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Abstract  The young Giovanni Lotario, future Pope Innocent III, was born 
in Anagni in 1160. He was promoted to the rank of cardinal by Pope Clement 
III, his uncle. In 1198 he was elected pope, being animated by the desire to 
impose over the whole Christendom the suzerainty of the city of Rome. He 
preached the Fourth Crusade with a lot of enthusiasm and when the 
Constantinople has been conquered and plundered by the Western cavaliers 
in 1204, he imposed the supremacy of the Church of Rome in the capital of 
the Byzantine Empire. He took hold of the reorganization of the Byzantine 
Church under the authority of the bishops that depended of Rome. Following 
the Fourth Crusade, Pope Innocent III began the policy of forced submission 
of the Eastern Church. 
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Papa Inocențiu al III-lea –  scurte repere biografice
Giovanni Lotario, viitorul papă Inocenţiu al III-lea, s-a născut la Anagni 1 

în  1160 sau 1161, într-o vreme în care Biserica Apuseană era angajată în luptă 
pe trei fronturi: recâştigarea Ţării Sfinte 2, lupta împotriva ereziilor 3 şi propria 
ei purificare 4. El se trăgea dintr-o familie nobilă italiană, Conti, tatăl său fiind 
Trasimondo de Conti, conte de Segni, iar mama lui se numea Clarina 5 şi se 

1  John Godfrey, 1204 A Unholy Crusade, Oxford University Press, Oxford New York Toronto 
Melbourne, p. 32.

2  Era perioada în care cruciadele se bucurau de multă trecere în fața creștinilor occidentali care 
se implicau cu mult entuziasm în campaniile militare de eliberare a Locurilor Sfinte.

3  E vorba de cruciadele îndreptate împotriva albigenezilor şi catarilor care au tulburat profund 
viaţa Bisericii Apusene. A se vedea lucrarea lui J. Derek Holmes şi Bernard W Bickers: „A Short 
History of the Catholic Church”, Burns & Oates, Wellwood, Tunbridge  Wells, 1984, p. 84-86.

4  Joseph Gill, Byzantium and the Papacy: 1198-1400, Rutgers University Press, New Brunswick, 
New Jersey, 1979, p. 9.

5  John Godfrey, op. cit., p. 32.
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trăgea şi ea dintr-o veche familie romană, Scotti 6.  Istoria nu a consemnat mai 
multe informații despre anii copilăriei viitorului papă.  

Tânărul Giovanni Lotario a studiat teologia la Paris, în timpul lui Petru de 
Corbeil 7. În calitatea de  student  a vizitat Anglia, făcând un pelerinaj la mor-
mântul lui Thomas Becket de Canterbury 8. Mai târziu, a studiat şi dreptul la 
Bologna 9, unul dintre profesorii lui fiind vestitul Uguccio de Ferrara 10. Întors 
la Roma, el a devenit canonic, iar la vârsta de 30 de ani a fost promovat car-
dinal de unchiul său, papa Clement al III-lea, fiind titular la biserica Sfinţii 
Serghie şi Vah, pe care a început să o restaureze şi să o înfrumuseţeze. Era un 
canonist de marcă, dar în timpul cât a fost cardinal nu a participat prea mult 
la viaţa publică, ci era înclinat spre studiu şi meditaţie, scriind   tratate de 
teologie, cum au fost cele intitulate Asupra disprețului pentru lume și Misterul 
sacru al altarului. 11 Între tratatele sale mult apreciate se numără și cel intitulat 
„Contemplarea lumii” 12. 

Cu puţin timp  înainte de moartea sa bătrânul papă Celestin al III-lea a 
propus lui Ioan Colonna 13, să fie succesorul lui.  Se spune că papa Celestin 
chiar a sugerat abdicarea în favoarea lui Colonna, dar colegiul cardinalilor nu 
a vrut să audă de aceasta 14. Cardinalii voiau mai mult un om de stat decât un 
geniu religios. La moartea lui Celestin al III-lea, survenită la 8 ianuarie 1198 15, 
cardinalii au ales pe tânărul Lotario Giovanni, în vârstă de 37 de ani, ca suc-
cesor al acestuia. În ochii cardinalilor Lotario părea omul capabil să restaureze 
puterea politică a papalităţii atât în Italia cât şi peste Alpi, să apere drepturile 
religioase împotriva puterii seculare şi să combată ereziile periculoase pentru 
viaţa Bisericii.

Cardinalii au ştiut că el era un om energic, ambiţios și dornic să afirme 
autoritatea papalității și în sfera seculară. Astfel la 22 februarie 1198 el a fost 

6  Antony Bridge, The Crusades, London, 1980, p. 229. 
7  Petru de Corbeil a fost unul dintre cei mai renumiți profesori de teologie ai timpului său.
8  Eamon Duffy, Saints & Sienners. A History of the  Popes, Yale University Press, 1997, p. 110.
9  Gheorghe G. Stănescu, Politica imperialistă a papii Inocenţiu III şi luptele de succesiune dintre 

Staufi şi Welfi, în volumul Studii de Istorie Bisericească Universală şi Patristică, îngrijirea ediţiei, 
studiu introductiv, bibliografie suplimentară şi indice de nume şi locuri de Ioan Vasile Leb, Editura 
Arhidiecezana, Cluj-Napoca 1998,  p. 156.

10  Uguccio de Ferrara a fost profesorul de Drept Canonic al tânărului Lotario de Conti, viitorul 
papă Inocențiu al III-lea,  la Universitatea din Pisa, căruia acesta i-a purtat recunoștință și cinste.

11  P.G. Maxwell – Stuart, Cronica Papilor. Domniile papale de la Sf. Petru până în prezent, 
Editura Enciclopedia Rao, Bucureșri, 2006, p. 105.

12  John Godfrey, op. cit.,  p. 33.
13  Acesta e cunoscut mai bine ca şi cardinal sub numele de Giovanni de St. Paul.
14  *** The Cambridge Medieval History, Planned by J. B. Bury, edited by J.R. Tanner, C.W. 

Previté-Orton, Z.N. Brooke, volume VI, ”Victory of the Papacy”, Cambridge, at the University 
Press, 1936, p. 1.  

15  August Franzen, Remigius Bäumer, Istoria papilor, traducere de Romulus Pop, Editura 
Arhiepiscopiei Romano-Catolice, Bucureşti, 1996, p. 207.
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consacrat şi încoronat ca papă 16. Personalitatea lui Inocenţiu era dinamică, 
mulţi istorici considerând că el a fost un om mai mult admirat decât iubit 17. 
Era un orator desăvârşit şi a avut un bun simţ diplomatic şi politic şi munca 
lui în cancelarie i-a sporit experienţa. Era  şi un om care a dus o viaţă ascetică 
fiind pregătit să înfrunte lucruri mai puţin plăcute. Era un adevărat apărător 
al drepturilor Bisericii apusene pe linia papei Grigorie al VII-lea. Inocenţiu a 
pretins o completă autoritate în problemele bisericeşti (plenitudo potestatis), 
considerându-se „vicarul lui Hristos” pe pământ şi succesorul Sfântului Apostol 
Petru 18.  În concepţia sa, doar papa singur avea „plenitudo  potestatis”  peste 
toţi episcopii şi patriarhii şi peste toate Bisericile. Marea lui ambiţie era să 
facă lumea să recunoască supremaţia scaunului Romei nu numai în materie 
religioasă, dar şi în afacerile seculare 19. Credea, de asemenea, că papalitatea 
putea fi deasupra puterilor lumeşti şi că papa putea fi preot şi rege 20.

Predicarea cruciadei și închegarea primei armate cruciate
Din primele zile ale pontificatului său Inocenţiu al III-lea  a avut în minte 

ideea organizării unei noi cruciade menite să elibereze Locurile Sfinte. Sfârşitul 
cruciadei a treia l-a nemulţumit profund. El considera că trebuiau căutate noi 
resurse pentru o expediţie „sfântă” mai eficace. Pentru aceasta, considera el, 
se impunea luarea unor măsuri în stare să trezească și să anime sentimentul 
religios căzut în amorţeală şi să mobilizeze unitatea de acţiune a creştinilor 21. 
Astfel Inocenţiu face apel către principii creştini să ia Crucea. Enciclicele şi 
proclamaţiile lui pentru indulgenţe s-au făcut în 1198 cu cooperarea ordinelor 
monahale ale cistercienilor şi benedictinilor, în vederea restaurării regatului 
creştin latin în Palestina. Inocenţiu a cerut patriarhului Iersusalimului, episco-
pului de Lidia şi marelui conducător al ordinelor militare, să-l informeze despre 
situaţia din Ţara Sfântă. În același timp  a stabilit relaţii amicale cu regele 
Armeniei, care l-a recunoscut drept episcop universal 22.  

În predicarea cruciadei Inocenţiu a adoptat pasajul biblic din Psalmul 136,5: 
“De te voi uita Ierusalime”,prin care își asuma o responsabilitate înaintea lui 
Dumnezeu, ca și altădată profeții Vechiului Testament. Papa nu a ezitat să 
folosească armele cruciaţilor pentru recucerirea Ţării Sfinte, așa cum a făcut-o 

16  John C. Moore, Pope Innocent III (1160/1161-1216). To Root Up and to Plant, University of 
Notre Dame Press, 2009, p. 25.

17  *** The Cambridge Medieval History..., p. 2.
18  Jeannine Quillet, Cheile puterii în Evul Mediu, traducere de Maria Pavel, prefaţă de Şerban 

Papacostea, Editura Corint, Bucureşti, 2003, p. 51-52.
19  Antony Bridge, op.cit., p.229.
20  Hans Eberhard  Mayer,  The Crusades, translated by John Gillingham, Oxford University 

Press, Oxford, 1972, p. 183.
21  Florentina Căzan, Cruciadele.  Momente de confluenţă între două civilizaţii şi culturi, Editura 

Academiei Române, Bucureşti, 1990, p. 94.
22  *** The Cambridge Medieval History..., p. 16.
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în Sicilia împotriva albigenzilor şi a catarilor sau a saracinilor în Spania. Pentru 
a-și atinge obiectivul Inocenţiu  a scris şi liderilor cruciaţi din Germania în 
vederea câștigării a cât mai mulți susținători ai expediţiei cruciate 23. În timpul 
războiului civil din Germania între Filip de Suabia 24, din casa de Hohenstanfen, 
şi Otto al IV-lea de Brunswick  (Braunschweig), din casa de Welf, papa 
Inocenţiu l-a susţinut pe Otto, pentru că linia lui politică în Italia era diferită 
de  cea a casei de Hohenstanfen 25. Împăratul bizantin Alexios al III-lea 
Anghelos, de asemenea, nu îl susţinea pe Filip, pentru că soţia acestuia, Irina, 
era fiica lui Isaac al II-lea, pe care el l-a înlăturat de la tron.  În această privință 
papa Inocenţiu al III-lea şi împăratul Alexios al III-lea aveau deci o aversiune 
comună faţă de Filip de Suabia. Papa, aşa cum am precizat, ţinea foarte mult 
să recucerească pentru creştinătate Locurile Sfinte ale Palestinei şi a pus toată 
priceperea și tot zelul său pentru organizarea unei noi cruciade, pe care a 
proclamat-o în august 1198 26. 

În încercarea lui de a câștiga cât mai mulți susținători ai demersului său,  
Inocenţiu a privit cu încredere spre Bizanţ în speranţa unui ajutor esenţial 
pentru acest proiect.  El era, de asemenea, determinat să realizeze o reconciliere 
pozitivă între Biserica Ortodoxă din Bizanţ şi Biserica Romei sub supremaţia 
papală. Pentru îndeplinirea acestor deziderate Inocenţiu a făcut numeroase 
chemări către împăratul Alexios al III-lea, dar nu a primit răspunsuri conclu-
dente. Astfel, în primul său an ca papă, Inocenţiu i-a cerut lui Alexios să aducă 
Biserica din Constantinopol în supunere şi comuniune cu Biserica Romei 27 şi 
să facă eforturi pentru a plasa Imperiul său în spatele cauzei pentru războiul 
sfânt declanșat de papalitate: ”Studeas etiam, imo sicut potes efficias ut 
Graecorum Ecclesia redeat ad sedis apostolicae unitatem et ad matrem filia 
revertatur; ut oves Christi ab uno pastore regantur, sicut ei mandatur a 
Domino” 28.  În acelaşi timp a scris şi patriarhului Ioan Camaterus din 
Constantinopol, cerându-i să se supună Romei arătând că Domnul Hristos i-a 
transmis lui Petru nu numai conducerea Bisericii, ci și a întregii lumi și că 
Biserica este una: ” Iloc autem Graecorum populus non attendes, aliam sibi 
confinxit Ecclesiam, si tamen quae praeter unam est, Ecclesia sit dicenda, et 
ab apostolicae sedis unitate reunit nec constitutionem imitatus et inconsutilem 
vestem Domini, cui crucifixorum manus in aliarum vestium bodie, licet frustra, 

23  Jean Richard, The Crusades, translated by Jean Birrell, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1999, p. 243.  

24  Filip de Suabia era fratele  lui Henric al VI-lea.
25  Harald Zimmermann, Papalitatea în Evul Mediu. O istorie a pontifilor romani din perspectiva 

istoriografiei, traducere de Adinel-Ciprian Dincă, Editura Polirom, Iaşi, 2004,  p. 155.
26  John C. Moore, op. cit., p. 59.
27  Papa Inocenţiu al III-lea îi cerea împăratului Alexius al III-lea al Bizanţului  să facă eforturi 

deosebite pentru a întoarce Biserica din Constantinopol la unitatea Scaunului Apostolic al Romei, 
tot aşa precum fiica se întoarce la mama ei.  

28  Innocentii III, Regestra sive Epistolae , Libri I, Migne P.L., CCXIV, col. 325-327.
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contur” 29. În răspunsul dat lui Inocenţiu de către împărat şi patriarh se spunea 
că eliberarea Locurilor Sfinte şi reunirea Bisericilor va veni când Domnul va 
vrea acest lucru. În aceiaşi scrisoare s-a afirmat că dacă ar fi vreo Biserică 
îndreptăţită să se numească „mama Bisericilor”, aceasta ar fi Biserica 
Ierusalimului și nu cea a Romei. S-a condamnat de asemenea inovaţia apuseană 
legată de purcederea Sfântului Duh (Filioque), afirmându-se că nici Sfânta 
Scriptură şi nici Părinţii Bisericii nu vorbesc despre purcederea Sfântului Duh 
şi de la Fiul. La fel nici Evangheliile şi nici Sinoadele Ecumenice nu vorbesc 
de primatul roman.  În problema unirii Bisericilor pe care a cerut-o Inocenţiu, 
i s-a răspuns că aceasta ar fi posibilă numai în urma unui Sinod Ecumenic 30. 

Corespondența dintre Roma și Constantinopol a continuat și în anii următori. 
Inocenţiu a scris din nou Patriarhului la sfârşitul anului 1199, afirmând că 
„Roma este capul şi mama tuturor Bisericilor”. Patriarhul a replicat papei că 
acest fapt nu e precizat în Sfânta Scriptură și a menţionat cele cinci mari 
patriarhate, între care Roma are primatul de onoare, nu pentru prezenţa lui 
Petru acolo, ci pentru că Roma a fost prima capitală a Imperiului 31. În cursul 
anului 1200 au fost mai multe schimburi de replici între papa Inocenţiu şi 
împăratul Alexios al III-lea. Împăratul răspundea pretenţiilor papale de 
supremaţie, că în gândirea şi tradiţia bizantină, Biserica era dependentă de 
puterea seculară. În Răsărit, împăratului îi revenea datoria de a apăra Biserica, 
de a fi protectorul ei, acesta neavând nici o putere să facă schimbări doctrinare, 
el având doar dreptul  de a prezida sinodul. Faţă de aceste puncte de vedere 
bizantine, Inocenţiu a declarat că datoria papei includea mustrarea şi dojenirea 
conducătorilor seculari şi aceştia nu aveau nici o autoritate asupra Bisericii şi 
a slujitorilor ei. Această corespondenţă dintre împărat şi papă punea în lumină 
diferenţele fundamentale între eclesiologia Bisericii Ortodoxe şi a celei 
Apusene 32.

La începutul pontificatului său, Inocenţiu al III-lea nu a fost numai în 
legătură cu Constantinopolul lui Alexios al III-lea, ci şi-a îndreptat atenţia şi 
spre Europa Occidentală, pentru a realiza războiul sfânt de eliberare a Locurilor 
Sfinte. Pentru Inocenţiu nu era nici o problemă în ce priveşte justeţea unui 
asemenea război. Războiul era justificat de legea lui Dumnezeu şi susţinut cu 
argumente din Sfânta Scriptură şi scrierile Sfinţilor Părinţi. Papa Inocenţiu al 
III-lea a făcut cunoscut planul său pentru un război sfânt împotriva saracinilor, 
pentru recucerirea Locurilor Sfinte, în „Scrisoarea generală” adresată 

„29  Ibidem, col. 328.
30  Joseph Gill, op. cit., p. 11.
31  John Godfrey, op.cit., p. 34.
32  Ideea sau noţiunea de „cezaro-papism”, implica subordarea Bisericii faţă de puterea seculară, 

idee care putea fi acceptată de mulţi bizantini, dar care nu putea fi acceptată în lumea apuseană, 
mai ales după conflictul legat de cearta pentru învestitură din secolele XI-XII.  
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arhiepiscopilor apuseni, la începutul lui august 1198, poruncindu-le acestora 
să-i informeze pe episcopii diocezelor în această privinţă 33.  

În scrisoarea de anunţare către patriarhul latin al Ierusalimului, despre 
moartea predecesorului său şi despre alegerea lui în scaunul papal în 8 ianuarie 
1198 34, papa Inocenţiu al III-lea  a anunţat intenţia lui de a lucra pentru cauza 
Ţării Sfinte şi eliberarea Ierusalimului. Tânărul papă asumându-şi responsa-
bilitatea de „cap al creştinătăţii”, a intenţionat să reia conducerea războiului 
sub auspiciile papalităţii. La 15 august 1198 a proclamat noua cruciadă, con-
vocând militia Christi  pentru luna martie a anului 1199. Pentru susţinerea noii 
cruciade, pe o perioadă de doi ani, s-a făcut apel atât la nobili cât şi la orăşeni.  
În apel nu se făcea referire la capii încoronaţi ai Europei apusene, deoarece 
papa intenţiona să păstreze noua expediţie cruciată sub controlul său, iar regii, 
pe de altă parte, erau angajaţi în rezolvarea propriilor lor probleme. Ioan al 
Angliei era în război cu Filip Augustus al Franţei, în timp ce în Germania, 
Filip de Suabia era în război cu Otto, pentru dobândirea tronului. Oamenii 
Bisericii puteau de asemenea contribui fiecare cu oameni sau bani. Celor care 
participau în cruciadă li se ofereau  indulgenţe pentru iertarea păcatelor 35. 

Inocenţiu a încredinţat predicarea cruciadei cardinalilor Soffredo şi Petru 
Capuano, care au fost numiţi „legaţi papali” pentru cruciadă 36. Ei aveau să 
lucreze pentru pacificarea Apusului, prin reconcilierea lui Filip Augustus şi 
Richard I al Angliei. Cardinalul Soffredo a fost trimis la Veneţia să afle ce 
ajutor se putea primi de la veneţieni în vederea acestei expediţii, iar Petru 
Capuano a plecat în Franţa la sfârşitul anului 1198 şi a proclamat cruciada 
papală la întâlnirea episcopilor francezi de la Dijon. Petru Capuano a obţinut 
de la episcopii francezi adunaţi la Dijon, promisiunea de a susţine cu econo-
miile lor noua cruciadă.  Episcopii au promis o contribuţie de 30% din veniturile 
lor 37.  Marile ordine religioase au fost de acord să facă acelaşi lucru, un mare 
număr de cistercieni partcipând la expediţie. Dar o amară decepţie şi dezamă-
gire a papei Inocenţiu  a fost trecerea timpului fără a primi vreun răspuns la 
apelurile pe care le-a făcut pentru sprijinirea cruciadei cu trupe şi cu bani. 
Condiţiile politice din Europa apuseană nu erau însă favorabile organizării 
unei noi cruciade. Filip Augustus, regele Franţei, nu era interesat de proiectul 
papei Inocenţiu III. El fusese cruciat cu puţin timp înainte, în timpul celei de 
a treia cruciade, şi nu mai dorea să întreprindă o nouă expediţie, cu atât mai 

33  Jean Richard, op.cit., p. 243.
34  ***The Blackwell Dictionary of Eastern Christianity, Edited by Ken Parry, David J. Melling, 

Dimitri Brady, Sidney H. Griffith & John F. Healey, Editorial consultant John R. Hinnells, 
Foreword by Rt Revd Kallistos Ware, Oxford, 1999, p. 145.    

35  Donald E. Queller and Thomas F. Madden, The Fourth Crusade. The Conquest of Constantinople.
Second Edition, with an essay on primary sources by Alfred J. Andrea, University of Pennsylvania 
Press, Philadelphia, 1997, p. 1.

36  Jean Richard, op. cit.,  p. 243.
37  John Godfrey, op. cit., p. 36.
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mult cu cât era în divergenţă cu Inocenţiu în problema divorţului său de soţia 
lui de origine daneză Ingeborg. Filip de Suabia al Germaniei era angajat în 
război cu rivalul său la tron, Otto de Brunswick. Ioan al Angliei succesorul 
lui Richard Inimă de Leu, era angajat în luptă cu Filip Augustus al Franţei, 
pentru posesiunile sale continentale 38.  

În toamna anului 1199 încă nu era alcătuită nici o armată şi Inocenţiu a 
reînnoit eforturile sale, încercând să retrezească zelul vechilor cruciaţi. În 
cursul lunilor decembrie 1199 şi ianuarie 1200 au fost trimise scrisori în toate 
părţile lumii catolice.  Creştinilor care luau crucea li se ofereau obişnuitele 
indulgenţe de iertare a păcatelor, proprietăţile lor fiind puse sub protecţia 
Sfântului Petru pe durata absenţei lor. Creştinii care nu luau crucea - spunea 
Inocenţiu - trebuiau să contribuie cu fonduri pentru susţinerea cruciadei 39.  

La începutul anului 1199 Inocenţiu a luat hotărârea de a impune o sumă, o 
cotizaţie, un fel de impozit papal, peste întreg clerul catolic în vederea susţinerii 
cruciadei 40. Papa şi cardinalii au plătit ei înşişi a zecea parte din veniturile lor  
pentru anul următor. Au fost luate şi alte măsuri pentru a câştiga suportul 
financiar pentru Ţara Sfântă. Astfel, în fiecare biserică, a fost pusă o cutie 
pentru ofrande săptămânale, donatorii putând primi iertare de păcate ori săvâr-
şirea unei Liturghii pentru ei. Episcopii au convertit penitenţa în bani pentru 
Ţara Sfântă. Rezultatele  au fost dezamăgitoare până ce fervoarea religioasă 
a fost pusă în mişcare de predica harismaticului Fulk de Neuilly 41. Înainte de 
a dobândi faima lui, Fulk fusese preot la o biserică de ţară, la Neuilly, lângă 
Paris. Cuvântările lui erau îndreptate împotriva faptelor imorale ale contem-
poranilor săi. El a ţinut predici moralizatoare în faţa unor uriaşe mulţimi în 
aer liber, concentrându-şi atenţia  în denunţarea cametei şi a desfrâului. Când 
Fulk a denunţat păcatele şi viciile vremii, el a umplut străzile cu nenumăraţi 
penitenţi. Contextul în care acesta a devenit un predicator al cruciadei rămâne 
neclar. Unii au afirmat că Maica Domnului i s-a arătat  şi i-a încredinţat această 
misiune 42. La 5 noiembrie 1198, Inocenţiu al III-lea l-a autorizat să înscrie pe 
o listă, să-i  înregistreze, în campania lui de predicare, şi pe călugări 43. De 
aceea Fulk a călătorit mult şi a predicat cu mult entuziasm noua cruciadă. 
Predicarea cruciadei de către acesta aminteşte de fervoarea lui Petru Eremitul 
din timpul primei cruciade. El a atins inimile poporului obişnuit, reuşind să 
înregistreze mii de săraci în luarea Crucii. 

38  Ibidem.
39  Ibidem, p. 37.
40  Cecile Morrisson, Cruciadele, Editura Meridiane, Bucureşti, 1998,  p. 66.
41  Edward Gibbon, The History of the decline and fall of the Roman Empire. A new edition, 

with notes, by Dean Milman, M. Guizot, and Sir William Smith, vol. VII, London, 1903, p. 288.
42  Donald E. Qeller and Thomas F. Madden, op. cit., p.2.  
43  John Godfrey, op. cit.,  p. 40.   
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Închegarea unei armate cruciate s-a petrecut la o întrecere cavalerească 
organizată de contele Thibaut de Champagne, la  castelul lui de la Ėcry-sur-
Aisnes 44, în Ardennes, regiune în nordul Franţei, la 28 noiembrie 1199. Acestea 
se întâmplau la cincisprezece luni după ce papa Inocenţiu proclamase cruciada 
şi la un an după ce îl autorizase pe Fulk să predice această cruciadă. Acolo 
erau adunaţi la un turnir, numeroşi cavaleri străluciţi, care îşi încercau bărbăţia 
militară, sau se bucurau de banchet, cântece şi celelalte plăceri care le erau 
oferite de starea lor socială. Dintr-o dată, cavalerii conduşi de contele Thibaunt 
însuşi şi de vărul său, contele Louis de Blois, au fost cuceriţi de entuziasmul 
comun şi au militat ei înşişi pentru o cruciadă. Aceşti doi tineri conţi, în vârstă 
de aproximativ 20 de ani, erau printre cei mai distinşi nobili francezi. Exemplul 
celor doi tineri a încurajat pe mulţi să le urmeze în luarea Crucii. Împreună cu 
aceşti doi conţi şi-au mai pus semnul Crucii încă doi mari oameni de vază ai 
Franţei: Simon de Montfort şi Renaud de Montmirail, ultimul dintre ei fiind 
văr cu conţii de Champagne şi Blois.  Gestul acestor conţi a avut mare răsunet 
în toate ţinuturile. Pe moşia contelui Thibaunt de Champagne  au mai luat 
semnul Crucii: Garnier, episcop de Troyes, contele Gautier de Brienne, Gautier 
de Vignory, Guy de Plessier, Vilain de Nully, Geoffroy de Villehardouin, mare-
şal al ţinutului Champagne, Guillaume de Nully, Jean Foisnon şi mulţi alţii 45. 
Aşadar întrecerea cavalerească de la Ecry a produs  cel dintâi nucleu al armatei 
cruciate. Curând după Ecry, ceilalţi nobili din nordul Franţei, au fost de ase-
menea dispuşi să se alăture războiului sfânt. 

 La 23 februarie 1200 în oraşul Bruges, contele Balduin de Flandra, a luat 
şi el Crucea. Balduin era cunoscut ca un om pios şi drept, milostiv cu cei săraci 
şi generos  cu clerul.  Soţia lui, Maria, sora lui Thibaunt de Champagne, era 
şi ea mişcată de spiritul Postului Paştilor, al sacrificiului, a jertfei Mântuitorului 
Iisus Hristos, şi şi-a asumat şi ea povara cruciadei, alături de soţul ei. După 
aceea, cei doi fraţi ai lui Balduin, Henry şi Eustace şi alţi nobili flamanzi, au 
depus jurământul lor. Contele Balduin de Flandra, probabil cel mai puternic 
dintre toţi vasalii regelui francez, era, la cei 28 de ani ai săi, un conducător 
care  îşi câştigase o reputaţie în toată Europa pentru perspicacitatea lui politică. 
Balduin  îşi dovedise abilitatea militară prin victoria repurtată asupra lui Filip 
Augustus şi se arătase un mare  diplomat, intrând în alianţă cu Anglia, forţând 
pe Filip să accepte prevederile tratatului de la Peronne 46. 

În Picardia, provincie situată în nord vestul Franţei, puternicul conte Hugh 
de Saint Pol, un veteran cruciat, s-a angajat şi el în noua întreprindere cruciată, 
şi mulţi nobili mai mici l-au urmat:Pierre d`Amiens, Eustache de Canteleu, 

44  Steven Runciman, The Eastern Schism: A Study of the Papacy and the Eastern Churches 
During the XIth Centuries, Clarendon Press, Oxford, 1955, p. 145.  

45  Geoffroy de Villehardouin, Cucerirea Constantinopolului, traducere şi note de Tatiana Ana 
Fluieraru, ediţie îngrijită şi prefaţă de Ovidiu Pecican, Editura Limes, Cluj, 2002, p. 26.

46  Donald E. Queller and Thomas F. Madden,  op. cit., p.5.
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Nicolas de Mailly, Guy de Houdain, Anseau de Cayeux, Gautier de Nele și 
alții 47 În Flandra luaseră Crucea Ioan de Nesle, castelanul de la Bruges, Conon 
de Béthume şi Balduin de Beauvoir 48. Villehardouin ne informează că două 
întruniri ale nobililor cruciaţi au fost ţinute în Franţa în vara  anului 1200, 
prima la Soissons, iar cealaltă după două luni la Compiègne 49. Prima întâlnire 
a fost găzduită de episcopul oraşului Nivelon unul dintre oamenii Bisericii 
care s-au înscris cel mai de timpuriu pe listele de înrolare în cruciadă. Întâlnirea 
avea drept scop stabilirea datei plecării şi a rutei pe care o vor parcurge. Pentru 
că încă nu s-a adunat un număr suficient de cruciaţi şi pentru că părerile erau 
împărţite, s-au despărţit fără a lua o hotărâre. La scurt timp s-au întâlnit, cum 
am mai spus, la Compiègne, ca să trateze organizarea şi strategia expediţiei 
care urma. Deşi au fost în dezacord în multe puncte, totuşi, câteva decizii au 
fost luate. Nobilii ţinând cont de eşecul lui Frederick I Barbarossa, de nenu-
măratele dificultăţi ale călătoriei terestre, precum încetineala, oboseala fizică 
etc., au decis să meargă pe mare. Dar cum nici unul dintre ei, cu excepţia 
contelui de Flandra, nu deţinea o flotă, au hotărât să apeleze la unul din marile 
oraşe maritime ale Mării Mediterane.  Întâlnirea s-a încheiat cu un acord de a 
nominaliza pe cei mai buni reprezentanţi diplomatici pe care îi puteau găsi, 
cărora să le dea toate puterile de a acţiona în numele lor în vederea asigurării 
transportului armatei cruciate 50. 

Conţii de Flandra, Champagne şi Blois, au numit şase reprezentanţi în acest 
scop: Geoffroy de Villehardouin 51, Milon de Brébant, Conon de Bethume 52, 
Alard de Maquerean, Jean de Fraise şi Gautier de Gaudonwille 53. Marea încre-
dre a nobililor era pusă în aceşti şase reprezentanţi. Deoarece nici un port 
francez nu era capabil să asigure un număr suficient de corăbii pentru armata 
cruciată, cei şase reprezentanţi au fost nevoiţi să facă o alegere dintre cele trei 
mari oraşe italiene maritime: Genova, Pisa şi Veneţia 54. Cruciaţii francezi au 
ales Veneţia. În ceea ce priveşte alegerea Veneţiei de către cruciaţi, există 
istorici care consideră că papa nu numai că a favorizat alegerea Veneţiei, dar 
chiar a poruncit aceasta, încrezându-se în veneţieni mai mult decât în genovezi 
şi pisani. Inocenţiu chiar îi îndemnase pe veneţieni,  printr-un legat al său, să 
ia Crucea, iar spre sfârşitul lui decembrie 1198, a făcut acelaşi lucru printr-o 

47  Geoffroy de Villehardouin, op. cit., p. 27.
48  Donald E. Queller and Thomas F. Madden, op. cit., p. 6.
49  Geoffroy de Villehardouin, op. cit.,  p. 28.
50  John Godfrey, op. cit., p. 47.
51  Geoffroy de Villehardouin era  în vârstă de aproximativ 50 de ani la  acea vreme şi era foarte 

apreciat pentru înţelepciunea lui, pentru experienţa sa de viaţă, de la el rămânând posterităţii o 
Cronică a celei de a patra cruciade.  Contele de Champagne avea în el cea mai mare încredere.  

52  Conon era membru al ilustrei familii Artois, un renumit şi faimos trubadur şi un veteran al 
celei de a treia cruciade.  

53  Geoffroy de Villehardouin, op. cit., p. 31.
54  Donald E. Queller and Thomas F. Madden, op. cit., p. 7.
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scrisoare adresată acestora.  Scrisoarea respectivă este importantă pentru că 
demonstrează dispoziţia lui Inocenţiu de a face un compromis cu veneţienii, 
pentru a asigura viitorul succes al cruciadei, în ciuda faptului că Veneţia era 
angajată în schimburi comerciale cu Egiptul. Alţi istorici consideră că nu există 
nici o evidenţă că Inocenţiu al III-lea a favorizat Veneţia în detrimentul celor-
lalte porturi maritime italiene. Istoricii americani Donald E. Queller şi Thomas 
F. Madden consideră că această pretinsă poruncă a papei pentru alegerea 
Veneţiei este doar un mit care nu se susţine 55. Un mare grup de istorici s-au 
plasat chiar la polul opus, arătând că se poate alcătui o istorie a plângerilor 
papei împotriva veneţienilor pentru refuzul lor de a abandona tratativele lor 
cu duşmanii creştinătăţii. Istoricii pomeniţi mai sus consideră că papa Inocenţiu 
al III-lea nici nu a încurajat şi nici nu a descurajat alegerea Veneţiei. Preferinţele 
papei în tot parcursul cruciadei nu au prea avut vreo semnificaţie pentru vene-
ţieni. Conducătorii cruciadei au pus la punct problema practică a transportului 
şi şi-au urmat propriul drum, fără a căuta sfat nici la papă, nici la legatul său. 
Veneţia dădea impresia mai mult să fie capabilă să furnizeze ceea ce ei aveau 
nevoie şi astfel reprezentanţii cruciaţilor au decis să meargă acolo 56.            

Devierea cruciadei spre Zara. Atitudinea papei Inocențiu al III-lea
Cavalerii şi trupele cruciate nu s-au îndreptat spre Veneţia în numărul anticipat 

de cei șase  baroni francezi care încheiaseră tratatul. Cu un număr redus de oameni 
cruciaţii nu au putut plăti veneţienilor suma promisă. Ei au achitat doar 51 000 de 
mărci, având o datorie de 34 000 de mărci 57. Astfel Veneţia era într-o situaţie catas-
trofală. Toate resursele Veneţiei fuseseră direcţionate către construirea şi echiparea 
flotei cruciate care număra aproximativ 500 de vase fără a ține cont de cele auxiliare. 
Dogele Enrico Dandolo interzisese toate călătoriile comercilae și a pus întreaga 
Republică să lucreze pentru acest proiect uluitor, care avea să consume resursele 
veneţiene din martie 1201 până în iunie 1202 58. În această situaţie, veneţienii nu 
puteau da înapoi, întrucât ei deja investiseră atât de mult în pregătiri. Ei trebuiau 
să-i ţină uniţi pe cruciaţi dacă doreau să-şi recupereze investiţiile lor. O demoralizare 
în rândul cruciaţilor s-a produs atunci când s-a aflat de vestea morţii lui Fulk de 
Neuilly, popularul predicator al cruciadei. Mulţi dintre cruciaţi luaseră crucea la 
îndemnul acestuia. Moartea lui Fulk la mijlocul cruciadei a fost privită ca o prevestire 
a unui semn rău 59. 

55  Ibidem, p. 8. 
56  Ibidem. 
57  Michael Angold, The Byzantine Empire 1025-1204. A political history, Longman, London 

and New York, 1984, p. 291.
58  Într-o analiză a unui material de arhivă din Veneţia, datând din perioada 1193- 1205, istoricul 

Thomas F. Madden a găsit un declin abrupt în afacerile Veneţiei la vremea pregătirilor pentru 
cruciadă.

59  Donald E. Queller and Thomas F. Madden, op. cit., p. 50
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La sfârşitul lui august, când se părea că armata cruciată era pe punctul de a se 
demobiliza, Enrico Dandolo, a luat crucea şi s-a alăturat mulţimii cu entuziasm. 
Pentru a înlătura suspiciunile în privința obiectivelor expediției Dandolo a decis ca 
împreună cu nobilii săi să ia și ei crucea. Consacrarea începerii expediției a fost 
făcută de către dogele Enrico Dandolo printr-un discurs impresionant în biserica 
San Marco 60. În schimb, dogele, a pretins cruciaţilor să-şi onoreze contractul. 
Cruciaţii nu puteau plăti, iar veneţienii nu puteau renunţa la plată, întrucât ajungeau 
într-un dezastru financiar devastator pentru Republica lor. În această situaţie critică 
pentru ambele tabere, dogele Veneţiei, Enrico Dandolo,  a propus liderilor cruciaţilor 
să fie de acord cu un atac asupra coastei dalmaţiene, contra oraşului Zara 61, care a 
depins de Veneţia, dar care la acea dată era sub protectoratul regelui Ungariei 62. 
Petru Capuano, legatul papal, a obiectat puternic împotriva propunerii de a 
face o expediţie împotriva cetăţii Zara şi a cerut ca cruciaţii să se îndrepte către 
Egipt. Dogele i-a atras atenţia lui Capuano că el a fost acceptat în cruciată ca 
predicator, nu ca legat papal 63. 

În situaţia dată în care cruciaţii nu puteau să-şi plătească datoria dogele 
Enrico Dandolo propune cruciaţilor să fie de acord cu un atac asupra cetăţii 
Zara 64. Pentru mulţi cruciaţi implicarea într-un atac împotriva unui oraş creştin 
părea un lucru foarte detestabil, unii baroni cruciaţi fiind de-a dreptul dezilu-
zionaţi că cruciada se îndrepta spre un oraş creştin. Regele Emeric al Ungariei, 
sub protectoratul căruia se afla Zara, luase şi el crucea şi se bucura de aceiaşi 
protecţie papală ca şi ei înşişi.  Deşi legatul papal Petru Capuano s-a opus 
devierii cruciadei și a atras atenţia că papa Inocenţiu nu ar putea ierta un atac 
contra creştinilor, totuşi, el a dorit să prevină dezintegrarea armatei cruciate 
şi a folosit toată puterea lui de a învinge scrupulele acelora care erau sensibili 
la această hotărâre. În fapt, decizia lui Capuano era compatibilă cu politica lui 
Inocenţiu de a păstra cruciada, adaptându-se situaţiilor pe care el nu putea să 
le schimbe. În vreme ce nu era soluţia perfectă, decizia de a merge spre Zara, 
la urmă, a dat participanţilor o siguranţă că vor putea naviga spre Ţara Sfântă. 
Cardinalul Petru Capuano s-a îndreptat spre Roma pentru a-l informa pe 
Inocenţiu al III-lea despre situaţia cruciaţilor. Capuano avea să-l informeze pe 
papă despre numărul redus al cruciaţilor care au ajuns la Veneţia şi a deciziei 
de a ataca Zara. Capuano i-a raportat papei despre nefericita oportunitate a 
atacului împotriva cetăţii Zara, pe care a încercat să o descurajeze, dar pe care 
până la urmă a fost nevoit să o accepte.  Inocenţiu nu a putut susţine poziţia 
lui Capuano şi a alcătuit o scrisoare care arăta sancţiunile religioase împotriva 

60  Alvise Loredan, op. cit., p. 108.
61  Jonathan Phillips, op. cit., p. 110.
62  Michael Angold, op. cit.,  p. 292.
63  Joseph Gill, op. cit., p.15.  
64  George Ostrogorsky, History of the Byzantine State, translated by Joan Hussey, Oxford, 1956, 

p. 368. 



79Cruciada a patra și deturnarea sensului ei

oricărui cruciat care ar putea ataca creştini şi l-a încredinţat cu ducerea acestui 
mesaj pe abatele de Locedio. Scrisoarea a ajuns la cruciaţi doar atunci când 
aceştia erau în faţa cetăţii Zara.  Robert de Clari arată că scrisoarea a fost citită 
înaintea dogelui și a celorlalți cruciați și că Dandolo a replicat că nici afurisenia 
papei nu-l va împedica să se răzbune pe locuitorii din Zara 65. Sunt istorici care 
arată că papa Inocenţiu al III-lea şi-a făcut chiar un calcul ca scrisoarea lui să 
nu ajungă la cruciaţi în timp util, ci după ce aceştia vor lua cetatea Zara. 
Scrisoarea a ajuns totuşi în pragul declanşării atacului dar cruciaţii au ignorat-
o 66.  De altfel practica atacării pământurilor creștine de către cruciați nu era 
nouă. În 1107 -1108 Bohemond al Antiohiei organiza expediții împotriva 
bizantinilor cu acordul papei Pascal al II-lea 67. La fel a procedat Richard Inimă 
de Leu când a cucerit insula Cipru de la Isaac Ducas Comnenul 68. Acum situația 
era și mai complicată pentru că orașul care urma să fie atacat era sub supunerea 
papei de la Roma 69. Datorită situației în care se aflau cruciaţii au fost nevoiţi 
să-i ajute pe veneţieni la cucerirea cetăţii Zara 70. Flota a ridicat ancora  din 
Veneţia la 8 noiembrie 1202 şi a ajuns la Zara două zile mai târziu 71. 

Când locuitorii cetăţii au văzut înaintea oraşului lor cea mai mare forţă 
navală au fost cuprinşi de teamă, dar s-au pregătit să reziste.  Au închis portul 
cu un lanţ şi au blocat porţile oraşului aşteptând asaltul 72. Galerele veneţiene 
au trecut peste lanţ şi l-au rupt, deschizând calea pentru  corăbiile veneţiene 
să intre în port. Locuitorii din Zara  şi-au dat seama curând că nu vor putea 
rezista unei forţe care le era superioară şi în 24 noiembrie oraşul a cedat 73. 
Zidurile oraşului au fost dărâmate, bisericile profanate şi oraşul a fost împărţit 
între veneţieni şi francezi 74. Interesul veneţienilor şi intenţia lui Dandolo era 
nu numai luarea Zarei, ci aducerea ei sub propria hegemonie.  Având în vedere 
faptul că nu se putea naviga iarna în Marea Mediterană, Enrico Dandolo i-a 
informat pe nobilii cruciaţi că trebuie să ierneze la Zara. Veneţienii s-au aşezat 
în partea dinspre port unde îşi ţineau corăbiile, iar francezii în cealaltă parte 75. 
Când regele Ungariei a auzit că cruciaţii s-au alăturat atacării Zarei a fost foarte 
supărat şi le-a reproşat acest fapt cruciaţilor, iar apoi a făcut o plângere papei 

65  Robert de Clari, Cei care au cucerit Constantinopolul, ediție de Tatiana-Ana Fluieraru și 
Ovidiu Pecican, traducere de Tatiana-Ana Fluieraru, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2005, p. 64.
66  Donald E. Queller and Thomas F. Madden, op. cit., p. 65.

67  Angeliki E. Laiou, Bizanțul și Cruciadele în secolul al XII-lea: de ce a întârziat Cruciada a 
IV-a?, în ”Studii Teologice”, București, seria a III-a, anul V, nr. 2, aprilie-iunie, 2009, p. 260.

68  Jonathan Phillips, op. cit., p. 112.
69  Ibidem. 
70  Steven Runciman, The Eastern Schism...,  p. 146.
71  Idem, A History of the Crusades, volume III, The Kingdom of Acre and the Later Crusades, 

Cambridge at the Univerity Press, London, 1954, p. 115.   
72  Donald E. Queller and Thomas F. Madden, op. cit., p.73.
73  Philip Hughes, A History of the Church, volume two, Sheed&Ward, London, 1948, p. 371.  
74  Donald E. Queller and Thomas F. Madden, op. cit., p. 77.   
75  Geoffroy de Villehardouin, op.cit., p. 57.
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Inocenţiu al III-lea, pledând pentru protecţie în faţa acestor pelerini care îi 
prădau ţinuturile lui. Papa Inocenţiu a denunţat cucerirea oraşului Zara şi i-a 
excomunicat pe cruciaţi 76. Inocențiu a scris cruciaților: ” Attendens siquidem 
ipse hostis aniquus, qui est diabolus et Satanas, qui se ducit universum orbem 
quod majorem charitatem nemo habet quom ut animam suum ponat quis pro 
amicis suis, ut vos tantae charitatis affectu et mercede privaret, contra fratres 
vestros bellum movere vos fecit et signa primum contra fideles populos expli-
care, quatenus sic ei peregrinationis vestrae solveritis primitias et tam vestrum 
quom fratrum vestrorum sanguinem daemonibus fuderitis. Habentes igitur 
faciem non euntis in Hierusalem, sed descendentis potius in Aegyptum, in 
Hierico ab Hierosolymis descendistis et imcidistis idea in latrones, qui et vos 
virtutum spoliarunt amictu et peceatorum plagas imposuerunt spoliatis, nec 
abire atamen voluerunt bactenus nec relinquere semivivos, cum adbuc apud 
vos immissiones per angelos malos fiant, ut tanquam pro necessitatibus vestris 
divertatis ad insulas et in sumptus vestros Christianorum spolia convertatis, 
sicut nuper Jaderam accepimus vos fecisse. Cum enim illuc navigio venissetis, 
signa vestra contra civitatem protinus expandentes, tentoria in obsidione fix 
istis, valloristis undique civitatem et muros ipsius non sine multa effusione 
sanquinis suffodistis. Cumque cives subire cum Venetis judicium nostrum vel-
lent, nec in h oc etiam apud vos potuissent misericordiam invenire, circa muros 
suos Crucis imagines suspenderunt. Sed vos in injuriam Crucifixi non minus 
civitatem impugnastis et cives, sed eos ad deditionem violenta dextera coegistis. 
Debuerant autem vos a tam nequissimo proposito vel reverentia crucis assump-
tae, vel charissimi in Christo filii nostri Henrici, regis Hungarorum illustris, 
et  nobilis vivi Andreae ducis, Iratris ejus, devotio, qui pro terrae sanctae 
subsidio crucis signaculum assumpserunt vel saltem apostolicae sedis aucto-
ritas, quae vobis curavit districtius inhibere ne terras Christianorum invadere 
vel laedere tentaretis, nisi vel ipsi vestrum iter nequiter impedirent, vel alia 
causa justa vel necessaria forsan occurreret, propoter quam aliud agere acce-
dente consilio legati possetis. Ne vero praemissa inhibitio segniter audiretur, 
si qui contra eam venire praesumerunt, eos denuntiavimus excommunicationis 
vinculo innodatos et beneficiis indulgentiae quam apostolica sedes crucesig-
natis indulsit, immunes. Caeterum licet dilectus filius noster Petrus, tituli 
Sancti Marcelli presbyter cardinalis, apostolicae sedis legatus, prohibitionis 
nostrae  tenorem quibusdam ex vorbis exponere curavisset et tandem litterae 
nostrae vobis fuissent publice praesentatae, nec Deo nec sedi apostolicae 
detulistis, sed ut se redderent coegistis miseros Jadertinos. Veneti ergo in oculis 
vestris subverterunt muros civitates ejusdem, spoliaverunt ecclesias, aedificia 
destruxerunt et vos cum eis Jadertinorum spolia divisistis. Ne igitur addatur 
peccato peccatum, et in vobis quod legitur impleatur: Peccator contemnit cum 

76  Steven Runciman, A History of the Crusades..., vol. III, p. 115.
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in profundum venirit vitiorum (Prov. XVIII, 3), universitatem vestram monemus 
et exhortamur attentius et per apostolica vobis scripta mandamus et sub inter-
minatione anathematis districte praecipimus quatenus Jaderam nec destruatis 
amplius quam hactenus est destructa, nec destrui faciatis, ant quantum in 
vobis fuerit pevmittatis, sed nuntiis regis ejusdem ablata omnia restituere 
procuretis Aliaquim, vos excommunicationis sententiae subjacere noveritis et 
a promissa vobis venia remissionis immunes” 77. Cruciații nu au ținut însă cont 
de poziția lui Inocențiu al III-lea 78. Au fost multe discuţii între istorici pe 
marginea bulei de excomunicare a papei 79. Liderii cruciaţi au trimis o delegaţie 
la papă, alcătuită din doi episcopi şi doi cavaleri, să-i explice situaţia  şi să 
obţină iertarea. Delegaţia către papa Inocențiu era alcătuită din episcopul 
Névelon de Soissons, Jean de Noyon, cancelarul contelui Balduin de Flandra, 
Jean de Friaize şi Robert de Boves 80. Robert de Boves a decis să părăsească 
delegaţia şi să se îndrepte spre Acra. Papa a acordat iertarea cruciaţilor francezi, 
veneţienii rămânând în continuare excomunicaţi. Dar cum flota veneţiană era 
necesară pentru a ajunge în Ţara Sfântă, papa nu le-a interzis cruciaţilor cola-
borarea cu veneţienii 81. 

Devierea cruciadei spre Constantinopol. Atitudinea echivocă a papei  
Inocențiu  al III-lea

Criza cruciaţilor s-a amplificat odată cu sosirea la Zara a trimişilor regelui 
german Filip de Suabia (1198-1208) şi a pretendentului la tronul Bizanţului, 
Alexios 82. Alexios era fiul lui Isaac al II-lea Anghelos care fusese orbit şi 
detronat de fratele său Alexios al III-lea. Sora sa Irina era soţia lui Filip de 
Suabia.  În 1201 prinţul Alexios a reuşit să scape din închisoare, dar papa 
Inocenţiu al III-lea a refuzat să-l ajute în cauza lui şi el s-a îndreptat spre 
cumnatul său din Germania. Filip nu a putut să-i dea nici un suport activ. El 
suferise o puternică lovitură în luptele de cucerire a coroanei germane prin 
decizia papei de a-l favoriza pe Otto al IV-lea 83. Trimişii lui Filip de Suabia 
au ajuns la Zara cu propunerea pentru armata cruciată de a-l restaura pe Alexios 
pe tronul Bizanţului.  În schimb prinţul se angaja să plătească o sumă de 200 

77  Innocentii III,  Pontifex Romanus, P.P. Regestorum, Libri V , Migne, P.L.,  CCXIV, col. 
1178-1179.  În loc să ajungeți în Țara Făgăduinței, voi ați fost însetați de sângele fratelui vostru. 
Satana, ispititorul lumii, v-a amăgit (...) Locuitorii Zarei au atârnat de ziduri crucifixe. Nețânând 
cont de Cel Răstignit, v-ați năpustit asupra orașului și l-ați obligat să se predea(...) De frica anatemei, 
opriți-vă din distrugere și dați înapoi trimișilor regelui Ungariei tot ceea ce ați luat de la ei. Dacă 
nu veți face întocmai, să știți că veți atrage excomunicarea și veți fi deposedați de privilegiile oferite 
cruciaților.

78  Alvisie Loredan, op. cit., p. 107.
79  Unii istorici au afirmat că bula de excomunicare a papei a fost doar formală.  
80  Geoffroy de Villehardouin, op. cit., p. 62.  
81  Jean Richard, op. cit., p. 247.  
82  Jonathan Phillips, op. cit., p. 137.
83  Hans Eberhard Mayer, op. cit., p. 187.
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000 de mărci de argint, să-i aprovizioneze cu hrană pe cruciaţi, să asigure un 
contingent de armată de 10 000 de oameni pentru a merge în cruciadă, să 
menţină 500 de cavaleri permanent în Ţara Sfântă 84. Pentru a câștiga și mai 
mult susținerea clericilor apuseni din rândul cruciaților tânărul prinț a promis 
subordonarea Bisericii din Constantinopol  autorității  papale 85. Ca un susţinător 
al cazuei lui Hochenstaufen, Bonifaciu de Montferrat  era de asemenea în 
favoarea acceptării planului 86. Enrico Dandolo a considerat propunerile venite 
din partea prinţului Alexios favorabile. Mulţi istorici moderni îl consideră pe 
Enrico Dandolo ca fiind cel dinâi susţinător al planului de cucerire al 
Constantinopolului 87. 

Dacă liderii cruciaţilor au fost în mare parte de acord cu devierea cruciadei 
spre Constantinopol, nu acelaşi lucru se poate spune despre cruciaţii de rând, 
care au fost miraţi când au auzit aceasta. Cei nemulţumiţi de această întorsătură 
a cruciadei au găsit un reprezentant în abatele cistercian Guy de Vaux-de-
Cernay, care mai înainte se opusese şi atacului îndreptat contra cetăţii Zara 88.  
Abatele de Vaux-de-Cernay şi partizanii lui i-au îndemânat pe cruciaţi să 
meargă direct la Ierusalim pentru a-şi îndeplini jurămintele întrucât braţele lor 
au fost binecuvântate să lupte cu necredincioşii nu cu creştinii. Cei mai mulţi 
episcopi dintre cruciați au considerat restaurarea tânărului prinţ  ca legitimă 
şi dreaptă. Constantinopol era atractiv şi prin relicvele sale sfinte. Încă din 
secolul al VIII-lea Consatntinopolul era cunoscut în Apus ca un oraş sfânt 
renumit ca un centru de pelerinaj pentru mulţimea relicvelor sale sfinte.  În 
cele din urmă, tratatul cu trimişii ambasadei germane a fost încheiat 89. 

La începutul lui aprilie 1203, când iarna era pe sfârşite şi timpul era prielnic 
pentru navigat, cruciaţii au părăsit Zara şi s-au îndreptat spre Constantinopol. 
Bonifaciu de Montferrat şi dogele Enrico Dandolo au rămas la Zara să-l aştepte 
pe prinţul Alexios. Acesta a ajuns la Zara în 25 aprilie şi a fost primit cu mare 
bucurie şi solemnitate de un mic număr a acelora care au rămas acolo 90. Ceilalţi 
cruciaţi navigau spre Corfu unde urmau să-i aştepte pe conducătorii lor şi pe 
pretendentul la tronul Bizanțului.

Între timp papa Inocenţiu a aflat de la legatul său, cardinalul Petru Capuano, 
că cruciaţii se îndreptau spre Constantinopol. La 21 aprilie papa îi scrisese lui 
Capuano exprimându-şi nemulţumirea că oastea cruciată se hotărâse să-l ajute 
pe tânărul Alexios. Papa ştia că clerul era folosit în promovarea aventurii către 
Constantinopol. Există controverse între istorici în ce priveşte atitudinea lui 

84  Robert de Clari, op. cit., p. 83.
85  Charles M. Brand, Byzantium Confronts the West:1180-1204, Harvard University Press, 

Cambridge, Massachusetts, 1968, p. 242.
86  Hans Eberhard Mayer, op. cit., p. 188.
87  Donald E.Queller and Thomas F. Madden, op. cit., p. 84.  
88  John Godfrey, op. cit., p.82
89  Geoffroy de Villhardouin, op. cit., p.61.
90  Donald E. Queller and Thomas F. Madden, op. cit., p.96.
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Inocenţiu al III-lea. Papa ştia despre sprijinul acordat lui Alexios încă din 
aprilie, dar el a aşteptat încă două săptămâni până să trimită scrisoarea pentru 
oprirea acţiunii îndreptată împotriva Constantinopolului. Mulţi istorici s-au 
întrebat de ce papa Inocenţiu a procedat astfel. Unii văd în atitudinea papei de 
a întârzia expedierea scrisorii motive sinistre, argumentând că Inocenţiu în 
fapt a favorizat expediţia înspre Constantinopol din dorinţa de a realiza unirea 
bisericească cu Biserica din Constantinopol, dar incapabil să susţină aceasta 
în mod deschis.  În acord cu această teorie el a aşteptat până ce era sigur că 
porunca lui pentru stoparea expediţiei nu mai putea să ajungă în timp util la 
conducătorii cruciadei şi astfel el a trimis-o numai pentru a fi înregistrată 91. 
Arhiepiscopul Chrysostomos subliniază faptul că ar fi greşit să socotim 
Cruciada a patra ca un simplu accident şi fără nici o legătură substanţială cu 
creşterea puterii papale în lumea medievală 92. 

Papa Inocențiu al III-lea și noii stăpâni ai Constantinopolului
La 13 aprilie 1204 cruciații apuseni au cucerit Constantinopolul 93 și l-au 

supus unui jaf de nedescris 94. Unii istorici moderni au încercat să diminueze 
sălbăticia Cruciadei a patra şi devastarea Constantinopolului de către cruciaţii 
apuseni, căutând să scoată din discuţie această realitate sub acuzaţia de retorică 
naţionalistă a unor cronicari bizantini precum Niceta Choniates sau Nicolae 
Mesarites, care ne-au lăsat mărturii cutremurătoare cu privire le momentul cuce-
ririi și devastării Constantinopolului de către cruciații apuseni. Unii istorici 
încearcă să dovedească nevinovăţia papei Inocenţiu al III-lea în ce priveşte 
atacarea Constantinopolului de către cavalerii Cruciadei a patra. Nu trebuie 
pierdut din vedere faptul că cea de a patra cruciadă, ca şi cea îndreptată împotriva 
albigenezilor, a fost iniţiată de către papa Inocenţiu al III-lea și că acesta a 
sprijinit cu entuziasm întronarea unei monarhii latine în Constantinopol 95. 
Istoricul Wladimir Guettée arăta că atunci când erau în joc prestigiul şi interesele 
papalităţii orice acţiune era permisă: „Suveranitatea papală era marele şi unicul 
ţel. Crimele deveneau virtuţi, de îndată ce autoritatea Sfântului Scaun era pro-
păvăduită şi sprijinită” 96. 

91  Ibidem, p. 102.
92  Arhiepiscop Chrysostomos, Relaţiile dintre ortodocşi şi romano catolici de la Cruciada a IV-a 

la controversa isihastă, traducere de Raluca Popescu şi Mihaela Precup, Editura Vremea, Bucureşti, 
2001, p. 49.  

93  A.A. Vasiliev, Istoria Imperiului bizantin, traducere de Ionuț-Alexandru Tudorie, Vasile-
Adrian Carabă, Sebastian-Laurențiu Nazâru, studiu introductiv de Ionuț-Alexandru Tudorie, Editura 
Polirom, Iași, 2010, p. 441.

94  Steven Runciman, A History of the Crusades...,p. 123.
95  Arhiepiscop Chrysostomos, op. cit., p. 47.
96  Wladimir Guettee, Papalitatea schismastică sau Roma în raporturile sale cu Biserica 

Răsăriteană, traducere de Iosif Gheorghian, Editura Biserica Ortodoxă, Alexandria, 2001, p. 252.
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 Deşi unii istorici nu acceptă implicarea lui Inocenţiu în atacarea 
Constantinopolului, datorită firii sale aplecate asupra vieţii mistice, totuşi tre-
buie să reţinem faptul că spre deosebire de mulţi dintre contemporanii săi, el 
era adânc implicat în politica vremii sale, fiind un abil om politic. Evident că 
Inocenţiu înţelegea rolul său în lumea laică ca fiind bazat pe puterea sa spiri-
tuală, adică invoca anumite prerogative papale, pentru exercitarea unei influenţe 
pur politice asupra statelor care erau supuse scaunului papal. E suficient să 
amintim implicarea lui în alegerea regelui Germaniei, după moartea lui Henric 
al VI-lea de Hochenstanfen în 1197. Este greşit să socotim Cruciada a patra a 
fi un simplu accident şi fără nici o legătură substanţială cu creşterea puterii 
papale în lumea medievală. Arhiepiscopul Chrysostomos evidenţia  faptul că 
problema nu ţine doar de intenţia precisă a papei în această campanie, ci de 
concordanţa acesteia cu aspiraţiile şi metodele politice papale, după cum o 
dovedeşte faptul că papa Inocenţiu a acceptat imediat consecinţele ei 97. 
Vinovăţia şi implicarea papei Inocenţiu o putem vedea şi în felul în care a 
reacţionat personal la momentul cuceririi Constantinopolului. Prima sa reacţie 
la vestea cuceririi oraşului a fost una de mare bucurie şi satisfacţie. În diferite 
scrisori, inclusiv în răspunsul la o scrisoare care i-a fost trimisă de împăratul 
Balduin, primul împărat latin la Constantinopol, papa îşi exprimă sprijinul 
pentru cruciadă. Îl asigură pe Balduin  de „aprobarea sa fără reţinere”  pentru 
isprava  cruciaţilor la Constantinopol 98. Această atitudine a papei este remarcată 
şi de bizantinologul A.A. Vasiliev, care analizând corespondenţa papei Inocenţiu 
al III-lea arăta că, în urma cuceririi şi devastării Constantinopolului, papa „se 
bucură întru Domnul”, de miracolul înfăptuit „spre preamărirea şi gloria 
numelui Său, spre onoarea şi folosul scaunului apostolic şi spre câştigul şi 
ridicarea poporului creştin” 99. Arhiepiscopul Chrysostomos evidenţiază şi el 
faptul că reacţia papei Inocenţiu în privinţa cuceririi şi jefuirii Constantinopolului 
a fost una pozitivă: „Fără îndoială, reacţia cea mai directă şi durabilă a lui 
Inocenţiu cu privire la jefuirea Constantinopolului a fost una pozitivă, deter-
minată de dorinţa sa de a aduce jumătatea răsăriteană a creştinismului sub 
dominaţia sa spirituală, dacă nu politică” 100. 

Istoricul britanic Steven Runciman  arată  că după ce papa Inocenţiu a aflat 
în amănunt despre barabaria şi cruzimea cruciaţilor apuseni, despre comporta-
mentul revoltător al acestora în marele oraş, unde locuitorii au fost măceleriţi 
fără milă, papa s-a îngrozit.  Inocenţiu a realizat că brutalitatea nu era politica 
cea mai bună pentru câştigarea afecţiunii creştinătăţii răsăritene 101. Ca politician 

97  Arhiepiscop Chrysostomos, op. cit., p. 49.  
98  Ibidem.  p. 50.
99  A.A. Vasiliev, History of the Byzantine Empire, University of Wisconsin Press, Madison, 

1952, vol. II, p. 467.  
100  Arhiepiscop Chrysostomos, op. cit., p. 50.  
101  Steven Runciman, A History of the Crusades..., p. 131-132.
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abil papa Inocenţiu al III-lea a fost tulburat la gândul ostilităţii pe care ştia că o 
asemenea comportare a cruciaţilor latini o va provoca în rândurile bizantinilor. 
Papa, cu gândul la ostilitatea care se putea manifesta la Constantinopol împotriva 
papalităţii, a manifestat apoi un profund regret în scrisorile sale în ce priveşte 
masacrarea populaţiei din Constantinopol şi pentru pângărirea lucrurilor şi a 
locurilor sfinte. Iată, spre exemplu, ce îi scria lui Balduin I, împăratul latin al 
Constantinopolului: „Voi, fără a avea nici un drept, nici autoritate asupra Greciei, 
v-aţi abătut,  în mod nesăbuit, de la intenţia voastră curată, v-aţi avântat nu să 
cuceriţi Ierusalimul, ci să cuceriţi Constantinopolul, preferând bunurile pâmân-
teşti celor cereşti  (...) Şi nu v-a fost de ajuns să goliţi până la fund visteria 
împăratului şi să-i prădaţi pe toţi, de la mic la mare, voi aţi întins mâinile spre 
averea bisericilor şi, ceea ce e şi mai rău, spre sfinţenia lor, smulgând plăcile 
de argint din altare, spărgând sacristiile, însuşindu-vă icoane, cruci şi relicve, 
pentru ca Biserica greacă să refuze să se întoarcă la tronul apostolic, văzând 
numai sălbăticii şi fapte diavoleşti din partea latinilor, şi să fie în drept să aibă, 
faţă de aceştia, o atitudine plină de dezgust, ca faţă de nişte câini” 102.

Cu toate acestea, datorită faptului că toate încercările papale de până atunci, 
de a impune eclesiologia romană asupra Constantinopolului eşuaseră, Inocenţiu 
s-a folosit de prilejul oferit de Cruciada a patra de a subjuga Biserica 
Constantinopolului.  Istoricul Aristeides Papadakis  sublinia şi el faptul că 
abaterea spre Constantinopol a cruciaţilor fuseseră considerată de către papă 
ca „o judecată dreaptă a Domnului” de a-i pedepsi pe bizantini, cât şi ca o 
realizare miraculoasă prin care Biserica Răsăriteană urma să fie adusă la 
raţiune 103.  

Istoricul britanic Colin Morris oferă şi el argumente asupra complicităţii 
şi pasivităţii papei Inocenţiu al III-lea în ce priveşte devastarea Constantinopolului 
de cruciaţii latini. Colin Morris afirmă că Inocenţiu nu a intenţionat ca cea de 
a patra cruciadă   să ia direcţia pe care a luat-o, dar recunoaşte că „papa nu 
este lipsit de orice răspundere,el plănuise o cruciadă împotriva creştinilor în 
Sicilia şi reacţia sa la atacul împotriva Zarei nu a fost atât de severă pe cât 
ar fi putut fi (...). Chiar înainte de 1204, Inocenţiu arătase o tendinţă mai mare 
de a-i considera pe bizantini ca rebeli împotriva Romei decât orice alt papă 
dinaintea sa şi este, deci, de înţeles că, cu toate că a fost îngrozit de vestea 
jafului, şi-a exprimat satisfacţia că împărăţia grecilor fusese schimbată de 
judecata dreaptă a Domnului din mândră în umilă, din neascultatoare,în cre-
dincioasă, din schismatici, în catolici” 104. 

George Ostrogorsky evidenţiază că cea de a patra cruciadă nu a fost un 
eveniment accidental, fără nici o legătură cu gândirea socială, politică şi 

102  S.B. Daşkov, op. cit., p. 351.
103  Aristeidies Papadakis, op. cit., p. 202.
104  Colin Morris, The Papal Monarchy: The Western Church from 1050 to 1250, Clarendon 

Press, Oxford, 1989, p. 440.
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teologică sau eclesiologică a vremii.  El arată că ostilitatea dintre cele două 
lumi creştine s-a accentuat în preajma celei de a patra cruciade: „De la schisma 
dintre Biserici şi în special de la începutul mişcării cruciate, ostilitatea faţă 
de Bizanţ crescuse în Occident (...). Ideea capturării Constantinopolului, ca 
veche moştenire a normanzilor, fusese discutată în anturajul lui Ludovic al 
VII-lea mai demult, încă de pe vremea celei de a doua cruciade; în timpul 
celei de-a treia cruciade a lui Frederic Barbarossa, realizarea ei părea imi-
nentă şi a reprezentat punctul central al planurilor lui Henric al VI-lea” 105. 
Istoricul John Meyendorff, arată că papa Inocenţiu al III-lea va cere apoi 
împăratului Balduin să schimbe până şi ritul bizantin cu cel roman: „Imperiul 
fiind trecut de la greci la latini, e necesar să se transforme riturile sacerdo-
ţiului, deoarece Efraim, întors la Iuda, se hrăneşte cu azimile sincerităţii şi 
ale adevărului, debarasându-se de vechiul ferment” 106.

Istoricul nostru bisericesc Teodor M.Popescu arăta că drumul deschis de papa 
Grigore al VII-lea, în ce priveşte unirea bisericească dintre Constantinopol şi Roma, 
prin  cucerirea Constantinopolului, va fi desăvârşit de papa Inocenţiu al III-lea 107.  
Preotul Profesor Ion Bria afirma şi el că „papa Inocenţiu al III-lea care se numea 
vicar al lui Hristos n-a făcut nimic pentru a împiedica pe cuceritorii latini să comită 
acest act de injurie faţă de centrul Bisericii Răsăritene” 108.  După cucerirea 
Constantinopolului atitudinea şi politica religioasă a împăraţilor latini faţă de popo-
rul grec ortodox şi Biserica Ortodoxă a fost de fapt politica Bisericii Romei 109.  
Aşadar, orice încercare de a-l absolvi pe papa Inocenţiu al III-lea de responsabi-
litatea devastării Constantinopolului şi a-l transforma într-un fel de Pilat din Pont 
al Evului Mediu, este, în opinia noastră, sortită eșecului. Nu întâmplător prima 
grijă a papei Inocenţiu al III-lea, după biruinţa cruciaţilor apuseni de la 
Constantinopol, a fost aceea de a organiza viaţa bisericească din capitala Imperiului 
şi din celelalte teritorii cucerite de latini.  Inocențiu al III-lea rămâne incontestabil 
o personalitate marcantă a istoriei bisericești din vremea sa , dar politica  sa de 
cucerire și supunere forțată a  lumii creștine răsăritene îi știrbește din prestigiul 
său 110
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