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ръстоносните походи представлявали военни и религиозни кампании, организирани по предложение на папството
през периода XI – XV в. Първоначално тяхната основна цел била
да бъдат прогонени селджукските
турци от Светите земи – територията, разположена между брега на Средиземно море и долината
на р. Йордан. Кръстоносците ги
възприемали като свещено място
за християните, тъй като според
преданията Гробът Господен, т.е.
гробницата, в която бил погребан
Иисус Христос, се намирал на северозапад от Йерусалим, недалеко от хълма Голгота. Освен срещу
мюсюлманите, някои от походите
били насочени срещу православни
християни, езичници, еретици и
др.
В края на XII и началото на XIII
в. Византийската империя била управлявана от династията на Ангелите, която я довела до тежка
икономическа и политическа криза. През 1195 г. император Исак II
Ангел (1185 – 1195; 1203 – 1204) бил
свален и ослепен от своя брат Алексий III Ангел (1195 – 1203), който
узурпирал престола. Властването
на новия василевс не се отличавало
съществено от това на предшественика му и реално държавата била
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стокрация. За зла участ на империята неговото царуване съвпаднало
с организирането на т.нар. Четвърти кръстоносен поход, иницииран от предприемчивия папа Инокентий III (1198 – 1216). Идеята за
освобождението на Светите земи
придобила популярност най-вече
във Франция и Северна Италия.

Жофроа дьо Вилардуен

Подготовката на похода започнала на 28 ноември 1199 г., когато редица благородници се събрали
на рицарски турнир във феодалния замък Екри, собственост на

граф Тибо. Той от своя страна управлявал цялата област Шампания (дн. Северозападна Франция),
а по онова време владението му
било смятано за най-голямото и
престижно в цяла Западна Европа. Именно поради тази причина
първоначално се предвиждало той
да застане начело на похода. След
като починал през 1201 г. обаче за
негов заместник бил избран маркграф (маркиз) Бонифаций, владетел на северноиталианската област Монферат. Сред имената на
останалите водачи се отличавали
тези на: Балдуин, граф на Фландрия
(област, обхващаща части от дн.
Белгия, Нидерландия и Франция);
Жофроа дьо Вилардуен, маршал на
Шампания и аналист на похода, автор на творбата „Завладяването
на Константинопол“; Луи, граф на
Блуа (област, разположена на юг
от Париж) и др. Планирало се в армията да бъдат включени общо
4500 рицари, 9000 оръженосци и 20
000 пехотинци. Стратегическият замисъл на кръстоносците бил
да достигнат с кораби до Египет,
откъдето те трябвало да се доберат до Светите земи по суша. По
този начин рицарите се надявали
не само да изненадат селджукските турци, но възнамерявали да
избегнат дългия и несигурен път,
който преминавал през Балканския
полуостров и Мала Азия.

За да осъществят замислите
си кръстоносците разчитали на
помощта на италианската морска
република Венеция. По това време
неин дож (от лат. dux = „вожд“,
„предводител“) бил Енрико Дандоло (1192 – 1205). Независимо от слепотата му и обстоятелството,
че надхвърлял деветдесет години

Енрико Дандоло проповядва свикването на
Четвъртия кръстоносен поход
© Гюстав Доре

(раждането му се отнася към 1107
г.), той бил изключително хитър
и пресметлив. През април 1201 г.
дожът подписал споразумение с
списание „Българска история“ .45

Жофроа дьо Вилардуен, съгласно
което венецианците се задължавали да превозят до Египет 33 500
кръстоносци. Договорът предвиждал още доставка на продоволствия за хората и фураж за конете за
девет месеца. За да изпълнят своята част от него, венецианците
започнали да строят кораби и да
подготвят екипажи. Всичко това
си имало своя цена. Кръстоносците трябвало да им заплатят 85 000
сребърни марки (повече от 20 тона
сребро). Освен това Венеция щяла
да придобие и половината от бъдещите завоевания на Изток.
През лятото на 1202 г. във Венеция се събрала значително по-малка
Превземането на Константинопол
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кръстоносна армия от очакваното
– едва около 4500-5000 рицари и 8000
пехотинци. Кръстоносците имали
и сериозни финансови затруднения.
Те можели да заплатят едва 35 000
сребърни марки. В същото време
венецианците подготвили 50 бойни галери и около 450 транспортни
кораба. Възползвайки се от ситуацията, Енрико Дандоло предложил
вместо да издължат остатъка
от парите рицарите да нападнат
търговския конкурент на Венеция – Зара (дн. Задар в Хърватия),
който по онова време бил унгарско
владение. Повечето от западните
аристократи се съгласили и през
ноември 1202 г. условието на дожа
било изпълнено. Малцина били тези,

които отказали да участват в превземането на Зара. От своя страна
папа Инокентий III възнегодувал
срещу промяната на първоначалните замисли и дори отлъчил от
Църквата всички, които участвали
в превземането на далматинския
град. След няколко месеца обаче той
отменил наказанието и прехвърлил
цялата вина за случилото се на венецианците.
Междувременно синът на
сваления византийски император
Исак II Ангел – Алексий, започнал
да търси съюзници, с които да си
възвърне законно полагащата му се
власт. Той се обърнал за помощ към
своя зет Филип, херцог на Швабия
(дн. Югозападна Германия), който
пък бил братовчед на Бонифаций
Монфератски. По този начин Алексий се опитал да отклони кръстоносците от посоката на похода
и да ги използва за личните си цели.
Той им обещал да поеме целия дълг
към венецианците, да изплати още
200 000 сребърни марки, да изпрати
10 000 души, които да се включат
в кръстоносния поход, да поддържа
500 рицари в Светите земи, византийският флот да транспортира
кръстоносната армия до Египет,
да позволи на папата да получи
власт над Източноправославната
църква и др. Кръстоносците приели
примамливото предложение на Але-

ксий, а официалното споразумение
било подписано на о. Корфу (Керкира) в Йонийско море.
Рицарите от Четвъртия кръстоносен поход достигнали до византийската столица Цариград. Един
венециански кораб успял да скъса
понтонната верига, която защитавала залива Златния рог, разположен между пролива Босфора и Мраморно море, и обсадата започнала...
Тя продължила от 11 юли до 1 август 1203 г. Тези събития принудили
император Алексий III да избяга от
града. Той прекарал остатъка от
живота си в изгнание и безуспешни
опити да си възвърне трона. Властта била поета от слепия му брат
и от неговия син Алексий IV (1203 –
1204). Постепенно Алексий IV осъзнал, че няма как да изпълни обещанията си към кръстоносците, още
повече че хазната била ограбена от
чичо му. Това била причината отношенията му със западните аристократи рязко да се влошат. При
този развой на събитията Енрико
Дандоло, Бонифаций Монфератски,
Балдуин Фландърски и други рицари
се договорили помежду си да унищожат Византийската империя и да
си разпределят плячката и завоеванията. В крайна сметка кръстоносците атакували ромейската столица между 8 и 12/13 април 1204 г. и
я превзели. След като бил завладян,
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градът бил подложен на тридневен грабеж. Много паметници на
античното и византийското изкуство били унищожени, а други били
отнесени в Западна Европа. Според
византийския историк Никита Хониат (1155 – 1217) тези „последователи на Антихриста“ били по-лоши от мюсюлманите, които поне
пощадили християнските църкви в
Йерусалим.
За император на новосъздадената Латинска империя (Романия), която просъществувала през
периода 1204 – 1261 г., бил избран
Балдуин Фландърски. Той преборил кандидатурата на Бонифаций
Монфератски и бил коронован на 16
май 1204 г. в църквата „Св. София“.
Император Балдуин получил по-голямата част от Цариград, както
и областта между Агатопол (дн.
Ахтопол) и Цурул (дн. Чорлу, Турция). Полагала му се и Мала Азия,
която тепърва трябвало да бъде
завоювана.
Втората по големина кръстоносна държава била Солунското
кралство, управлявано от Бонифаций Монфератски (1204 – 1207),
който приел титлата “rex” (крал)
и се признал за васал на латинския
император. Сред възникналите
държавни образувания били още:
Атинското херцогство на бургундския рицар Отон дьо ла Рош († пре48. списание „Българска история“

ди 1234 г.), Ахейското (Морейското)
княжество на Гийом дьо Шампли
(1205 – 1209) и др.

Четвърти кръстоносен поход

Паметник на Балдуин Фландърски в Истанбул

С най-големи териториални
придобивки била възнаградена Венецианската република: три осми
от Цариград, близо една трета от
Тракия, почни половината от Континентална Гърция, Йонийските
острови, дял от полуостров Пелопонес, Византийска Далмация и т.н.
Впоследствие венецианците купили от Бонифаций Монфератски
о. Крит и завладели о. Евбея, Спорадските и Цикладските острови.
Освен това те получили църквата
„Св. София“ и правото да излъчат
патриарх. Това бил Томазо Морозини (1204 – 1211), чиито лични амби-

От военно-религиозна кампания, предприета за освобождаването на Божи гроб от мюсюлманите, Четвъртият кръстоносен
поход се трансформирал във венецианско търговско начинание, което завършило с превземането и
разграбването на византийската
столица Цариград. Тези събития
Върху руините на рухналата опорочили самата същност на кръсРомейска империя се издигнали и тоносното движение и задълбочили
три неовизантийски държави: Ни- конфликта между Православната и
кейска империя, Трапезундска импе- Католическата църква.
рия и Епирско деспотство. В борбата за византийското наследство се
включило и Българското царство.
ции уплашили дори могъщия папа
Инокентий III. Безспорно най-голямата полза за Републиката на св.
Марко била, че унищожаването на
Византийската империя є позволило да се превърне в абсолютен търговски хегемон в Източното Средиземноморие.
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