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Съдържание на дисертацията: 

Дисертационният труд се състои от увод, четири отделни глави, 

заключение и библиография. Първата глава е разделена на три части, докато 

втората, третата и четвъртата глави са разделени на по пет части. Заедно с 

библиографските списъци на използваните извори и научната литература, 

както и приложената декларация за оригиналност, трудът се състои от 346 

страници. 

 

Цели на изследването 

Настоящето изследване си поставя за цел да проследи еволюцията във 

владетелската кръстоносна идеология в рамките на трите основни 

западноевропейски държави Франция, Англия и Германия и в трите водещи и 

определящи международната политика през XII и XIII век династии – 

Капетинги, Плантагенети и Хоенщауфени. То е организирано в увод, четири 

глави и заключение. Към него е приложен научен апарат, състоящ се от 1043 

бележки, както и библиографски списъци на използваните средновековни 

извори и съвременна научна литература. Изложението е разделено тематично 

и хронологично, тъй като по този начин се гарантира ефективното 

проследяване на различните мотиви, съставляващи кралската кръстоносна 

идеология и тяхното развитие с оглед на многобройните обективни и 

субективни исторически обстоятелства. Времевите рамки на проучването са 

затворени между средата на XII и третата четвърт на XIII век, за да бъде 

спазена традиционната хронология на класическите кръстоносни походи, 

насочени към Светите земи, а така също и поради това, че със смъртта на Луи 

IX през 1270 г. и завръщането на крал Едуард I от Акра в Европа през 1272 г. 

и в Англия през 1274 г. се слага край на един логически етап от развитието на 

кръстоносното движение.   
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Характерните особености при изследването на идеологията налагат 

постоянното напомняне на факта, че тя се отличава в значителна степен от 

реалните събития. Именно затова изворите са подложени не само на анализ, 

но и на задълбочено сравнение помежду си; посредством тях се проследява 

влиянието на действията и мотивите на отделните християнски владетели 

върху останалите участници в кръстоносните походи. Важен момент 

представлява и възможността да се изследва трансформирането на 

владетелската аргументация при участието или неучастието в експедициите, 

при употребата на кръстоносния поход. Съвсем естествено се търси и 

начинът, по който кръстоносната идеология на отделните монарси намира 

отражение в тяхното управление. Всичко това позволява да се погледне в 

перспектива на промените и да се представи по-достоверна картина на 

реконструираните идеологически модели. 

 

Увод 

Встъплението на дисертационния труд акцентира върху обновената 

актуалност на заниманията с кръстоносни походи и голямото значение, което 

изследването на мотивацията на отделните участници в експедициите на 

Изток придобива в светлината на съвременната политическа и културна 

картина на света. 

Идеологията е пряк израз на ръководните за обществото принципи и 

претенции. Тя обаче е създавана от определен елит и едва впоследствие е 

разпространявана сред обществото. В този смисъл идеологията и реалността 

не могат да съвпаднат. Първата създава основанията и мотивите, изгражда 

светогледната рамка, в която обществата извършват своето историческо 

развитие, но се различава от обществената и историческа реалност. Всъщност 

тя изгражда един идеален модел, който неизбежно се изкривява с оглед на 
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множество обективни и субективни обстоятелства. Затова и изследването на 

владетелската кръстоносна идеология предполага и анализ на отликите 

между претенциите и очакванията, въплътени във всяка една експедиция и 

реалното развитие на събитията. 

Включването на западните монарси в поклонническите начинания към 

Светитите земи изменя някои от основните характеристики на кръстоносните 

походи, свързани с водещата роля на папството. Римските епископи не само 

обявяват и организират експедициите, но имат претенции и да ги 

координират. С активната ангажираност на западните владетели тази 

инициатива започва да преминава към светската власт, която постепенно се 

превръща в двигател на инициирането и провеждането на кръстоносните 

походи. Подобно развитие е в синхрон с функциите и качествата на 

християнския монарх – да бъде защитник на вярата, да закриля бедните и 

онеправданите, да налага мир, ред и справедливост, да бъде грижовен пастир 

на Избрания народ. Участието на всеки един от тях има като основни 

характеристики владетелското задължение, семейната традиция, 

необходимостта от установяването на мир в отделната страна и в 

християнския свят, силната есхатология. 

 

Глава I. Кралете-кръстоносци в изворите, историографията и 

традицията 

Първата глава, посочвайки многобройните проблеми пред 

изследователя, които повдига участието на западните владетели в 

кръстоносното движение, е посветена на преглед на изворовата и 

историографската база на изследването. Необходимостта от поставянето на 

отделните кръстоносни начинания в техния адекватен исторически контекст 
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естествено води и до кратко изложение на традицията на Първия 

кръстоносен поход. 

 

Изворите 

Кръстоносните походи като владетелски начинания предизвикват 

сериозен интерес у съвременниците и това води след себе си до наличието на 

огромна по обем и твърде разностранна по характер изворова база. С оглед на 

целите на настоящия дисертационен труд основно място в изследването 

заемат наративите и документалните свидетелства от епохата, представени 

чрез владетелска и папска кореспонденция, различни други епистоларни 

свидетелства, документи, издавани от канцелариите на съответните монарси. 

Подборът на използваните писмени свидетелства не е случаен, тъй като 

позволява да се погледне към кръстоносната идеология от различни гледни 

точки. 

Първоначално в частта е направен преглед на основните изворови 

корпуси, използвани в дисертацията, като специален акцент е поставен върху 

издадения от Жак Бонгарс Gesta Dei per Francos, както и върху Recuil des 

Historiens des Croisades и Archives de l’Orient latin, които са посветени изцяло 

на кръстоносната история. Не по-малко важни са обаче и националните 

сводове Monumenta Germaniae Historica, Recuil des Historiens des Gaules et de 

la France, The church historians of England и Rerum Britannicarum medii aevi 

scriptores. Отделено е внимание на сборниците, посветени главно на 

църковната история – Patrologia Latina (част от Patrologiae Cursus Completus 

на Жан-Пол Минь) и Regesta Pontificum Romanorum ab condita ecclesia ad 

annum post Christum natum MCXCVIII (издавани от Филип Яфе и Аугуст 

Потаст). 
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Изворовият преглед е тематичен и поставя акцент върху основните 

текстове, предоставящи информация по изследваната проблематика и 

техните особености. Отчита се тяхната пристрастност и стремеж да 

представят отделните събития и владетелски решения в духа на една или 

друга идейна рамка. 

 

Изследванията 

Историографският обзор взема под внимание факта, че проучването на 

въпросите, свързани с владетелската кръстоносна идеология, изисква поглед 

и към развитието на западноевропейските държави в този период.  

Прегледът започва с определяне на основните исторически школи, 

посветени на кръстоносните проучвания – френска, англо-саксонска, немска, 

руска. Разглеждат се отделните им особености и се посочва постепенното 

изграждане на ясно определено поле на изследванията. 

В рамките на частта се извършва преглед на основните изследвания 

върху отделните кръстоносни походи и владетелското участие в тях, отдава 

се дължимото място на българските приноси към историята на 

кръстоносното движение. Специален акцент е поставен върху проучванията, 

занимаващи се с появата и развитието на кръстоносната идеология. Отделно 

от това се предлага преглед и на историографските тези, свързани с някои 

аспекти от средновековната култура, в пряка връзка с развитието на 

кръстоносната идеология – отношенията църква-държава, рицарството, 

правото, устройството на средновековното общество. Не на последно място 

трябва да се отбележи и предложеното кратко обобщение на някои от 

основните изследвания, посветени на развитието на водещите европейски 

държави Франция, Англия и Германия в периода XII-XIII век. 
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Представеният преглед на научната литература е съвсем разбираемо 

по-скоро обзорен, отколкото изчерпателен. Неговата основна цел е да 

предостави насоки относно изследваните проблеми, както и да създаде по-

ясна представа за дълголетните научни дирения в обширната кръстоносна 

тематика. Подобно добро познаване на историографската традиция гарантира 

задълбочена работа и предоставя възможност за продължаване и допълване 

на предходните проучвания. 

 

Традицията 

Без съмнение Първият кръстоносен поход от 1095-1099 г. и 

последвалите събития в Светите земи са главните маркери на следващите 

християнски начинания на Изток. Те употребяват символиката, следват 

модела, продължават делото на първите въоръжени поклонници към 

Йерусалим, които служат за основа на мотивацията и идеологията им, но и 

едновременно с това развиват и разширяват собственото си и 

общохристиянското разбиране за мисията на кръстоносците. 

Речта на папа Урбан II на събора в Клермон от 27 ноември 1095 г. е 

предшествана от дълга традиция на християнски поклонничества на Изток 

към Палестина, както и от развитието на идеята за справедливата война – 

bellum iustum. Към тях е необходимо да се добавят и постоянните 

есхатологични очаквания на християните през Средните векове. 

Допълнително влияние върху сформирането на кръстоносната идея оказват: 

движението за Божи мир, традициите от управлението на Карл Велики за 

защита и разширяване на християнските земи, опитите на Византия да 

осъществи общи военни акции със западните християни. 

Това, което превръща въоръженото поклонничество в кръстоносен 

поход, е комбинацията от папското му обявяване, обещанието за опрощение 
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на греховете на поелите по пътя Христов, есхатологичната нагласа на 

участниците. Затова основните черти на първото подобно начинание са две – 

неговата масовост и организирането и координирането му от папството. 

Поемащите към Светите земи тръгват с идеята да подпомогнат своите  

братя-християни от Източните църкви, да подкрепят военните операции на 

Алексий Комнин, да защитят Христовото наследство в Палестина. Те вярват, 

че подпомагат армиите на Бога в Последната битка срещу злото. Самият 

поход се възприема като уникален, предоставящ възможност за пречистване 

на отделния индивид и цялото християнство, за да може да бъде възвърнато 

благоволението Господне. Така всяка една експедиция се възприема 

едновременно като единствена по своя характер, но (впоследствие) 

преповтаряща опита на предците. 

Владетелските кръстоносни начинания черпят от традициите и 

идеологията на християнската справедлива и свещена война. Успехът на 

Първият кръстоносен поход постепенно се превръща в прецедент, който 

натоварва всяка следваща експедиция със свръхочаквания и едновременно с 

това я утежнява от психологическа гледна точка. Неминуемо по-късните 

перегрини се сравняват и биват сравнявани с предшествениците си и се 

стремят да повторят техните действия и техния успех. 

 

Глава II. Френските владетели и кръстоносните походи (1145-1270) 

Адресирането на папския призив от 1095 до наследниците на Карл 

Велики и Людовик Благочестиви превръща кръстоносните походи в 

задължение на френската аристокрация и участието на синовете и внуците на 

първите кръстоносци става обичайно. Подобна тенденция се открива и в 

управляващата Франция династия. Силната харизматичност на Капетингите 



8 

 

им позволява обаче да поставят акцента на отделните кръстоносни походи 

върху личното си участие.  

 

Луи VII (1137-1180) 

Вниманието на изследването се съсредоточава върху мотивацията на 

Луи VII да приеме Кръста, неговите идеологически и политически 

основания. Набляга се на желанието на френския крал да бъде възприет като 

благочестив владетел, инструмент за постигането на Господните цели. Със 

своите действия Луи продължава укрепването на Капетингската власт, 

започнало при неговия баща, изразяващо се в централизция и издигане на 

кралския авторитет, изграждане на образа на френския монарх като свещен, 

благочестив, отдаден на вярата защитник на църквата и държавата, закрилник 

на бедните и онеправданите. 

Този образ на Луи се изгражда последователно посредством разказите 

за подготовката на пътуването, избора на регенти, дипломатическите 

контакти с унгарския крал Геза II и византийския василевс Мануил I Комнин. 

Особено място заемат контактите между френския крал и Конрад III. Те 

дават възможност на Луи да контрастира с действията си германския 

владетел и да се прояви като призван да се грижи за добруването на народа и 

църквата. Нещастията, претърпени в Мала Азия от германците, способстват 

за утвърждаване на френското могъщество. 

Изворите създават обобщен образ на краля – благочестив, православен 

и мъдър, който вярва, че неговата служба изисква силна религиозност, 

обичащ справедливостта, защитаващ Църквата. По такъв начин Луи VII се 

проявява като достоен продължител на традициите от времето на 

Каролингите и Първия кръстоносен поход. Като цяло обаче действията на 

Луи представляват пример за съобразяването на похода с кралските цели и 
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желания – симптоматични са събитията в Антиохия и Йерусалим. В крайна 

сметка експедицията до Светите земи предоставя възможност на френските 

монарси да натрупат необходимия им кръстоносен опит. В добавка Луи VII 

съумява да употреби събитията, случили се на Изток, за да оспори 

теоритичната супремация на римския император. По-късно френският крал 

употребява идеята за нов кръстоносен поход, за да разреши проблеми от 

вътрешнополитическо естество. 

Усилията и действията на крал Луи VII оформят модела за 

кръстоносната активност на следващите владетели-кръстоносци както от 

династията на Капетингите, така и от тази на Плантадженетите. 

Експедицията от 1147-1149 предоставя нов импулс за издигането на 

монархическата власт във Франция. Идеите, взаимствани от наследството на 

Каролингите и от делото на първите кръстоносци, предлагат здрава основа, 

на която потомците на Юг Капет да изградят своята силна власт. 

 

Филип II Август (1180-1223) 

Животът и управлението на сина на Луи VII още от самото му начало 

са обгърнати от легенди, сериозна идеологическа натовареност и стремеж да 

се идеализира по всеки възможен начин. Тази митология около личността на 

Филип II се засилва с времето. За съвременните френски извори, които са 

твърде пристрастни, неговото управление бележи придобиването от Франция 

на водеща роля в общоевропейската политика, изявяването на кралствотоо 

като водач на християнския свят и основен защитник на Църквата, 

изземвайки на практика функциите на империята. 

По отношение на кръстоносните походи Филип II Август следва 

създадената от неговия баща традиция. Той наследява изцяло плановете и 

целите на политиката на своя предшественик и успешно ги доразвива. Затова 
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и личното участие на френския владетел в Третия кръстоносен поход трябва 

до някаква степен да бъде отдадено и на семейния дълг. Освен с делото на 

Луи този дълг е обвързан с претенцията Филип да е истински наследник на 

Каролингите по майчина линия. 

Въпреки това участието на френския владетел в похода е подчинено 

изцяло на интересите на държавата. В този смисъл участието на Филип II във 

всички кръстоносни инициативи (преди и след Третия кръстоносен поход) е 

твърде прагматично. Причината за подобно отношение към negotium Christi 

трябва да се търси в сложната международна обстановка – постоянно 

разпалван конфликт с Плантадженетите, както и неспирна нестабилност в 

Германия благодарение на противоборството между Велфи и Хоенщауфени. 

Действията на Филип след завладяването на Акра предлагат добра 

илюстрация на противоречието, заложено в идеята за владетел-кръстоносец. 

Монарсите, поели на поклонническо пътуване, имат избор да действат по 

подобие на Луи VII и да поставят на преден план интересите на вярата или по 

примера на неговия син да предпочетат да изпълнят собствените си 

държавни цели. Дилемата се състои в това, че във всеки един случай те са 

принудени да предпочетат една част от вменените им от идеологията на 

властта функции и задължения. Френските извори не подлагат на съмнение 

благочестието и себеотдадеността на техния крал, както и крайната 

необходимост, принудила го да напусне Светите земи. 

Възможността да продължи възходящото развитие на държавата и 

успешното издигане на кралския авторитет и възстановяването на 

владетелския суверенитет и сюзеренитета над територията на цялото 

кралство се съчетава успешно и е неразривно свързана с утвърждаване на 

френския монарх като притежаващ всички достойнства на християнски 
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монарх. В това отношение грижата и защитата на Църквата и членовете ѝ са 

от първостепенно значение. 

По този начин участието на Филип в Третия кръстоносен поход и 

ролята му по отношение на албигойските експедиции му дават възможност 

да утвърди кралската институция като водеща в политическите отношения в 

сферата на някогашната Каролингска традиция. Естествена последица 

представлява и процесът на оспорване от страна на Капетингите на 

изключителното място на римските императори в западния свят. Тези 

претенции имат своите исторически, политически, правни и генеалогически 

основания. 

 

Луи VIII (1223-1226) 

Не е възможно от успехите на Филип да бъде изключен неговият 

наследник Луи VIII. До голяма степен много от военните победи, а също така 

и сериозното утвърждаване на кралския авторитет из редица области на 

френското кралство се дължат именно на качествата на наследника на 

Капетингите. 

Успешната приемственост във френската политика важи в пълна сила и 

по отношение на кръстоносните начинания. Грижата за Светите земи, 

необходимостта да се осигурява защита на църквата и вярата, както и идеята 

за това, че владетелят трябва да подпомага църковната институция за 

опазването на чистотата на вярата, се утвърждават като неизменна част от 

кралските задължения. От друга страна владетелите не се притесняват да 

употребяват своето участие или проектоучастие в кръстоносни експедиции за 

увеличаването на собствения си престиж, както и като инструмент, 

посредством който да увеличават властта и контрола си над отделните 
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васали. Това е и една от причините, поради които френската монархия не 

може да остане настрана от случващото се в Лангедок.  

Кръстоносните експедиции на Луи в Лангедок (като 

престолонаследник и като действащ крал) се характеризират със стремеж 

светската и църковната власт в съдружие да работят за премахване на 

еретиците и защитата на църквата и нейните членове. Отделно от това 

действията на Луи, основани на традиции от времето на Каролингите и 

принципите на bellum iustum (именно справедливата война е използвана като 

предтекст от Луи за неговата инвазия в Англия), имат за цел утвърждаването 

на престижа и върховенството на френския крал. 

Луи се утвърждава като лично отдаден на делото Христово в Лангедок, 

посветен на Бога и твърде самопожертвователен. Смъртта му по време на 

кръстоносен поход през 1226 г. повишава силата на образа му и го 

приравнява с мъчениците. Делото на френския крал от своя страна се 

превръща в ефективен начин за обединение на жителите на кралството – Луи 

не пропуска да напомни на войниците си, че победата им би осигурила 

защитата и мощта на родината, реликвите и жените им. 

Всяко действие на френския крал по време на кръстоносния поход се 

разглежда като част от Божествения план, което възприемане се прехвърля и 

върху самата кралска институция, подхранвайки идеята за нейната 

Богоустановеност. 

 

Свети Луи IX (1226-1270) 

Управлението на свети Луи е време на апогея на средновековното 

френско кралство – то се превръща във водеща политическа, икономическа и 

военна сила, неговият владетел се издига като фигура с изключително голямо 

международно влияние. Френският крал се проявява като арбитър по 
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различни спорни въпроси, става медиатор във все по-задълбочаващия се 

конфликт между империята и папството, а също така се превръща и в 

основен закрилник на християнските земи в Светите земи. По този начин, 

възползвайки се от сериозното отслабване на императорската власт след 1250 

г., френският владетел се издига като естествен светски водач на 

християнския свят. 

Изключителната благочестивост на крал Луи, неговият примерен и 

изпълнен с чудесни събития живот, вдъхващата почитание негова гибел в 

разгара на поредния кръстоносен поход, който предприема, съвсем 

естествено предполагат силно идеологизиране на историческия му образ и 

обгръщането му с многобройни и разнообразни хвалебствия или в 

значителна степен измислени случки, които целят да засилят неговите 

християнски и владетелски качества и да го превърнат в идеален пример за 

подражание. Този подход на авторите на историческите извори дава 

възможност да се проучи идеологическата рамка на неговото участие в 

кръстоносните походи и да се проследи начинът, по който се достига до 

естествения завършек на развитието на кръстоносната идеология и стремежи 

на Капетингските крале в периода 1145-1270 г. 

Действията на Луи следват създадената традиция и прецеденти от 

времето на неговите трима изявени предци крале-кръстоносци, на техните 

походи и ангажираност към Христовото дело. Трябва да се подчертае и 

силната религиозност на френския монарх, съчетана със стремеж към 

съгласие с църквата и последващо взаимодействие между двете власти на 

всички нива.  Всичко това води до съчетаването в личността на Луи на 

разбирането за средновековния крал като грижовен управник на своята 

държава, добър пастир, водещ внимателно своите поданици към Деня на 
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Страшния съд и виждането за кръстоносния поход като част от гигантската 

битка между Доброто и Злото. 

Образът на кръстоносеца Луи IX е твърде близък до този на идеалния 

владетел – изключително щедър, благочестив, смел и опитен воин, грижовен 

и харизматичен. Той е върховен законодател и съдия, който раздава 

справедливост. Кръстоносният поход му позволява да се издигне до водач на 

целия християнски свят, негов естествен защитник и предводител. В Светите 

земи Луи приема ролята на своя предшественик Карл и се възприема като 

истински покровител на Йерусалим и наследството Христово. Засиленият 

престиж и роля на френския крал могат да бъдат обвързани с многобройните 

действия, насочени към превръщането на Париж в общохристиянски 

сакрален център, който да отговаря на положението и амбициите на най-

християнските крале. 

Смъртта на Луи по време на експедицията му в Тунис през 1270 г. 

създава възможност да бъде довършен неговият идеализиран образ. Той е 

определен като крал-мъченик, който е вършил чудеса както приживе, така и 

след смъртта си. Самият Луи е виждан като воин на Христа, единствен 

защитник на вярата и църквата. 

 

Кралете от династията на Капетингите и кръстоносните походи 

Кръстоносните походи на Капетингите са забележителна част от 

историята на въоръжените поклонничества към Светите земи. Това се дължи 

на особеностите на френската кралска идеология, на близките отношения, 

които биват поддържани със Светия престол, както и на изключително 

благоприятното развитие на международната политическа ситуация в полза 

на Франция. 
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Още по време на първата експедиция, поведена от Луи VII, се забелязва 

стремеж всяко едно кръстоносно начинание, което има за цел да помогне на 

Отвъдморските територии, да се отдава на директно кралско действие, но за 

разлика от действията на римските императори, френските крале се стремят 

да провеждат своите поклоннически експедиции в съзвучие с папските 

инициативи. В своите начинания Капетингите следват създадените 

прецеденти от Луи VII, но постоянно ги доразвиват и усъвършенстват. 

Личното благочестие и интересите на държавата се комбнират. 

Континуитетът в плановете води до изграждане на семейна традиция и до 

вплитане на кръстоносния поход в задачите на всеки отделен монарх. 

Капетингите употребяват експедициите за издигане на вътрешния си и 

международен авторитет, подчертаване на владетелските си функции като 

военачалник, законодател и съдия. Те действат умерено, благочестиво и 

справедливо, закрилят нисшите, онеправданите, осигуряват мира и реда в 

държавата. Монарсите се издигат като справедливи сеньори, но и щедри и 

смели християнски рицари. 

Самите кръстоносни начинания на Капетингите могат да бъдат 

разделени на две групи. От една страна експедициите на Луи VII и Луи IX се 

отличават със силната персонална обвързаност на владетелите, желанието им 

да изпълнят целите на походите и да осигурят адекватна защита на Светите 

земи. От друга страна могат да бъдат посочени прагматичните действия на 

Филип II и неговия син Луи VIII, в които държавните интереси надделяват 

над идеалните цели. 

Кръстоносните походи и идеология на Капетингите се превръщат 

постепенно в пример, следван и от други европейски монарси. 
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Глава III. Плантагенетите и кръстоносните походи (1154-1272) 

Без да се омаловажава наличието на английската кръстоносна традиция 

от 1095-1099, може да се посочи, че кралската идеология във връзка с 

въоръженото поклонничество взаимства модели, зададени от френските 

конкуренти и сеньори на Плантадженетите – Капетингите. Затова е 

разбираема и сходната употреба на кръстоносния поход – издигане на 

кралския авторитет, разрешаване на вътрешно- и външнополитически 

проблеми. Специфичен момент е стремежът към излизане извън сянката на 

Капетингите. 

 

Хенри II Плантагенет (1154-1189) 

Причини за асоциирането на Хенри II към владетелите-кръстоносци 

осигуряват управленските действия на владетеля, както и дългогодишната му 

ангажираност към проблемите на Светите земи. Допълнително основание 

предоставят лично даваните от английския крал обети за потегляне на 

кръстоносен поход, а също и фактът, че в 1188 г. именно Хенри приема 

Кръста край Жизор. Нещо повече, умелата употреба от страна на краля на 

неговите кръстоносни намерения в политически и идеологически план 

позволяват да бъде причислен към поредицата кръстоносни монарси. 

Ангажираността на Хенри към проблемите на Светите земи има своите 

първоначални основания в наследството, получено от графовете на Анжу, 

както и традицията, възприета след брака му с Алиенор Аквитанска. 

Допълнителен стимул за провеждането на експедиция на Изток предлага 

неприкритата конкуренция между Плантагенетите и Капетингите, както и 

необходимостта от преодоляването на вътрешните противоречия в Англия. 

Кръстоносните инициативи на Хенри могат да бъдат разглеждани и като 

предопределени от родовата и държавната политика. Ярка илюстрация на 
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последното предлагат десетилетните преговори с Луи VII за разрешаване на 

конфликтите помежду им и потеглянето на обща експедиция в помощ на 

Отвъдморските земи. 

Въпреки всичко, във всеки един момент действията на Хенри биват 

ръководени от нуждите на кралството – необходимостта то да бъде 

омиротворено и защитено. Именно за това и кръстоносната идеология бива 

постоянно употребявана от Хенри при неговите взаимоотношения с 

наследника на Луи Филип II.  

Когато обаче в 1188 край Жизор английският крал приема заедно с 

Филип Кръста, много бързо изявява своите качества на християнски монарх – 

той е благочестив защитник на вярата, който възнамерява да изпълни своя 

дълг към Бога. В действията му се откриват характерни моменти като 

стремеж да бъде повторено делото на предците. Наред с това, макар че Хенри 

приема Кръста в края на своя живот, неговите постъпки по време на цялото 

му управление са прекрасен пример за употребата на кръстоносната реторика 

и идеология от страна на светската власт. Английският владетел поставя 

началото на процес, който ще отбележи промяната към не по-малко 

религиозно, но в значителна степен по-прагматично, отношение спрямо 

кръстоносните походи. Едновременно с това Хенри създава своеобразни 

модели на подготовка и организация на експедициите, които ще бъдат 

следвани от наследниците му. В този смисъл и по отношение на английските 

крале-кръстоносци се наблюдава изграждането на определена традиция, 

която еволюира с времето. 

 

Ричард I Лъвското сърце (1189-1199) 

Трудно може да се потърси по-комплексен образ на идеята за 

кръстоносец в съзнанието на съвременния човек от личността на Ричард I. 
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Многобройните средновековни текстове, сериозното количество научни и 

популярни издания, както и разнообразните форми на изкуството, създават 

идеята за Ричард. Концепцията за английския крал-кръстоносец бива 

субективизирана, изпълнена с разнообразно съдържание и подчинена на 

определена идеална постановка. За популярността на образа на Ричард 

допринасят не само неговата личност и дела, но и взаимоотношенията му с 

останалите значими фигури на XII век. Изграждането на тази представа 

започва още в края на XII век, когато съвременниците на английския монарх 

съзадват редица разкази за живота и кръстоносния му поход. Поляризацията 

на настроенията в Англия и Европа са сред предпоставките в източниците да 

се откриват поне две, коренно противоположни, визии за личността на 

Ричард Лъвското сърце. От една страна пред историците се изправя гордият, 

отдаден напълно на християнския си дълг английски владетел, който е 

склонен да пожертва дори и кралството си в името на делото Христово, 

докато от друга страна се рисува образът на монарх, който поставя на първо 

място своите лични цели.  

Въпреки всичко липсва всякакво съмнение, че Ричард съумява да 

изгради определен модел за участие в кръстоносните походи, който да служи 

като добър, заслужаващ си да бъде повторен, пример за следващите крале-

кръстоносци от острова. 

Още с първите си действия през 1188 г. той започва да изгражда своя 

образ на истински защитник на Кръста и Наследството Христово, който е 

принуден не само да се бори с неверниците, но и да преодолява пречките, 

които недотам добронамерените му опоненти-християни създават. Този 

образ се засилва непрекъснато и достига своята кулминация по време на 

събитията около Акра в 1191 г. 
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Кръстоносният поход на Ричард преминава под сянката на 

първенството на Филип като сеньор на английския владетел и постоянните 

опити на Плантагенета с различни средства да се еманципира от него. Самият 

Ричард се проявява като еманация на рицарството – той е щедър, 

благочестив, смел в битка, галантен, наказва потисниците, но едновременно с 

това често е горделив, безразсъден, буен и дори жесток. Дори проявите на 

невъздържаност са част от идеята за рицаря. Усилията му в Светите земи, 

победите му над Салах-ад-Дин, пленничеството при Хайнрих VI водят до 

създаването на значителна митология около личността му. Тя се подхранва 

от легендарни пророчества, както и от чутото по време на посещението при 

Йоахим от Фиоре. 

Ричард I сякаш се сближава с образа на Луи VII, който подхожда 

твърде идеалистично към проблемите на Изтока. Английският владетел 

контрастира по този начин на прагматичния подход, демонстриран от Хенри 

и Филип, и това обяснява защо изворите с лекота подминават редица 

постъпки на английския владетел, които хвърлят сериозно петно върху 

репутацията му на кръстоносец. 

 

Джон (1199-1216) и Хенри III (1216-1272) 

Приемането на Кръста от страна на брата на крал Ричард и неговия син 

предоставя възможност да бъде изследван начинът, по който английските 

владетели употребяват кръстоносната идеология във вътрешната си 

политика. Действията на Джон и Хенри III са продиктувани от влошаващата 

се вътрешнополитическа ситуация, от необходимостта да се конкурират с 

авторитета и постиженията на Капетингите. В този смисъл даването на 

кръстоносен обет означава и временно издигане на авторитета и влиянието 



20 

 

на краля, и възможност да се възползва от привилегиите, с които се ползва 

всеки монарх-кръстоносец. 

Кралят-кръстоносец е такъв независимо от това дали в действителност 

е потеглил на път или не. Даденият обет му гарантира легитимност, закрила и 

права по отношение на изпълнителната власт, за да се осигури добрата 

подготовка на евентуалното начинание в подкрепа на Светите земи. В тази 

връзка употребата на кръстоносната идея от страна на крал Джон предлага 

добър пример за постепенното превръщане на светската власт в основен 

фактор при организирането и провеждането на експедициите на Изток. 

Твърде често монарсите ще следват примера на Джон и ще участват в тези 

инициативи, преследвайки основно собствения си интерес. 

Действията на Джон и Хенри утвърждават кръстоносния обет като 

задължителна част от кралската същност, а кралската идеология започва да 

инкорпорира в себе си елементи от кръстоносната. От тази гледна точка, 

английският крал не само заема достойно място до водещите християнски 

владетели, но благодарение на проявената грижа за делата Господни 

получава възможност и да се съревновава с тях за водачеството на 

християнския свят. 

 

Едуард I (1272-1307) 

Кръстоносният поход на Едуард създава прекрасна възможност за 

изследователите на англйските кралски експедиции в Светите земи да 

проследят и анализират спецификите на тези начинания, както и да проучат 

тяхното, до голяма степен, крайно развитие. Отделните елементи, които се 

съчетават в рамките на начинанието на Едуард, обобщават натрупания от 

английските владетели опит. 
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Изворите подчертават силната отдаденост на каузата на Христа, която 

притежава Едуард, но и не скриват желанието на престолонаследника да 

използва възможността, която предоставя експедицията към Светите земи, за 

да бъдат уталожени проблемите вътре в кралството. Последното е свързано с 

традицията английските кръстоносни начинания да бъдат провеждани в 

съзвучие с френските крале. В случая Луи IX става медиатор между Едуард и 

английските барони за започването на експедицията. Важен момент от 

кръстоносната идеология на английския престолонаследник е свързан с 

поемането на бащиния кръстоносен обет – по този начин се проявява не само 

семейната традиция, но и стремежът неприключените дела на предците да 

получат своя завършек. 

Забавянето на Едуард, което води до по-късното пристигане в Тунис, 

позволява на английските извори да изтъкнат благочестивостта и чистотата 

на Плантагенета. В действителност, със своите действия и думи Едуард се 

проявява като достоен наследник на знаменития крал-кръстоносец Ричард. 

По подобие на своя предшественик той бива закрилян от Бога в начинанието 

и отново по неговия пример той проявява силна отдаденост спрямо 

проблемите на Светите земи и нуждата от защитата им. 

Пристигналият сам в Палестина Едуард се стреми да действа като 

общохристиянски предводител, който да обедини в себе си усилието на 

Христовите воини. Усилията по време на престоя му в Леванта го свързват с 

образите на Ричард и крал Луи Свети. Едуард се изявява като блестящ рицар, 

пожертвал болния си баща и изоставил възможността да се върне в Англия, 

за да спаси Светите земи. Всичко това го прави достоен да бъде крал – 

алюзия с Ричард, който се доказал посредством християнската си саможертва 

като достоен владетел. 
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Кръстоносният поход на Едуард I е своеобразен завършек на 

английското кралско участие в традиционните кръстоносни походи в защита 

на Йерусалим и Светите земи. В това отношение, експедицията предлага 

пред изследователите окончателния модел на тези начинания. 

 

Кръстоносните начинания на Плантагенетите 

Участието на английските владетели от династията Плантагенет в 

кръстоносните походи е забележително не само с усилията, които влагат в 

осъществяването на целите на отделните експедиции, но и с идеите, които ги 

ръководят и мотивират. Макар да следват в значителна степен модела, 

зададен от техните френски съседи и конкуренти, английските владетели 

развиват специфична идеология, която им позволява не само да се 

съревновават с Капетингите, които са техни сеньори, но и да утвърждават 

водещата си позиция в християнския свят. Като характерна особеност на 

тяхната идеология трябва да се отбележи подчертаното сливане на 

рицарските, кралските и кръстоносните качества, които притежават във 

функциите си на благородници, християнски владетели и защитници на 

вярата. Необходимо е също така да се подчертае дълбоката лична 

ангажираност на владетелите със случващото се в Светите земи. Това се 

дължи, от една страна на разбирането за фамилната отговорност за защитата 

на Йерусалим, а от друга на желанието да се поддържат дългът и честта на 

краля, какъвто например е случаят с потеглилия на път Едуард, който приема 

и бащиния кръстоносен обет. 

Без съмнение на първо място сред качествата, които притежават 

английските монарси, са воинските добродетели. Тримата крале, които се 

занимават с проблемите на Светите земи – Хенри II, Ричард I и Едуард I –

биват възхвалявани с право както за личните си качества на рицари и воини, 
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така и за успехите си на военачалници. Стратегическото планиране на 

експедициите, тяхната организация, финансиране и логистическо 

осигуряване не само свидетелстват за техните лични способности, но и 

допринасят за развитието на цялостната кръстоносна военна стратегия. 

Богатствата, воинската доблест и високият авторитет подпомагат 

изграждането на образа на идеалния кръстоносец –първо в лицето на Ричард, 

а след това и на Едуард. Разбира се влиянието е двупосочно, тъй като личната 

жертвоготовност в името на успеха на Христовото дело повишава на свой 

ред възхищението на съвременниците и авторитета на монарсите. 

Кръстоносните походи се превръщат не само в кралско задължение, но 

и в средство за провеждането на владетелската политика. За това допринасят 

възможностите за обединяване на различните прослойки от населението и 

способността посредством експедициите да се тушира вътрешното 

напрежение и да се усилват кралският авторитет и власт. Личната харизма и 

качества на английските монарси от династията на Плантагенетите от своя 

страна, ги превръщат в идеални модели на кръстоносци и ги правят достойни 

конкуренти на френските им сеньори. 

 

Глава IV. Владетелите от династията Хоенщауфен и кръстоносните 

походи (1138-1250) 

Кръстоносният обет и грижата за Светите земи се превръщат в хода на 

XII век във важна част от задълженията на християнския владетел. Това е 

естествена последица от сливането на неговите функции като монарх, 

отнасящи се до защитата на вярата, бедните и онеправданите, установяването 

на мир, ред и справедливост, с изискванията, предявявани към потеглилите 

на Изток, а именно защита на християнската религия, оказване на подкрепа в 

битката на силите Господни срещу силите на Мрака и по този начин 
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своеобразно възстановяване на космическия ред. В тази връзка участието на 

западните крале в експедициите, насочени към Йерусалим, има дълбоко 

символно значение, но то е още по-силно, когато става въпрос за 

извършването на въоръжено поклонничество от страна на западните 

императори. Това се дължи на изключително големия брой есхатологични 

вярвания и очаквания, свързани с личността на владетелите на римската 

империя и техния поход към Града Господен. 

 

Конрад III Хоенщауфен (1138-1152) 

Участието на германския крал в кръстоносния поход от 1147-1149 г. е 

много важно, тъй като то му позволява да се прояви във функцията си на 

общохристиянски водач, който знае своя дълг спрямо вярата и го изпълнява, 

както и да натрупа достатъчно авторитет, който да бъде използван в борбата 

на фамилията за укрепване и запазване на нейната власт над империята. 

Важно е  да се припомни и още едно обстоятелство – Конрад е избран за 

крал, но не е коронясан за император и това неминуемо намалява авторитета 

и престижа му. Участието в експедицията на Изток му позволява да потърси 

признание за своята, по същността си, макар не и по име, императорска 

власт. 

Идеологическите мотиви в кръстоносното начинание на Конрад са 

почерпени от: подчертаната връзка на Хоенщауфените с Каролингите; 

силната есхатологична натовареност на германския владетел; имперската 

идеология носител, на която се явява Хоенщауфенът, което води и до 

необходимостта да се изпълнят универсалните имперски функции по защита 

на вярата и Църквата; обединителният образ на владетеля-предводител на 

Христовото войнство; продължаването на родовата традиция за участие в 

кръстоносните начинания; необходимостта от противопоставяне на 
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Капетингските аспирации. Всяко едно от тези основания има своята стойност 

и значение, но все пак не бива да се пропуска и фактът, че за средновековния 

човек отиването на кръстоносен поход е представлявало само по себе си 

уникална възможност да осигури собственото си спасение и опрощение на 

всичко нередно, извършено през живота. 

За сериозната идеологическа натовареност на експедицията 

свидетелстват както сериозната дипломатическа дейност на Конрад на Изток 

(по време на която той употребява титлата “augustus”), така и тенденциозното 

представяне на събитията по време на кръстоносния поход у пристрастните 

към Хоенщауфените текстове. 

Създава се силна идеологическа рамка, в която германският владетел 

се утвърждава като обединяваща християнския свят фигура, а империята като 

най-деен участник в хода на кръстоносните походи. Тези тенденции в 

развитието на владетелската идеология биват разширени от наследника на 

Конрад – Фридрих I Барбароса. 

 

Фридрих I Барбароса (1152-1190) 

Управлението на Фридрих Барбароса е доминирано от идеята за 

утвърждаване на централизираната монархическа власт в империята и 

премахването на влиянието, което папството оказва в страната. Тези цели 

водят до налагането на определени политики, които намират своя израз и в 

проведения от германския монарх кръстоносен поход. 

Опитите на императора да управлява в сътрудничество с римската 

Курия се провалят след 1157 г. Като резултат се развива качествено нова 

имперска идеология, основана около визията за imperium sacrum - divina res 

publica, зависима само от Бога. В това отношение особено важен ход се явява 

канонизирането в 1165 г. на Карл Велики. В допълнение се налага практиката 
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Фридрих да предявява претенции за различни имперски права въз основа на 

актове на някогашните римски владетели –Константин, Юстиниан и най-вече 

Карл867. Постепенно императорът започва да се възприема като наследник на 

Карл и Ото I, – двамата възстановители на държавата – а империята като 

единствена и благочестива представителка на осветената и поставена от Бога 

политическа власт. Тя от своя страна обединява в себе си всички 

християнски народи и ги закриля – именно тази функция на защитник на 

християните и църквата, както и притежанието на правото на iustitia, издига 

императора над папата, въпреки че формално regnum и sacerdotium са две 

части на едно цяло. Свещеният характер на империята следователно 

предполага, че всеки неин противник е враг и на самия Христос. Най-сетне 

императорът издига и разбирането за стойността на завоеванието и за 

правото на силата, което отново препраща не само към наследството на Карл 

и Ото, но и към естествения дълг по военен път владетелят да защитава и 

утвърждава християнството. Тези идеи намират своя израз и в твърде 

враждебната кореспонденция между Фридрих и Исаак Ангел. 

Допълнително обстоятелство, подчертаващо голямото значение на 

владетеля за провеждания поход, е свързано със значителната есхатологична 

натовареност на действията му – той е уподобен на легендарния последен 

император. Тя е усилена допълнително благодарение на трагичната смърт на 

Фридрих Барбароса в Мала Азия и възникването, в резултат на това, на 

легендата за спящия в планината Кифхойзер владетел. 

Кръстоносният поход предоставя идеална възможност на императора 

да се прояви като защитник на целия християнски свят. Действията му по 

пропагандирането и организацията на похода не само издават огромния му 

военно-политически опит, но също така и показват тенденцията 
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кръстоносният поход, в частност германският, да се представи като изцяло 

имперско светско дело. 

 

Хайнрих VI (1190-1197) 

Противоречивите мнения и оценки за управлението на сина на 

Фридрих I имат своите основания и се коренят в разнообразните цели на 

императорската политика – от една страна издигане на властта на монарха и 

гарантиране на неговото наследие, а от друга трайно установяване на 

доминация в областта на Средиземноморието. Това предизвиква своеобразно 

раздвояване на вниманието и управленските усилия на Хайнрих VI. 

Двупосочността на действията на императора се дължи на двете държавни 

традиции и политики и съответните идеологически основания за тях, които 

той наследява. От една страна, основната част от действията му се 

предопределят от типичната политика на Хоенщауфените по отношение на 

укрепването на имперската власт, централизирането и концентрирането на 

управлението на държавата в ръцете на монарха, налагането на първенстваща 

роля на светската власт спрямо духовната, както и установяването на западна 

доминация по отношение на взаимоотношенията между двамата римски 

императори. От друга страна, благодарение на брака си с Констанс, дъщеря 

на крал Гийом II Сицилийски, Хайнрих се превръща в крал на сицилийското 

норманско кралство. Това обстоятелство стои в основата на активната 

източна политика, която провежда както по отношение на Византия, така и 

спрямо левантийските държави (които често водят до обвинения в опити за 

изграждането на някакъв вид световно господство). Допълнителен елемент в 

неговата политика става стремежът за инкорпориране на Сицилия в рамките 

на империята – цел, която неминуемо ще доведе до конфликт с папството, 

което се чувства застрашено всеки път, когато римските императори 
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установят по-строг контрол над Италия. В този случай, с управлението на 

Хайнрих се отбелязва началото на опита на римските владетели да пренесат 

сицилийския управленски модел – силната централна власт и установения 

начин за наследяване – и в останалите части на владенията си и по-специално 

на Италия.  

В този смисъл кръстоносният поход на Хайнрих VI – неговото 

обявяване, организация и провеждане – демонстрира специфичния му подход 

в управлението на държавата, както и представлява ефикасно средство за 

провеждане на императорската политика (особено що се отнася до 

приемането на Фридрих като негов наследник). Това, което отличава 

поредния призив към християнството да се отправи на път в подкрепа на 

Отвъдморските територии в борбата на тамошните вярващи с враговете на 

Кръста, е силното императорско начало, залегнало в пропагандирането, 

организирането и провеждането му и своеобразната размяна на ролите между 

папството и империята. 

Ненавременната смърт на владетеля оставя множество неразрешени 

проблеми – начина за наследяване на властта, отношенията между Германия 

и Сицилия, продължаването на възстановяването на имперското могъщество, 

утвърждаването на доминиращата роля на Хоенщауфените в източното 

Средиземноморие. Всички тези въпроси ще получат своя отговор при 

управлението на сина на Хайнрих Фридрих II. 

 

Фридрих II (1215/1220-1250) 

Фридрих II участва в най-значимия конфликт между imperium и 

sacerdotium от времето на борбата за инвеститурата от края на XI и началото 

на XII век. В хода на конфликта императорският кръстоносен поход заема 
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ключово място, а събитията дават възможност на владетеля да доведе до 

своеобразен завършек имперската кръстоносна идеология. 

В тази връзка особено важна се явява прагматичната употреба на 

кръстоносния статус на владетеля за подпомагане на укрепването на неговата 

власт в империята и постепенното ѝ централизиране. Фридрих се стреми да 

подсигури властта си посредством укрепването на управлението на своя син 

Хайнрих в Германия, желае да уреди подчинението на северноиталийските 

градове, както и да установи плавно сицилийския управленски модел на 

имперските територии. Важна роля в осъществяването на неговите планове 

играе кръстоносният му статус, тъй като той предоставя на носителя си 

редица привилегии и гарантира липсата на конфликти с папството. От друга 

страна, ангажирането с помощ за Светите земи означава и продължаване на 

делото на неговия баща. Тук е мястото да се уточни, че вероятно желанието 

за довършване на бащиното задължение е било от сериозно значение при 

неколкократното подновяване на кръстоносния обет от страна на императора.  

Кореспонденцията между Фридрих и римските епископи разкрива 

именно методите на владетеля за постигането на целите му. Утвърждава се 

идеята, че Римската империя и нейният владетел служат в защита на 

християнството, мира и справедливостта. Фридрих създава мир и 

спокойствие, искрено се жертва в името на Бога. Подчертава се същността на 

кръстоносния поход като лично дело на владетеля. Аргументира се 

стремежът на императора да застане начело на общохристиянско начинание в 

подкрепа на Светите земи. Императорът многократно повтаря, че той е 

истинският християнски водач, който се грижи за чистотата и сигурността на 

вярата и който смята да се пожертва в името на своя Бог, докато папата е 

забравил своята служба и има нужда да се завърне към правия път за 

служение на Христа. 
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Кръстоносният поход играе огромна роля в идеологическата обосновка 

на императорската идея за доминация над sacerdotium –поклонението в 

Светите земи се схваща като върховен акт на пречистване и саможертва, а 

постигнатите от Фридрих успехи носят усещането за превъзходство, в 

благочестието и по отношение на Божието благоволение, от страна на 

императора спрямо римския първосвещеник. Добре запознатия с аргументите 

и на двете страни римски монарх е в състояние да намери тази формула, 

която да му гарантира успешен изход от конфликта. 

 

Императорите Хоенщауфени и кръстоносните походи 

Участието на германските крале и римски императори в кръстоносните 

походи означава качествено нов етап за въоръжените поклонничества на 

Изток. Започналата още с управлението на Конрад III постепенна еволюция 

на императорската идеология и възприемането на идеята за sacrum imperium, 

произтичащ директно от Бога, не само цели приравняването с авторитета и 

правомощията на римския понтифекс, но и предполага постепенно създаване 

на нов вид взаимоотношения между двете власти. Основавайки се на 

функциите на християнския светски глава – императора и възползвайки се от 

слабостите на Рим, германските монарси плавно превръщат водените от тях 

кръстоносни начинания в имперски и лични, изземвайки по този начин 

функциите на Апостолическия престол и едновременно с това, предявявайки 

претенцията за ръководство на християнския свят. 

Сериозният ангажимент спрямо случващото се в Светите земи се 

превръща в един от основните стълбове на политиката на владетелите от 

семейството на Хоенщауфените. Повод за това дават традиционните 

разбирания за функциите и задълженията на императора в общохристиянски 

план, както и развиваната последователно през XII и XIII век имперска 
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идеология. Във връзка с това е съвсем естествен и стремежът на владетелите 

да се разграничават от папите в своите кръстоносни начинания –Конрад III 

приема Кръста без да се допита до папа Евгений и с това си навлича 

недоволството му (по-късно подобно нещо прави Фридрих II при 

коронацията си), Фридрих I проявява инициатива преди папската реакция на 

поражението при Хатин и падането на Йерусалим, Хайнрих VI принуждава 

папа Целестин да одобри обявения лично от императора поход, докато 

Фридрих II поема на Изток в момент, когато е екскомуникиран от папа 

Григорий IX. Историческите събития, личната харизма и авторитет, които 

Хоенщауфените притежават, както и резултатите от техните експедиции 

водят до усилване на техните позиции –в политически и идеологически 

аспект. 

 

Заключение 

Участието на западните владетели в експедициите на Изток 

представлява съществен момент от кръстоносното движение през периода 

XII-XIII век. Извън всякакво съмнение е, че те внасят в него многобройни 

промени от организационно и идеологическо естество. Всъщност ранното 

развитие на кръстоносната идея е твърде зависимо от Църквата, която 

поставя през 1095 г. началото на въоръжените поклоннически експедиции на 

Изток. Това обстоятелство предполага водещата роля на римските епископи 

по отношение на въоръженото поклонничество и предопределя промените, 

които донасят със себе си владетелските участия в него. Те се дължат както 

на спецификата на светската власт, така и на по-различните очаквания, с 

които се свързва полагането на владетелски кръстоносен обет. Затова е 

изключително важно да се обърне внимание на значителната политическа, 

религиозна и есхатологична натовареност на представата за християнския 
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монарх-кръстоносец. Той притежава силна харизма, възприема се като 

вдъхновен от Бога – като Божи инструмент, който да подготви и поведе 

Избрания народ към Спасението. 

Без съмнение, водещо място сред владетелите-кръстоносци заемат 

Капетингите. Те създават специфичен модел на взаимодействия с папството, 

опират се на традициите от времето на Каролингите и експедицията от 1095-

1099 г., в която основна роля имат френските аристократи и по такъв начин 

аргументират своето участие и цели. За тях кръстоносният поход се 

превръща в нещо повече от израз на благочестивите им намерения и 

изпълнението на кралския дълг – експедициите на Изток предоставят 

възможност на Капетингските владетели да укрепват своята власт, да 

повишават авторитета си и засилват влиянието си в международната 

политика. Особено важен момент представлява изграждането на добри 

отношения с папството. Това позволява френските крале да се ползват с 

подкрепата на Рим относно своята политика и едновременно с това да бъдат 

независими от римската Курия в действията си. 

Особено близките връзки през тази епоха между Франция и Англия, 

между династиите на Капетингите и Плантагенетите, създават непрекъснат 

културен обмен и взаимно възприемане на държавни и идеологически 

модели и традиции. Такъв феномен се наблюдава и по отношение на 

кръстоносното участие на владетелите на двете съседни и съперничащи си 

кралства. Въпреки редица начални сходства обаче, английските крале 

създават постепенно своя собствена традиция и идеология във връзка с 

поклонничеството на Изток. Първоначалните действия на Плантагенетите са 

в сянката, съвсем естествено, на френските монарси и са обвързани, отново 

напълно разбираемо, със стремежа на английските владетели да преодолеят 

превъзходството, основно в идеологическо отношение, на своите сеньори. 
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В пряка конкуренция с Капетингите в идеологически план, но в близко 

сътрудничество по различни военни и политически въпроси –преди всичко 

във връзка с борбата против съюза на Велфите и Плантадженетите –протичат 

кръстоносните походи на римските императори от династията Хоенщауфен. 

Спецификата на положението и целите на германските владетели се определя 

от факта, че с империята са свързани двете институции, които оглавяват 

светската власт (imperium) и религиозната власт (sacerdotium) в християнския 

свят и които се намират в постоянно съперничество помежду си. Това 

означава, че владетелските кръстоносни походи и постигнатите на Изток 

успехи се превръщат в удобен инструмент в борбата помежду им за 

доминация. В резултат от това непрекъснато противопоставяне, използвайки 

имперската традиция, простираща се назад в миналото до управлението на 

Карл Велики, Хоенщауфените изграждат определена визия за императора, 

застанал начело на sacrum imperium, сред чиито задължения влизат защитата 

на християнството и есхатологичната представа за участие в Последната 

Битка. 

Независимо от различията и своеобразната конкуренция между 

западните монарси от отделните династии, все пак се забелязват и общи 

тенденции в кръстоносните им начинания, обединени от идеята, че водят 

bellum iustum в защита на християнската вяра, за възстановяване на 

наследството Христово и в помощ на Бога в битката му със силите на злото. 

Сред сходствата е нужно да се изведе на преден план стремежът на 

владетелите да изпълнят задълженията, произтичащи от притежаваната власт 

– да бъдат воини, законодатели и съдии, да закрилят бедните и невинните и 

да бранят чистотата на вярата. Еднакво силно е и общото желание да бъдат 

изпълнени намеренията Господни –то е свързано с ясната идея, че монархът е 

инструмент Божи за постигането на неведомите Му планове. Нещо повече, 
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допълнително влияние оказват семейните традиции, стремежът към 

повишаване на авторитета, а с това и усилване на устоите на властта. 
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