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Letopis Georgija Akropolita ako významný prameň poznania byzantských 

dejín 13. storočia 

 

Viktor ŠIŠIN 

 

Príspevok popisuje a analyzuje dielo Letopis, ktorého autorom  je Georgios Akropolites. 

Autor a dielo pochádzajú z obdobia 13. storočia, a tým vnášajú ,,svetlo“ do vzdialených udalostí 

tejto záverečnej etapy byzantských dejín. 

Autor Letopisu vystupuje ako súčasník popisovaných udalostí, pričom do niektorých 

z nich sám aktívne alebo pasívne zasahoval, vzhľadom na dôležitosť jeho spoločenského 

postavenia. 1 Autorove meno nás núti zamyslieť sa nad jeho pôvodom, keďže sa zhoduje 

s názvami starovekých gréckych miest. 2 

 O autorovi Letopisu nenachádzame mnoho správ, pričom najviac ich pochádza priamo 

z jeho vlastnej knihy.3 Pôvod autora odhadujeme, prihliadajúc na správy, ktoré o sebe zanechal 

vo svojej knihe, na Konštantínopol. O rodičoch autora sa taktiež dozvedáme z jeho diela. Rodičia 

sa po dobytí hlavného mesta križiakmi počas štvrtej križiackej výpravy pokúsili o útek z mesta. 

Otec následne žiada nikájskeho cisára o prijatie jeho syna na cisársky dvor. Cisársky pár, známy 

svojou ľudskosťou a dobrosrdečnosťou, prijíma mladého Akropolita a poskytuje  mu  pohodlie 

a podmienky, ktoré sú dané len cisárskym nasledovníkom. Akropolites spomína na cisárove 

slová, ktoré zneli nasledovne: ,,Týchto tvojich spolužiakov Akropolit som priviedol 

z Nikaje, ale teba som priviedol z vlastného  domu. Uč sa s nimi a dokáž, že si v skutočnosti 

vzišiel z môjho domu a práve preto sa zaoberaj matematikou...“4 Takýto šťastný osud zastihol 

                                                 
1  Georgios Akropolites pôsobil vo významných štátnych funkciách. Za vlády cisára Ioanna Duka pôsobil ako 
vychovávateľ budúceho cisára a po smrti  cisára otca zastával funkciu veľkého logothéta za vlády nového cisára 
a bývalého žiaka Teodora Laskarisa. Taktiež zastupoval mladého cisára v jeho neprítomnosti, v dôsledku čoho sa 
dostáva do väzenia, z ktorého sa vyslobodil až  za vlády nového cisára - uzurpátora Michaela VIII. Paleologa. Avšak 
aj za vlády tohto cisára si Akropolites našiel cestu, ktorá ho zaviedla k vedúcim funkciám v štáte. Za vlády Michaela 
Paleologa sa stal  cisárovým prvým ministrom. Bez prílišného nadsadenia  je  možné povedať, že  Georgios 
Akropolites sa zúčastňoval všetkých dôležitých a strategických rokovaní a rozhodnutí cisára Michaela Paleologa.  
2 V tom čase evidujeme tri grécke mestá s takýmto pomenovaním.  Avšak pravdivejšie znie tvrdenie  ďalšieho 
významného letopisca Pachymera, ktorý vo svojom diele ,, História Michaela a Andronika Paleológov,, v VI. knihe 
a 26 hlave hovorí, že týmto menom pomenúvame rod, z ktorého pochádzal Georgios Akropolites. 
3 Ďalšie správy o Akropolitovi nám podáva  Pachymeros vo svojom diele ,, História Michaela a Andronika 
Paleologov,, ,a taktiež jeden anonymný západný kronikár. 
4 Porovnaj AKROPOLITES, Letopis. s. 2. ,,Этих (товарищей Акрополита по учению) я взял из Никеи, а тебя 
привел из собственного дома учиться с ними. Докажи же на самом деле, что ты вышел из моего дома, и 
сообразно с тем занимайся и математикой... „ 
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autora nami opisovaného diela, ktorému v rámci cisárskej ochrany a výchovy venovali pozornosť 

aj najvzdelanejšie postavy tej doby, ako napríklad Nikeforos Vlemmidos a ďalší. 

 Svoj opis začína Akropolites udalosťami, ktoré sa odohrali v Konštantínopole 

a vyvrcholili oslepením a zhodením z trónu Isaaka Angela, jeho vlastným bratom Alexiom. Túto 

nespravodlivosť nedokázal zniesť syn oslepeného cisára Alexios, a tak sa rozhodol hľadať pomoc 

na Západe u pápeža. V tomto čase sa zhromažďovali vojska pripravované odplávať do svätej 

zeme a pokúsiť sa oslobodiť Boží hrob a ďalšie miesta vo Svätej zemi. Dielo nám opisuje 

podrobnosti, ktoré súviseli so zmenením kurzu križiakov a ich nasmerovaním na Konštantínopol.  

V tomto zmysle je práca vynikajúcim zdrojom pre popis udalosti a ich následkov  

súvisiacich s touto výpravou. Dielo je bohaté na podrobnosti tejto výpravy, pričom taktiež 

poukazuje na analógiu spojenú s udalosťami pri vyháňaní Latincov z mesta pred začatím bojov 

a udalosti spojené s dobytím mesta, pri ktorom boli vyháňaní Gréci. 

 Prameň tiež zachytáva dôležite podrobnosti a poukazuje na príčiny javov, ako i na ich 

konzekvencie. Ako príklad nám poslúži slobodný odchod z dobytého hlavného mesta Theodora 

Laskarisa, ktorého dynastia v nasledujúcom období spôsobí najväčšiu skazu novovzniknutému 

Latinskému cisárstvu. Utečenec z Konštantínopolu sa už o dva roky stáva nikájským cisárom 

a silným konkurentom križiakom za bránami Konštantínopolu.  

 Autor sa taktiež podrobne zmieňuje o delení koristi, ktorú križiaci získali 

v Konštantínopole. Tieto udalosti autor nemohol zaznamenávať, vzhľadom na dobu v ktorej sa 

odohrávali a tak predpokladáme, že sa pri ich opise opieral o určite dobové záznamy.  

 Zaujímavou a súčasne veľmi hodnotnou črtou Akropolitovho diela je jeho zámerné 

zdvojovanie opisovaných udalosti, pravdepodobne kvôli čitateľom pre uľahčenie ich orientácie 

v texte a súvislostiach, ktoré sú zložité svojou mnohorozmernosťou, širokým dosahom a 

spletitosťou. Mnohorozmernosť popisovanej reality dokáže zmiasť aj skúsených historikov 

a preto sa Akropolites usiluje o podanie tejto reality jednoduchým a priamym spôsob, ktorý 

čitateľa neodradí a súčasne zachová jeho pozornosť pri popisovaní javov. 

 V centre Akropolitovho opisu stoja okrem latinských kráľov a byzantských cisárov aj 

 bulharskí vládcovia a ich história. Akropolites  nám vo svojom diele taktiež načrtáva genézu 

Bulharov a ich príchod do Európy. Rovnaká pozornosť aká je venovaná opisu západných 

a východných vládcov je venovaná aj opisu vládcov Bulharov. V diele nechýbajú prvky 

symbiózy poukazujúce na mierovú spoluprácu v určitých etapách života oboch krajín. Rovnaké 
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prvky symbiózy je možné nájsť aj v opise vzťahu medzi Byzantíncami a Turkami, či 

Byzantíncami a Latincami.       V diele nachádzame aj 

romanticko-hrdinské opisy vzťahujúce sa na ústredné postavy spomínaných strán, ktoré väčšinu 

času trávia v proti sebe stojacích konfliktoch. V centre pozornosti autora sa ocitajú predovšetkým 

makro postavy - cisárov, kráľov, vojenských veliteľov, cisárovien, ako i makro udalosti, 

predovšetkým vojenské udalosti, slávnostné udalosti a ďalšie. Len občas sa spomenie bežný 

človek, človek, ktorý sa ničím nepreslávil. 

 Práca podáva iba okrajový pohľad na širšie skupiny obyvateľstva. Absentuje tu 

komplexný pohľad na život bežných, jednoduchých ľudí, ich záujmy, starosti i radosti, zvyky 

a obyčaje. Tieto dejiny sú prezentované len optikou makrosveta a makroudalostí. Pohľad do 

vnútra byzantskej spoločnosti je z tohto hľadiska nekompletný. Na druhej strane je potrebné 

dodať, že obraz, na ktorý sa Akropolit sústredil, nám podáva takmer dokonale, v porovnaní 

s ďalšími jeho súčasníkmi. Tento obraz je bohatý na kolorit a ďalšie špecifiká makrosveta 

byzantskej spoločnosti.  

Vo všeobecnosti v dielach takejto povahy platí, že často sa  stretávame s chybami 

v chronológii. Tento obraz je budovaný chronologicky správne, aj keď sa miestami zdvojuje, ale 

to je v danom prípade nevyhnutné pre udržanie správneho kontaktu s popisovanou zložitosťou 

javov. Okrem správnej chronológie hovorí v prospech diela aj správnosť faktov, ktoré vyplývajú 

z komparácie s viacerými autormi danej doby. Bohatosťou svojich opisov ich dielo dokonca 

dopĺňa. 

 

Akropolitove dielo sa niektorým historikom javí ako ,, Ariadnina niť“, ktorá ponúka 

čitateľovi možnosť nezablúdiť v labyrinte faktov.  

Významnou a typickou črtou diela sa stáva podrobný popis udalosti súvisiaci s dobýjaním 

pevnosti a území jednotlivými cisármi. Často nám autor prezrádza aj tie najjemnejšie detaily 

z týchto procesov, doplnené o korešpondenčné správy. V diele sa taktiež vyskytuje bohatý opis 

geografických pomenovaní, ktoré žiaľ nie sú doplnené obrazovou prílohou. 

Napriek tomu je potrebné spomenúť, že aj tu sa nájdu miesta, ktoré sú vhodné na 

konfrontáciu s ďalšou pramennou literatúrou.  

Významné miesto v diele zaberá popis udalostí súvisiacich s osobou Michaela Paleologa. 

Autor podrobne popisuje udalosti a konfrontácie spomínanej osoby s cisárskou dynastiou. 



 507

V jednotlivých častiach diela sú dôkladne zaznamenané detaily z procesov, ktoré boli namierené 

proti osobe Michaela Paleologa. Práca nám v tejto súvislosti zároveň ponúka neortodoxný pohľad 

do stredovekých praktík uplatňovaných v súdnictve pri dokazovaní pravdy alebo viny. Vzniká tu 

možnosť nahliadnuť na praktiky, a súčasne aj na myslenie stredovekých obyvateľov, no 

predovšetkým významných činiteľov ako i čelných predstaviteľov cisárskych dynastií.  

V záverečných kapitolách  autor podrobne popisuje život a panovanie cisára Ioanna Duka. 

Venuje sa aj cisárovej chorobe, ktorá výrazne prispela k jeho úmrtiu a usiluje sa ju popísať 

z vtedajšieho medicínskeho hľadiska. Zanecháva nám názvy rastlín a bylín, ako i popis 

príznakov, ktoré sa u cisára objavovali.  Cisár zomiera vo veku 62 rokov, pričom podľa 

Akropolitovho popisu vládol 33 rokov. Na  jeho miesto prichádza jeho syn Theodoros, ktorý mal 

v tom čase 33 rokov, čo bolo identické s dĺžkou vlády  jeho otca, pretože deň jeho narodenia sa 

takmer zhodoval s dňom nástupu na trón jeho otca. 5 

V práci taktiež nachádzame bohaté opisy miest, ich života, tradícií a ďalších špecifík 

predovšetkým vojenského charakteru. Súčasťou diela je aj charakteristika bohatého cirkevného 

života, ktorý predstavuje neodlúčiteľnú a veľmi podstatnú súčasť existencie byzantskej 

spoločnosti. V práci nechýbajú udalosti zo života mnohých významných patriarchov.  

Ďalšia časť práce podáva udalosti spojené s vládou cisára Theodora Laskarisa. V diele 

rezonujú predovšetkým jeho vojenské expedície a úspechy pri dobýjaní miest a pevnosti. Aj 

v tejto časti letopisu dominujú detailne opisy predovšetkým vojenských akcií mladého cisára. 

Akropolit na tomto mieste spomína aj vpád Tatárov do moslimských krajín. V závere sú opísané 

podrobnosti choroby cisára Theodora Laskarisa a jeho úmrtia. Pozornosť je venovaná aj 

cisárovmu synovi Ioannovi, ktorý v čase otcovej smrti mal iba necelých osem rokov a bol teda 

dieťaťom6.          

Nasledujúci popis sa sústreďuje na udalosti po smrti cisára Theodora Laskarisa a popisuje 

osoby, ktorým zanechal správu nad krajinou a starostlivosť nad svojím nasledovníkom a ich 

osudy. V centre pozornosti sa ocitajú Georgios Muzalonos a jeho brat, patriarcha Arsenios, 

cisárov syn Ioannes a nový uzurpátor trónu Michael Paleologos. 

                                                 
5 Porovnaj AKROPOLITES, Letopis. s. 58. 
6 Georgios Pachymeros  vo svojom diele História Michaela a Andronika Paleologa, uvádza vek mladému Ioannovi 
až 9 rokov, pričom rozdiely v tejto otázke  prevládajú aj u ďalších autorov, čo nakoniec  vedie u niektorých autorov 
k chybe a mylnej predstave o dvoch synoch Theodora Laskarisa. 
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Záverečné kapitoly sú venované popisu vlády Michaela Paleologa, pričom na základe 

komparácie s inými prameňmi, a súčasne vzhľadom k postaveniu, ktoré zastával náš autor u tohto 

cisára, je nutne pochybovať a naštrbiť objektivitu výkladu namierenú voči tejto osobnosti. 

Akropolit pôsobí v tomto období ako prvý minister, a tak je vysoko pravdepodobné, že bude 

opisovať svojho ,,chlebodarcu“ v tom najlepšom svetle, aj keď fakty z tohto zložitého obdobia 

hovoria inou rečou. 

Hodnotenie diela býva vždy veľmi zložitou a náročnou úlohou. Pri jej komplexnosti je 

potrebné uplatňovať rôzne metódy historickej kritiky a komparácie, treba brať do úvahy 

množstvo faktorov a vplyvov, ktoré mohli autora rôznymi spôsobmi ovplyvniť a narušiť tak 

objektivitu jeho výkladu. Rovnako tak je potrebné zohľadniť samotnú subjektivitu autora a jej 

prípadné nedostatky. Nevyhnutné je zohľadniť vplyv prostredia a okolia, rovnako tak vplyv 

kultúry a v tomto duchu nesmieme zabudnúť na vplyv konfesie, religiozity a mystiky. Všetky 

tieto vplyvy zohrávajú významnú úlohu a musia byť pri samotnom procese posudzovania 

zohľadňované a ich vplyv sa musí odzrkadliť pri následnej interpretácii.  

 

Záverom je možne hodnotiť dielo  Georgia Akropolita  pod názvom  Letopis, ako veľmi 

vhodný a vysoko prínosný a súčasne nesmierne hodnotný primárny zdroj, pre poznanie tak 

vzdialených súčasným historikom, byzantských dejín 13. storočia. Slovami mnohých ruských 

byzantinistov si práca vyslúžila prívlastok ,,Ariadnina niť“. 
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