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VYMEZENÍ	PROBLÉMU

Tento článek představuje esenci výzkumu a následné bakalářské práce s názvem Obraz 

Byzance v latinských kronikách, 1095 – 1204.1 Vzhledem k omezenému rozsahu se zde 

nemohu široce zabývat historickými, politickými ani diplomatickými okolnostmi a zaměřuji 

se na nejdůležitější část výzkumu: otázku stereotypů, které latinský Západ choval vůči 

Byzanci.

Když jsem začal formulovat tuto práci, zajímalo mne tedy především, nakolik latinský 

svět považoval ten řecký za cizí. Zaměřil jsem se na reflexi Řeků a Byzance ve vidění 

latinských kronikářů právě mezi lety 1095 a 1204, kdy se styky natolik zintenzivnily, že 

můžeme mluvit o historické zkušenosti, již obě strany postupně získávaly.2 V soudobých 

kronikách jsem se rozhodl vyhledat základní stereotypy, jimiž latinská společnost na 

Byzanc a její představitele pohlížela, a zajímal mě jejich vývoj. Byl statický, jak naznačují 

Dějiny Byzance3 a další díla českých byzantologů,4  a to staticky negativní? Nebo se 

proměňoval v souvislosti s byzantskou vnitřní a vnější politikou a subjektivními 

zkušenostmi křižáků?

Jelikož křížové výpravy představovaly po celá staletí pole, kde se Řekové a Latinové 

setkávali nejvíce, zvolil jsem po dvou latinských kronikách ke každé kruciátě. V případě 

první křížové výpravy to je Robert Mnich, který přepsal slavnou anonymní práci Gesta 

Francorum a rozšířil ji především o výpady proti byzantskému císaři Alexiu Komnenovi 

                                                       
1 Pro plnou verzi viz http://www.academia.edu/2099922/Obraz_Byzance_v_zapadnich_kronikach_1095_-
_1204.
2 Ve světové historiografii jde o téma frekventované. Viz klasické dílo RUNCIMAN, Steven: A History of the 
Crusades: Volume 1 - The First Crusade and the Foundation of the Kingdom of Jerusalem. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1987. 394 s. ISBN 052134770; TÝŽ: A History of the Crusades: Volume 2 – The 
Kingdom of Jerusalem and the Frankish East, 1100-1187. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. 538 s. 
ISBN 0521347718; TÝŽ: A History of the Crusades: Volume 3 – The Kingdom of Acre and the Later Crusades. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1987. 542 s. ISBN 0521347726. Dále například LAIOU, Angeliki E. –
MOTTAHEDEH, Roy P.: The Crusades from the Perspective of Byzantium and the Muslim World. Washington: 
Dumbarton Oaks, 2001. 297 s. ISBN 0884022773; MAGDALINO, Paul: The Empire of Manuel I Komnenos, 1143 –
1180. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 584 s. ISBN 0521526531; BRAND, Charles M.: The 
Byzantines and Saladin, 1185 – 1192: Opponents of the Third Crusade, Speculum 37, 1962, s. 167 – 181; FRANCE, 
John: Anna Comnena, the Alexiad and the First Crusade. In: Reading Medieval Studies 9, 1983, s. 20 – 38; 
NOBLE, Peter: Eyewitnesses of the Fourth Crusade – the War against Alexios III. In: Reading Medieval Studies 
25, 1999, s. 75 – 89; RILEY-SMITH, Jonathan: The Venetian Crusade of 1122 – 1124. In: I Communi Italiani nel 
regno crociato di Gerusalemme. Genova: Università di Genova 1986, s. 337 – 350; TRAVAINI, Lucia: The 
Normans between Byzantium and the Islamic World, Dumbarton Oaks Papers 55, 2001, s. 179 – 197.
3 ZÁSTĚROVÁ, Bohumila: Dějiny Byzance. Praha: Academia 1992. 529 s. ISBN 80-200-0454-8.
4 Viz například HROCHOVÁ, Věra – HROCH, Miroslav: Křižáci ve Svaté zemi. Praha: Mladá Fronta 1996. 289 s. 
ISBN 80-204-0621-2; naposledy VAVŘÍNEK, Vladimír: Encyklopedie Byzance. Praha: Libri, 2011. 552 s. ISBN 
8086420434.
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(1056 – 1118), a Ralf z Caen, kronikář popisující činy jednoho z normanských vůdců 

kruciáty, Tankreda (kolem 1072 – 1112). Druhou křížovou výpravu v práci zastupuje 

kronikář francouzského krále Ludvíka VII. (1120 – 1180) Odo z Deuil a zámořský rodák, 

avšak student ve Francii, Vilém z Tyru. Třetí kruciátu reprezentují itinerář poutníků 

(Itinerarium Peregrinorum) a anglická kronika Richarda z Devizes. A nakonec výpravu 

nejosudovější dva přímí účastníci; prostý rytíř Robert de Clari a jeden z vůdců, maršál 

Geoffrey de Villehardouin.

Prameny jsem měl k dispozici v anglických edicích a ve dvou případech (Vilém z Tyru a 

Odo z Deuil) také v latinském originále. Všechny citace uváděné v této práci jsou 

autorovy, nevyužívám žádných převzatých překladů.

Studiem pramenů jsem nakonec dospěl k základním otázkám, které předurčily obsah 

této práce: Jak se v latinské společnosti formovaly stereotypy o Byzanci a její společnosti? 

Byla mezi Řeky a Latiny od počátku taková propast, jaká je zřetelná po dobytí 

Konstantinopole?  A nakolik byly stereotypy ovlivněny konkrétními událostmi a střety 

obou hráčů?

Užité	metody

V práci jsem využíval textové analýzy, metody kvantifikace a komparace.

Při kvantifikaci jsem vytvořil databázi dochovaných kompletních kronik ke všem čtyřem 

křížovým výpravám, na něž jsem se soustředil. Roztřídil jsem je podle období vzniku, typu 

svědectví (očitého nebo zprostředkovaného), jazyka, v němž byly napsány (většinou

latina, stará francouzština pouze v případě pramenů ke čtvrté křížové výpravě), sociálního 

statusu (s výjimkou Villehardouina a de Clariho se jednalo o duchovní) a nakonec také 

dostupnosti. Řadil jsem pouze kompletní kroniky, nikoli materiály typu korespondence. 

Dvě kroniky ke každé výpravě jsem zvolil jako kompromis; zaprvé kvůli náročnosti a 

zejména kvůli nestejnému počtu pramenů k jednotlivým kruciátám. Jsem si však vědom 

potenciální kritiky příliš úzkého výběru. Metody kvantifikace jsem rovněž využil při 

zařazování jednotlivých stereotypů do soudržnějších celků po analýze přečtených textů 

na základě výskytu. Ojedinělé stereotypy vyskytující se pouze v jedné kronice jsem do 

práce nevčlenil.

Využití komparace naráží nejen na problém nestejného počtu dochovaných kronik k 

jednotlivým kruciátám, ale i na rozdílnou časovou osu událostí popisovaných v kronikách;
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na druhou stranu místní zařazení bylo podobné: území dnešní Anglie nebo severní 

Francie,5 tedy jazykově i kulturně mimořádně propojených oblastí. Podobné bylo také 

sociální zázemí, jednalo se o duchovní. Výjimku tvoří případ kronikářů čtvrté křížové 

výpravy, Roberta de Clariho a Geoffreyho de Villehardouin. Díla obou z nich ovšem bylo 

těžké přehlédnout, neboť znamenají jediná dvě latinská očitá svědectví. 

Obraz	druhého a	stereotypy

Základním východiskem analýzy zkoumaných pramenů je tak zvaný obraz „druhého“, 

který souvisí s utvářením vlastní identity pomocí vydělování určitých skupin z „my“ a 

definice nově vznikajících „oni“. Důležitou podmínkou takového utváření identity je 

potřeba distancovat vlastní skupinu od ostatních, s čímž souvisí heroizace vlastní skupiny 

a naopak přisuzování negativních vlastností těm, kteří byli ze skupiny vyděleni.6

Součástí takového obrazu „druhého“, nikoli synonymem, jsou převážně negativní, ale i 

některé pozitivní stereotypy chované vůči vydělené skupině. Stereotyp znamená 

zjednodušený a opakující se obraz přijímaný částí společnosti bez předchozí vlastní 

zkušenosti (v případě středověku tedy na základě zkušeností kronikáře nebo těch, kteří 

mu informace podali). Je pojatý kolektivně; generalizace je základem stereotypu.7

Ať už stereotyp vzniká z důvodů ideologických, jako je získávání stoupenců, nebo ze 

zobecněné zkušenosti, představuje důležitou sondu do formování obrazu vlastní skupiny. 

V kontextu této práce se jedná o otázku stereotypů pojímaných přicházejícími křižáky vůči 

Řekům, které přispěly k vydělení Řeků ze společného „my“, tedy křesťanstva, a ke vzniku 

skupinové identity Latinů. Důležitou roli v tom hrál náboženský rozměr, který se začal 

formovat ve zkoumaném období, kdy ortodoxie získávala (v kontextu západním) na 

svébytnosti a rozdílnosti tím, že přicházející křižáci tuto rozdílnost začínali reflektovat a 

kronikáři zachycovat. Z řeckého pohledu se potom ortodoxie stala jedním z určujících 

prvků vlastní identity a vymezení se vůči všem ostatním.8

                                                       
5 V případě Viléma z Tyru jsem respektoval, že strávil veškerá studia ve Francii, proto patří do stejného 
myšlenkového okruhu. Navíc byl jedním ze dvou jediných pramenů ke druhé křížové výpravě a nebylo 
možné jej vynechat.
6 HROCH, Miroslav: recenze na sborník Pride and Prejudice: National Stereotypes in 19th and 20th Century 
Europe East to West. In: Obraz druhého v historické perspektivě. Praha: Karolinum, 1997, s. 127.
7 KLUSÁKOVÁ, Luďa: Stereotyp nebo obraz druhého? In: Tamtéž, s. 7-8.
8 GLAZKOVA, Marina: Image of the West in the Teaching of Russian Slavophiles. In: Pride and Prejudice: 
National Stereotypes in 19th and 20th Century Europe East to West. Budapest: Central European University 
1995, s. 15.
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Kroniky představovaly ve středověku jeden z hlavních zdrojů pro utváření stereotypů a 

obrazu „druhého“. Jejich cílová skupina byla nicméně stejně úzká jako skupina těch, kteří 

je vytvářeli; je tedy třeba poznamenat, že se jedná o obraz nejvzdělanějších 

společenských vrstev – šlechty a duchovenstva – nikoli společnosti jako celku. Proto se do 

nich promítá i negativní postoj k nižším sociálním skupinám, jejichž konání mohlo být 

považováno za ponižující nebo nečestné (například obchod).9 Negativní stereotypy tak 

mohly usnadňovat i jiné vzorce chování (opět) nejvyšších společenských tříd, kdy bylo 

například mezi Řeky běžné bojovat lukem, zatímco pro přicházející šlechtu to znamenalo 

znak slabosti, neboť zbraní pravého rytíře byl meč a kůň.10

Aby bylo vytěžení práce s obrazem „druhého“ a stereotypy kompletní, musel bych se 

dopustit jak identifikace stereotypů a nastínění obrazu o druhé skupině, ale také toho, jak 

takový obraz vypovídá o skupině vlastní, tedy křižácích; jak vypadala utvářející se identita 

a jaký na něj měla vliv vydělená identita Řeků. Z důvodu náročnosti i rozsahu jsem druhý 

krok ponechal dalšímu bádání a v této práci se soustředil pouze na první: tedy na hledání 

a utváření stereotypních pohledů na pozadí vzájemně se ovlivňujících událostí mezi 

křižáky a Byzancí. Stereotypy jsem se pokusil zachytit v jejich proměně a vývoji na časové 

ose a zjistit jejich finální podobu.

STEREOTYPY

Během výzkumu jsem identifikoval a kategorizoval čtyři nejčastější skupiny stereotypů:

1. Lež, intriky a zrada

2. Slabost a zbabělost

3. Zženštilost

4. Hereze

Ostatní zaznamenané stereotypy se nevyskytovaly ve více než jedné kronice a nebyly 

ani jedním kronikářem zdůrazňovány častěji, proto jsem se jimi nezabýval.

Původ stereotypů

Přes veškeré naše vlastní stereotypy, které vnímají středověkou společnost jako 

prakticky analfabetickou a barbarskou, vycházela vzdělanost v této době do značné míry 

                                                       
9 HROCH, M.: recenze na sborník Pride and Prejudice, s. 127.
10 BERRY, Virginia G. (ed.): De profectione Ludovici VII in Orientem: The journey of Louis VII to the East. New 
York: Columbia University Press 1948, s. 42-43  (dále jen DP).
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z tehdy dostupné klasické římské literatury. Především Vergiliova Aeneis se stala dílem 

napodobovaným a obdivovaným přinejmenším od doby „karolinské renesance“, stejně 

tak rétorické texty Ciceronovy a satiry Juvenalovy. Představy člověka ze Západu o Řecích 

(kteří si paradoxně sami říkali Římané) tedy nevzešly z jakéhosi vzduchoprázdna nebo 

z prostého obchodního kontaktu, neboť kontakt vojenský byl od doby Justiniánovy až po 

11. století řídký. Utvářely se na základě modelů daných právě římskou literaturou, a to 

ještě většinou z období před císařstvím.

Pohled římského autora doby Vergiliovy nebo Ciceronovy na Řeky a jejich zemi byl více 

než podobný pohledu středověkého člověka. Řecký styl života byl oproti římskému 

zkažený a zženštilý. Řekové byli slabí válečníci, a co bylo nejhorší, byli záludní. Římané 

nemohli opěvovat to, co řečtí autoři počínaje Homérem; vychytralost a lstivost. V Aeneis

to jsou Řekové, kdo stanul na špatné straně. Jejich jednání je nečestné a Odysseus, pro 

moderní spisovatele bájný hrdina, spíš zosobnění podlosti. 

Tento pohled se dokonale přenesl do myšlení středověkého člověka latinského okruhu, 

pro nějž byla čest často důležitější než vlastní život. Odsuzování Odyssea pro něj bylo věcí 

logického uvažování; byl sice schopen ocenit jisté vlastnosti starých Řeků, ale jiné musel 

odsoudit. Autor Itineraria píše, že Řekové z jeho současnosti jsou dědici klamů Sinónových, 

lstí Odysseových a pokračují ve zvěrstvech Átreových.11

Takovéto základní nastavení hodnot a pohledu na druhého nicméně neznamená, že 

musel mít nutně dramatičtější vliv. Římané po ovládnutí řeckých soupeřů přejali nejednu 

jejich „nectnost“ a způsob života obou národů se velice přiblížil. Byli to také Řekové, kteří 

fakticky přinesli do Říma křesťanství.

Zásadní vliv na obraz Řeků, s jakým křižáci přijížděli do Byzance, měl také velvyslanec 

císaře Oty I. v Konstantinopoli. Styky mezi Západem a Východem přirozeně existovaly již 

předtím, především v době císaře Karla Velikého, který dokonce zvažoval sňatek 

s byzantskou císařovnou Irenou. Jenže Karel byl před Otou jediný vládce takového 

významu, aby mohl skutečně zasahovat do vzdálené a spletité byzantské politiky.

Liutprand byl zřejmě prvním vysoce postaveným Latinem, který o Byzanci detailně 

referoval na Západě. Nutno říct, že to bylo pod značným politickým tlakem. V době své 

                                                       
11 NICHOLSON, Helen J. (ed.): The Chronicle of the Third Crusade: The Itinerarium Peregrinorum et Gesta Regis 
Ricardi. Aldershot: Ashgate Publishing 1997, s. 57 (dále jen IP).
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první mise na něj Byzanc silně zapůsobila. Antapodosis,12 jeho první dílo, vylíčilo Byzanc 

jako zemi pravověrných křesťanů, kteří jsou centrem Středomoří a vedou křesťanský 

zápas s nevěřícími. Obraz v později mnohem rozšířenějším Legatio13 byl odlišný. Kvůli 

konfliktu o císařskou korunu (Byzanc si jako jediná nárokovala status pokračovatele 

Římské říše) a jiným neshodám zanechal biskup z Cremony dalším generacím podobiznu 

Řeků a jejich říše v ještě horším světle, než to udělal Vergilius; Řekové se stali chamtivými 

a znetvořenými lidmi páchnoucími po rybách a toužícími po válce s Latiny.14

S tímto výchozím postojem na latinské straně tedy došlo ke křížovým výpravám, kdy se 

oba světy poprvé střetly v tak masivním rozsahu. Z antických autorů a Liutpranda 

vycházeli všichni zde popisovaní kronikáři, a i kdyby s nimi v některých ohledech 

nesouhlasili, vždy se podle středověkého způsobu myšlení drželi klasických děl. V tomto 

kontextu je tedy třeba i chápat následující stereotypy, i když jejich posun, proměny nebo 

utvrzování ovlivňovaly, jak se pokouším prokázat, také jiné vlivy z prostředí soudobé 

Byzance.

Lež,	intriky	a	zrada

Obvinění ze lži, z intrikaření a dokonce zrady byly ve zkoumaných kronikách zdaleka 

nejrozšířenější. Původně jsem měl v úmyslu je rozlišit, ale ukázalo se to téměř nemožné;

jsou příliš vzájemně propojené. Ve většině popsaných případů Řekové intrikovali proti 

Latinům, vlichotili se jim do přízně lží a nakonec jejich zrada vyšla najevo, ať už úspěšně 

vykonaná nebo nikoli. Pokusím se tedy místo toho rozlišit dva různé druhy zrady; zradu 

císaře a zradu přímo jeho poddaných, Řeků.

Robert Mnich, Ralf z Caen

U kronikářů první křížové výpravy je výrazně rozšířenější stereotyp císařovy zrady. Císař 

Alexios se stal antihrdinou obou latinských kronik, zatímco proti Řekům jako takovým 

ještě nesměřovala většina nenávisti. Stereotyp je pak častější u Roberta Mnicha; Ralf 

z Caen se spíše věnoval řecké zbabělosti. Robert Mnich oproti svému vzoru, Gesta 

Francorum, ještě rozšířil kritiku císaře Alexia, i když ve druhé polovině jeho knihy pomalu 

                                                       
12 Liutprand z Cremony: Antapodosis, seu rerum per Europam gestarum. In: WRIGHT, Frederick A. (ed.): The 
Works of Liutprand of Cremona. Londýn: Taylor & Francis, 1930, s. 27 – 203.
13 Liutprand z Cremony: Relatio de legatione Constantinopolitana ad Nicephorum Phocam. In: HENDERSON,
Ernest F. (ed.): Select Historical Documents of the Middle Ages. Londýn: George Bell, 1910, s. 440 – 477.
14 BRUBAKER, Jeffrey D.: “The End Followed In No Long Time”: Byzantine Diplomacy And The Decline In 
Relations With The West from 962 to 1204. Arlington: University of Texas 2009, s. 24-26.
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utichá, až se nakonec stává obhájcem přísahy složené křižáckými vůdci byzantskému 

císaři.

Prvním zásadním bodem konfliktu je okamžik, kdy někteří Frankové považovali řecké 

jednání po ztroskotání Huga z Vermandois u Dyrrachionu za jejich zajetí. Robert Mnich 

patří mezi ně; popisuje, že když se vévoda z Drače15 dozvěděl o jejich příchodu, zosnoval 

strašlivý plán: nařídil, aby byli okamžitě zajati a odvezeni do Konstantinopole jako vězni. 

Neboť lstivý císař nařídil, aby byli všichni křižáci vzati do zajetí a přivedeni k němu do 

Konstantinopole. Chtěl po nich všech složit přísahu věrnosti, bezpochyby proto, aby se ujistil, 

že mu připadne všechno to, co se jim podařilo získat silou.16

Podobný motiv se objevuje u Ralfa z Caen; zde císař naopak touží získat přísahu od 

Bohemunda, tentokrát nikoli zradou, ale sladkými a lživými slovy. Poslal za ním své legáty, 

kteří byli Alexiem vyškoleni ve lžích za hranicemi svých vlastních schopností. Když dorazili do 

Bohemundova tábora, setrvali zde a promluvili s normanským vůdcem. Bohemund, jenž byl 

zajat zdánlivou sladkostí jejich slov, nevycítil jed skrytý pod povrchem.17 Císař se tedy ve 

vidění franských kronikářů pokoušel svou přísahu vynutit si buď zajetím a fyzickým 

nátlakem, nebo náporem sofistikovanějším; lichocením a sliby. Dá se předpokládat, že 

obojí mělo zlehčovat váhu takové přísahy. Také Robert Mnich popisuje tuto epizodu. 

Bohemundově přísaze samozřejmě předcházel postup jeho armády Řeckem, proti které 

císař Alexios poslal své oddíly; podle Roberta proto, aby je všechny zabili nebo spoutali a 

zajali.18 Když však byly jeho jednotky rozprášeny, císař běsnil zlostí a plný úzkosti začal 

dlouze přemítat o zradě.19 S Bohemundem pak uzavřel dohodu, nicméně naši muži [křižáci, 

pozn. FK] zjistili, že nedělal nic z toho z přátelských pohnutek, ale z intrik skrytých ve svém 

srdci.20

Alexios měl také po složení přísahy křižáckých vůdců svoji část dohody; byl, jako 

Byzantinci po něm mnohokrát, obviňován z nedostatečného a váhavého zásobování, kdy 

nekonečně otálel s plněním svých slibů, až chudší z poutníků trpěli strašlivými mukami 

                                                       
15 Jedná se o Jana Komnena, synovce císaře Alexia.
16 SWEETENHAM, Carol (ed.): Robert the Monk´s History of the First Crusade: Historia iherosolimitana. 
Aldershot: Ashgate Publishing 2006, s. 93 (dále jen HI).
17 BACHARACH, David S. – BACHARACH, Bernard S. (eds.): The Gesta Tancredi of Ralph of Caen: A History of 
the Normans on the First Crusade. Aldershot: Ashgate Publishing 2010, s. 31 (dále jen GT).
18 HI, s. 96.
19 HI, s. 97.
20 Tamtéž.
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hladu.21 Tato kritika se nevyskytuje v původním textu Gesta Francorum a směřuje nepřímo 

k obvinění z porušení přísahy Alexiem.

Poslední kritika ze zrady nakonec míří k získání Nikáje bez vědomí křižáků. Na tomto 

místě můžeme najít jediné – a to nepřímé – spojení Byzance s Turky (resp. nevěřícími 

vůbec), a to pouze u Roberta. Ralf z Caen nic takového nenaznačoval. Robert píše, že 

císař Alexios takovýmto způsobem přistoupil na turecký návrh (vyměnit město za 

bezpečný odchod posádky), aby byli ochotnější škodit Frankům, až nadejde ten pravý čas.22

Je naznačeno, že Alexios je chtěl použít pro své vlastní účely později proti svým franským 

spojencům; to však neznamená, že by se měl přímo spojovat s nevěřícími, spíše je svými 

intrikami chtěl nasměrovat tam, kde to bylo potřeba. Ralf z Caen i Robert Mnich totiž 

samozřejmě popisují pozdější konflikt Byzance s Antiochií a pokoušejí se jej rozšířit na 

jakýsi konflikt Franků a Řeků všeobecně; nikoli však obviněním ze zrady nebo spolupráce 

se společným nepřítelem.

Obviňování ze zrady, lži nebo intrik se nakonec objevilo vůči Řekům jako takovým jen u 

Ralfa, kdy se Bohemund při příchodu do Byzance obával přepadení Řeků, neboť měli ve 

zvyku napadat i ty, které dříve označili za hosty a dokonce hosty, kteří byli hodni obdržet 

dary.23 Tuto zmínku si dovoluji označit spíše za rétorickou. Jedná se o zjevnou parafrázi 

klasické věty z Aeneidy: „Timeo Danaos et dona ferentes,“ tedy Bojím se Řeků (i těch), 

kteří nosí dary. To neznamená, že by nemohla mít hlubší zakořenění v křižácké mysli, 

avšak motiv řecké zrady v kronice pokračuje výhradně osobou Alexiovou.

Vilém z Tyru, Odo z Deuil

Z druhé dvojice kronikářů se nejprve budu zabývat Vilémem z Tyru, neboť jeho Historia

popisuje i první křížovou výpravu, která je také největším zdrojem jeho obviňování ze 

zrady a intrikaření. Hlavním cílem je samozřejmě císař Alexios, označený za hříšného a 

lstivého muže,24 který při jednání s křižáky nepřišel z upřímnosti a dobré víry, ale aby je 

podvedl svým obvyklým klamem.25 Byl dovedný ve skrývání a zatajování svého záměru26 a 

                                                       
21 HI, s. 103.
22 HI, s. 106.
23 GT, s. 23.
24 Moderní kritická edice HUYGENS, Robert B. C. (ed.): Willemi Tyrensis Archiepiscopi Chronicon, 2 sv. Corpus 
Christianorum Continuatio Medievalis, sv. 38 a 38a. Turnholt: Brepols 1986. Text v latinském originále 
dostupný ke dni 26. 6. 2012 na http://thelatinlibrary.com/williamtyre.html; kniha II, hlava 5 (dále jen HR).
25 HR, kniha II, hlava 12.
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jeho slova byla plná jedu.27 Jeho jméno nepadne po celou první knihu a přichází teprve 

začátkem druhé; do té chvíle se o něm mluví pouze jako o císaři (imperator), přičemž i 

v celé druhé knize je zmíněn dvakrát. Také ve Vilémově případě konali jeho vyslanci, 

jmenovitě zlořečený Tatikius (Vilém jej zve Tatinus), z příkazu Alexiova; byl označen za 

císařova přítele a zároveň muže ničemného a zrádného, jehož zmrzačený nos byl znakem 

jeho zvrácené mysli.28 V jiném případě vedl Alexiův vyslanec, již nikoli Tatikius, vojsko 

Godefroye z Bouillonu přes most k paláci Blacherny s uklidňujícími slovy, a přece skrývající 

klam.29 Zlotřilost Alexiovy osobnosti umocňuje popis jeho činů nebo spřádání plánů, které 

se děly většinou utajeně nebo pod rouškou tmy, což mělo ve čtenářích vyvolat pocit 

spiknutí. Alexiovým epitafem se stalo jeho označení za největšího pronásledovatele 

latinského lidu.30

Je však třeba poznamenat, že ani císař Jan, ani Manuel nebyli ve Vilémových očích 

zdaleka hodni takového pohrdání nebo dokonce obviňování ze zrady. Jan Komnenos byl 

kritizován za svoji výpravu proti Antiochii, ale jinak mu byly dávány veskrze hrdinské 

vlastnosti a Manuel už byl hrdinou bez poskvrny, i když pro Viléma vlastně ani nebyl 

skutečným Řekem.31 Jan Komnenos sice rovněž nebyl vůči Latinům z Východu zcela 

upřímný, avšak byl o mnoho lidštější a nesrovnatelně přijatelnější pro náš lid.32 Janovo 

jméno ostatně bylo zaznamenáno hned od počátku jeho vlády.

O Řecích jako o národu se Vilém vyjadřoval s větší mírou podezření a kritiky; obecně 

sice více po roce 1182, ale rovněž i předtím. Již ve druhé knize psal o neúprosné nenávisti,33

kterou Řekové chovali vůči Latinům, a motiv řecké nenávisti vůči všemu západnímu 

nezpracovává sám; později se značně rozšíří. Při druhé křížové výpravě je pak vina za 

neúspěch shozena právě spíše na Řeky jako takové nežli na císaře Manuela, což 

představuje zřetelný rozdíl vůči Odovi z Deuil: Avšak Řekové, vedení záští vlastní řeckému 

plemeni a také jejich obvyklou nenávistí k našim [Latinům, pozn. FK], ať už z rozkazů svého 

pána či kvůli úplatkům, úmyslně odklonili legie [křižáků, pozn. FK] z obvyklých cest.34

                                                                                                                                                                            
26 HR, kniha II, hlava 13.
27 HR, kniha II, hlava 14. 
28 HR, kniha II, hlava 23.
29 HR, kniha II, hlava 6.
30 HR, kniha XII, hlava 5.
31 HR, kniha XXII, hlava 11.
32 HR, kniha XII, hlava 5.
33 HR, kniha II, hlava 10.
34 HR, kniha XVI, hlava 20.
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Odo z Deuil v případě císaře Manuela postupoval zcela stejně jako Vilém v případě 

Alexia; na začátku jej uvedl se slovy, že jeho jméno nebudu brát v potaz, neboť není 

zaznamenáno v „knize života“.35 Manuel je pro Odona stejným příkladem zloducha jako 

Alexios pro většinu kronikářů; je přímo viněn ze špatných úmyslů od počátku a 

z neúspěchu výpravy. V první řadě je lichotící lhář: Na dlouhém svitku napsal císař bezuzdné 

lichotky a, nazývaje našeho [francouzského, pozn. FK] krále svým „svatým bratrem a 

přítelem“, předložil mnoho a mnoho slibů, které nedodržel.36 Po příznivém popisu 

vyslaného procesí byzantského kléru u příležitosti svátku sv. Denise (což muselo mnichovi 

z jemu zasvěceného kláštera obzvláště imponovat) Odo napsal, že připomíná tyto věci ve 

prospěch císaře, aby mohla být zdůrazněna zrádnost toho, kdo předstíral přátelství, které 

jsme zvyklí prokazovat jen naším nejbližším, zatímco v sobě choval pocit, který bychom 

nemohli ukojit jinak než naší smrtí.37

Ze lháře se postupně stává zosobnění zrady a intrik. Císař nejen, že neplní sliby; jeho 

lichotky míří přímo ke zničení výpravy jako takové. Manuel je v jedné pasáži označen za 

hada, který se hluchý a opuchlý jedem jako zmije změnil z muže, jehož viděli předtím, či spíše 

onen muž, kterého předtím neznali, stál před nimi odhalen, neboť dříve jej skrýval závoj 

klamu.38 Jak jinak může Odo naznačovat Manuelovu podobnost se samotným nepřítelem, 

když jej přirovnává ke zmiji předstírající náklonnost? O otevřeném Manuelově spojení 

s Turky se v kronice nemluví, ale není to ani potřeba.

K Řekům nebyl Odo o mnoho shovívavější. První setkání s nimi uvozuje větou: Bylo 

mnoho lidí ve shromáždění, kteří říkali, že Řekové, jak se dozvěděli ať už z četby či ze 

zkušenosti, byli lstiví.39 Domněnka opřená o klasické antické autory (a nejspíše také 

kronikáře první křížové výpravy) se měla vzápětí potvrdit. Řekové byli nedůvěryhodní, 

neboť vždy přinášeli dobré zprávy, ale nikdy o nich nepřinesli žádný důkaz. A bylo jim méně 

důvěřováno, neboť při každé příležitosti všichni z nich užívali předem připravených 

lichotek.40 Odo na tomto místě už ani neuznal řeckou schopnost lichotit; na rozdíl od 

schopností císaře skrývat své úmysly byla dobře viditelná. Jejich lichotivé a přátelské 

chování je podezřelé; ačkoli nám Řekové nedali žádný důkaz o své zrádnosti, věřím, že by 

                                                       
35 DP, s. 11.
36 Tamtéž.
37 DP, s. 69.
38 DP, s. 77.
39 DP, s. 13.
40 DP, s. 57.
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nám neprokazovali tak neutuchající podřízenost, kdyby měli dobré úmysly.41

Nepředpokládám v této pasáži nepochopení řeckého chování, ale spíš zpětné 

vysvětlování toho, co mělo po pouhých nepovedených lichotkách a podřízeném chování 

následovat: otevřená zrada a spolčení se s nepřítelem. Na samém konci knihy jdou 

veškeré řecké lichotky stranou. Podél naší trasy hlídali Turci a Řekové společně hranice a my 

jsme věděli, že jsou oba našimi společnými nepřáteli.42 Nepřátelství Řeků a Turků bylo u 

konce; Turci a Řekové plánovali naše zničení mnoha různými způsoby. Neboť ačkoli byli 

původně nepřáteli, spojili se pro tento zřejmý účel.43 Tím účelem byla likvidace křížové 

výpravy.

K závěru druhé křížové výpravy tedy máme dva proti sobě stojící koncepty, kterými se 

vyvinulo vnímání kronikářů první kruciáty. Alexios byl sice antihrdinou pro všechny, ale 

nikdy nezískal takové charakteristiky, jako pro Odona z Deuil Manuel Komnenos. Pro 

Viléma z Tyru byl naopak hrdinou a jeho kritika byla maximálně nepřímá. Chování Řeků, ač 

přijímané na konci druhé křížové výpravy jako zrádné, bylo v jeho podání spíše výsledkem 

tureckých úplatků než otevřeným komplotem. V jeho kronice Řekové neměli křižáky 

v lásce, avšak nestali se otevřenými nepřáteli a jejich císař byl Latinům nakloněn. V Odově 

kronice se stal císař Manuel nepřítelem a jeho poddaní spojenci Turků. Vilém i Odo měli 

pro své postoje politické důvody; Odo psal kroniku v době hořkého nepřátelství jeho krále 

Ludvíka s císařem Manuelem, zatímco Vilém byl vždy oddaným Manuelovým 

podporovatelem. V obou případech nicméně můžeme vysledovat určité rozšíření 

stereotypu intrikářství, lhaní a lichocení ve vazbě na Řeky jako národ, nikoli však stereotyp 

zrady. Ten se ustaluje teprve v období třetí křížové výpravy.

Itinerarium Peregrinorum, Richard z Devizes

Z obou uvedených kronik je větší množství zmínek o řeckých lžích, intrikách a přímo 

zrádnosti v Itinerariu, a to především kvůli rozsahu kroniky a také proto, že popisuje i 

události kruciáty Fridricha Barbarossy.

Itinerarium je vůči Byzanci tvrdě nepřátelské od začátku až do konce, přičemž jeho 

nepřátelství vůči Izákovi Angelovi posílily především dvě události; stavba mešity 

                                                       
41 DP, s. 67.
42 DP, s. 113.
43 DP, s. 127.
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v Konstantinopoli a zajetí vyslanců, které k němu poslal císař Fridrich. Autor kroniky sice 

zaznamenává Izákovo jméno, ale je označen za ničemného císaře Izáka,44 který poslal své 

jednotky do Makedonie vstříc Fridrichovi, aby mu mohl škodit. Izák je, podobně jako 

Manuel v Odonově líčení, nepřítelem křižáků a jmenovitě císaře Fridricha, avšak jeho váha 

je umenšená; stejně jako byla umenšená váha řeckého císařství. Izák už není dostatečně 

mocný, aby mohl kruciátě zabránit, a stává se spíše karikaturou, která je přinucena 

přijmout ponižující podmínky Adrianopolské smlouvy. Nejhorší, čeho byl schopen, bylo 

zajetí Barbarossových poslů (mimo jiné biskupa z Münsteru), které ten nejničemnější tyran 

nechal uvrhnout do vězení a nezalekl se porušení nedotknutelnosti vyslanců, jež je ctěna od 

pradávna dokonce i mezi barbary.45 Jejich pozdější propuštění více zapříčinil strach nežli 

úcta k právu, neboť se obával, že by královské město mohlo být zničeno.46 Přestože je tedy 

Izák intrikářem, který si dokonce dovolil zajmout Barbarossovy vyslance, má z křižáků 

strach. Takový strach, že raději ustoupí. 

Něco takového je v případě Manuela nebo i Alexia nemyslitelné; jsou sice nepřáteli, ale 

rovnocennými a hodnými tvrdých útoků. Izák Angelos není rovnocenným partnerem pro 

Barbarossu ani žádného jiného křižáckého vůdce. Je nicméně zrádcem, který znečistil 

Konstantinopol stavbou mešity, protože k tomu byl zavázán kvůli podmínkám smlouvy, 

kterou uzavřel s Turky.47 Ať už byl byzantský císař jakkoli slabý, byl považován za spojence 

nevěřících a tedy za stejného nepřítele, jakým byli muslimové. Zrádnost jeho a jeho říše 

byla tedy dvojnásobně demonstrována chováním k vyslancům a dokonce stavbou mešity, 

což musela být pro křižáky zpráva šokující.48

Druhým byzantským „císařem“, jenž figuruje v Itinerariu, je samozvaný vládce Kypru 

Izák Komnenos, který se v kronice postupně opět stává karikaturou, nikoli rovnocenným 

soupeřem. Tenhle muž se jmenoval Cursac [Izák Komnenos, pozn. FK] a byl nejhříšnějším ze 

všech špatných mužů. Překonal Jidáše v bezbožnosti a Ganelona ve zrádnosti. Pronásledoval 

všechny, kteří se hlásili ke křesťanskému náboženství s nestoudným odhodláním.49 Kyperský 

císař byl tedy nejen zrádcem, ale dokonce pronásledovatelem křesťanů. A především 

                                                       
44 IP, s. 56.
45 IP, s. 58.
46 Tamtéž.
47 Tamtéž.
48 Tato stavba byla pravděpodobně součástí Izákovy aliance se Saladinem, nikoli s Turky. Viz BRAND, Charles 
M.: The Byzantines and Saladin, 1185 – 1192: Opponents of the Third Crusade, Speculum 37, 1962, s. 172.
49 IP, s. 179.
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otevřeným spojencem Saladinovým, který neváhal útočit na bezbranné: Tyran, posílen 

sebejistotou z této aliance50 (...) začal brát v zajetí všechny poutníky, kteří dorazili na ostrov.

(...) Vydíral výkupné od bohatých a uvrhával do otroctví chudé.51 Jako vyvrcholení vlastní 

naprosto zkažené a především zrádné povahy dokonce zaútočil na krále Richarda tím 

nejpodlejším možným způsobem: Když odhalil krále v poslední řadě, vystřelil na něj dva 

otrávené šípy. Po neúspěchu tohoto posledního pokusu podle Richarda z Devizes složil 

králi Anglie přísahu věrnosti, jen aby ji vzápětí porušil, utekl a znovu (neúspěšně) 

intrikoval proti králi Richardovi.52

V podobnosti s jejich vládci se stali zrádci útočící všemi nejhoršími způsoby i Řekové. 

Tady je popis Richarda z Devizes podrobnější nežli v případě kyperského vládce. Řekové 

žijící na Sicílii jsou v jeho kronice především strašlivými vrahy, kteří zabíjejí Angličany dnem 

i nocí po čtyřiceti a padesáti, kdykoli jsou nalezeni neozbrojení. Vraždění se denně 

stupňovalo a šíleným záměrem bylo, aby pokračovalo, dokud všechny buď nezničí, nebo 

nezaženou na útěk.53 Itinerarium takové způsoby potvrzuje; [Řekové, pozn. FK] byli 

naprosto v opozici a nepřátelští vůči našemu lidu. Denně je zasypávali urážkami, prsty je 

dloubali do očí, nazývali je „smradlaví psi“ a vysmívali se jim mnoha jinými způsoby. A co víc, 

tajně zavraždili mnoho našich mužů a vhodili jejich těla do stok.54

Důležité je nejen to, že křižáci byli zabíjeni, ale také jakým způsobem. Uprostřed noci, 

pod rouškou tmy, „tajně“ a pouze „neozbrojené“, neboť se neodvážili postavit se jim 

tváří v tvář. Stejný způsob chování nalezneme i u postupu Fridricha Barbarossy Byzancí: 

Shromáždili se tam Řekové, aby to využili jako základnu pro přepadání Latinů.55 V obou 

případech jsme svědky zbabělosti Řeků do takové míry, že museli sáhnout ke lsti a zradě. 

„Tradiční“ způsob lichotek, lží a následné zrady už jsem nalezl pouze v jediném případě, a 

to v Itinerariu, když některé z anglických lodí ztroskotaly a místní řečtí obyvatelé je ‚ošálili 

lichotkami a falešnými slovy s tím, že jim nemohou dovolit odejít, dokud nedají vědět císaři o 

tom, co se stalo, a lživě slibují poskytnout jim v mezičase všechno, co budou potřebovat. 

                                                       
50 Tj. aliance se Saladinem.
51 IP, s. 179.
52 GILES, John A. (ed.): Richard of Devizes Chronicle. Cambridge (Ont.) 2000. Text dostupný ke dni 26. 6. 2012 
na http://www.yorku.ca/inpar/devizes_giles.pdf, s. 38 (dále jen CR).
53 CR, s. 15.
54 IP, s. 156.
55 IP, s. 58.
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Místní magnáti byli svoláni k sobě a rozhodli se, že by měli klamem zajmout tolik poutníků, 

jak to jen bude možné a zabít je.56

Jak v případě byzantských vládců – Izáka Komnena i Izáka Angela – tak v případě Řeků 

jako národa došlo ve vnímání kronikářů k definitivnímu přesunu z pozice lichotníků a lhářů 

k otevřené zradě spojené přímo s vražděním křesťanů. Kyperský i konstantinopolský císař 

byli v očích Západu beze všech pochybností otevřenými spojenci nevěřících a jejich 

obyvatelé nepřátelé na život a na smrt, vrahové, kteří ani nebyli natolik odvážní, aby se 

jim postavili přímo. Do takové situace vyústila politika Andronika Komnena a Angelovců –

dezintegrace říše, aliance se Saladinem i úplný rozklad armády. Místo obávaných nepřátel 

nebo cenných spojenců byli Řekové ubozí a zbývala jim už jen zákeřnost.

Geoffrey de Villehardouin, Robert de Clari

Takto proměněná situace se plně projevila v kronikách čtvrté křížové výpravy; zrada, 

přesněji řečeno zrada jednoho bratra druhým (Izáka Angela Alexiem), byla sice jednou 

z hlavních příčin (nebo záminek) výpravy, avšak Řekové jako by v očích kronikářů při jejím 

popisu neměli zvlášť důležitou roli; především prokazovali hojnou měrou zbabělost, avšak 

jejich zrádnost, přestože akcentovaná, nebyla dostatečně úspěšná, aby si zasloužila větší 

prostor. Největší místo ve Villehardouinově i Clariho vyprávění tak zabírají hrdinské činy 

Franků a ubohé útěky Řeků. Alexios Angelos jako zrádce svého vlastního bratra byl 

samozřejmě pro Latiny odpornou postavou, stejně jako Alexios Murtzuflos, který 

zavraždil dalšího Alexia, pretendenta křižáků. Jejich role však nebyla dostatečně 

významná a jejich činy dost důležité, aby připoutaly širší pozornost.

Událost zbavení moci bratra popisuje Villehardouin takto: Toho času byl 

v Konstantinopoli císař, jenž se jmenoval Izák a který měl bratra jménem Alexios, jehož

vykoupil z tureckého zajetí. Tento Alexios vzal svého bratra, nechal mu vyrvat oči z hlavy a 

sám sebe učinil císařem výše zmíněnou zradou.57 Taková zrada a zároveň držení 

právoplatného pretendenta byly dobrou záminkou pro výpravu, ale nepříliš zajímavým 

                                                       
56 IP, s. 181.
57

MARZIALS, Frank T. (ed.): Memoirs or Chronicle of The Fourth Crusade and The Conquest of 
Constantinople. London: J. M. Dent 1908 (dále jen DCC).
Text dostupný ke dni 26. 6. 2012 na http://www.fordham.edu/halsall/basis/villehardouin.asp, s. 17-18. 
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literárním motivem. Ostatně biskupové raději omlouvali odklonění výpravy do 

Konstantinopole postupně se ujímajícími obviněními z hereze.58

Terčem kritiky sice ne ze zrady, ale z porušení slibu, se stal i sám Alexios IV., kterého 

dosadili Latinové zpět spolu s jeho oslepeným otcem Izákem. Za křižáckou pomoc 

nerozumně přislíbil nesplnitelné podmínky včetně obrovské finanční sumy a vojenské 

pomoci křižákům, avšak nebyl ji schopen splatit a ke všemu byl arogantní a nevděčný ke 

křižákům: Císař, jenž dobře zařídil své záležitosti, a neboť měl nyní převahu, byl přeplněn 

přezíravostí vůči baronům a těm, kteří pro něj tolik udělali, a nikdy víc je nepřišel navštívit do 

tábora, jako to dělával dřív. A oni pro něj poslali a prosili jej, aby zaplatil dlužné peníze, jak se 

s nimi dohodl. Ale císař je vedl od odkladu k odkladu a čas od času jim posílal malé částky: a 

na konci platby ustaly a vyschly úplně.59

Alexios IV. tedy jako zrádný Řek nedodržel své slovo a nejen to; sám ani nevěřil svým 

lidem, jak zaznamenávají latinští kronikáři. Když Alexios vytáhl s křižáky dobývat 

neposlušné hrady a území po svém dosazení na trůn a křižáci, neboť neplatil, hrozili, že se 

vrátí, řekl, že odejde zpět také (...), neboť ani on sám se neodvážil důvěřovat svým Řekům.60

Villehardouin jej dokonce nechává prosit křižáky, aby zůstali v jeho městě a neopouštěli 

ho, neboť si byl jist, že by byl Řeky zavražděn: 

„Ať je vám nyní známo, že je mnoho těch, kteří mi prokazují zdánlivou přízeň, a přesto mě 

nemilují; a Řekové jsou plni zášti, protože s vaší pomocí jsem dosáhl svého dědictví. (...) Ať je 

vám proto známo, že Řekové mne kvůli vám nenávidí a pokud mne opustíte, ztratím svou 

zemi a zabijí mě.“61

Řekové se stali v latinských očích natolik nebezpečnými, zrádnými a nedůvěryhodnými, 

že i jejich samotný císař se bál smrti z jejich rukou. Podobně jako u kronikářů třetí křížové 

výpravy už nebyli ani tak zdatnými intrikáři – dokonce ani císař, který prostě porušil slovo 

– ale skutečnými vrahy toužícími po krvi. 

Takový dojem muselo jen utvrdit, když Alexios zvaný Murtzuflos, jehož předtím nechal 

Alexios IV. propustit z vězení, provedl palácový převrat a dal křižáky dosazeného císaře 

obsadit a zavřít před Latiny brány města. Taková zrada dovršila vidění Řeků v očích 

                                                       
58 Podrobněji k tomu na s. 22-27.
59 DCC, s. 54.
60 McNEAL, Edgar H. (ed.): The Conquest Of Constantinople. New York: Columbia University Press 2005, s. 82 
(dále jen CC).
61 DCC, s. 49.
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Franků; skutečně zavraždili svého vlastního císaře, jednoho z nich, a je samotné znovu 

zradili. Stali se tedy zároveň mstiteli této zrady.

Slabost	a	zbabělost

Stereotyp o řecké slabosti a zbabělosti je pravděpodobně tím vůbec nejstarším a 

nejstabilnějším; vždyť stál na počátku první křížové výpravy, kdy Západ – i díky žádostem 

císaře Alexia Komnena – považoval Byzanc za příliš slabou na to, aby se mohla sama 

bránit vzrůstajícímu náporu nevěřících. Toto vidění dokonale ilustruje falešný dopis císaře 

Alexia s prosbou určenou všem kostelům na Západě a jmenovitě flanderskému hraběti, 

který uvádí jako jediný Robert Mnich a v němž dlouze líčí útrapy řeckých křesťanů a jejich 

úpěnlivé volání o pomoc.

Slabost Řeků je ještě více akcentovaná v kronice Ralfa z Caen, kde ovšem musíme brát 

v potaz fakt, že oslavuje Tankredovu sílu a odvahu, což se tradičně provádělo výrazným 

nadhodnocením síly protivníka a umenšením síly vlastní. Soustředím se tedy spíše na 

okamžiky, kdy se Ralf vyjadřuje ke konkrétním záležitostem. Hned na začátku kroniky 

píše, že se Řekové báli svého vlastního nedostatku síly.62 Pohrdání západních rytířů 

vzbuzoval fakt, že řeckou zbraní nebyl kůň a meč, ale luk. Ralf popisuje případ, kdy se 

Řekové ozbrojení luky dávají na útěk před Tankredovou těžkou jízdou: Bez jakékoli 

pochybnosti či přemítání se tito politováníhodní muži obrátili buď k okamžitému útěku,

nebo podlehli smrti. (...) Tento slabý lid byl sražen k zemi a poučen, aby se již nikdy o nic 

nepokoušel proti malému počtu Franků a aby si místo toho vštípil, že sto z nich není rovno 

jednomu.63 Takové zkušenosti musely posilovat křižácké vědomí nadřazenosti, a protože

Řekové jako lučištníci museli často ustupovat, zrodila se šablona o Řecích utíkajících.64

Robert si byl nicméně vědom toho, že „strach“ Řeků z křižáckých armád do značné 

míry vycházel z byzantských obav, že by mohli mít zájem na zabrání části řeckého území. 

Když Petr Poustevník a jeho první křižáci dorazili před Konstantinopol, císař jim odmítl 

vstup do města, neboť byl vždy podezřívavý k síle křesťanského vojska.65 Stejně to potvrdili 

Pečeněhové a Turkopolové, byzantské pomocné jednotky, když se jich Bohemund tázal, 

                                                       
62 GT, s. 23.
63 GT, s. 25.
64 GT, s. 27.
65 HI, s. 84.
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z jakého důvodu s ním bojují. Odpověděli, že náš císař se bojí víc vašich armád než bouří na 

nebesích, protože se domnívá, že vás víc zajímá získání jeho království než poutnická hůl.66

Křižáčtí kronikáři tedy zaznamenali řecké válečné zvyky, jako byl boj s lukem a časté 

ústupy, a považovali je za důkazy slabosti a zbabělosti; Řekové nepoužívali meč a nebyli 

dobrými jezdci, což vyvolávalo pohrdání Latinů. Navíc věděli, že mají strach z jejich 

vojenských schopností, ačkoli se je zároveň císař pokoušel využít ke svým vlastním cílům. 

Třetím faktorem pro vidění řecké slabosti a zbabělosti byla samozřejmě ona potřeba 

pomoci proti nevěřícím, což Ralf shrnul následovně: 

Velká moc Řeckého království nedokázala získat Jeruzalém. (...) Avšak nebylo vhodné 

odevzdat tato získaná města takovým obráncům, jako jsou Řekové. Jen a pouze Frankové 

byli schopni takového druhu ochrany.67

Během druhé křížové výpravy a dalších let neprošel tento stereotyp významnými 

změnami; ostatně křižáci a Řekové neprošli žádným výraznějším vojenským střetnutím. 

Odo z Deuil se ve své kronice mnohem více zaměřoval na obviňování císaře Manuela ze 

strašlivých zločinů a naprosté zrady, avšak motiv řecké slabosti nerozvíjel, stejně jako se 

do popředí ještě nedostala řecká zbabělost. Odo opět zmiňuje, že zbraní Řeků je luk,68 a 

především zdůrazňuje neschopnost bránit svoji vlastní zemi. O byzantském panství 

v Rumelii píše: 

V takovém podrobení si Řekové ponechali území získané Franky, protože ti mířili 

k Jeruzalému; a líní lidé by je všechny ztratili, kdyby je namísto nich nebránili dovezení rytíři 

z různých národů.69

Používání žoldnéřských jednotek muselo v křižácích vzbuzovat stejné pohrdání jako 

neschopnost v jízdě na koni a jen je utvrzovalo v řecké slabosti ve válečných záležitostech.

Kritika Viléma z Tyru mířila týmž směrem; Vilém ostatně obhajoval Manuelovo 

upřednostňování Franků v záležitostech jeho říše jako nutnost vzhledem k úpadku 

řeckých vojenských schopností: 

Strast Řeků a slabost jejich říše se dají snadno odvodit ze stavu těchto míst, která bývala

kdysi bohatými provinciemi plnými všemi druhy dobrých věcí. Proto když ustala vláda 

latinských panovníků Konstantinopole, padlo město kvůli svým hříchům do moci Řekům pod 
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Nikeforem I. Hned poté barbaři, jistí si slabostí Řeků, vpadli do jejich provincií a začali 

nakládat s jejich obyvateli, jak se jim zlíbilo.70

Tady se Vilém posunul ještě dál než předchozí autoři; Řekové byli příliš slabí na to, aby si 

vládli sami a pouze vláda Latinů je mohla ochránit před zničením jejich říše nevěřícími. 

Císaři Jan a Manuel Komnenos jako by nebyli Řeky, protože jejich osobní odvaze věnoval 

dlouhé pasáže ve své kronice. Manuel byl pak pro Viléma přímo vzorem rytíře a jeho řecké 

vlastnosti byly docela potlačeny, když překonal svoji ‚řeckost‘ jako měkkou a zženštilou71 a 

vložil svou důvěru v důležitých záležitostech státu do rukou Latinů.72 Vilém ovšem 

nepřikládal Manuelovu tragickou porážku u Myriokefalonu z roku 1176 řecké slabosti nebo 

zbabělosti, ale „našim hříchům“; vždyť v jeho pojetí až do masakru Latinů byl osud 

křesťanství na východě pevně spojen s Byzancí.

K posunu směrem od slabosti a neschopnosti bránit se sami ke zbabělosti došlo 

v souvislosti s rozkládáním (nejen) řecké armády v desetiletí před třetí křížovou výpravou 

a během ní, o čemž podává nejdetailnější zprávy Itinerarium při popisu Barbarossovy 

výpravy a výpravy anglického krále Richarda. Řekové, jejich vojáci i obyvatelé, se stali 

nejen zrádci a vrahy, jak bylo popsáno výše, ale také zbabělci. Souvislost je ovšem třeba 

také hledat s tím, že Řekové se stali otevřenými nepřáteli a jejich vojenská střetnutí 

s Latiny dopadla obvykle katastrofálně, což jen posilovalo latinský pocit nadřazenosti, 

jako v pokusech blokovat Barbarossovu armádu při přechodu byzantským územím, které 

vyvrcholilo snadným dobytím Adrianopole.

Autor Itineraria poukazoval na řeckou neschopnost, slabost a zbabělost opakovaně. Již 

jsem zmiňoval strach, kvůli němuž propustil Izák Angelos Barbarossovy posly z vězení, 

kam je uvrhnul. Po své porážce u Adrianopole měl Izák takovou hrůzu z Latinů, že z obavy, 

že celé císařství bude zničeno, urychleně poslal vyslance k císaři [Fridrichovi, pozn. FK], slíbil 

mu rukojmí jako záruku míru, přístup k trhům, kde by jeho armáda mohla nakoupit jídlo a 

lodě, aby je převezly na druhou stranu úžin [Bospor a Dardanely, pozn. FK].73 Neboli 

podřídil se podmínkám Adrianopolské smlouvy a poskytl tak další příležitost křižákům, 

aby o řeckých schopnostech mohli pochybovat.

                                                       
70 HR, kniha II, hlava 4.  
71 Zde zženštilost spíše právě ve smyslu vojenském kvůli kontrastu schopností Řeků a Latinů.
72 HR, kniha XXII, hlava 11.
73 IP, s. 79.
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Také král Richard se na Kypru nesetkal se skutečným odporem. Je pravda, že Richard 

z Devizes byl k řeckým obráncům shovívavější, avšak střet obvykle končil řeckým útěkem.

V té samé kronice je možné nalézt následující shrnutí vystihující, jak byla latinským 

kronikářem řecká povaha v tomto ohledu vnímána:

Zatímco Latinové jsou rovnocenně zdatní ve vědění i válce, Řekové sami vědí, že jsou 

naprosto nevzdělaní a vojensky neschopní. (...) Staří Řekové podnikli mnohá vojenská 

dobrodružství a mnohého dosáhli, avšak planoucí ctnost vychladla v jejich potomcích a 

přešla ke světu Latinů. Ti, kteří bývali gejzíry, jsou nyní tenkými pramínky, nebo snad spíš 

vyschlými a vyčerpanými dutinami. (...) Co se jejich vojenských schopností týká, bojují lstí, 

nikoli zbraněmi. Co se jejich dobré vůle týče, způsobí ti víc škody jako přátelé než jako 

protivníci.74

Čtvrtá křížová výprava již znamenala pouze potvrzení sestupného trendu, kdy se z Řeků 

stávali protivníci bez špetky významu. Villehardouin a de Clari byli nadšeni a zároveň 

fascinováni snadností vítězství, která jim padala do rukou při střetech s nepřáteli. Zaprvé, 

samotní císaři byli zbabělci. Alexia III. nejdříve museli v popisu Roberta de Clariho jeho 

vlastní obyvatelé nutit, aby se bránil. A když je císař přinucen ke slibu boje, raději dává 

přednost zbabělému úprku: 

Zatímco spolu Francouzi a Benátčané hovořili, městem se rozlehl veliký křik, neboť ti 

z města řekli císaři, že by je měl zbavit obléhajících Francouzů, a pokud s nimi nebude 

bojovat, půjdou pro mladíka, kterého Francouzi přivedli, a udělají z něj císaře a svrchovaného 

pána. Když to císař slyšel, dal jim své slovo, že s nimi bude bojovat zítřejšího dne. Ale když se 

přiblížila půlnoc, císař uprchl z města s tolika lidmi, kolik jich mohl vzít s sebou.75

Další řecký císař a další Alexios, vrah křižáky dosazeného Alexia IV., se zachoval stejně a 

ještě se přitom vychloubal. Jednotky měl seřazené před svými stany, a když jeho muži 

spatřili přijíždět rytíře v sedlech, srdce jim spadlo do kalhot a rozprchli se; a tak utíkal císař 

ulicemi až k paláci Bukoleon.76

Řekové se chovali stejně. Jejich zbraní nebyl už ani luk, natož otevřený boj; pouze zrada 

a noční vraždění. Již v prvním střetnutí s křižáky popisovaném Villehardouinem Řekové 

prokázali pěknou demonstraci odporu, ale jakmile došlo na sklonění kopí, obrátili se zády, 
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divoce utíkali pryč a nechali břeh opuštěný.77 I při jasné převaze (údajně čtyřicet řeckých 

divizí proti šesti latinským) se Řekové neodvažovali vrhnout proti našim řadám a naši lidé se 

nehnuli od palisády. A když to císař Alexios [Alexios III., pozn. FK] spatřil, začal stahovat své 

muže, a když je shromáždil, zamířil zpět.78 Villehardouin sám tento moment označil za 

nejkritičtější během obléhání, kdy ještě nebylo shromážděno zdaleka celé křižácké vojsko,

takže benátská námořní podpora nemohla zafungovat.

Pohrdání řeckými válečnými schopnostmi bylo natolik silné, že Clari neuznal Řekům při 

Murtzuflově přepadení oddělené křižácké skupiny ani jediného zabitého Franka:

A císař Murtzuflos, zrádce, a Řekové k nim přišli ve velké rychlosti a vrhli se na ně vskutku 

nelítostně, ale nikdy, u smilování Božího, se jim nepodařilo srazit z koně jediného Francouze.

(...) Když Řekové spatřili, že Francouzi si vedou lépe, začali ztrácet odvahu a dávali se na 

útěk. Avšak naši Francouzi je dohnali, zabili jich mnoho a mnoho jich zajali a s nimi početnou 

kořist.79

V jiné pasáži se Řekové před Robertovým bratrem rozprchli jako dobytek.80 Bezpochyby 

musíme brát v potaz zmíněnou kronikářskou nadsázku, obzvláště silnou v případě 

přímého příbuzného, jako byl Aleamus de Clari. Avšak trend byl zjevný; vždyť stejně dobře 

mohlo být hrdinství demonstrováno houževnatým odporem nepřátel, ale pro takový 

popis nechovali latinští kronikáři, a nejspíše ani jejich čtenáři, dostatečnou úctu k Byzanci 

jako protivníkovi.

Zženštilost

Přestože domněnku o zženštilosti Řeků jsem předpokládal za rozšířenou, její stopa 

v kronikách, kterými jsem se zabýval, je překvapivě malá. Zatímco o řeckých lžích, zradách 

nebo slabém vojenském umu se kronikáři zmiňovali vytrvale, zženštilost, která rozčilovala 

již Liutpranda, se nevyskytovala často. Ani Ralf z Caen, ani Robert Mnich, kteří rozhodně 

nebyli žádnými přáteli Byzance a kritizovali ji ze všech možných úhlů pohledu, nepoužili 

slova zženštilý;81 zbabělost jim v každém případě připadala typičtější. Zřejmě to souvisí již 

se zmíněným trendem, že kronikáři první křížové výpravy ještě neměli ve zvyku, aby byli 

příliš příkří k Řekům jako národu; zbabělost byla samozřejmě jejich typická vlastnost, ale 
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drtivá většina kritiky směřovala k císaři Alexiovi, jenž jako voják a vojevůdce příliš zženštilý 

dojem nevyvolával.

Na Liutpranda tedy navázal teprve Odo z Deuil, znovu zdůrazňující absenci mužnosti 

jako jednu z charakteristik řeckého národa. A Řekové zcela zdegenerovali a stali se ženami;

odhodili pryč všechnu mužnou sílu, slov i ducha, a snadno odpřisáhli vše, o čem se domnívali, 

že nás potěší.82 I zde je nicméně takový popis nejenom ojedinělý, ale především 

jednoznačně spojený s porušením slova, tedy s první kategorií, kterou jsem zmínil.

Hlavním motivem je lež a lichocení, které jsou zde uvedeny jako ženské vlastnosti. Na 

dalším místě pak Odo postihuje řeckou lenost, když líčí byzantskou nadvládu v Rumelii: 

V takovém podrobení si Řekové ponechali území získané Franky, protože ti mířili 

k Jeruzalému; a líní lidé by je všechna ztratila, kdyby je namísto nich nebránili dovezení rytíři 

z různých národů.83 Zženštilost sice není přímo vyslovena, je však naznačena; ovšem opět 

nikoli v souvislosti se ztrátou morálky, ale spíše s vojenskou neschopností a nemožností 

se ubránit.

Vilém z Tyru již naopak označuje Řeky za „měkké a zženštilé“ na více místech a 

v kontextu, který lze očekávat. Je docela možné, že se stal tím, kdo tento středověký 

stereotyp znovu rozšířil od dob Liutprandových, ale na jistotu takového tvrzení by bylo 

třeba prostudovat větší množství pramenů. O synovci císaře Manuela, protosebastovi 

Alexiovi, příznačně napsal, že byl jako všichni Řekové mimořádně zženštilý a naprosto 

oddaný smyslným hříchům těla.84 Příznačné ovšem je, že tato slova o řeckém národu 

napsal po masakru Latinů z roku 1182 stejně jako nejtvrdší kritiku na adresu Byzance 

všeobecně. Již v rozboru Vilémovy kroniky a v dalších případech jsem naznačoval tento 

obrat ve Vilémových postojích, který sice popisoval Řeky jako slabé a špatné bojovníky, 

avšak spíše kvůli chvále zdatnosti vlastního národa a obhajobě jeho upřednostňování na 

Manuelově dvoře. Ostatně o Manuelovi, který byl sám Řekem, nikdy nepronesl jediné 

slovo o slabosti či zženštilosti. I po roce 1182 napsal ve svém epitafu k jeho životu, že 

během vlády výše zmíněného císaře milovaného Bohem u něj Latinové našli velikou přízeň –

což byla odměna dobře zasloužená jejich chrabrostí a věrností. Císař, štědrý muž výjimečné 
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energie, spoléhal natolik bezvýhradně na jejich oddanost a schopnosti, že opomenul své 

Řeky jako měkké a zženštilé a v důležitých věcech důvěřoval pouze Latinům.85

Zženštilost se však nestala příliš významným řeckým atributem po celý zbytek 

dvanáctého století. Také mnou studovaní autoři k třetí křížové výpravě se jej dotkli pouze 

okrajově. Itinerarium Peregrinorum označilo soudobé Řeky ve své dlouhé a již citované 

pasáži o řeckém úpadku za zkažené a zcela zvrhlé pokolení,86 v čemž se dá vystopovat 

motiv zženštilosti tak, jak bychom si jej představovali; primárně v souvislosti s úpadkem 

morálky. Také řeč krále Anglie v kronice Richarda z Devizes obsahuje zlotřilé a zženštilé 

Řeky,87 autor to však nijak nerozvíjí. Richard z Devizes paradoxně naopak považuje za 

sémě zženštilé sodomie nikoli Messinu obývanou Řeky nebo snad Kypr, ale Londýn.88

Co se čtvrté křížové výpravy týče, hojnějším zdrojem informací k tomuto tématu je 

pouze Robert de Clari. Rytíř pohybující se v nižších vrstvách zachytil větší množství zkazek 

tohoto typu nežli urozený a vysoce postavený Villehardouin, v jehož díle se o měkkosti či 

zženštilosti Řeků nebo jejich císařů, kteří jsou jinak popsáni z dostatečně nepřátelské 

perspektivy, nepíše jediné slovo. Robert de Clari se jí okrajově věnuje na dvou místech;

poprvé při dobývání Konstantinopole: 

A dámy i panny z paláce stály na hradbách města a sledovaly tento chrabrý postup našich 

jezdců a císaře z druhé strany. A říkaly si mezi sebou, že naši muži vypadali jako andělé a byli 

tak nádherní, protože byli v tak blyštivých zbrojích a jejich koně byli tak skvěle oděni.89

Zmínka je nepřímá, a proto je otázkou, zda ji neinterpretovat spíše jako chválu mužnosti 

franských dobyvatelů nežli jako její zpochybnění u řeckých obránců. V každém případě 

však znovu souvisí s vojenskou zručností – a případně i s jakousi „barbarskou“ krásou, 

kterou již obdivovala Anna Komnéna – ne s mravními nedostatky. Stejně jako druhá 

zmínka, kde byly „dámy a panny z města“ ještě jednou použity jako prostředek pro popis 

slabosti řeckého císaře a jeho mužů, kteří vytáhli do boje a vzápětí se zase vrátili za 

hradby, a chválu na odvahu a chrabrost Franků (Francouzů, jak píše Robert de Clari):

Když mezi sebou takto Francouzi mluvili, pohleďte, jak se císař stahuje zpět do 

Konstantinopole. A když se tam vrátil, byl vskutku nemilosrdně obviňován všemi dámami a 
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pannami, protože nebojoval proti tak malému množství Francouzů s tak mocnou silou, 

kterou měl k dispozici.90

Hereze

Zásadní v tématu náboženských předsudků je otázka, jak západní kronikáři vnímali 

řeckou herezi, její intenzitu a vývoj v čase, a náboženské odlišnosti vůbec.

„Rozkol“ z roku 1054, kdy se vzájemně exkomunikovali papežský vyslanec a 

konstantinopolský patriarcha Kerullarios, býval dříve považován za počátek schismatu 

mezi řeckou a latinskou částí křesťanské církve. 

Avšak už jen z faktu, že křížová výprava byla Urbanem II. míněna jako pomoc 

východním křesťanským bratrům v ohrožení nevěřícími, se takové tvrzení zdá postavené 

na chabých základech. Nakolik je toto schéma překonané, neboť současníci je takto

nevnímali, dokazují i kronikáři první křížové výpravy, jimiž jsem se zabýval. Ti totiž 

nezmiňují jediný příklad náboženské odlišnosti mezi Latiny a Řeky. Právě naopak. Fakt, že 

považovali ortodoxní církev za křesťanskou a nijak schizmatickou či dokonce heretickou,

nebylo sice potřeba otevřeně deklarovat, svědčí však o něm už jen spor o přísahu 

složenou křižáckými vůdci v Konstantinopoli. Ačkoli byla popisována jako vynucená, brali 

ji velice vážně. Po obsazení Antiochie propukl spor mezi Bohemundem a Raymundem 

z Toulouse: 

A tak, s městem obsazeným a osvobozeným od tureckých vzbouřenců, začal Bohemond 

usilovat o mír s hrabětem ze St. Gilles; chtěl, aby byla Antiochie naprosto předána do jeho 

moci a aby mu bylo umožněno užívat ji bez vyrušení. Hrabě mu odpověděl, že by to 

znamenalo křivopřísežnictví kvůli přísaze složené císaři v Konstantinopoli skrze 

Bohemundovy vlastní vyslance.91

Z uvedené ukázky vyplývají dvě věci. Zaprvé, nedá se očekávat, že by byl západní 

velmož ochoten složit přísahu věrnosti komukoli, kdo by byl považován za odpadlíka. 

Zadruhé, přísaha složená byzantskému císaři v křižáckých myslích rezonovala a 

přinejmenším pro část z nich znamenala mimořádný závazek vůči křesťanskému

panovníkovi. Jedním z těch, kteří si to uvědomovali, byl i Robert Mnich, Alexiův nepřítel. 

Nepřátelství vůči Byzanci neznamenalo ještě zpochybňování jejího křesťanství. Ostatně 
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Bohemundovy pokusy o vyhlášení kruciáty proti Byzanci kvůli sporům o Antiochii 

ztroskotaly.

Jisté však je, že se toto mínění posouvalo a že část Latinů začínala postupně vnímat 

určité odlišnosti. Obě strany si byly dobře vědomy rozporu mezi nároky římského biskupa 

na svrchovanost nad Konstantinopolí a řeckou „neposlušností“, do druhé křížové výpravy

však tato skutečnost neměla významnější vliv. Od Alexia, který „zdědil“ exkomunikaci po 

svých problematických předchůdcích, nebyl žádný komnenovský císař takovému trestu 

vystaven.

Odo z Deuil je opět tím, u něhož lze doložit první výraznější obvinění z náboženských 

odlišností, které by se snad mohly blížit herezi. Když odmyslíme politické pozadí konfliktu, 

francouzská armáda musela být v otázce míry řecké křesťanskosti rozdělena.

Předpokládám, že to bylo především kvůli nedávným sporům o stolec patriarchy 

v Antiochii, kde byl původně řecký patriarcha ještě Bohemundem nahrazen latinským a 

následně znovu několikrát sesazen kvůli smlouvám s císařem Janem a Manuelem 

Komnenem po jejich vítězných taženích. Právě Antiochie představovala problém, který 

neustále očerňoval Řeky v latinských očích (včetně Viléma z Tyru); zkušenost s druhou 

křížovou výpravou se přidala vzápětí.

Odo nejprve kritizuje řecký ritus, který byl samozřejmě odlišný od latinského. Popisuje 

překřtívání západních křesťanů, ačkoli o tom ví pouze z doslechu: 

Poslyšte však strašlivou věc! Slyšeli jsme o jejich špatném chování, jež by mělo být 

potrestáno smrtí; jmenovitě pokaždé, když slavili svatbu jednoho z našich mužů tak, pokud 

byl pokřtěn podle římského ritu, pokřtili jej znovu předtím, než uzavřeli sňatek.92

Kvůli tomu prý nebyli považováni za křesťany a Frankové pokládali jejich zabíjení za 

bezvýznamnou věc, a tudíž bylo o to obtížnější zabránit jim v drancování a plenění.93

Zdálo by se, že francouzská armáda jako celek zpochybňovala řeckou příslušnost ke 

křesťanství, nebýt dvou skutečností. První z nich je onen dodatek a tudíž bylo o to 

obtížnější zabránit jim v drancování a plenění; jako by se popis řeckých rituálních odlišností 

stal spíše omluvou pro chování francouzských vojáků. Druhou je fakt, že přestože biskup 

z Langers navrhoval dobytí Konstantinopole se slovy, že je „křesťanská jen podle jména, 
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nikoli ve skutečnosti“,94 odpověď většiny křižáků byla záporná. Odo vložil do úst jednoho 

z křižáků názor, který převládl: 

„Nyní můžeme zaútočit na nejbohatší z křesťanských měst a obohatit sami sebe, ale 

přitom musíme zabíjet a být zabíjeni. A pokud tedy vraždění křesťanů smazává naše hříchy, 

pak bojujme. “95

Přes veškeré odlišnosti byl útok na Konstantinopol odmítnut právě s odkazem na její 

křesťanství a na křesťanství jejích obyvatel.

Od Viléma z Tyru se nedalo předpokládat, že by jednotu západní a východní církve 

zpochybňoval; jako advokát byzantské říše opakovaně zdůrazňoval nutnost Franků, aby 

se oni ujali vedoucí role při její obraně. Změna však přesto nastala, a sice v roce 1182. Po 

masakru Latinů zklamaný Vilém poprvé, jak je ze studovaných pramenů zřejmé, otevřeně 

napsal: 

Řečtí aristokraté, především nejbližší příbuzní císaře [Manuela, pozn. FK], a stejně tak 

ostatní jeho lid, přirozeně chovali vůči nám neukojitelnou nenávist, a to bylo ještě posilněno 

rozdílem mezi svátostmi našimi a jejich církve, což jen přidalo další popud k jejich závisti. 

Neboť oni, kteří se nestydatě odtrhli od naší římské církve, se ve své bezbřehé namyšlenosti 

dívali svrchu na každého, kdo nedržel jejich pošetilé tradice, jako na heretika. Byli to však 

oni, kdo si zasloužili být nazváni heretiky, neboť vytvořili nebo dodržovali nová a zhoubná 

přesvědčení v rozporu s římskou církví a vírou apoštolů Petra a Pavla, kterou ‚brány pekel 

nepřemohou‘ (Mat. 16,18).96

Řekové byli bez obalu nazváni heretiky a ta část společnosti, která byla ještě před 

čtyřiceti lety za druhé křížové výpravy v menšině, se začala stávat většinou.

Richard z Devizes ani Itinerarium Peregrinorum neuvádějí výslovně ani často zmínky o 

herezi. Kritický postoj obou kronik v té věci vyplývá snad z obecných popisů Řeků a ze 

zmínek o jejich spojeních s nevěřícími. Předpokládat jej lze také proto, že v textu se 

nevyskytují výčitky boje proti křesťanům, jež by byly adresovány Richardovi I. nebo 

Fridrichu Barbarossovi. Právě naopak, Řekové na Kypru měli přece stejně jako Řekové na 

Sicílii i v Byzanci ve zvyku zabíjet křesťany. Stačí připomenout pasáž z Itineraria, v níž byl 

Izák Komnenos obviněn z pronásledování všech, kteří se hlásili ke křesťanskému 
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náboženství.97 A co hůř, samozvaný kyperský císař byl prý spojen se Saladinem 

barbarským rituálem, který vzbuzoval ve „správném“ křesťanovi hrůzu: 

Říkalo se o něm, (...) že vzájemně pili krev toho druhého jako symbol a svědectví, že jsou 

spojenci, jako by se věčným smísením jejich krve stali pokrevnými příbuznými.98

Podobně znečištěn byl Izák Angelos, císař v Konstantinopoli, jenž nechal postavit ve 

svém hlavním městě mešitu. Něco takového nebylo pro křesťanský národ v latinském 

pojetí 12. století myslitelné. Svými spojenectvími s nepřáteli víry se proto byzantští císaři a 

jejich říše sami stávali nepřáteli víry.

Ve čtvrté křížové výpravě se ukázalo, že stále ještě existovala mezi křižáky strana, která 

považovala Řeky za křesťany, i když zřejmě také za schizmatiky. Ostatně sám papež 

varoval křižáky před útokem na Konstantinopol, stejně jako s ním nesouhlasil papežský 

legát Petr Capuano. Jenže stejně jako v případě Zary, která bezpochyby nemohla být 

považována za schizmatickou, křižáci neposlechli.99 Uvnitř samotné kruciáty pak

nejenergičtěji protestoval cisterciácký opat z Vaux, jenž stál v opozici již proti samotnému 

útoku na Zaru. Opačné stanovisko zaujímali opat z Loos ze stejného řádu a další preláti. 

Jenže ti, kteří podporovali odklon do Konstantinopole, nepodávali žádné náboženské 

argumenty. Uvažovali čistě prakticky: 

Pak se rozproudila velká debata. Opat z Vaux z řádu cisterciáků promluvil a s ním strana, 

která přála rozdělení armády. A řekli, že nikdy nemohou souhlasit; že neopustili své domovy 

proto, aby se vrhli na křesťany a že půjdou do Sýrie. A druhá strana odvětila: „Drazí pánové, 

v Sýrii nedosáhnete ničeho. A to můžete velmi dobře vidět, když zvážíte, jak si vedli ti, kteří 

nás opustili a vypluli z jiných přístavů. A nechť je vám známo, že zemi za mořem je možné 

obnovit jen skrze cestu přes Babylón [Egypt, pozn. FK] nebo Řecko. A pokud odmítneme 

tuto smlouvu, budeme zahanbeni navěky.“ 100

Opat z Vaux se pak demonstrativně připojil k napadenému uherskému králi, který 

předtím sám přísahal, že se přidá ke kruciátě, a několik dalších rytířů a jejich družin 

odplulo přímo do Svaté země i odtamtud.
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Podobná diskuze mezi nejvýše postavenými kleriky a šlechtici se rozhořela před 

branami Konstantinopole za druhé křížové výpravy. Jenže tentokrát převážila strana 

vyzývající k útoku na město. Když se křižáci o několik týdnů později vylodili před 

Konstantinopolí a Alexios III. Angelos jim poslal dopis apelující na jejich společnou 

křesťanskou víru, byl odmítnut. Otázka křesťanství nebo ne-křesťanství Řeků byla na 

krátkou dobu vyřešena podmínkami smlouvy s křižáckým pretendentem Alexiem. Zavázal 

se totiž mimo jiné k tomu, že jestliže s Boží pomocí dostane zpět své dědictví, podřídí celé 

císařství Romájů [Řeků, pozn. FK] poslušnosti Římu, od níž bylo dlouho odděleno.101

Náboženský rozměr výpravy tak byl zajištěn a spory mezi oběma, nyní ještě zřetelněji 

oddělenými církvemi měly být zažehnány nástupem pretendenta Alexia na trůn. Jednalo 

se vlastně o první slib církevní unie; za vlády Manuela Komnena by ještě nikoho potřeba 

takového kroku nenapadla.

Alexios IV. však nemohl splnit, co slíbil, a mezi Řeky a Latiny se vytvořila hluboká 

propast. Zavraždění Alexia IV. a uzavření bran Konstantinopole před křižáky Alexiem (V.) 

Murtzuflem vyjasnilo otázku řeckého křesťanství velmi rychle. Když začal během druhého 

obléhání města největší křižácký útok, sešli se podle de Clariho biskupové a preláti, aby 

vysvětlili, proč je správné na Řeky útočit: 

Nakonec se biskupové a klérus zastoupený v armádě poradili a rozhodli, že bitva byla 

spravedlivá a že bylo správné na ně zaútočit. Neboť v dávných dobách byli obyvatelé města 

poslušní právu Říma, ale vzepřeli se proti němu a říkali, že právo Říma nemá žádnou hodnotu 

a že všichni, kdo v něj věří, jsou psi. A biskupové k tomu řekli, že bylo správné na ně zaútočit 

a že to v žádném případě nebyl hřích, ale spíš spravedlivý čin.102

Biskupové ze Soissons a Halberstadtu a opat z Loos poté označili Řeky za vrahy a 

nevěrné a dokonce horší než Židy.103 Tak bylo definitivně započato striktní oddělení obou 

církví, které se pokoušelo překonat bez úspěchu již mnoho papežů a mnoho byzantských 

císařů, než se byzantská církev dostala do tureckého područí.

                                                       
101 DCC, s. 24.
102 CC, s. 94.
103 Tamtéž.
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ZÁVĚR

Na základě předchozích závěrů lze konstatovat, že byzantsko-latinské vztahy nebyly 

statické a už vůbec ne staticky negativní. Stereotypy vnímané na začátku sledovaného 

období byly rozdílné a mnohem mírnější než stereotypy na jeho konci; zatímco roku 1095 

byli Řekové neoddiskutovatelnými křesťany, kteří byli sice ve vidění západních kronikářů 

slabí a neschopní se bránit a jejichž císař měl spíše negativní obraz, roku 1204 se pozice 

Řeků degradovala na schizmatiky až heretiky, kteří se vojensky již v žádném případě 

nemohli rovnat křižákům a nebyli jim již ani vhodnými soupeři, kteří by stáli za větší 

zmínku. Poslední byzantští císařové byli až na dosazeného Alexia IV. zrádci a nepřátelé 

křesťanství, Řekové jako takoví pak toužili po křesťanské krvi a samotní jejich panovníci se 

museli bát jejich záště. 

Souvislost s uvedenými událostmi, především pak s masakrem Latinů, spojenectvími se 

Saladinem nebo s rozpadající se diplomacií a armádou jsem prokazoval na předchozích 

stránkách. Jestliže na začátku křížových výprav a ještě po skončení druhé byla otázka 

„my“ a „oni“ nejasná a Byzanc se stále mohla řadit do pojetí „my“, s příchodem 

Andronika Komnena a angelovské dynastie se oba póly křesťanského světa neustále 

vzdalovaly, až se Řekové v latinském světě stali těmi „druhými“ stejně jako Židé nebo 

muslimové. Rozdělení původně jednotného křesťanského světa i se všemi svými 

protiklady bylo zpečetěno.
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