loďstvo pohlo a 24. mája 1203 vyplávali križiaci z Korfu do 

Konštantínopolu. Mladý Alexios Angelos cestoval s výpravou. Táto výprava sa potom 

zapísala veľmi osudovo do dejín Byzancie. 

Benátčania dobyli najskôr Galatu, ktorú oddeľoval od Konštantínopola len záliv Zlatý 

roh, hneď nato uvoľnili reťaze, ktoré dlhodobo slúžili ako spoľahlivá zábrana pri vstupe do 

Zlatého rohu. Takto sa dostávajú do najmenej chránených časti Konštantínopola. Pompézny 

príchod križiakov a Benátčanov do blízkosti hlavného mesta Byzancie s veľkým nadšením 

opisuje Róbert z Clari. ,,Keď bola flotila a všetky lode pokope, križiaci ich vyzdobili, 

vyzbrojili a pripravili tak dôkladne, že to bola na pohľad najkrajšia vec. A keď obyvatelia 

Konštantínopolu uzreli túto nádherne vystrojenú eskadru, dívali sa na ňu s veľkým obdivom, 

až vystúpili na hradby a domy, aby mohli obdivovať tento zázrak.“8 No údiv nebol len na 

tvárach obyvateľov hlavného mesta, rovnako udivení boli aj križiaci, keď zbadali hlavné 

mesto byzantského štátu, označované mnohými kronikármi za perlu na Bospore. Ich pocity 

opísal ďalší kronikár výpravy Godefroy z Villehardouin: „Nuž vedzte, že tí, čo ho ešte nikdy 

neuzreli, sa dlho dívali na Konštantínopol, pretože si nevedeli predstaviť, že by mohlo na 

celom svete existovať tak mocné mesto, a keď videli, aké má vysoké hradby a mocné veže, 

ktorými bolo uzavreté celé dookola, a bohaté paláce a ohromné kostoly, ktorých tam bolo 

toľko, že nikto by tomu neuveril, keby ich neuvidel na vlastné oči, a dĺžku a šírku tohto 

mesta, ktoré vládlo všetkým ostatným.“9  

K rozhodujúcemu boju došlo 17. júla, keď križiaci podnikli generálny kombinovaný útok 

z mora aj z pevniny na mesto. Vojenské operácie riadil sám dóža Dandolo. Úbohé zvyšky 

kedysi mocnej námornej flotily Konštantínopolu teraz nedokázali zabrániť križiackemu 

nástupu. Benátčanom sa podarilo vniknúť na bašty a veže a takto podpáliť okrajové časti 

mesta. Alexios III. dlho váhal ale nepodnikol nič v prospech aktívnej obrany mesta, nakoniec 

zhromaždil všetky sily a vytiahol s nimi proti nepriateľskej menšine francúzskych rytierov. 

Tým však vzápätí prichádza pomoc od Benátčanov a cisár spolu s vojskom sa opäť stiahne 

späť za hradby. Udalosti nasledujúcej noci však celú situáciu ešte viac skomplikovali. Cisár 

po porade so svojimi najbližšími hodnostármi vyberá z pokladnice najcennejšie šperky, 

klenoty, poklady a potajomky spolu s dcérou opúšťa mesto, pričom v ňom zanecháva 

bezradnú manželku, celú ďalšiu rodinu i armádu. Táto situácia otvorila väzenskú bránu 

                                                 
8  MEŠKO, Dobytie Konštantínopolu križiakmi roku 1204. 2000, s. 7.  
9  MEŠKO, Dobytie Konštantínopolu križiakmi roku 1204. 2000, s. 7.  
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oslepenému cisárovmu bratovi a niekdajšiemu cisárovi Isaakiovi II. a vyniesla ho z nej rovno 

na cisársky trón. Súčasne však nastala aj ďalšia, už menej príjemná situácia, keď križiaci 

hneď pri prvom stretnutí s novým cisárom žiadali vyplatenie toho, čo im bez rozmýšľania 

prisľúbil cisárov syn Alexios. Medzi novými spojencami tak okamžite vzniká napätie a cisár 

Isaakios nemá veľmi na výber a musí začať splácať sľuby svojho syna. Problémom však je 

takmer prázdna pokladnica, ktorú pri svojom náhlom odchode stihol vyniesť predchádzajúci 

cisár. V tejto situácii museli noví cisári museli siahnuť po starých, ale veľmi nepopulárnych 

opatreniach v podobe zvyšovania daní a čo bolo ešte horšie, museli siahnuť po tom, čo bolo 

Byzancii najbližšie po cirkevných a kláštorných pokladoch. Alexios IV. v snahe zaplatiť 

križiakom sľúbenú finančnú sumu, dal roztaviť liturgické náčinie a ikony z mnohých 

konštantínopolských kostolov, čím mestské obyvateľstvo proti sebe a proti križiakom ešte 

väčšmi popudil.10 K priaznivým okolnostiam určite nepatrila ani tá skutočnosť, že počas 

pobytu križiackeho vojska pod hradbami mesto dvakrát postihol ničivý požiar, pričom 

zvykom sa stávalo aj to, že križiaci si doplňovali svoje zásoby potravín plienením v okolí 

mesta. Nenávisť domáceho obyvateľstva voči západným rytierom neustále vzrastala. 

Nemalým dielom k tomu prispela aj náboženská neznášanlivosť gréckeho ortodoxného 

obyvateľstva voči križiackym prišelcom. 

Dňa 28. januára 1204 sa dlhotrvajúca napätá situácia vyhrotila. Rozhorčený 

konštantínopolský ľud si žiadal zmenu na cisárskom tróne.  Zástupcovia mesta donútili 

konštantínopolského patriarchu a vysokých štátnych úradníkov k zvoleniu nového 

protilatinsky zameraného cisára a v chráme Božej múdrosti bol vyhlásený za nového cisára 

Nikolaos Kanabos. Za tejto situácie sa Alexios IV. obracia so žiadosťou o pomoc k západným 

spojencom, čo však vyvoláva nevôľu u veľkej časti byzantskej aristokracie, pričom títo 

následne uskutočnili palácový prevrat a na trón dosadili Alexia Duku, nazývaného tiež 

Murtzuflos. Ten začal konať veľmi radikálne. Najskôr dal odstrániť Kanaba, súčasne však 

nechal uväzniť Alexia IV., ktorého potom vraj sám vlastnými rukami vo väzení uškrtil. 

Podobný osud postihol aj jeho otca, čím Murtzuflos neponechal nič na náhodu. Takáto 

radikálna zmena pomerov zbavila križiakov posledných morálnych zábran, avšak smrťou 

Alexia skončilo oprávnenie vyžadovať nezaplatené finančné prostriedky a splnenie ostatných 

sľubov. Alexios im totiž tieto sľuby dal ako súkromná osoba a nie ako zástupca Byzantskej 

ríše. Križiaci sa teda rozhodli, že budú plne sledovať a realizovať svoje záujmy, teda, že 

získajú mesto pre seba.  

                                                 
10  MEŠKO, Dobytie Konštantínopolu križiakmi roku 1204. 2000, s. 7.  
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 V marci roku 1204 sa obliehatelia dohodli o ďalšom postupe i o spôsobe delenia  

koristi. 11 Benátčania si počas delenia vymohli tri štvrtiny koristi, a súčasne žiadali obnovenie 

svojich predchádzajúcich privilégií, zatiaľ čo západní rytieri sa mali stať pánmi ríše, ktorá 

mala byť rozdelená na léna. Po tejto dohode už križiaci definitívne zabudli na pôvodný účel 

ich cesty, ktorým mala byť výprava do Svätej zeme. 

,,Pápežovi Innocentovi III. sa situácia evidentne vymkla z rúk. Neželal si dobytie 

Konštantínopolu, pretože to mala byť vojna proti kresťanom, teda hriešna vojna, a to napriek 

tomu, že ani oni neuznávali jeho zvrchované postavenie v cirkvi.“12 Lenže všetci duchovní, 

sprevádzajúci výpravu, podporili rozhodnutie veliteľov dobyť a následne rozdeliť Byzantskú 

ríšu a dosadiť už nového, latinského cisára. Latinskí kňazi dokonca v kázaniach nazývali 

Grékov psami a snažili sa ich obviňovať za všetky skutočné, ale aj vymyslené prehrešky, čím 

ich kládli na rovnakú úroveň spolu s neveriacimi moslimami. 

12. apríla 1204 zaútočilo križiacke vojsko na mesto zo strany od Zlatého rohu, Byzantínci 

nezaháľali a na ohrozených úsekoch hradieb v zálive zamurovali všetky brány, hradby a veže 

sa pokúsili zvýšiť o niekoľko metrov provizórnymi drevenými konštrukciami. Práce riadil 

osobne sám cisár Alexios V., analogicky so situáciou, ktorá nastala o dve storočia neskôr pod 

vedením Konštantína XI.. Križiakom sa však aj napriek tomu podarilo preniknúť cez 

nedobytné mestské hradby a nasledujúci deň súčasne s križiakmi mesto zachvátili aj zničujúce 

požiare. Podľa francúzskeho kronikára G. Villehardouina pri týchto troch požiaroch zhorelo 

toľko domov, koľko ich bolo možne spočítať vo všetkých vtedajších západoeurópskych 

mestách.13 Žiadna ďalšia obrana už nebola možná, navyše, súčasne s poslednou šancou 

obrany ušiel aj imperátor Murtzuflos. Nastala úplná anarchia a chaos. Mesto ponúkalo 

križiakom takú obrovskú korisť, o akej sa im ani len nesnívalo a ktorá bola neporovnateľná s 

tým, čo mohli križiaci nájsť v islamskom svete. Benátčania spolu s križiakmi mesto lúpili, 

plienili a drancovali. Zničené bolo nespočetné množstvo kultúrnych a umeleckých pamiatok, 

ktoré sa v Konštantínopole zhromažďovali už od jeho založenia. Popri plienení a drancovaní 

v meste zahynulo niekoľko tisíc Grékov, pretože plienenie sprevádzalo znásilňovanie žien a 

hromadné vraždenie. Grécky kronikár Choniates o tom napísal: ,,Dokonca Saracéni sa viac 

zľutujú a sú dobrého srdca v porovnaní s týmito ľuďmi, ktorí nosia kríž na ramenách.“14 

Slová Nikety Choniata vyjadrujú skutočný údiv nad správaním sa ľudí, ktorí chceli viesť 

                                                 
11  AVENARIUS, A., DOSTÁLOVÁ, R., FIALA, V., HROCHOVÁ, V., LOOS, M., TÚMA, O., 
VAVŘÍNEK, V. a ZÁSTĚROVÁ, B.: Dějiny Byzance. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 
1992. 532 s., s. 278. 
12  MEŠKO, Dobytie Konštantínopolu križiakmi roku 1204. 2000, s. 8.  
13  KRYŠTOF, Úvod a přehledné dějiny byzantského státu. 1995, s. 90.  
14  KRYŠTOF, Úvod a přehledné dějiny byzantského státu. 1995, s. 90.  
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vojnu v Božom mene, a pritom sú schopní dopúšťať sa takýchto vecí. Údiv prerastá až do 

obžaloby celého križiackeho hnutia, keď hovorí: ,,To boli tí rozumní múdri muži, za ktorých 

sa sami považovali, milujúci pravdu, verne zachovávajúci prísahu, odporcovia všetkého 

zlého, to boli tí muži, ktorí boli o toľko zbožnejší ako my, biedni Gréci, o toľko spravodlivejší 

a presnejší v nasledovaní Krista, to boli muži, ktorí, čo je oveľa horšie, nosili na svojich 

pleciach kríž, a ktorí často na tento kríž a sväté písmo prisahali falošnú prísahu, že potiahnu 

kresťanskými krajinami bez krviprelievania... to boli tí muži, ktorí sľúbili, že sa nedotknú 

ženy, pokiaľ budú na svojich pleciach nosiť kríž, pretože ako Bohom požehnaný zástup 

tiahnu v službách Najvyššieho. V skutočnosti sa ukázali ako klamári, ako strojcovia 

prázdnych slov.“15  

Záverom je potrebné pripomenúť, že pri rabovaní a podpaľovaní Konštantínopola bolo 

zničených mnoho cenných antických pamiatok, no ešte väčšie množstvo bolo odvezených na 

Západ. Korisť, ktorá sa dostala križiakom do rúk, bola taká veľká, že sa nedala ani zrátať. 

,,Pochopiteľne, ani rímskokatolícke duchovenstvo, tešiace sa z privilegovanej pozície v 

križiackej armáde, nezostávalo bokom. Z Konštantínopola odviezlo obrovské množstvo 

divotvorných svätých ikon, svätých zostatkov a ďalších vzácnych predmetov, ktoré dnes 

zdobia kostoly v Ríme, Paríži, Benátkach a ďalších západoeurópskych mestách. 

 Po tom, ako sa križiaci zmocnili Konštantínopolu a vyplienili ho, už celkom upustili od 

ťaženia do svätej zeme a rozhodli sa, že sa na dobytom území usadia. Na Balkáne sa zmocnili 

asi polovice byzantského územia a založili tu Latinské cisárstvo, nazvané tak na rozdiel od 

gréckej (Byzantskej) ríše.16 Byzantíncom zostávajú len niektoré územia v Malej Ázii, Epeiros 

a časť Albánie. Táto štvrtá križiacka výprava už ukázala skutočne ciele a motívy križiakov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15  MEŠKO, Dobytie Konštantínopolu križiakmi roku 1204. 2000, s. 8.  
16  Dějiny světa v deseti svazcích, Sv. 3. hl. red. J. M. Žukov, 1960, s. 338. 
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PRÍLOHA Č. 1 
 Mapa Byzantskej ríše v roku 565 AD  

 
 

 
 

Táto mapa zobrazuje ríšu za vlády cisára Justiniána I. (527 – 565). Justianiánovi sa opäť 

podarilo rozšíriť ríšu o oblasti na juhu Španielska, talianskeho polostrova a severnej Afriky. 

Byzancia sa v tomto období rozkladá na troch kontinentoch.  

PRÍLOHA Č. 2 
 
THE FOURTH CRUSADE - ŠTVRTÁ KRIŽIACKA VÝPRAVA  
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PRÍLOHA Č. 3 
  

 Mapa Byzantskej ríše - následnícke štáty 1218 AD  

 
 
 

 
 
 
 
 

4. križiacka výprava viedla k čiastočnému zničeniu a dobytiu Konštantínopolu a vytvoreniu 

novej Latinskej ríše, ktorá bola ustanovená na troskách Byzancie. Súčasne na troskách ríše 

vznikajú 3 ďalšie útvary a to odboj v Nikaji, Trapezunte a Epire. Tieto štáty sa rozkladali v 

severnom Grécku a Malej Ázii a každý z nich požaduje byzantské dedičstvo. Niceia (Nikaja) 

sa javí ako najživotaschopnejší nástupca na znovunadobudnutie Konštantínopolu, ku ktorému 

dôjde v roku 1261.  
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