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Ап стракт: Кр ста шки ра то ви су во ђе ни ра
ди осло бо ђе ња Је ру са ли ма од му сли ма на. Ка да је 
Све ти град по но во пао у ру ке Са ра це на за вре ме 
Са ла ди на, за пад ни хри шћа ни су по кре ну ли Тре
ћи кр ста шки рат ко ји се не слав но за вр шио. Због 
то га је ор га ни зо ван Че твр ти кр ста шки рат. Ме
ђу тим, кр ста ши, уме сто да се упу те за Еги пат 
пре ко ко га би осво ји ли Је ру са лим, оти шли су за 
Кон стан ти но пољ ка ко би та мо по ста ви ли на 
цар ски пре сто мла дог Алек си ја Ан ђе ла, си на сврг
ну тог ца ра Иса ка, а он би њи ма пла тио ве ли ку 
сво ту нов ца. Ка да су кр ста ши пред зи ди на ма ви
зан тиј ске пре сто ни це са зна ли да Алек си је те па
ре не ма, осво ји ли су Кон стан ти но пољ. Ви те зо ви 
Кр ста су три да на не пре ста но пљач ка ли и уби
ја ли по гра ду. На кон три да на ди вља ња, осно ва ли 
су Ла тин ско цар ство.

Кључ не ре чи: кр ста ши, кр ста шки ра то ви, 
Ви зан ти ја, Кон стан ти но пољ, цар, Ла ти ни, па
па, Ве не ци ја

Хри шћа ни пра во слав не ве ро и спо ве сти су до бро упо зна ти са зло-
де ли ма Че твр тог кр ста шког ра та, ко ја су по чи ни ли Ла ти ни пре ма Ви-
зан тин ци ма. Од овог рата су пра во слав ни другачије гледали на за пад не 
хри шћа не, па се тај дан сма тра глав ним узро ком ко нач ног ра зи ла же ња 
ис точ них и за пад них хри шћа на.1 Ри мо ка то лич ки бо го сло ви на во де 1204. 
го ди ну као пра ви да тум рас ко ла Ри ма и Ца ри гра да, а не 1054. го ди ну:

* danig@eunet.rs.
1 Ти мо ти Вер, Пра во слав на Цр ква, Бе о град 2001, стр. 65–66; Јо ван Ро ма ни дис, 

„Бо го слов у слу жби цр кве у еку мен ском ди ја ло гу“, збор ник Пра во сла вље и еку ме ни зам, 
Бе о град 2005, стр. 169.
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Ово ипак ни је би ла цр кве на по де ла! Екс ко му ни ка ци ја се по се би 
ти ца ла са мо та два го спо ди на,2 два не по мир љи ва, сва ђа лач ки 
рас по ло же на ста ра чо ве ка, али не и Цр кве. Осим то га, у вре
ме екс ко му ни ка ци је па па је у Ри му већ био пре ми нуо, а ти ме је 
исто вре ме но би ла уга ше на и пу но моћ ње го вог ле га та. Екс ко му
ни ка ци ја, да кле, ка нон ски ни је би ла пра во сна жна. Уз то, по зна
то је да је већ пре из ме ђу Ис то ка и За па да ви ше пу та до ла зи
ло до по те шко ћа и сва ђа, па чак и ши зми. Да кле, уоп ште ни је 
та ко јед но став но го во ри ти о пр вих хи ља ду го ди на као пе ри о ду 
не по де ље них Цр ка ва. Ме ђу тим, ипак су сви ти рас ко ли јед ном 
пре ста ли. Па и рас кол из 1054. го ди не је са рим ске стра не био 
убр зо по ву чен. За пра во, би ло је са рад ње и по сле 1054, чак и за
јед нич ких ев ха ри стиј ских бо го слу же ња... Пра ви рез пред ста вља 
осва ја ње и пљач ка Ца ри гра да 1204. го ди не, за вре ме Че твр тог 
кр ста шког по хо да ла тин ских кр ста ша, во ђе них пре све га од 
стра не Ве не ци ја на ца. Овај исто риј ски до га ђај, али и по ста вља
ње ла тин ско га па три јар ха у Ца ри гра ду, пред ста вља не га ти ван 
пре о крет кр ста шке иде је, што ће до ве сти до не по пра вљи вог 
рас ки да из ме ђу Ис то ка и За па да.3

Пра во слав ни хри шћа ни се овог до га ђа ја се ћа ју са ту гом и жа-
ло шћу, јер су та да кр ста ши по би ли ста нов ни ке Ца ри гра да и на не ли 
не ви ђе но зло ви зан тиј ској пре сто ни ци. Ме ђу тим, пра во слав ни су 
сла бо упо зна ти са исти ни тим чи ње ни ца ма. Мно ге се ства ри пре-
ћут ку ју или се јед но став но иг но ри шу. Ка да се др же пре да ва ња на 
ову те му, углав ном се го во ри о то ме ка ко су за пад ни хри шћа ни 
пљач ка ли, ру ши ли цр кве, уби ја ли, оскр на вљи ва ли пра во слав не 
све ти ње, али не и о то ме да су их са ми Ви зан тин ци до ве ли у свој 
пре сто ни град, ка ко би њи хо вог зба че ног ца ра вра ти ли на пре сто. 
Не ма ни ка квог оправ да ња за све што су учи ни ли кр ста ши пре ма 
ис точ ним хри шћа ни ма, али тре ба зна ти да и Ви зан тин ци сно се део 
од го вор но сти због оно га што се до го ди ло.

Иде ја кр ста шког ра та на ста ла је дав не 1095. го ди не ка да је та-
да шњи па па Ур бан II одр жао по зна ти го вор у Клар мо ну4 и ти ме 
иза звао оду ше вље ње римока то лич ких на ро да, а по себ но Фра на ка. 
Бит ну уло гу у на стан ку кр ста шких ра то ва имао је ви зан тиј ски цар 

2 Ми сли се на ца ри град ског па три јар ха Ми хај ла Ки ру ла ри ја и пап ског ле га та 
Хум бер та Сил ве.

3 Wal ter Ka sper, Ne po sto je dva Kri sta – go vo ri i pre da va nja, Be o grad 2004, стр. 21–22.
4 Це ло ку пан го вор па пе Ур ба на II се на срп ском је зи ку мо же на ћи у књи зи, Из во

ри за цр кве ну исто ри ју, Бе о град 2001, при пре мио: Ра до мир По по вић.
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Алек си је I Ком нин. Ме ђу тим, он ни је имао у ви ду ве ли ки фа на тич-
ни и ре ли гиј ски рат ни по ход, не го вој ну по моћ од стра не За па да. 
Иако је он узрок све му то ме, ипак се не мо же сма тра ти пра вим твор-
цем кр ста шких ра то ва. Та „част“, ипак, при па да па пи Ур ба ну II.5

То ком Пр вог кр ста шког ра та, Ла ти ни су из во је ва ли по бе де у 
ко ји ма су осво ји ли ве ли ке гра до ве, као што су Ни ке ја,6 Еде са, Ан-
ти о хи ја и на кра ју Је ру са лим. У све том гра ду су та да кр ста ши из-
вр ши ли нео пи си ви ма са кр над му сли ман ским ста нов ни штвом, 
што је иза зва ло бес му сли ма на пре ма Ла ти ни ма.7

Пр ви кр ста шки рат за слу жу је по себ ну па жњу, јер је играо од-
лу чу ју ћу уло гу у осва ја њу Је ру са ли ма. У ње му су се од и гра ли за-
ни мљи ви исто риј ски до га ђа ји ко ји су, на жа лост, за не ма ре ни. Код 
нас се уобичајено ви ше ва жно сти при да је Тре ћем кр ста шком ра ту, 
или Че твр том.

Дру ги кр ста шки рат је по ор га ни за ци ји и бро ју вој ни ка8 мо гао 
би ти нај у спе шни ји по ход, али је на кра ју по стао ка та стро фа лан 
за За пад.9

Го ди не 1187. му сли ма ни су под вођ ством Са ла ди на осво ји ли Је-
ру са лим. Овај по ду хват се ни је од ли ко вао су ро во шћу, као што је 
то био слу чај са кр ста шким осва ја њем Је ру са ли ма 1099. го ди не. 
Вест о па ду све тог гра да је од јек ну ла Евро пом и иза зва ла ту гу. Од-
мах је по кре нут Тре ћи кр ста шки рат, ка ко би се Је ру са лим по вра-
тио у хри шћан ске ру ке. Во ђе та да шњег кр ста шког по хо да би ли су 
не мач ки цар Фри дрих Бар ба ро са10 и ен гле ски краљ Ри чард Ла вље 

5 Жељ ко Фај фрић, Исто ри ја кр ста шких ра то ва, Срем ска Ми тро ви ца 2006, 
стр. 34–36.

6 У оп са ди Ни ке је су уче ство ва ле и ви зан тиј ске сна ге. Град је осво јен на осно ву 
тај них пре го во ра из ме ђу му сли ма на и Гр ка, а да о то ме ни су зна ли кр ста ши. Та ко је 
Ни ке ја при па ла Ви зан тин ци ма и то је био раз лог не при ја тељ ског од но са Ла ти на пре-
ма Гр ци ма. Код оп са де Ан ти о хи је, до шло је до пре ки да са ве за из ме ђу ви зан тиј ске и 
кр ста шке вој ске, та ко да су Гр ци на пу сти ли Ла ти не.

7 Жељ ко Фај фрић, Исто ри ја кр ста шких ра то ва, Срем ска Ми тро ви ца 2006, стр. 
110–119; Tho mas F. Mad den, Cru sa des – The il lu stra ted hi story, The Uni ver sity of Mic hi-
gan Press, Ann Ar bor 2004, стр. 46–47.

8 Зва нич на број ка је 20.000 љу ди, док не ки сма тра ју да је број до сти зао и до ми ли он.
9 Tho mas F. Mad den, Cru sa des – The il lu stra ted hi story, The Uni ver sity of Mic hi gan 

Press, Ann Ar bor 2004, стр. 60–63.
10 Фри дрих Бар ба ро са се, на пу ту пре ма Па ле сти ни у гра ду Ни шу, са стао са 

Сте фа ном Не ма њом где су пот пи са ли спо ра зум о ме ђу соб ном не на па да њу. Не ки 
из во ри го во ре ка ко се при пот пи си ва њу Не ма ња пот пи сао сво је руч но, док је не-
мач ки цар оста вио са мо оти сак ру ке. Ина че су Не ма ња и Бар ба ро са би ли у при ја-
тељ ским од но си ма и то ве ро ват но да би срп ски жу пан се би обез бе дио са ве зни ка у 
бор би про тив Ви зан ти је.
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ср це. У по хо ду је краљ Ри чард остао сам, јер је не мач ки цар умро 
на би за ран на чин.11 Краљ Ри чард је из во је вао мно ге по бе де над му-
сли ман ском вој ском и та ко иза звао страх код Са ла ди на. Кр ста ши 
су чак и до шли бли зу Је ру са ли ма, али су од у ста ли од осва ја ња и 
пот пи са ли ми ров ни спо ра зум са Са ла ди ном.12

На кон не у спе лог за вр шет ка Тре ћег кр ста шког ра та, хри шћа ни 
у Евро пи ни су од у ста ја ли од иде је све тог – осло бо ди лач ког ра та. Ту 
је би ла и же ља да се про на ђе из гу бље ни Све ти Крст, ко ји је не стао у 
јед ној од би та ка ко је су во ђе не про тив Са ла ди на.13 Го ди не 1198. за 
па пу је иза бран Ино кен ти је III. Но ви па па је још од са мог по чет ка 
сту па ња на па стир ску ду жност пред у зео низ ме ра ка ко би под ста-
као хри шћан ски свет на кр ста шки по ход. Ино кен ти је је за сту пао 
иде ју да по ход не тре ба да бу де усме рен пре ма Па ле сти ни, не го 
пре ма Егип ту.14 Та иде ја је, у ства ри, до шла од ен гле ског кра ља Ри-
чар да Ла вљег Ср ца. Он је сма трао да је по треб но нај пре да се осво ји 
Ка и ро, ка ко би се ту ство ри ла ба за из ко је би се вр ши ли на па ди на 
Је ру са лим,15 а и због то га што је Еги пат био глав ни цен тар му сли-
ман ског на па да на хри шћа не.16 

Па па Ино кен ти је је ра дио на то ме да се иде ја о но вом кр ста-
шком по хо ду ра ши ри по це лој Евро пи. Он ни је то чи нио као ње-
го ви прет ход ни ци, бу ла ма и пи сми ма, не го је сво јим нов ча ним 
сред стви ма опре мио је дан брод и снаб део га по са дом и за ли ха ма. 
Ме ђу тим, ве ћи ни европ ских зе ма ља ни је од го ва ра ло да се та да 
при хва те по хо да. Фран цу ска, ко ја је од са мог по чет ка по др жа ва-
ла кр ста шки рат, овај пут то ни је мо гла учи ни ти, а раз лог је био 

11 Не мач ки цар Бар ба ро са је од сил не пу стињ ске вру ћи не од лу чио да се ма-
ло осве жи у јед ној ре ци. Ка ко је врућ ушао у во ду, до био је ср ча ни на пад и умро. 
На кон то га, не мач ка вој ска се раз и шла.

12 Раз лог за што је Ри чард од у стао од осва ја ња Је ру са ли ма је сте то што он ни-
је био за шти ћен из прав ца Егип та из ко јег су му сли ма ни че сто вр ши ли на па де. 
Град би јед но вре ме одо ле вао му сли ма ни ма, али би га на кра ју осво ји ли. Ри чард 
је знао да се Је ру сал им мо же оси гу ра ти, уко ли ко би се Еги пат осво јио. Та ко ђе, 
још је дан од раз ло га што се по ву као из Па ле сти не је сте од бра на кра љев ског пре-
сто ла у Ен гле ској.

13 Tho mas F. Mad den, Cru sa des – The il lu stra ted hi story, The Uni ver sity of Mic hi gan 
Press, Ann Ar bor 2004, стр. 100.

14 Фјо дор Ус пен ски, Исто ри ја ви зан тиј ског цар ства од 11. до 15. ве ка, Бе о град 
2000, стр. 308.

15 Жељ ко Фај фрић, Исто ри ја кр ста шких ра то ва, Срем ска Ми тро ви ца 2006, 
стр. 339.

16 Фјо дор Ус пен ски, Исто ри ја ви зан тиј ског цар ства од 11. до 15. ве ка, Бе о град 
2000, стр. 308.
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су коб са ен гле ским кра љем Ри чар дом.17 Па па је по ку шао не ка ко 
да по ми ри фран цу ског и ен гле ског кра ља, по слав ши свог де ле га та 
да их на го во ри да пот пи шу ми ров ни спо ра зум. Де ле гат је ус пео да 
из деј ству је да се пот пи ше мир у тра ја њу од пет го ди на. Чув ши вест 
да ће мир би ти пот пи сан, па па се по на дао да је кр ста шки по ход 
ор га ни зо ван. Ме ђу тим, ен гле ски краљ Ри чард је из не на да умро од 
ра не ко ју је за до био то ком оп са де јед не фран цу ске твр ђа ве.18 Са 
ње го вом смр ћу, кр ста шки по ход је за јед но из ве сно вре ме од ло жен.

Па па Ино кен ти је је имао ве ли ких по те шко ћа да иде ју кр ста-
шког ра та ра ши ри по Евро пи. У тре нут ку ка да је па па по чео да 
гу би на ду, у Фран цу ској су се ње го вом по зи ву ода зва ли по је ди ни 
ба ро ни. Би ли су то Ти бо, гроф од Шам па ње, Луј од Блоа и Бал ду-
ин, гроф Флан дри је и Га на.19 Ти бо и Луј су, као ро ђа ци кра љев ског 
до ма, ус пе ли да при кљу че по хо ду сво је ва за ле и под ва за ле. Што се 
ти че гро фа флан дриј ског, раз лог ње го ве по др шке кр ста шком ра-
ту је сте то што је ње го ва по ро ди ца од са мог на стан ка кр ста шких 
по хо да уче ство ва ла у њи ма. По ме ну ти кне же ви су се са ста ја ли то-
ком 1200. го ди не и ме ђу соб но се до го ва ра ли о рат ној стра те ги ји. 
Ка ко ни су има ли бро до ве ко ји би пре ба ци ли кр ста ше у Еги пат, 
за по моћ су се обра ти ли Ве не ци ји, ко ја је у то вре ме ва жи ла за 
нај моћ ни ју по мор ску зе мљу. Кне же ви су сту пи ли у пре го во ре са 
та да шњим ду ждом Ен ри ком Дан до лом, ко ји је имао ве ли ку моћ 
на За па ду. Он је при хва тио да пре ве зе кр ста ше, јер је оче ки вао да 
ће ти ме осла би ти Ви зан ти ју и учи ни ти да Ве не ци ја за вла да Сре-
до зем ним мо рем.20 Са ду ждом је по стиг нут до го вор да ће упу ти-
ти оно ли ко ла ђа ко ли ко бу де би ло по треб но за пре воз кр ста ша у 
Еги пат. Уго вор ко ји је пот пи сан из ме ђу ду жда и во ђа, по слат је код 
па пе на одо бре ње. За учи ње ну услу гу, Ве не ци ји ће би ти пла ће но 
оно ли ко ко ли ко бу де зах те ва ла.

У ме ђу вре ме ну је умро гроф од Шам па ње Ти бо и ти ме је на стао 
пре о крет. До смр ти Ти боа су се за кр ста шки по ход ин те ре со ва ли 

17 Фјо дор Ус пен ски, Исто ри ја ви зан тиј ског цар ства од 11. до 15. ве ка, Бе о град 
2000, стр. 308–309.

18 Tho mas F. Mad den, Cru sa des – The il lu stra ted hi story, The Uni ver sity of Mic hi gan 
Press, Ann Ar bor 2004, стр. 100.

19 Фјо дор Ус пен ски, Исто ри ја ви зан тиј ског цар ства од 11. до 15. ве ка, Бе о град 
2000, стр. 309; Tho mas F. Mad den, Cru sa des – The il lu stra ted hi story, The Uni ver sity of 
Mic hi gan Press, Ann Ar bor 2004, стр. 100–101; Жељ ко Фај фрић, Исто ри ја кр ста
шких ра то ва, Срем ска Ми тро ви ца 2006, стр. 338–339; A. A. Vаsiliev, Hi story of the 
Byzan ti ne em pi re, стр. 392.

20 Фјо дор Ус пен ски, Исто ри ја ви зан тиј ског цар ства од 11. до 15. ве ка, Бе о град 
2000, стр. 309; Ге ор ги је Остро гор ски, Исто ри ја Ви зан ти је, Бе о град 1959, стр. 387–388.
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са мо Фран цу зи, а на кон ње го ве смр ти по хо ду су се при дру жи ли 
Ита ли ја ни и Нем ци. По хо ду се при дру жио и ита ли јан ски мар киз 
Бо ни фа ци је, ко ји ће има ти глав ну уло гу у кр ста шком ра ту.21

Кр ста ши, са ста вље ни од Ита ли ја на, Не ма ца и Фран цу за, по че-
ли су да при сти жу у Ве не ци ју. Ме ђу тим, са до ла ском у Ве не ци ју 
на ста ли су про бле ми. Нај пре су ис кр сле те шко ће око сме шта ја. Да 
би се из бе гли не ре ди, од лу че но је да кр ста ши бу ду сме ште ни на 
остр во Ли до.22 Та мо им је би ле обез бе ђе не све по треп шти не, та ко 
да су кр ста ши би ли за до вољ ни сме шта јем на из ве сно вре ме, све 
док им Ве не ци ја ни је уки ну ла снаб де ва ње на мир ни ца ма. Због то га 
је на остр ву на ста ла оску ди ца у нај не оп ход ни јим ства ри ма, што 
је про у зро ко ва ло за тег ну те од но се ме ђу кр ста шким во ђа ма. Је дан 
од нај ве ћих про бле ма је би ло пла ћа ње до го во ре не су ме Ве не ци ји, 
што је био глав ни раз лог об у ста ве до ста ве на мир ни ца. Та ко ђе је 
дужд Дан до ло од био да пре ве зе кр ста ше у Еги пат. Ме ђу кр ста ши-
ма је на ста ло оча ја ње, јер их је об у хва ти ла глад и бо лест. Због то га 
су мно ги на пу сти ли остр во, а они ко ји су оста ли по све ти ли су се 
пљач ка њу. У ме ђу вре ме ну је у Ве не ци ју сти гао Бо ни фа ци је Мон-
фе рат ски, ко ји је сми рио кр ста ше и на те рао их да му се за ку ну на 
вер ност. Од та да су дужд Дан до ло и он до но си ли од лу ке ве за не за 
кр ста шки рат.23 Они су тај но скло пи ли до го вор да се на пад не град 
За дар, јер би на тај на чин кр ста ши пла ти ли је дан део ду га. Да би се 
ова на ме ра са кри ла од кр ста ша, они су ла ђом ме се ци ма пло ви ли 
Ја дран ским мо рем. Ка сни је је кр ста ши ма ре че но да се због бу ра 
мо ра ју ис кр ца ти на не ку нај бли жу оба лу, ко ја је би ла у бли зи ни 
За дра. Кр ста ши су на ју риш осво ји ли град и над њим из вр ши ли 
пу сто ше ње:

Кр ста ши су се пре ма жи те љи ма хри шћан ског гра да по на ша ли 
као пре ма не вер ни ци ма, јер су их по ро бља ва ли, про да ва ли као 
ро бо ве и уби ја ли. Цр кве су би ле по ру ше не, а ри зни це опљач ка не. 
По сту пак пре ма За дру пред ста вљао је епи зо ду ко је је у нај ве
ћој ме ри ком про ми то ва ла кр ста шки по ход. До вољ но је ре ћи да 
су кр ста ши из вр ши ли на си ље над хри шћан ским гра дом пот

21 Фјо дор Ус пен ски, Исто ри ја ви зан тиј ског цар ства од 11. до 15. ве ка, Бе о град 
2000, стр. 309; Жељ ко Фај фрић, Исто ри ја кр ста шких ра то ва, Срем ска Ми тро ви ца 
2006, стр. 338–338.

22 Tho mas F. Mad den, Cru sa des – The il lu stra ted hi story, The Uni ver sity of Mic hi gan 
Press, Ann Ar bor 2004, стр. 104.

23 Фјо дор Ус пен ски, Исто ри ја ви зан тиј ског цар ства од 11. до 15. ве ка, Бе о град 
2000, стр. 310.
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чи ње ном кра љу ко ји је и сам при хва тио крст због по хо да и чи је 
су те ри то ри је пре ма за ко ни ма ка кви су та да би ли на сна зи, 
би ле под по кро ви тељ ством Цр кве.24

На кон осва ја ња За дра, кр ста ши ма су от кри ве не тај не на ме ре 
њи хо вих во ђа. Због уби ја ња хри шћа на, мно ги све ште ни ци по хо да 
су осе ти ли гри жу са ве сти и по ку ша ли да да ју не ка кво оправ да ње 
за овај свој чин. Па па Ино кен ти је III је чуо вест о кр ста шком ра за-
ра њу гра да За дра, па је од лу чио да све кр ста ше екс ко му ни ци ра из 
Цр кве. Ме ђу тим, вре ме ном је са њих ски нуо ана те му, али је ана те-
ма оста ла на Ве не ци ји.25

У то ку при пре ма за Че твр ти кр ста шки рат, у Ви зан ти ји је 1195. 
го ди не до шло до цар ског пре вра та. Цар Исак Ан ђео је зба чен са 
пре сто ла од стра не сво га бра та Алек си ја. Он је Иса ка осле пео и 
стр пао у за твор, за јед но са ње го вим си ном Алек си јем. Зба че ни цар 
се на дао да ће му ћер ка по мо ћи, па јој је пи сао да га осло бо ди, а 
да ће за уз врат њој и ње ном му жу не мач ком кра љу Фи ли пу Швап-
ском пре да ти цар ску власт.26 Ме ђу тим, си ту а ци ја се про ме ни ла 
на кон што је Иса ков син Алек си је по бе гао из за тво ра. Он је по бе гао 
у Евро пу 1201. го ди не, у тре нут ку ка да се ор га ни зо вао кр ста шки 
рат. Мла ди ца ре вић је пр во по се тио па пу Ино кен ти ја III, на да ју-
ћи се да ће му овај по мо ћи, али уза луд.27 Та да је оти шао у Не мач-
ку, обра ћа ју ћи се за по моћ сво ме зе ту Фи ли пу Швап ском. Упра во 
је ту за те као Бо ни фа ци ја, са ко јим је за по чео пре го во ре за по моћ 
сво ме оцу. Са Бо ни фа ци јем и Фи ли пом се Алек си је до го во рио да 
кр ста ши на пад ну Ца ри град, сме не ње го вог стри ца са цар ског пре-
сто ла и по ста ве ње га за ца ра. За уз врат, Ви зан ти ја ће се пот чи ни ти 

24 Исто, стр. 314.
25 Tho mas F. Mad den, Cru sa des – The il lu stra ted hi story, The Uni ver sity of Mic hi gan 

Press, Ann Ar bor 2004, стр. 106–107.
26 Ви зан ти ја се, пре ди на сти је Ан ђе ла, на ла зи ла у до брим од но си ма са Не-

мач ким цар ством. Ка да је ди на сти ју Ком ни на сме ни ла ди на сти ја Ан ђе ла, од но си 
из ме ђу Не мач ке и Ви зан ти је су би ли на ру ше ни. Не мач ко цар ство је же ле ло да 
за вла да ју жном Ита ли јом, ко ју је др жа ла Ви зан ти ја. Цар Хен ри VI је сма трао да 
Ца ри гра ду не при па да Ју жна Ита ли ја, већ да је она од у век би ла у не мач ком по се-
ду. Због то га су вр ше ни на па ди на Со лун и Драч и упу ћи ва не су прет ње Ви зан ти ји. 
Хен ри је та да, као узрок сво јих на па да на Ви зан ти ју, на вео осве ту пре ма узур па-
то ру Алек си ју, због зба ци ва ња Иса ка са вла сти. Цар Исак Ан ђео је, пре не го што ће 
би ти зба чен, удао сво ју ћер ку Ири ну за не мач ког кра ља Фи ли па, на да ју ћи се ње го-
вој по мо ћи у за тег ну тим од но си ма са ње го вом по ро ди цом Хо хен шта у фен. Ка да је 
умро цар Хен ри VI, мо гу ћи кан ди дат за но вог ца ра је био Иса ков зет Фи лип. Ти ме 
је на ста ла на да за бо љим од но си ма из ме ђу Ис то ка и За па да.

27 Ге ор ги је Остро гор ски, Исто ри ја Ви зан ти је, Бе о град 1959, стр. 389.
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Ри мо ка то лич кој цр кви, тј. при ми ће уни ју, ис пла ти ће кр ста ши ма 
ве ли ку сво ту нов ца и снаб де ће их хра ном. Та ко ђе ће ви зан тиј ска 
вој ска по мо ћи кр ста ши ма у по хо ду на Еги пат.28 Да кле, Алек си је је 
скло пио кон вен ци ју са не мач ким кра љем Фи ли пом, Бо ни фа ци јем 
и ве не ци јан ским ду ждом Дан до лом.29 Сва ки од њих ће има ти не ку 
ко рист у овом по хо ду, али је Ве не ци ја сво је на ме ре про фе си о нал но 
скри ва ла. Дужд Дан до ло се на дао да ће пре у зе ти Ца ри град и та ко 
Ве не ци ју учи ни ти нај моћ ни јом по мор ском др жа вом.30

У пр вој по ло ви ни апри ла, кр ста ши су на се ли ли Крф, где је во-
ђа ма фор мал но пред ста вљен ца ре вић Алек си је. Он је убе ђи вао 
кр ста шке во ђе да не ће на и ћи ни на ка кве пре пре ке, не го да ће их 
Ви зан тин ци до че ка ти са ра до шћу и да ће их у лу ка ма у Ца ри гра ду 
оче ки ва ти фло та од 600 бро до ва. Ца ре вић је по кло ни ма по ку шао да 
кр ста ше убе ди у сво ју при чу.31

Кра јем ју на, кр ста шка фло та се са ца ре ви ћем Алек си јем ис кр-
ца ла код Кон стан ти но по ља. Кр ста ше је та да за те кла сли ка су прот на 
од оне ко ју им је ца ре вић Алек си је пред ста вљао. Ста нов ни ци Ца ри-
гра да су Ла ти не, као и Алек си ја, до че ка ли са не при ја тељ ским рас-
по ло же њем. Во ђе кр ста шког ра та су тек та да схва ти ли да их је Алек-
си је ла гао и да осва ја ње ви зан тиј ске пре сто ни це не ће би ти ни ма ло 
лак за да так. За пад ња ци ма ни је пред ста вљао про блем са мо ста нов-
ни штво, већ и ве ли ке ка ме не зи ди не ко је су окру жи ва ле Кон стан ти-
но пољ. Упра во због тих зи ди на ви зан тиј ски град ни ка да ни је ни био 
осво јен, а у њих се уздао и ви зан тиј ски цар Алек си је III.32 Оно што 

28 Фјо дор Ус пен ски, Исто ри ја ви зан тиј ског цар ства од 11. до 15. ве ка, Бе о град 
2000, стр. 314–315; A. A. Vаsiliev, Hi story of the Byzan ti ne em pi re, стр. 395; Tho mas F. 
Mad den, Cru sa des – The il lu stra ted hi story, The Uni ver sity of Mic hi gan Press, Ann Ar bor 
2004, стр. 106–107.

29 Уго вор је пот пи сан тај но и то у осво је ном За дру.
30 Дужд Дан до ло је овим уго во ром же лео да се осве ти Ви зан ти ји из два раз-

ло га; пр ви раз лог је то што је био за ро бљен од стра не Ви зан ти на ца, то ком с вог 
бо рав ка у Ца ри гра ду. Гр ци су га та да осле пе ли, та ко што су пре ма ње му окре ну ли 
огле да ло ко је је од би ја ло сун че ве зра ке у прав цу ње го вих очи ју. Дру ги раз лог је 
тр го вач ка моћ. Ве не ци ја је та да би ла нај ва жни ја по мор ска др жа ва у Сре до зе мљу. 
Да би што бо ље тр го ва ла, мо ра ла је са ра ђи ва ти са Ви зан ти јом, у ко јој је има ла тр-
жни це за про да ва ње сво је ро бе. За то је Дан до ло и скло пио уго вор са Алек си јем, не 
би ли на та кав на чин за вла дао Сре до зе мљем.

31 Алек си је је та да у ви ду по твр да и нов ча них оба ве зни ца ну дио но вац, јер га код 
се бе ни је имао. На тај на чин је по ку шао да от ку пи по је ди не ви те зо ве, обе ћа ва ју ћи им 
да ће им но вац да ти на кон осва ја ња Кон стан ти но по ља.

32 Ца ри град су мно ги на ро ди по ку ша ли да осво је, али ни ко у то ме ни је ус-
пео. Упра во су ве ли ке ка ме не зи ди не пред ста вља ле про блем да се не ка ко про-
дре у град. Оне су би ле глав ни осло нац од бра не ви зан тиј ске пре сто ни це. Мо жда је 
нај ве ћу опа сност за Ца ри град пред ста вљао на пад Ава ра 626. го ди не, ко ји су та да 
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је та да пред ста вља ло сла бу тач ку Ца ри гра да, је сте од су ство фло те. 
Ви зан ти ја је не ка да ва жи ла за моћ ну по мор ску др жа ву, али је та да 
Ве не ци ја би ла у пред но сти.33

Кр ста ши су, пре на па да на Кон стан ти но пољ, опљач ка ли око ли-
ну, же ле ћи ти ме да на те ра ју Ви зан тин це да при зна ју за ца ра мла дог 
Алек си ја. Ви те зо ви кр ста су пр вен стве но сво је на па де усме ри ли на 
Га лат ску твр ђа ву и ла нац ко јим је за тва ран улаз у Злат ни рог, јер су 
пред ста вља ли нај сла би ју тач ку од бра не. На кон из ве сног вре ме на, 
Га лат ска твр ђа ва је осво је на и пре ки нут је ла нац ко ји је за тва рао 
улаз у Злат ни рог. Ти ме су Ла ти ни мо гли да кон тро ли шу град и да 
ор га ни зу ју оп са ду. Та да је ме ђу ста нов ни штвом Кон стан ти но по ља 
за вла да ло не за до вољ ство због ца ре вог не ре а го ва ња на на па де. Све-
штен ство је на тр го ви ма у сво јим бе се да ма оп ту жи ва ло вла ду за 
из да ју и по зи вало на род да оста не од луч ан у од бра ни сво је ве ре.34 
Под при ти ском све штен ства и на ро да, цар се од лу чио на про бој. 
На пао је кр ста ше, ко ји су би ли уло го ре ни код Вла хе рин ског двор-
ца и Га ла те, и на те рао их на по вла че ње. Ме ђу тим, цар је на пра вио 
гре шку ти ме што је на ре дио да се вој ска по ву че под окри ље зи ди на, 
та ко да је успе шан кон тра на пад за вр шио не у спе хом. На кон на па-
да, цар се од лу чио на срам но бек ство из Кон стан ти но по ља. Са со-
бом је по нео бла го, а оста вио сво ју же ну и де цу.35

Бек ство ца ра Алек си ја III из Ца ри гра да је омо гу ћи ло кр ста ши-
ма да на пре сто по ста ве си на зба че ног ца ра Иса ка, Алек си ја. Ме-
ђу тим, усле ди ло је не што че му се кр ста ши ни су на да ли. На род је 
за ца ра иза брао ста рог Иса ка. Умор ни од оп са де, кр ста шке во ђе су 
мла дом Алек си ју по ну ди ли да по де ли власт са оцем, на шта је он 
при стао. Ме ђу тим, сту пив ши на власт, Алек си је и Исак ни су има-
ли ода кле да пла те дуг кр ста ши ма, јер је све са со бом од нео Алек-
си је III. Због то га кр ста ши ни су до зво ли ли мла дом Алек си ју да на-
пу сти њи хов ло гор, не го су по сла ли Иса ку иза сла ни ке пре ко ко јих 

са чи ни ли са вез са Пер си јан ци ма, Сло ве ни ма и Бу га ри ма. У вре ме оп са де, ви зан-
тиј ски цар Ира кли је се са вој ском на ла зио у по хо ду про тив Пер си је. Због мањ ка 
вој ске, по сто ја ла је опа сност да Ава ри про дру у Ца ри град. Ме ђу тим, због ве ли ких 
зи ди на ни су би ли у мо гућ но сти то да учи не. За то су се од лу чи ли да по мор ским 
пу тем уђу у град. Та да су Сло ве ни у сво јим др ве ним чам ци ма (мо нок си лима) по-
ку ша ли да уђу у Ца ри град, али су ви зан тиј ски бро до ви са мо пре шли пре ко њих и 
на тај на чин за да ли јак уда рац не при ја те љи ма. По сле то га, Ава ри су се по ву кли.

33 Ви зан ти ја је са Ве не ци јом скло пи ла од брам бе ни и офан зив ни са вез 1187. го ди-
не и ти ме сво ју фло ту све ла на ми ни мум.

34 Фјо дор Ус пен ски, Исто ри ја ви зан тиј ског цар ства од 11. до 15. ве ка, Бе о град 
2000, стр. 317.

35 Исто, стр. 317.
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ће по сла ти но вац. Ста ри цар је пре ко њих од го во рио да нов ца код 
се бе не ма. На кра ју су кр ста ши по сла ли Алек си ја, ко ји је ус пео да 
на го во ри свог оца да пот пи ше уго вор у ко јем свог си на про гла ша ва 
ца рем. Ла ти ни су се по на да ли да ће им но ви цар ис пла ти ти дуг.36

Мла ди цар је до вео се бе и ста нов ни штво у ве ли ке про бле ме, 
јер ни је имао ода кле да пла ти дуг. За то је до не се на од лу ка о кон-
фи ска ци ји имо ви не при ста ли ца прет ход ног ца ра, при сва ја њу цр-
кве них дра го це но сти и пре та па њу умет нич ких де ла. Тим нов цем 
је пла ћен са мо део ду га, због че га кр ста ши још увек ни су на пу сти-
ли цар ску пре сто ни цу.

У Ца ри гра ду се све ви ше ши ри ло не за до вољ ство, ка ко код кр-
ста ша због не пла ће них ду го ва, та ко и код Ви зан ти на ца због при-
су ства Ла ти на. За пад ња ци су ства ра ли не ре де по ули ца ма пре сто-
ни це, где је до ла зи ло и до су ко ба са ста нов ни штвом. Ви зан тин ци 
су све ви ше мр зе ли Алек си ја, а мр жња је по ве ћа на ка да се по ја вио 
об у чен у ла тин ску оде ћу, окру жен стран ци ма. Због то га је 1204. 
го ди не при пре мље на по бу на про тив та да шње вла сти, а во ђа је био 
двор ја нин Алек си је Ду ка, зва ни Мур зуфл,37 ко ји је био муж бив ше 
же не Сте фа на Пр во вен ча ног, Ев до ки је.38

У ја ну а ру 1204. го ди не тр го ви Ца ри гра да су се на пу ни ли мо-
на си ма и рад нич ким де лом ста нов ни штва, ко ји су зах те ва ли из-
бор но вог ца ра. Ста ри цар Исак је до пу стио кр ста ши ма да уђу у 
пре сто ни цу, ка ко би за ве ли ред. Де мон стран ти су ди гли по бу ну 
и за ца ра про гла си ли Алек си ја Ду ку, док су отац и син ба че ни у 
там ни цу. Ста ри цар је уско ро умро, док су мла ђег за да ви ли по на-
ре ђе њу Мур зу фла.39

Са смр ћу ца ре ви ћа Алек си ја, кр ста ши су из гу би ли раз лог свог 
до ла ска у Кон стан ти но пољ. Они су би ли све сни да но ви цар не ће 
ис пла ти ти дуг, па су се од лу чи ли да осво је пре сто ни цу и осну ју 
сво је цар ство. Ве не ци јан ци и кр ста ши су под ца ри град ским зи ди-
на ма пот пи са ли уго вор о де о би Ви зан тиј ског цар ства и о ства ра њу 
Ла тин ског.40 За то вре ме, Алек си је Ду ка се при пре мао за на пад, па 
је об на вљао по ру ше ни део гра да, ка ко би се ор га ни зо ва ла од бра на. 

36 Исто, стр. 317–318.
37 Фјо дор Ус пен ски, Исто ри ја ви зан тиј ског цар ства од 11. до 15. ве ка, Бе о град 

2000, стр. 319.
38 Ге ор ги је Остро гор ски, Исто ри ја Ви зан ти је, Бе о град 1959, стр. 390.
39 A. A. Vаsiliev, Hi story of the Byzan ti ne em pi re, стр. 399; Фјо дор Ус пен ски, Исто

ри ја ви зан тиј ског цар ства од 11. до 15. ве ка, Бе о град 2000, стр. 319; Tho mas F. Mad-
den, Cru sa des – The il lu stra ted hi story, The Uni ver sity of Mic hi gan Press, Ann Ar bor 
2004, стр. 111.

40 Ге ор ги је Остро гор ски, Исто ри ја Ви зан ти је, Бе о град 1959, стр. 390.



575

Борис Фајфрић, Латински поход на Константинопољ

У то ку об но ве, кр ста ши су за по че ли на пад. Ви зан тин ци су очај нич-
ки по ку ша ва ли да се поп ну на твр ђа ве, али их је у то ме спре ча ва ла 
ки ша стре ла. Кр ста ши су ус пе ли да осво је јед ну од ку ла и да за па-
ле је дан део гра да. По сле не ко ли ко да на, ви те зо ви кр ста су ушли у 
Кон стан ти но пољ. Алек си је Ду ка је очај нич ки по ку ша вао да на го-
во ри свој на род да се бо ри до смр ти, али без у спе шно. Ви дев ши да 
ће град па сти у кр ста шке ру ке, од лу чио је да на пу сти пре сто ни цу.41 
У град је три јум фал но ушао во ђа кр ста ша Бо ни фа ци је, ко га су Ви-
зан тин ци мо ли ли за ми лост. Ме ђу тим, ка ко је обе ћао сво јој вој сци 
тро днев ну пљач ку, од био је мол бу Ви зан ти на ца. Пљач ка је тра ја ла 
три да на без пре стан ка и ми ло сти. Гр ци се до да нас са пре зи ром и 
ту гом се ћа ју овог до га ђа ја.

Кр ста ши су се, то ком пљач ки, не ми ло срд но оп хо ди ли пре ма 
спо ме ни ци ма, би бли о те ка ма и ви зан тиј ским све ти ња ма. Про ва-
љи ва ли су у хра мо ве, где су по кра ли цр кве не пред ме те и укра се, 
оби ја ли су ки во те са мо шти ма, спа љи ва ли ру ко пи се. Мно ги су се 
на та кав на чин обо га ти ли, а по је ди ни опа ти су ову пљач ку на зи-
ва ли све том. Та ко је је дан опат, по име ну Мар тин, ушао у је дан 
ви зан тиј ски храм тра же ћи цр кве не дра го це но сти. Ту је срео пра-
во слав ног све ште ни ка, од ко га је пре те ћи тра жио да му по ка же 
са кри ве не све ти тељ ске мо шти. Све ште ник му је по ка зао на је дан 
сан дук, јер је ви део да се ра ди о ду хов ном ли цу, не оче ку ју ћи од 
ње га да по чи ни зло чин. Из тог сан ду ка, ла тин ски мо нах је украо 
Хри сто ву крв, де лић др ве та Ча сног Кр ста, кост Све тог Јо ва на Кр-
сти те ља и део ру ке Све тог Ја ко ва.42

Ве ли ки број Ви зан ти на ца је бе жао из гра да, ка ко би се спа си ли 
од смр ти. Ме ђу њи ма су се на шли па три јарх Јо ван Ка ма тир и се на-
тор Ни ки та Хо ни јат. Хо ни јат је де таљ но опи сао сва звер ства ко ја су 
по чи ни ли кр ста ши. Та ко он о кр ста шком раз бој ни штву пи ше:

На дан за у зи ма ња гра да раз бој ни ци су се раз и шли на све стра
не тра же ћи пре но ћи ште и пљач ка ју ћи све што се на ла зи ло у 
ку ћа ма, не устру ча ва ју ћи се пред до ма ћи ни ма а не ке чак и уда
ра ју ћи. С не ки ма су се спо ра зу ме ва ли, а не ки ма су пре ти ли 
због нај ма њег по во да. Све су до би ли или су пак са ми про на шли. 
Део пле на био им је пред очи ма или су им га до не ли до ма ћи ни, 
а део су про на шли са ми Ла ти ни ко ји ни ко га ни су по ште де ли, 

41 Tho mas F. Mad den, Cru sa des – The il lu stra ted hi story, The Uni ver sity of Mic hi gan 
Press, Ann Ar bor 2004, стр. 112–113.

42 Фјо дор Ус пен ски, Исто ри ја ви зан тиј ског цар ства од 11. до 15. ве ка, Бе о град 
2000, стр. 321.
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не да ју ћи вла сни ци ма ни шта за уз врат. За јед нич ки кров и тр
пе за ни су до ве ли до збли жа ва ња, на про тив, по ка за ло се да су 
Ла ти ни сум њи ча ви и не дру же љу би ви, та ко да су на по ни жа ва
ју ћи на чин при во ди ли и про го ни ли сво је до ма ћи не. Због то га су 
њи хо ве ста ре ши не сма тра ле да ће би ти нај бо ље уко ли ко они
ма ко ји то же ле омо гу ће да на пу сте град. Оку пља ју ћи се у гру
пе, ме шта ни су од ла зи ли оде ве ни у дроњ ке, ис цр пље ни не са ни
цом и из мр ша ве ли, слич ни мр тва ци ма и за кр ва вље них очи ју, 
као да из њих ис ти чу ка пљи це кр ви а не су зе. Не ки су ту го ва ли 
због из гу бље ног бо гат ства, док не ки ни су жа ли ли због то га не
го су опла ки ва ли оте ту и осра мо ће ну де вој ку – за руч ни цу или 
су пру гу, и сва ко је ја ди ко вао над сво јом не сре ћом.43

Пре ма цр кви Све те Со фи је, ко ја се од ли ко ва ла све то шћу и 
исто риј ском вред но шћу, ни су ни ма ло по ка за ли по што ва ње:

Ују тро, на кон из ла ска сун ца, уђо ше у Све ту Со фи ју, отво ри ше 
две ри и раз би ше бра ву око ва ну сре бром, и исе ко ше два на ест 
сре бр них сту бо ва, и че ти ри ико но ста са, и ико ну над цар ским 
две ри ма, и два на ест пре сто ла, и ол тар ске пре гра де, а све је 
то би ло на чи ње но од сре бра. Са Све те Тр пе зе от ки до ше дра го 
ка ме ње и би се ре. При гра би ли су 40 пу ти ра, док се кан ди ли ма 
и сре бр ним свећ ња ци ма ни бро ја не зна. По ред не про це њи вих 
са су да, опљач ка ше Је ван ђе ље, кр сто ве и ико не, ко је укло ни ше 
с њи хо вог ме ста и ски ну ше им око ве. Под Св. Тр пе зом про на
ђо ше 40 ве дри ца чи стог зла та, а дра го це но сти ко је су узе ли у 
хо ро ви ма и у ри зни ци не мо гу се ни на бро ја ти. Та ко опљач ка ше 
Све ту Со фи ју.44

Цр кву Све те Со фи је ни су са мо опљач ка ли, не го су у њој учи-
ни ли још го ре ства ри. У храм су уве ли ма гар це ка ко би од не ли 
бла го. До пу сти ли су не ви ној жи во ти њи да уђе у ол тар и на тај 
на чин обеш ча сти све то ме сто. За тим су до ве ли блуд ни цу ко ја је 
се ла на па три јар хов трон, са ко јег је бла го си ља ла. Из осве ће них 
са су да су је ли за јед но са сво јим пси ма, док су Све те Да ро ве ба ца-
ли. Од цр кве них ства ри ко је су по кра ли на пра ви ли су се би по ја-
се ве и ма му зе, а сво јим блуд ни ца ма пр сте ње и на ру кви це. Мо шти 
су ва ди ли из сар ко фа га и ба ца ли из цр кве као не ке вре ће. Мно ге 

43 Исто, стр. 342.
44 Исто, стр. 321.
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ико не су спа ље не, из га же не, исе че не и по ста вље не у ко њу шни-
це уме сто да са ка. Не ке су ико не ко ри шће не за оба вља ње ну жде 
у јав ним кло зе ти ма. По је ди ни римока то лич ки све ште ни ци су у 
то ку бо го слу же ња га зи ли по ико на ма.45 Ова ква не де ла ни су по чи-
ни ли ни му сли ма ни, од ко јих би се ова кав од нос пре ма ико на ма и 
мо шти ма пре мо гао оче ки ва ти.

Кр ста ши ни су има ли по што ва ње ни пре ма мр тви ма, а по себ-
но пре ма пре ми ну лим ви зан тиј ским ца ре ви ма. Ла ти ни су про ва-
лили у крип ту цар ских гро бо ва, ко ја се на ла зи ла у хра му Уче ни ка 
Хри сто вих. Они су отво ри ли гро бо ве и све дра го це но сти са не тру-
ле жних цар ских те ла су узе ли. Ме ђу тим те ли ма се на ла зи ло и 
те ло ца ра Ју сти ни ја на.46

Мно ге ре ли кви је ко је су чу ва не по цр ква ма у Ца ри гра ду су 
укра де не. Све те пред ме те су кр ста ши од не ли на За пад и по кло-
ни ли по је ди ним римока то лич ким цр ква ма, а не ке су са чу ва ли за 
се бе. Та ко је Дан до ло са чу вао мо шти и крст из Вла хе рен ске Бо-
го ро ди чи не цр кве, ам пу лу из Све те Со фи је и Кон стан ти нов крст 
из двор ске Ми ха и ло ве цр кве. Крст ца ри це Је ле не су укра ли Ђе-
но вља ни. Не ки Ве не ци јан ци су по кра ли це ла све ти тељ ска те ла и 
од не ли их сво јим па ро хиј ским цр ква ма по Ве не ци ји. Укра ден је 
ве ли ки број злат них кр сто ва, ко ји су ка сни је од не ти у Ва ти кан. Та-
ко је, на при мер, пап ски ле гат Бе не дикт по слао па пи чи тав то вар 
умет нич ких пред ме та из Кон стан ти но по ља, али су га Угри узе ли, 
та ко да ни је сти гао у Ва ти кан. 47 

Хри сто ви рат ни ци, ка ко су се бе кр ста ши на зи ва ли, ни су по ка-
за ли ми лост пре ма Ви зан тин ци ма. Мно ги Ви зан тин ци су по кла ни 
у цр ква ма, укљу чу ју ћи и све ште но слу жи те ље. Мно ге же не и мо на-
хи ње су обеш ча шће не и про да не у роп ство.

На кон три да на пљач ке и уби ја ња по ули ца ма Кон стан ти но по-
ља, кр ста ши су ме ђу со бом по де ли ли плен. По сле по де ле, на ре ду 
је до шло ор га ни зо ва ње вла сти. Иако је до го вор био да се за ца ра 
иза бе ре Бо ни фа ци је, део њих је од био да гла са за ње га. Мар киз је 
имао на ме ру да се оже ни Иса ко вом удо ви цом Мар га ри том, ка ко 
би ути цао на гла со ве. Ме ђу тим, то му ни је по мо гло. На кон гла са-
ња, за ла тин ског ца ра је иза бран Бал ду ин. Ње гов за да так је био да 
по де ли Цар ство ме ђу кр ста шким во ђа ма, али је по сто јао про блем 
– јер су ве ћи део цар ства још увек др жа ли Ви зан тин ци, због че га 

45 Фјо дор Ус пен ски, Исто ри ја ви зан тиј ског цар ства од 11. до 15. ве ка, Бе о град 
2000, стр. 359.

46 Исто, стр. 351.
47 Исто, стр. 355–356.
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су мо ра ли ор га ни зо ва ти по хо де. У сва ком слу ча ју, па дом Ца ри-
гра да 1204. го ди не ство ре но је Ла тин ско цар ство.

О зло чи ни ма ко ји су кр ста ши по чи ни ли пре ма пра во слав ним 
хри шћа ни ма про чу ло се по све ту. Кр ста шки зло чи ни су по ста ли 
раз лог зазирања пра во слав них од римока то ли ка. Овај до га ђај Ви-
зан тин ци ни ка да ни су за бо ра ви ли и он је глав ни раз лог раз је ди ња-
ва ња ис точ них и за пад них хри шћа на:

Ла тин ски За пад се из ва на сам при бли жио Ис то ку у ви ду та
ла са кр ста шких по хо да. И ту се от крио сав ужас раз је ди ње ња 
и оту ђе ња цр ка ва. Ара пи и Тур ци – му сли ма ни ни ка да ни су 
та ко вре ђа ли грч ко хри шћан ство као ла тин ски по лу вар вар
ски на ро ди. Бо го хул ства Ла ти на над грч ком све ти њом су би ла 
мон стру о зна.48

Зло чи ни, ко је су по чи ни ли хри шћа ни са За па да не мо гу се 
оправ да ти. Ме ђу тим, не мо же мо кри ви цу сва љи ва ти са мо на њих, 
не го и на Ви зан тин це. Од но сно, кри вац је и ца ре вић Алек си је, ко-
ме су у ин те ре су би ли са мо цар ска кру на и сва ужи ва ња ко ја она 
ну ди. Чуд но је са мо ка ко то да ни је био упо знат са мен та ли те том 
за пад них кр ста ша, јер су Ви зан тин ци има ли ис ку ства са њи ма 
још у Пр вом кр ста шком ра ту. У сва ком слу ча ју, на кон па да Ца-
ри гра да у кр ста шке ру ке, Ви зан ти ја ви ше не ће би ти она ко моћ на 
као што је не ка да би ла.

48 А. Кар та шев, „Ује ди ње ње Цр ка ва у све тлу исто ри је“, збор ник тек сто ва Пра во
сла вље и еку ме ни зам, Бе о град 2005, стр. 59.
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lA tIn In vA sIon  
on con stAn tI no Po le

Bo ris Faj frić
Eparchy of Srem

Sum mary: Cru sa des we re a se ri es of re li gi o us ex pe
di ti o nary wars with the sta ted goal of re sto ring Chri
stian ac cess to the holy pla ces in and ne ar Je ru sa lem. 
When the Holy City fell to the Sa ra cens again, du ring 
Sa la din, We stern Chri sti ans star ted the Third Cru sa de, 
which en ded ig no mi ni o usly. Af ter that, the Fo urth Cru
sa de was or ga ni zed. The Cru sa ders, ho we ver, in stead of 
ope ra ting thro ugh Egypt, which wo uld be a bet ter po si
tion, went to Con stan ti no ple in or der to put the young 
Ale xi us An ge lus, son of the de po sed em pe ror Isa ac on the 
im pe rial thro ne. He wo uld, in re turn, pay them a lar
ge sum of mo ney. When the Cru sa ders, be fo re the walls 
of the Byzan ti ne ca pi tal, fo und out that Ale xis had no 
mo ney, they con qu e red Con stan ti no ple. The Cru sa ders 
sac ked the city amid hor ren do us ra pe and mur der. Af ter 
three days of ri ots, they esta blis hed the La tin King dom.

Key words: Cru sa ders, Cru sa des, Byzan ti um, Con
stan ti no ple, Ve ni ce


