
AA cordul pe care cruciaţii l-au semnat cu
Alexios al IV-lea la Zara era imposibil
de satisfăcut de către greci. Cruciaţii

erau conştienţi de importanţa capitală reprezentată de
promisiunile lui Alexios al IV-lea pentru ei şi lumea
occidentală. Probabil că Bonifaciu şi Dandolo ştiau că
acum aveau doi aşi în mânecă: fie Alexios al IV-lea le
satisfăcea doleanţele, fie, având o oaste atît de mare în
faţa zidurilor Constantinopolului, încercau să-l supună.

Flota a plecat spre Corfu, dar fără Bonifaciu,
Alexios al IV-lea şi Dandolo, care au plecat cu cinci zile
întârziere. La Dyrrachion, cetăţenii greci l-au întâm-
pinat foarte bine pe Alexios al IV-lea, aclamându-l ca
împărat. Totul se schimbă însă la Corfu, unde locuitorii
se revoltă împotriva lui Alexios al IV-lea, lucru care îi
face pe cruciaţi să se întrebe dacă actul pe care plănuiau
a-l comite merită osteneala1. Aici, la Corfu, are loc
semnarea acordului dintre Alexios al IV-lea şi cruciaţi,
păstrându-se acelaşi conţinut ca şi la Zara2. La Corfu
primirea a fost ostilă. Anonimul din Halberstadt arată

că mitropolitul insulei le-ar fi spus cruciaţilor că
întâietatea Romei în chestiuni religioase se reduce la
rolul soldaţilor romani în răstignirea lui Iisus3. O mare
parte din oaste şi-a manifestat intenţia de a pleca spre
Brindisi şi de acolo în Siria. Au rămas cu armata doar
după ce baronii le-au jurat că îi vor lăsa să plece oricând
vor dori aceştia pe viitor4.

Papa nu a fost prea încântat de plecarea la
Constantinopol, cel puţin aşa reiese dintr-o scrisoare
adresată lui Monferrat pe 20 iunie. Inocenţiu al III-lea
le cerea cruciaţilor să-i pedepsească pe cei care
devastau Ţara Sfântă şi să nu se implice în treburile
interne ale Bizanţului. Singurul lucru pe care trebuiau
să-l facă era acela de a spera ca împăratul de la
Constantinopol să-şi ţină promisiunea şi să-i
aprovizioneze pentru expediţia lor ulterioară spre Ţara
Sfântă. Papa menţinea excomunicarea veneţienilor şi îi
sfătuia pe cruciaţi să nu intre în vreo luptă alături de
aceştia5. Indiscutabil este faptul că armata cruciată
scăpase demult de sub controlul papalităţii, iar acţiunile
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lor se desfăşurau cu sau fără voia papei. Gunther de
Pairis afirma că papa a rămas consternat la auzul veştii
că baronii hotărâseră să deturneze cruciada spre
Constantinopol. Papa gândea că diavolul în persoană se
amestecase ca să eşueze expediţia. Gunther precizează
că Inocenţiu al III-lea, ca toţi predecesorii săi de la
schisma din 1054, detesta Constantinopolul. Cu
siguranţă că el voia să vadă acest oraş cucerit de o
armată catolică, dar se temea de o înfrângere a
cruciaţilor, spunând că flota de la Constantinopol este
prea puternică pentru ei. În final îi autoriză pe cruciaţi
să se ducă să procure hrană de la marginile Imperiului
bizantin. Abatele Martin, care nu vroia să fie martorul
căderii unui oraş creştin, îl rugă pe papă să-l lase să
abandoneze cruciada. Dar Inocenţiu al III-lea refuză şi
porunci abatelui să se alăture restului armatei. La 25
aprilie 1203, după relatarea lui Gunther, Martin şi
mesagerii sosiră la Acra. Acolo fură victimele unei
epidemii de ciumă şi, în noiembrie 1203, ai unui atac al
sarazinilor. Martin hotărî să caute ajutor (în tovărăşia
unui anumit Conrad de Schwarzenberg) la cruciaţii
plecaţi la Constantinopol. Dar aceştia din urmă erau şi
ei în dificultate şi nu îi puteau da ajutor. (Ei îi
restabiliseră în funcţii pe Isaac al II-lea şi pe fiul său,
care fusese încoronat împărat sub numele de Alexios al
IV-lea, dar poporul din Constantinopol începea să se
revolte împotriva celor doi împăraţi)6.

Revenind la Inocenţiu şi la scrisoarea lui adresată
cruciaţilor, Helmut Röscher consideră că papa ghicise
intenţia cruciaţilor de a ataca Constantinopolul. Papa

nu voia ca armata cruciată să intervină în treburile
împăratului Bizanţului; de aceea repeta interdicţia de a-
i face răspunzători pe creştini. Röscher este de părere
că papa voia ca aceia care răspunseseră apelului sau
îmbrăţişaseră crucea să se consacre doar cauzei
Pământului Sfânt7.

Aşadar, armata cruciată se îndrepta spre
Constantinopol, unde a ajuns la 24 iunie 1203.
Împăratul Alexios al III-lea nu făcuse nici un fel de
pregătiri împotriva ajungerii cruciaţilor la
Constantinopol. Armata imperială nu se recuperase
după dezastrele suferite în ultimii ani ai domniei lui
Manuel. În marea ei majoritate era formată din
mercenari. Regimentele france nu puteau fi de
încredere într-un asemenea moment, cele slave şi
pecenege erau loiale atâta timp cât erau plătite, iar
garda varegilor, cunoscută pentru loialitatea faţă de
împărat era acum în subordinea unui uzurpator. 

Cruciaţii au fost surprinşi că au găsit porţile închise
şi nimeni nu-l întâmpinase pe Alexios al IV-lea, care,
după spusele lui, urma să fie aclamat. Până la urmă,
după o încercare eşuată, cruciaţii au reuşit să pătrundă
în strâmtoarea Cornului de Aur, după ce cuceriseră şi
turnul Galatei8.

Choniates îl acuză dur pe Alexios al III-lea,
deoarece, deşi a aflat că armata cruciată se apropia de
capitală, nu a făcut nimic pentru a-şi pregăti apărarea
oraşului. Dimpotrivă, interzise tăierea arborilor pentru
construcţia de vase şi întărirea flotei9. După părerea
istoricului grec, cruciaţii s-au oprit la Corfu, nu pentru
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a-l aştepta pe Alexios al IV-lea, ci pentru a încerca să
cucerească insula. După ce au văzut că nu reuşesc, se
hotărâră să pornească spre Constantinopol, fiindcă
toată lumea în Europa de Est ştia că Imperiul roman
era foarte slăbit şi deci nu va opune mare rezistenţă10.

În momentul cuceririi turnului de la Galata,
Villehardouin şi De Clari subliniază violenţa anumitor
bătălii. De Clari consacră şase capitole luptei pentru
cucerirea Constantinopolului şi prezintă grandoarea
armatei cruciaţilor în momentul apariţiei acestora la
Constantinopol11. Foarte posibil este ca cei doi
cronicari să exagereze, dacă e să ne luăm după
Choniates, care subliniază slaba apărare a oraşului.

Choniates relatează că împăratul Alexios al III-lea
nu participă la apărarea oraşului, ci chiar avusese
intenţia să fugă încă de la începutul asaltului. Apărarea
a fost catastrofală. Din timp în timp, câţiva apropiaţi ai
împăratului ieşeau cu mici trupe ca să se măsoare cu
asediatorii şi să le dovedească acestora că oraşul nu era
complet gol. În timpul acestor lupte, doar un ginere al
împăratului, Theodor Lascaris, îşi arată vitejia. Pisanii
care trăiau la Constantinopol îi ajutară pe greci să-şi
apere oraşul. Când cruciaţii pătrunseră în oraş şi
declanşară un incendiu, locuitorii din Constantinopol îl
făcură pe Alexios al III-lea responsabil de dezastru.
Pentru a evita să-şi mai atragă şi alte reproşuri ale
poporului său, împăratul se arătă asediatorilor însoţit
de o puternică trupă înarmată, dar nu îndrăzni să atace
şi la scurt timp fugi. 

După fuga împăratului, locuitorii din
Constantinopol erau convinşi că latinii aveau să pună
mâna pe oraş. De aceea, nu ceruseră nici unuia dintre
apropiaţii lui Alexios al III-lea, pe care, de altfel, îl
considerau trădător, să ia puterea în locul său. În acele
momente, mulţi se gândiră la Isaac al II-lea, pe care de
mult timp vroiau să-l repună pe tron. Astfel, Eufrosina,
soţia lui Alexios al III-lea, şi apropiaţii ei fură arestaţi,
iar Isaac al II-lea fu din nou proclamat împărat12. Isaac
al II-lea trimise atunci mesageri pe lângă cruciaţi,
pentru a-l cere pe fiul său, dar latinii nu vroiau să-l lase
pe Alexios al IV-lea să se alăture tatălui său atâta timp
cât acesta n-ar fi jurat să plătească ceea ce fiul său
promisese13. Aici, şi Villehardouin şi de Clari sunt de
acord cu Choniates, relatările lor prezentând acelaşi
lucru, şi confirmă faptul că Isaac al II-lea a acceptat
tratatul semnat de fiul său14.

Choniates povesteşte că marele incendiu, care a
distrus aproape jumătate din oraş, se declanşase în
timpul unei expediţii de pedepsire a veneţienilor, care
se aliaseră cu pisanii împotriva sarazinilor ce trăiau la
Constantinopol. După incendiu, Isaac al II-lea
continuă să topească odoarele bisericii pentru a-i plăti
pe cruciaţi, care risipeau aceşti bani fără ca măcar să
aibă remuşcări. Autorul grec vorbeşte, de asemenea, de
expediţia militară a lui Alexios al IV-lea şi a cruciaţilor
în Tracia15.

Repunerea pe tron a lui Isaac al II-lea, asociat de

data aceasta cu Alexios al IV-lea, nu va rezolva
problema. Obligaţiile pe care şi le asumaseră faţă de
cruciaţi erau imposibil de satisfăcut, iar Imperiul nu
avea acea unitate internă între provincii, care îl făcuse
să reziste atâtea secole împotriva invadatorilor.
Separatismul local va constitui un factor esenţial acum,
lipsa coeziunii nelăsând nici o şansă
Constantinopolului. Alexios al IV-lea nu era apreciat
nici în provincii, expediţiile sale din Tracia s-au încheiat
cu succese minore, iar populaţia îl ura, preferând un
împărat slab, ca Alexios al III-lea, în schimbul unuia
care era marioneta latinilor16.

Pe lângă problemele pe care le avea cu conaţionalii
săi, Alexios al IV-lea a descoperit că nu va putea să-şi
onoreze obligaţiile pe care şi le asumase în faţa
cruciaţilor. Împreună cu tatăl său, a strâns jumătate din
cele 200.000 de mărci de argint. Veneţienii au fost
răscumpăraţi de suma pe care le-o datorau cruciaţii17.
Disperat, tânărul împărat asociat a început să strângă
bani expropriind moşiile private ale familiilor
aristocratice, în special ale acelora care i-au fost fidele
predecesorului său şi, cum am văzut la Choniates, mai
devreme, a topit odoarele bisericilor. În legătură cu
uniunea bisericilor, nici împăratul, nici patriarhul nu
erau decişi a respecta tratatul falimentar realizat de
Alexios al IV-lea. În februarie 1204, papa adresează o
scrisoare cruciaţilor în care le cere să-şi spele păcatele,
prin străduinţa pe care trebuie să o arate în încercarea
de a reîntoarce biserica fiică greacă la cea mamă
romană. Papa specifica cererea ca armata cruciată să-şi
continue obligatoriu călătoria, cu scopul precis de
eliberare a Ţării Sfinte18.

În opera sa, Niketas subliniază cel mai bine
decăderea în care se afla instituţia imperială la începutul
secolului al XIII-lea. Dacă Alexios al III-lea fugise în
toiul nopţii, lăsând fără apărare Constantinopolul,
Alexios al IV-lea se ducea adesea în tabăra cruciaţilor să
bea, să joace zaruri cu ei, târând astfel Imperiul
bizantin în noroi. El subliniază totodată că cei mai
onorabili dintre cruciaţi vedeau cu ochi răi acest
comportament, la fel şi locuitorii Constantinopolului.
În Tracia el nu urmărea a supune oraşele care îi mai
dădeau ascultare lui Alexios al III-lea, ci îl interesa a
impune grele tributuri acestor oraşe, ca să poată
continua să-i plătească pe latini. În acest timp, Isaac al
II-lea, neiubit de popor, s-a înconjurat de călugări,
care-i preziceau că va întineri şi-şi va regăsi vederea şi
puterea. Tensiunea crescu în sânul populaţiei din
Constantinopol19.

Relaţiile între cruciaţi şi bizantini s-au schimbat
dramatic în momentul întoarcerii armatei cruciate în
noiembrie. Cu ceva timp în urmă, un grup de latini
atacase o moschee în Constantinopol. Populaţia locală
a sărit în ajutorul musulmanilor, iar conflictul, la
început izolat, s-a extins în zona portului, unde câteva
vase latine au fost incendiate. Aproape toţi latinii din
oraş s-au refugiat în zona Cornului de Aur, în tabăra
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cruciată. Aşadar o confruntare era inevitabilă, dacă e să
ţinem cont de relaţiile dintre bizantini şi latini din
ultimii douăzeci de ani20. Poporul distruse statuia antică
a Atenei pentru că i se părea că ar chema latinii, fiindcă
avea capul orientat spre vest. Alexios Dukas,
supranumit Murzuphlos, era singurul care se opunea
deschis cruciaţilor. Acesta spera să-şi asigure sprijinul
poporului, având ambiţia să devină împărat. Poporul se
revoltă şi se uni pentru a alege un nou împărat. În acel
moment, nobilimea refuză să se pronunţe, fiind sigură
că armata cruciată îl va ajuta pe Alexios al IV-lea să-şi
păstreze puterea prin forţă. Astfel, poporul îl proclamă
împărat, paradoxal, împotriva voinţei sale pe un tânăr
numit Nicolas Kanibos. În acest timp, Isaac al II-lea,
bolnav, era pe moarte. Speriat, Alexios al IV-lea îl
cheamă pe Bonifaciu de Montferrat în ajutor, cu
gândul să lase armata cruciaţilor să intre în palat.
Murzuphlos interveni atunci, în noaptea de 25 ianuarie.
Profitând de încrederea ce i-o arăta Alexios al IV-lea, el
puse mâna pe tânărul împărat şi-l ucise21.

Devenit împărat, Murzuphlos continuă să lupte
împotriva cruciaţilor şi puse să se întărească zidurile
Constantinopolului. Deoarece îşi conducea el însuşi
trupele la luptă, poporul îl aprecia. Dar curtenii
obişnuiţi să trăiască în lux şi trândăvie îndurau cu greu
asprimea. Încercarea de a încheia pace între Dandolo şi
Murzuphlos va fi sortită eşecului; în timpul
întrevederii, împăratul fu atacat de cruciaţi şi se salvă
prin fugă22.

Primul atac al cruciaţilor, dat la 6 aprilie, a fost
respins cu mari pierderi. Villehardouin şi Choniates
indică ca dată a atacului ziua de 9 aprilie. Încercarea
vaselor greceşti de a bloca flota veneţiană în Cornul de
Aur a fost sortită eşecului, iar trupele inamice au reuşit
să ajungă în spatele zidurilor. Principalul asalt s-a dat
împotriva cartierului Blacherne, ale cărui ziduri dădeau
în strâmtoarea Cornului de Aur. S-a creat o breşă în
zidul exterior, iar în momentul când apărarea încerca
blocarea la zidul interior, în urma unui accident sau a
unei trădări, a izbucnit un incendiu care i-a blocat pe
greci. Defensiva nu a mai rezistat, iar francii şi
veneţienii au intrat în oraş. După doar trei zile de asalt,
rezistenţa se prăbuşi. În zadar încercă Murzuphlos să
ridice populaţia împotriva latinilor; nimic nu se mai
putea face, astfel că fugi de-a lungul zidurilor de la
Poarta de Aur23.

După fuga lui Murzuphlos, doi tineri, Theodor
Lascaris şi Constantin Dukas, au vrut să ia puterea.
Fiind de valori egale, poporul neputând să decidă, s-a
hotărât să se tragă la sorţi. În final, Lascaris a fost cel
ales. Împreună cu patriarhul, Lascaris făcu tot posibilul
să adune trupe, dar, văzând că nimeni nu era pregătit să
lupte cu latinii, plecă împreună cu patriarhul pe un
vapor spre Asia24. Până în dimineaţa următoare, dogele
şi cruciaţii de frunte erau deja instalaţi în Marele Palat,
iar soldaţilor li s-a îngăduit să-şi petreacă următoarele
trei zile jefuind oraşul. Constantinopolul nu rezistase

decât trei zile atacului cruciat. Bastionul creştinătăţii
din trecut nu a mai făcut faţă încă unui atac. După ce
s-a confruntat cu atâtea primejdii în secolele trecute şi
a fost supusă la numeroase asedii, de această dată
capitala a fost cucerită de două ori în mai puţin de un
an. Decăderea Imperiului era dramatică. În ciuda
incapacităţii sale politice şi militare de a se organiza la
acea dată, bogăţiile care se găseau la Constantinopol
erau incomensurabile. Comorile acumulate timp de
aproape 1000 de ani erau acum în mâinile latinilor şi la
bunul lor plac de a le folosi. Despre uriaşele bogăţii,
tezaure, opere de artă, capodopere arhitectonice ne
vorbesc cel mai bine sursele.

Choniates descrie jaful amarnic care s-a abătut
asupra Constantinopolului. Cruciaţii începură să
jefuiască oraşul şi nimic nu-i mai oprea. Cu toate că
promiseseră să respecte bisericile, preoţii şi femeile, ei
distrugeau lăcaşurile sfinte, violau femei şi călugăriţe şi
ucideau bătrânii. De-a lungul povestirii cronicarului
grec se resimte toată oroarea şi barbaria acestui jaf. Se
remarcă şi ura pe care Niketas o nutrea pentru latini,
care-şi spuneau reprezentanţi ai adevăratei credinţe şi
care juraseră pe cruce că nu-i vor ataca pe creştini.
Cruciaţii, care luând crucea se dedicaseră unei cauze
sfinte, nu gândeau decât să jefuiască şi să distrugă.
După povestirea jefuirii Constantinopolului, Choniates
lasă să se înţeleagă că nu mai vrea să întâlnească aşa
ceva. Pentru el, barbarii latini nu meritau a li se
consacra o istoriografie25.

Din relatarea lui Gunther de Pairis, care urmează
istoria abatelui Martin de Pairis, reiese că cel din urmă
a participat la jefuirea oraşului, punând mâna pe multe
relicve. Odată cu cucerirea şi jefuirea
Constantinopolului, Martin de Pairis, convins că
planificata cruciadă nu va mai avea loc, preferă să se
întoarcă la mănăstirea lui. Mai întâi se duse la Acra,
apoi, pe mare, se întoarse în tovărăşia episcopului de
Halberstadt.

Gunther de Pairis a dat în a sa Historia
Constantinopolitana o viziune personală, influenţată
desigur de abatele Martin. Căderea Constantinopolului
este văzută ca o pedeapsă divină. Dumnezeu ar fi
pedepsit oraşul pentru orgoliul şi bogăţia sa. Mai mult,
el spune că această cucerire a Constantinopolului, care
era „duşman“ oarecum al Romei, trebuia să-i facă
plăcere lui Dumnezeu. Gunther justifică prădarea
oraşului ca o necesitate. Lucrurile aflate acolo nu erau
meritate de greci şi era normal ca acestea să revină la
biserica romano-catolică.

Cronicarul ia apărarea lui Alexios al IV-lea, când
acesta începuse să aibe probleme cu poporul.
Călugărul afirmă că tânărul împărat era necăjit că nu-şi
putea plăti datoria faţă de cruciaţi şi că nu putea să-şi
arate recunoştinţa faţă de Filip de Suabia. Gunther lasă
în seama celorlalţi grija de a judeca acest eveniment,
cucerirea Constantinopolului. În ceea ce-l priveşte, el
califică drept grandioasă supunerea capitalei bizantine,
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şi nu-şi ascunde admiraţia pentru mâna de oameni care,
cu ajutorul lui Dumnezeu, au pus stăpânire pe un oraş
pe care nimeni până atunci nu-l putuse cuceri. El face
aluzie la Iliada lui Homer şi zice că o mână de oameni
a fost mai mult decât o mie de troieni în zece ani.
Gunther spune că Homer a colorat adevărul cu
minciuni pentru a face isprăvile de arme ale eroilor săi
şi mai extraordinare, dar că el, Gunther, n-a făcut decât
să povestească simplul adevăr26.

Villehardouin remarcă numeroasele pietre
nepreţuite găsite, farfurii din aur şi argint, haine de jder
şi de sângeap, iar ce se găsea în visteria palatului
Boukoleon nu se putea număra, nici şti.

Villehardouin mărturiseşte că de când este lumea
nu s-a aflat atâta pradă la un loc, într-un oraş27.

Robert de Clari este şi el copleşit de bogăţiile pe
care le-a găsit la Constantinopol. Uriaşele cantităţi de
aur, argint sau bijuterii nu puteau fi găsite în nici un alt
oraş al lumii. Nici în cele mai bogate patruzeci de oraşe
din lume nu se putea găsi aşa o bogăţie28.

Pe lângă jefuirea comorilor ecleziastice, cruciaţii au
doborât statui de bronz, artefacte nepreţuite care datau
încă din antichitate. Cei patru cai de bronz, aflaţi
deasupra porţilor hipodromului, au fost furaţi de
Enrico Dandolo. Majoritatea lucrurilor de artă au fost
furate, în ciuda interdicţiei care s-a pus la scurt timp
după cucerire, anume ca toate bunurile să fie
depozitate în trei biserici, urmând a fi apoi împărţite29.

Anonimul din Soissons justifică aceste furturi,
spunând că această cruciadă a fost sancţionată de
Dumnezeu. Cruciada a fost dusă într-un spirit de
penitenţă şi a fost o victorie substanţială pentru
creştinătate. Relicvele aduse înapoi de Nivelon au fost
o favoare divină pe care au primit-o cruciaţii30.

Autorul lui Devastatio Constantinopolitana spunea că
această cruciadă a fost doar o serie lungă de încălcări de
promisiuni, nu doar de către Alexios al IV-lea, ci şi de
către bogaţii cruciadei, care i-au năpăstuit pe săraci. El
îi pune în permanenţă în balanţă pe săraci cu bogaţii şi
spune că succesul cruciadei contrasta vizibil cu sărăcia
şi mizeria în care trăia grosul armatei. Prin opiniile
exprimate în lucrarea sa, el se apropie de Robert de
Clari31.

După cum vedem, în urma devastării oraşului şi a
capturării prăzii au existat destui nemulţumiţi şi în
rândul cruciaţilor. Villehardouin spune că suma de bani
colectată a fost mai întâi împărţită între franci şi
veneţieni. Conform pactului, care fusese semnat în
martie, veneţienii urmau a primi trei sferturi din cele
200.000 de mărci de argint şi cruciaţii un sfert. Totuşi,
cronicarul ne spune că, după o divizare egală, francii le-
au oferit veneţienilor 50.000 de mărci de argint. După
ce au plătit, francii mai aveau 100.000 de mărci pentru
a-i împărţi între ei. Prin urmare, totalul a urcat la
300.000 de mărci de argint32. Împărţirea prăzii a atras
cavalerilor săraci numai probleme, ei fiind nedreptăţiţi.
De Clari are resentimente faţă de conducătorii

cruciadei pentru nedreptatea de care au dat dovadă.
Dacă iniţial suma calculată pentru un cavaler era de 400
de mărci, în urma jafurilor aceasta a ajuns la 20 de
mărci33.

Cum am văzut şi în Devastatio, baronii au fost loviţi
de lăcomie şi, după ce au pus mâna pe palate şi pe cele
mai numeroase bogăţii, nu au mai vrut să le împartă cu
micii cavaleri. Uriaşele comori adunate în Bizanţ pe
parcursul a aproape unui mileniu au fost ruinate şi
distruse, în mai puţin de o săptămână. Tragedia
Imperiului bizantin era acum completă.

Cronicarii critică lăcomia soldaţilor, aceasta fiind,
după părerea lor, cauza prăbuşirii ulterioare a
cuceririlor cruciate de la 1204. Robert de Clari vede
înşelătoria baronilor asupra soldaţilor ca cea mai mare
nenorocire care s-a abătut asupra oastei34.
Villehardouin îi critică la rându-i pe cruciaţi, care, după
cucerire, datorită lăcomiei au distrus măreţia
evenimentului de la 120435. Opera lui Gunther de Pairis
apare ca o justificare a actelor pe care le-au săvârşit
cruciaţii. Cronica pare a fi o scuză pentru purtarea
cruciaţilor, în primul rând pentru purtarea lui Martin
de Pairis, în numele căruia scrie Gunther această
cronică. El afirmă că veneţienii sunt unicii responsabili
de evoluţia evenimentelor, armata cruciată fiind
obligată să cucerească mai întâi Zara şi apoi
Constantinopolul36.

Helmut Röscher e de părere că Inocenţiu al III-lea
a insistat în permanenţă ca cruciaţii să părăsească
Constantinopolul şi să-şi continue drumul spre Egipt.
Papa nu se gândea că Biserica Ortodoxă va accepta sub
presiunea cruciaţilor să se supună autorităţii papale. De
aceea, el dorea ca armata cruciată să părăsească
Constantinopolul cât mai repede. După încoronarea lui
Balduin, papa s-a bucurat de supunerea Bisericii
Ortodoxe autorităţii sale şi era convins că armata latină
nu va întârzia a porni spre Egipt. Autorul crede că
Inocenţiu al III-lea nu ştia în ce condiţii avusese loc
cucerirea Constantinopolului. Când află amănunte
despre cucerirea oraşului, papa fu indignat, mai ales că
s-a rămas la Constantinopol şi noul imperiu începea să
atragă soldaţi în detrimentul Pământului Sfânt37.

Cucerirea Constantinopolului de la 1204 va
consfinţi ruptura definitivă a celor două creştinătăţi.
Proiectul lui Inocenţiu al III-lea de a asigura securitatea
teritoriilor din Ţara Sfântă nu va avea finalitate. Ca o
sinteză, cruciada a patra a fost marcată de câteva
puncte de cotitură foarte importante: moartea contelui
Thibaut de Champagne, hotărârea de a devia cruciada
prima dată spre Zara, pierderea autorităţii papale
asupra cruciaţilor, hotărârea de a merge la
Constantinopol şi neputinţa împăratului Alexios al IV-
lea de a-şi achita obligaţiile luate faţă de cruciaţi. Se
remarcă un singur învingător din această cruciadă, şi
anume Veneţia. Veneţienii nu erau motivaţi de ideea de
cruciadă, ci erau interesaţi în primul rând de a-şi
valorifica transporturile şi interesele comerciale.
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Republica maritimă de la Adriatica va fi principalul
pion în destrămarea definitivă a celor două creştinătăţi.
Cucerirea de la 1204 va delimita pentru totdeauna cele
două lumi. De acum nici măcar o ipotetică împăcare nu
mai putea fi pusă în discuţie. Evenimentul de la 1204
va consfinţi separarea definitivă dintre ortodoxie şi
catolicism şi ruperea legăturilor dintre creştinii apuseni
şi cei orientali pentru o eventuală uniune a Bisericilor.

Supunerea Constantinopolului de către cruciaţi se
prezintă în cele din urmă ca o consecinţă a politicii
constantinopolitane, bizantinii fiind tentaţi să o
considere ca o intreprindere vizând exclusiv
Constantinopolul. În lumea bizantină, patriotismul
dispăruse, ori luase înfăţişarea apărării regiunilor mai
mult sau mai puţin modeste, care încercau sub
conducerea şefilor locali să stea deoparte de corupţia
constantinopolitană. Dezastrul de la 1204 avea să fie
una dintre consecinţele acestei atitudini şi, la rândul
său, avea să scoată în evidenţă toate slăbiciunile şi
contradicţiile lumii bizantine de atunci. Pervertirea
moravurilor administrative, blocajul mecanismelor sale,
ineficacitatea sistemului său, indiferenţa cetăţenilor,
divergenţele etnice şi diferenţele sociale au făcut
inevitabilă căderea Bizanţului la 120438.
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