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Кръстоносните походи са едни от значимите събития в политическата и
икономическата история на Западна Европа и Балканите през епохата на средните
векове. В историческата наука е възприета терминологията „Епоха на
кръстоносните походи”. Тя започва със съборите през 1095 г. и завършва през
1291 г. със загубата и на последните „Свети места”. В този интервал от време са
били организирани и осъществени от западното рицарство към страните от
Изтока девет големи военни експедиции. Особено важно значение за
историческото развитие на Византийската империя и страните от Балканския
югоизток, в това число и България, има Четвъртият кръстоносен поход.
Редица автори са писали за движението на рицарите през Родопите по
времето на Четвъртия кръстоносен поход. Почти всички в трудовете си използват
единствено сведенията на Жофроа дьо Вилардуен – маршал на Шампания,
съвременник и участник в описаните от него събития по време на похода.
Безспорен е фактът, че хрониката на Вилардуен е главният исторически извор за
Четвъртия кръстоносен поход. Неоспоримите положителни качества на неговия
труд – „Завладяването на Константинопол”, в чиято основа са залегнали личните
записки на автора, обуславят голямата му популярност и неподлежащата на
съмнение достоверност на събитията [1]. Хрониката на Вилардуен е не само
първокласен извор за Четвъртия кръстоносен поход и за началната история на
Латинската Константинополска империя, но е и един от най-важните
западноевропейски извори за историята на Средновековна България [2].
От голямо значение за проследяването на пътя на кръстоносците през
Родопа планина имат и археологическите изследвания на средновековни крепости
по долината на р. Арда, както и локализацията на тези от тях, споменати в
хрониката на Вилардуен като основни опорни пунктове, в които рицарите са
отсядали [3].
Съществен доказателствен материал по поставения проблем са и
резултатите от археологическите проучвания на трасетата на античните и
късноантичните пътища по долината на р. Арда и тези в Родопския масив на
територията на Смолянска област [4]. В мнозинството си тези пътища са били
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използвани и през епохата на средните векове [5], а голяма част от техните
трасета са добре запазени и до днес.
Целта на настоящето изследване е на базата на историческите извори за
Четвъртия кръстоносен поход и археологическите проучвания на старите пътища
и средновековните крепости по долината на р. Арда да се проследи, доколкото е
възможно, пътят на рицарите през Родопите към средновековния замък
Естанимак.
Според хрониката на Вилардуен началото на похода на кръстоносците през
Родопите започва от Адрианопол и е свързано с опита на българския цар Калоян
да завладее Димотикa [6].
След взетото решение за оказване на помощ на обсадената от българите
крепост Димотика, кръстоносците тръгват от Константинопол и след четири дни
достигат до Адрианопол, където устройват своя лагер. Разстоянието от
Константинопол до Адрианопол по съществуващия още от римската епоха
Диагонален път, който безспорно е бил използван и от кръстоносците, е 156
римски мили (231,191 км) [7]. В това направление теренът е равнинен, без
преодоляване на планински масиви и средно на ден кръстоносците са
преминавали по около 58 км.
В труда си Вилардуен пише, че кръстоносците са преследвали
непрекъснато българския владетел Калоян, който, след като е научил за техния
поход към Димотика, е унищожил своите обсадни машини и се е оттеглил към
страната си [8]. След Димотика Калоян с войската си е отседнал в крепостта
Родестюик. На петия ден след тръгването от Адрианопол кръстоносците се
устроили на лагер в крепостта Фраим, където пребивавали три дни.
Следващата крепост, през която рицарите са минали и за която Вилардуен
споменава, е крепостта Монияк. Според хрониста тя е била разположена на р.
Арда и е отстояла на два дни път от Фраим [9]. В Монияк кръстоносците
променят първоначалната си цел и вземат решение да продължат похода си към
Естанимак, за да окажат помощ на обсадения в нея регент на Латинската империя
Рене дьо Три.
Кратките сведения, които ни дава Вилардуен за движението на
кръстоносците през Родопите, не позволяват да се направи прецизна локализация
на крепостите, разположени по техния път. По-важното е, че информацията на
хрониста маркира основните реперни точки за проследяване посоката на пътя на
кръстоносците в Родопа планина: Адрианопол, Димотика, Родестюик, Фраим,
Монияк и Естанимак.
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Първата опорна точка по пътя на кръстоносците към Родопите след
Адрианопол е Димотика. Крепостта Димотика е разположена в Североизточна
Гърция, на възвишение в северозападната част на съвременния град, на левия бряг
на р. Луда река преди вливането ú в р. Марица. На това място през античността е
бил разположен град Плотинополис – един от значимите градски центрове на
пътя Адрианопол – Енос [10]. Логично е да се предположи, че трасето на римския
път от Адрианопол до Плотинополис, което е минавало по десния бряг на р.
Хеброс (Марица), е било използвано и през средновековието и по него са
преминали кръстоносците на път от Адрианопол за Димотика. Според античните
пътеводители това разстояние е било 24 мили (35,5 км).

Обр. 1. Общ изглед на крепостта Димотика – изглед от юг (Сн. М. Маджаров)
Крепостта Димотика е била много добре планирана и построена за отбрана,
така че да издържи на продължителна обсада. За ефикасната ú защита е бил
използван непристъпният скалист терен, на който сполучливо е била изградена
мощна крепостна стена, снабдена с кръгли и правоъгълни кули (Обр. 1).
Суперструкцията на крепостната стена е много добре запазена и на места
надвишава 7 м (Обр. 2).
Следващата опорна точка, според сведенията на Вилардуен, е крепостта
Родестюик, в която Калоян, преследван от кръстоносците, се е оттеглил [11].
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Обр. 2. Северозападният вход на крепостта Димотика (Сн. М. Маджаров)
Според Борис Дерибеев, крепостта Родестюик е била разположена при с.
Рогозино, западно от гр. Ивайловград [12].
Красимира Гагова поставя Родестюик някъде по долното течение на р.
Арда [13].
Проведените през последното десетилетие археологически изследвания на
средновековни крепости в района на гр. Ивайловград установиха, че при с.
Рогозино се е намирала средновековната крепост Лютица [14], а крепостта
Родестюик е била разположена в местността Балък дере край ивайловградското
село Хухла [15]. За средновековния град-крепост Лютица и неговата локализация
при с. Рогозино пише в изследванията си още Иван Велков [16].
При положение, че приемем предложените локализации за
гореспоменатите две крепости следва, че след Димотика кръстоносците са се
отправили на северозапад по левия бряг на р. Луда река към вътрешността на
Родопите. Твърде вероятно е дори съвременното шосе от Димотика през гръцките
села Мани, Лади и Зони за Ивайловград да е трасирано върху останките на
древния път Димотика – Лютица – Родестюик. При с. Лади пътят е напускал
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поречието на р. Луда река и се е отправял на северозапад с 60о отклонение от оста
север-юг.
За крепостта Лютица, която е най-голямата от разположените в района на
Ивайловград средновековни крепости, най-подробна информация получаваме от
изследванията на Бони Петрунова [17]. Имайки предвид нейното местоположение
и териториален обхват, тази крепост е играела важна роля в отбранителната
система на средновековната българска държава [18] (Обр. 3).

Обр. 3. План на крепостта Лютица (по Б. Петрунова)
Другата крепост, за която получаваме информация не само от
историческите извори, но и от археологическите разкопки, е крепостта
Родестюик, която, както вече споменахме, се локализира в местността Балък дере
при с. Хухла.
Началото на редовните археологически разкопки на крепостта в местността
Балък дере датира от 2007 г. [19]. Установени са границите на крепостта, която
има обща площ около 10 дка и са разкрити основите на три сгради.
Археологическите находки, намерени по време на разкопките, се отнасят към
периода на късната античност (ІV-VІ в.) и на средновековието (ΧΙ-ΧΙΙΙ в.).
Нумизматичният материал се състои от анонимни византийски монети от ХІ в. и
константинополски латински имитации от първата четвърт на ХІІІ в.
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Основната функция на крепостите Лютица и Родестюик е била да
охраняват подстъпите от Димотика към южната граница на българската държава.
Не е случаен и изборът на терен за тяхното построяване. Те са разположени на
места с много добра видимост край трасето на пътя от Димотика към
вътрешността на Родопите.
Разстоянието от Димотика до крепостта в местността Балък дере, по
съществуващия и днес пряк път, който вероятно е бил използван и от
кръстоносците, е около 42 км.
Отъждествяването на Родестюик с крепостта в местността Балък дере
показва, че на това място пътят е минавал по десния бряг на р. Арда. За
съществуването на стар път в околностите на гр. Ивайловград споменава в
изследванията си през 1938 г. Ив. Велков [20].
След крепостта Родестюик пътят е продължавал по десния бряг на р. Арда,
като е пресичал реката някъде в околностите на с. Камилски дол. От там, в посока
северозапад, той е навлизал в землището на с. Малки Воден. Минавайки на около
1,3 км източно от селото, по билото на невисоко възвишение, пътят е
продължавал на север и през местността Кънчов завой е започвал да изкачва
родопския дял Гората. В този район той е преминавал източно от култовия
комплекс „Глухите камъни” и на около 800 м североизточно от него е променял
посоката си на запад към вр. Св. Марина.
На връх Св. Марина, според нас, е предполагаемото място на следващата
опорна точка – крепостта Фраим. Разстоянието между крепостите Родестюик и
Фраим по съществуващия планински път е около 38 км. Теренните ни
наблюдения показват, че като цяло пътят е следвал посоката от югоизток към
северозапад. За преки коларски пътища в района на гр. Ивайловград, някои от
които са били използвани от кръстоносците, споменава в изследванията си Б.
Дерибеев [21].
Съществен момент при проследяването на пътя на кръстоносците в
Родопите е локализацията на крепостта Фраим. За нея разполагаме единствено със
сведението на Жофроа дьо Вилардуен, който съобщава, че кръстоносците са
изминали разстоянието от Адрианопол до Фраим за 5 дни. Данните от античните
пътеводители и направените теренни наблюдения показват, че действителното
разстояние по линията Адрианопол, Родестюик, Фраим по съществуващия в това
направление стар път е около 115 км, или средно на ден рицарите са изминавали
по около 24 км.
Първите сведения за локализацията на крепостта Фраим намираме в
записките на френския пътешественик Огюст Викенел [22]. Според него тази
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крепост се е намирала там, където р. Крумовица се влива в р. Арда. Същата
локализация за крепостта Фраим дава и Константин Иречек, който очевидно е
ползвал записките и картата на Викенел [23].
Ив. Велков търси Фраим източно от с. Ефрем, Хасковско, и южно от вр.
Св. Марина на източнородопския масив Гората [24]. Очевидно останките от
крепост на вр. Св. Марина са убягнали от погледа на автора, след като пише, че
„там няма и следи от някаква крепост”. Не успявайки да открие крепостта Фраим
в споменатата територия, Велков се присъединява към становището на Иречек за
нейното местоположението на устието на р. Крумовица [25].
По въпроса за локализацията на крепостта Фраим информация получаваме
и от Васил Златарски, който в изследванията си поддържа становищата на К.
Иречек и Ив. Велков [26].
В своя труд „Принос към историческата география на Тракия” кратък
коментар за местоположението на средновековната крепост Фраим прави и Павел
Делирадев. Без да се впуска в подробности, Делирадев приема най-общо, че тази
крепост се е намирала в района на селата Рабово и Поточница, Хасковска област
[27].
Едно по-подробно изследване по въпроса за локализацията на крепостта
Фраим е това на Анастас Разбойников [28]. На базата на историческите извори за
Четвъртия кръстоносен поход и турските регистри на селищата той локализира
Фраим при днешното село Ефрем, Хасковско. В общи линии предложената от
Разбойников теория за местоположението на крепостта Фраим е правилна,
въпреки че в изследването му липсват преки археологически наблюдения на
терена.
През 1982 г. излезе от печат книгата на Б. Дерибеев „Ахрида. Непознатата
земя” [29]. В нея авторът коментира и проблема за локализацията на крепостите,
споменати в хрониката на Жофроа дьо Вилардуен по време на похода на
кръстоносците в Родопите. За местоположението на крепостта Фраим Дерибеев
приема, че тя се е намирала при устието на р. Крумовица [30].
По-обща информация за локализацията на крепостта Фраим предлага в
изследванията си и Димчо Аладжов [31]. Той съобщава за останки от крепост в
родопския рид Гората, която отъждествява със споменатата от Вилардуен крепост
Фраим. Стените на крепостта са били изградени от ломени камъни, споени с бял
хоросанов разтвор. От описанието на Д. Аладжов не става много ясно къде е
точното местонахождение на коментираните от него останки от крепостни стени.
При проведените през 2011 г. и 2012 г. системни издирвания на
археологически обекти в района на комплекса „Глухите камъни е проучена площ
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от над 40 кв. км [32]. Единствената регистрирана средновековна крепост в
посочения район, която би могла да се идентифицира с крепостта Фраим е тази,
разположена на вр. Св. Марина.
За това, че Фраим е била разположена при днешното село Ефрем,
Хасковско, научаваме и от Кр. Гагова [33].
Вземайки под внимание преките ни наблюдения на терена, съпоставени с
историческите извори за Четвъртия кръстоносен поход и археологическите
проучвания в местността Глухите камъни можем да приемем, че крепостта Фраим
е идентична с останките от стара крепост на вр. Св. Марина, отстояща
североизточно от с. Ефрем. Повод за това наше мнение на първо място са
наличните архитектурни останки от крепост на вр. Св. Марина, които са найвнушителните в целия източнородопски масив Гората и обхващат площ от около
10 дка. За сравнение трябва да се отбележи, че крепостта при с. Рабово, където е
едно от предполагаемите места на крепостта Фраим, е едва 1 дка, а крепостта при
устието на р. Крумовица, където също се локализира Фраим, е от времето на
късната античност (V-VІ в.) [34].
В югоизточното подножие на вр. Св. Марина се намира големият култов
комплекс „Глухите камъни”, в който върху културните пластове от ранната
бронзова и ранната желязна епоха са открити архитектурни останки от
раннохристиянска и средновековна църква. При проведените разкопки в периода
2008-2013 г. са намерени значителен брой византийски бронзови монети, всички
от времето на династията на Комнините [35], както и една латинска имитативна
монета от ХІІІ в. [36]. По-голям интерес за настоящето изследване представляват
резултатите от археологическите разкопки на църквата. Тя е трикорабна базилика
с една полукръгла апсида от изток [37]. На базата на откритите археологически
находки (керамика и монети) проучвателите датират църквата в периода ХІ-ХІІ в.
Според тях на това място през средновековието е съществувал манастирски
комплекс. Кога и по какви причини този комплекс е престанал да съществува и
дали той не е бил разрушен от кръстоносците, ще покажат бъдещите
археологически проучвания.
Археологически разкопки на връх Св. Марина досега не са провеждани.
През 2008 г. в същата местност е извършено теренно проучване и е почистен
профил, оформен при прокарване на горски път. Намереният в профила
керамичен материал ясно очертава средновековен пласт, който лежи върху
културен пласт от ранната желязна епоха [38]. Извършените от нас наблюдения на
вр. Св. Марина установиха концентрация на различни по големина ломени
камъни без следи от зидарски хоросан. Оформените на повърхността зидове са
ориентирани по световните посоки. По всичко личи, че на това място е
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съществувала значителна крепост. Нейните географски координати са: Е
25о56׳47 ;״N 41о43׳45 ״.
Вторият момент, който ни дава повод да локализираме крепостта Фраим в
района на вр. Св. Марина, е разстоянието от нея до Адрианопол, което според
нашите измервания е около 115 км. Това разстояние в непознатата и криещата
непрекъснато изненади от нападения Родопа планина е нормално да бъде
изминато от кръстоносците за пет дни, както пише Вилардуен.
Комплексният анализ на данните от историческите извори и резултатите от
археологическите изследвания на вр. Св. Марина и в м. Глухите камъни показва,
че в посочения район през епохата на средновековието е съществувал значителен
комплекс, състоящ се от крепост и манастирски комплекс. Северно от него е бил
трасиран път, който е минавал по високите части на планинския масив Гората.
Широчината на пътното платно е била около 2,00 м и върху него не е била
положена каменна настилка. За такава е служил теренът, който само е бил
заравнен и трамбован. Проучванията на този път показват, че той е съществувал
през късната античност и е представлявал отклонение от Източния презродопски
римски път [39]. Този горски път, който служи и днес на населението от околните
села, вероятно е бил използван и от кръстоносците при прехода им към
следващата крепост Монияк.
На запад от вр. Св. Марина пътят е преминавал почти по билото на
планинския масив Гората през местностите: Бивака, Киречницата, Сливките,
Яржили конак и Синия връх. При с. Долно Съдиево той се е спускал на юг, където
се е свързвал с древния път по долината на р. Арда, трасиран още от времето на
римляните [40].
На два дни път след крепостта Фраим по поречието на р. Арда, според
сведенията на Жофроа дьо Вилардуен, се е намирала крепостта Монияк [41].
За локализацията на крепостта Монияк в историческата книжнина са
изказани различни становища.
Базирайки се на описанието на Вилардуен, К. Иречек в своите „Пътувания
по България” споменава, че крепостта Монияк се е намирала в долината на р.
Арда [42]. Същата информация за Монияк дава и Ив. Велков [43].
През 1977 г. в труда си „Източнородопски крепости” Иван Балкански
предлага най-подробната засега информация за крепостта Монияк [44]. Според
него тя се е намирала на 2 км южно от с. Широко поле, Кърджалийско, и на 6 км
източно от гр. Кърджали. В публикацията си авторът предлага и общ план на
крепостта.
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Обр. 4. Общ изглед на крепостта Монияк от изток (Сн. М. Маджаров)

Обр. 5. Сектор от трасето на пътя към крепостта Монияк (Сн. М. Маджаров)
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Крепостта Монияк е ситуирана на планинско възвишение над левия бряг
на р. Арда (Обр. 4). Тя е една от най-големите средновековни крепости в Родопите
с обща площ от 18 дка. Суперструкцията на зидовете ú е запазена на височина до
3,00 м. До крепостта се е достигало по път, трасиран от западната страна на
възвишението. За построяването на пътя скалистият терен е бил изсечен и е
оформено пътно платно с широчина около 2,00 м (Обр. 5). Входът на крепостта е
разположен на западната страна и е бил охраняван от правоъгълна кула (Обр.6).
От вътрешната страна вратата е била залоствана с масивна дървена греда, която е
влизала в гнездо, направено в страницата на входа (Обр. 7). Според Ив. Балкански
приземните етажи на някои от кулите на средновековните крепости в Родопите са
били използвани и за водохранилища, което е наложило употребата на
хидрофобен хоросан с примес на счукани тухли [45].

Обр. 6. Част от входа и кулата на крепостта Монияк (Сн. М. Маджаров)
Информация за местоположението на крепостта Монияк предлага в
книгата си и Б. Дерибеев [46]. Без да се ангажира с конкретно мнение, авторът
допуска, че тя е стояла в съседство с някакъв голям селищен, административен и
военен център, който е играел важна роля в административната уредба на
източнородопската област през средновековието.
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Данни за крепостта Монияк намираме и в изследването на Кр. Гагова
„Тракия през българското средновековие. Историческа география”. Авторката
допуска, че тази крепост може да се е намирала и на юг от днешния гр. Хавса
(Република Турция) по пътя за Енос [47].

Обр. 7. Гнездото за залостващата врата на портата на крепостта Монияк (Сн. М.
Маджаров)
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Засега в историческата наука е общоприето мнението, че крепостта
Монияк е идентична с крепостта на хълма, отстоящ на 2 км южно от с. Широко
поле, на високия ляв бряг на р. Арда. Нейното местоположение на това място
съответства на историческите сведения и на теренните археологически
изследвания. Разстоянието от вр. Св. Марина, където приехме, че е била
разположена крепостта Фраим, до хълма над с. Широко поле, където се
локализира крепостта Монияк по стария път в планинския масив Гората, е около
58 км.
В крепостта Монияк кръстоносците престояват пет дни и променят своя
първоначален план за преследването на Калоян. Тук, в намален числен състав, те
решават да се отправят към крепостта Естанимак и да помогнат на обсадения в
нея регент Рене дьо Три [48]. По кой път обаче са минали те – за науката остава
все още неясно. Нито един от авторите, писали по проблема за придвижването на
кръстоносците от Димотика към Родопите, не е изказал категорично становище
по този въпрос, базиращо се на конкретни теренни проучвания.
Б. Дерибеев допуска, че от Монияк за Естанимак кръстоносците са
използвали по-удобния и по-пряк път през селата Комунига, Паничково и Леново,
т.е. пътя, по който е трасирано съвременното асфалтово шосе от гр. Кърджали за
гр. Асеновград [49]. Това негово мнение, отбелязано под линия в популярната му
книга „Ахрида”, не е аргументирано с данни от теренни археологически
проучвания и на този етап остава в сферата на предположенията.
Според В. Златарски от Монияк кръстоносците са тръгнали на запад по
долината на р. Арда. След това по поречието на р. Боровица и през с. Тополово са
достигнали до крепостта Естанимак [50]. Ако рицарите са минали по този път,
това означава, че след с. Тополово те би трябвало да заобиколят по
североизточните склонове на планинския дял Добростан и да се появят в
Естанимак от север. От север, към крепостта Естанимак, древен път досега не е
констатиран и такъв едва ли е съществувал. Така предложеният от Златарски
вариант за похода на кръстоносците е приемлив само в участъка от трасето по
долината на р. Боровица, тъй като за него разполагаме с археологически данни.
Необходимо е да уточним, че използвайки пътя по долината на р. Боровица,
латинската войска не се е отклонила на североизток към с. Тополово, а е
продължила на северозапад и по долината на Юговската река е достигнала до
Естанимак.
Резултатите от теренните проучвания на древния път през Тополовския
проход, който е част от Източния презродопски римски път [51] показват, че в
най-южната част на Родопския дял Черни рид, в местностите Прелеза и Ахмедова
пещера, в дн. резерват „Кормисош”, пътят през Тополовския проход се е
отклонявал на северозапад по долината на Юговската река към гр. Лъки. При тези
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местности, в посока югоизток има следи от стар път, чиято посока е по течението
на р. Боровица. Като цяло неговото трасе е с направление северозапад - югоизток.
Пътят се е спускал по левия бряг на р. Боровица, прекосявал е землищата на
кърджалийските села Мурга, Войново и Ненково и все по левия бряг на р. Арда е
достигал до крепостта Монияк. Крайната северозападна точка на пътя по
поречието на р. Боровица е устието на Юговската река при вливането ú в р.
Чепеларска.
Характерното за този път е, че почти цялото му трасе – от устието на р.
Боровица до устието на Юговската река, минава през дълбоки и стръмни
дефилета. При с. Югово този път се е свързвал със стария път, който се спуска по
североизточните склонове на Радюва планина. Приблизителното разстояние
между крепостите Монияк и Естанимак по поречието на реките Боровица и
Юговска е около 90 км.
За похода на кръстоносците през Родопите към крепостта Естанимак
съществува и трети вариант, който досега не е коментиран в историческата
книжнина. Повод за него ни дадоха изследванията на старите пътища по
долината на р. Арда и Родопската област в региона на градовете Смолян и
Асеновград.

Обр. 8. Старият мост при с. Ненково – изглед от изток (Сн. М. Маджаров)
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През епохата на средновековието най-интензивно използваният път от
Беломорието през Родопите към Естанимак и Филипопол е бил пътят, трасиран
северно от гр. Ксанти, през Радюва планина, долината на Юговската река и тази
на р. Чепеларска [52]. Значителна част от трасето на този път е била използвана
още в предримската епоха [53]. По него е минал и френският пътешественик
Огюст Викенел, който през 1847 г., подпомогнат от турското правителство,
предприема няколко научни експедиции за изследване на Родопската област [54].
В географско отношение трасето на този път в по-голямата си част преминава
през територията на Смолянска област. Днес в това направление е прокаран един
от важните пътища, свързващи Република България с Република Гърция. Няма
съмнение, че тази важна пътна артерия е била известна на кръстоносците и съвсем
логично е, от съображение за по-голяма сигурност, те да предпочетат нея при
придвижването си към крепостта Естанимак.
След крепостта Монияк пътят на кръстоносците вероятно е продължил на
запад по левия бряг на р. Арда, а след него – по левия бряг на р. Боровица. На 700
м южно от с. Ненково, Кърджалийско, се намира т. н. „Средновековен мост”. Това
е най-удобното място за прехвърлянето на р. Боровица с мост (Обр. 8).
Преминавайки на десния бряг на реката пътят е продължавал на югозапад към
местността Гъзънлък тепе, където има останки от стара крепост. В този район
широчината на пътното платно е достигала до около 2,5 м. За направата на
платното скалистият бряг на реката е бил изсечен и за пътна настилка е служила
скалата (Обр. 9).

Обр. 9. Част от трасето на пътя южно от с. Ненково – поглед от юг (Сн. М.
Маджаров)
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Напускайки поречието на р. Боровица пътят е продължавал отново по
левия бряг на р. Арда. При с. Баните той е променял посоката си на запад по
хребета над левия бряг на р. Малка Арда. Преминавал е през землището на
смолянското с. Кутела и на около 1,5 км северно от с. Момчиловци се е свързвал с
пътя от Беломорието към Естанимак и Филипопол [55]. Този път се е отправял на
север по билото на Радюва планина към хижа „Пашалийца“. След хижата той се е
спускал на североизток по стръмния склон над Юговската река към с. Югово и
Бачковския манастир.
Подробна информация за този път ни дава френският пътешественик Пол
Люка, който през 1706 г. е минал по него при пътуването си от гр. Асеновград за
гр. Драма [56]. За трасето на пътя, северно от Бачковския манастир към Асеновата
крепост, пишат в изследванията си Росица Морева и Иван Дуков [57]. Неговите
следи и днес са добре запазени след метоха на Бачковския манастир, под
възвишението Св. Димитър. Някъде след Бачковския манастир пътят е
преминавал на левия бряг на р. Чепеларска. Прехвърлял е с мост малката река
Луковица и в северозападна посока е продължавал към билото на хребета. От там,
в посока юг, той се е отправял за Филипопол. Малко преди пътят да достигне
върха на хребета е имало локално отклонение, което е водило към крепостта
Естанимак. В крепостта той е влизал през портата на западната страна. Каменната
настилка на пътя при подстъпите към крепостта Естанимак е оформена чрез
изсичане на скалния масив (Обр. 10). Трасето на този път днес е включено в
туристически маршрут.

Обр. 10. Част от настилката на пътя при крепостта Естанимак (Сн. М.
Маджаров)
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Разстоянието между крепостите Монияк и Естанимак, по така
предложеното трасе за пътя на кръстоносците, е около 100 км. Предвид трудния и
непознат за рицарите планински терен, който предполага бавно и внимателно
придвижване, това разстояние безпроблемно може да бъде изминато за три дни,
както пише Жофроа дьо Вилардуен.
За пътя на кръстоносците към крепостта Естанимак са възможни и двата
гореспоменати варианта – този по поречието на реките Боровица и Юговска и
този, през Радюва планина. Както отбелязахме пътят по левия бряг на р. Боровица
до крайната точка – устието на Юговската река, преминава през дълбоки
дефилета и високи и стръмни хребети. В непознатата територия той би се оказал и
сравнително по-опасен от устройване на вражески засади.
Археологическите проучвания показват, че пътят по долината на р. Арда и
Радюва планина е по-лек за преодоляване и изненадите от евентуални засади биха
били по-малки.
След така изложените факти и доводи сме склонни да приемем, че
войската, предвождана от Жофроа дьо Вилардуен по време на похода след
Монияк към крепостта Естанимак, е минала по трасирания още от времето на
римляните път по левия бряг на р. Арда и Радюва планина. Неслучайно, пътят
през Радюва планина е бил използван и от европейските пътешественици,
посетили Родопите през ХVІІІ в. и ХІХ в.
В подкрепа на това наше становище е и сведението на самия Вилардуен.
Той съобщава, че кръстоносците са се приближили толкова близо до замъка
Естанимак, че са могли да го видят [58].
Местоположението на средновековната крепост Естанимак е много
сполучливо избрано. Тя се намира на висок скалист и недостъпен връх.
Единственият достъп до нея е от югозападната страна, където теренът е пополегат. От тази страна се намира пътят, който е слизал на юг към поречието на р.
Чепеларска [59]. Това е и единственото възможно място, откъдето кръстоносците
биха могли да доближат крепостта, както съобщава Вилардуен.
В заключение ще си позволим да отбележим, че по предложения проблем
разполагаме със сравнително оскъдна изворова база. Съзнателно сме се
ограничили единствено върху записките на Жофроа дьо Вилардуен, които засягат
конкретното изследване.
Полезна информация за похода на кръстоносците предлагат и резултатите
от археологическите разкопки на средновековните крепости в Източните Родопи.
Тази информация се допълва и от проучванията на трасетата на старите пътища
по долините на реките Арда, Боровица и Юговска, които от своя страна ни
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дадоха възможност да установим приблизителните разстояния между крепостите,
отбелязани за опорни точки още в началото на труда. Същите разстояния бяха
използвани при сравнителния анализ, приложен като метод на нашата работа.
Съществена трудност при проследяването на пътя по долината на р. Арда оказват
изградените съвременни колосални мелиоративни съоръжения, които до голяма
степен са променили географския облик на терена, откъдето е минавало пътното
трасе и са заличили неговите следи.
При първия си преход от Константинопол до Адрианопол,
необезпокоявани и познавайки пътя, кръстоносците са изминавали средно на ден
по около 58 км. След като навлизат в непознатия и труднопроходим Родопски
масив, съвсем нормално е на ден средно те да изминават по около 25-30 км.
От исторически извори научаваме, че през римската епоха нормалният
еднодневен военен преход в равнинните терени е между 20 и 24 римски мили (от
30 до 35 км) [60]. При пренасянето на държавната поща обаче куриерите, които са
се движили значително по-бързо, са били в състояние дневно, на кон, да изминат
около 50 римски мили (74 км) [61].
Сведенията на античните автори, съпоставени с тези на Жофроа дьо
Вилардуен и действителните разстояния между крепостите, отбелязани в
изследването, красноречиво показват, че рицарската войска, която се е състояла
от конница, оръженосци и пехотинци, се е придвижвала сравнително бързо както
в равнината, така и в планинските терени.
Предложеният от нас вариант за пътя на кръстоносците през Родопите се
основава на комплексните изследвания, които включват данните от историческите
извори, археологическите проучвания на средновековните крепости, разположени
по направлението на пътя и личните ни наблюдения на терена за установяване на
трасетата на старите пътища в Родопа планина. Бъдещите изследвания ще
допълнят и коригират това наше становище, с което се надяваме да провокираме
по-широка научна дискусия за изясняването на този важен и така интересен
проблем.
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Резюме
Редица автори са писали за движението на рицарите през Родопите по времето на
Четвъртия кръстоносен поход. Почти всички в трудовете си използват единствено
сведенията на Жофроа дьо Вилардуен, чиято хроника е не само първокласен
извор за Четвъртия кръстоносен поход и за началната история на Латинската
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Константинополска империя, но е и един от най-важните западноевропейски
извори за историята на Средновековна България.
Голямо значение за проследяването пътя на кръстоносците през Родопа планина
имат археологическите изследвания на средновековните крепости по долината на
р. Арда и локализацията на тези от тях, споменати от Вилардуен като основни
опорни точки, в които рицарите са отсядали.
Съществен доказателствен материал по поставения проблем са и резултатите от
археологическите проучвания на античните и късноантичните пътища по
долината на р. Арда, които без съмнение са били използвани и през епохата на
средните векове, а голяма част от техните трасета са добре запазени и до днес.
Целта на настоящата статия е, използвайки историческите извори за Четвъртия
кръстоносен поход и на базата на археологическите проучвания на старите
пътища и средновековните крепости по долината на р. Арда да се проследи пътя
на рицарите през Родопите към средновековния замък Естанимак.
Според хрониката на Вилардуен началото на похода на кръстоносците през
Родопите започва от Адрианопол и е свързано с опита на българския цар Калоян
да завладее Димотикa. Научавайки за похода на кръстоносците към Димотика,
Калоян се оттегля в крепостта Родестюик.
Следващите две крепости, през които рицарите са минали, според сведенията на
Вилардуен, са Фраим и Монияк. За крепостта Монияк авторът пише, че се е
намирала на р. Арда, а за Фраим той само споменава, че отстои на два дни път от
Монияк.
Кратките сведения, които ни дава Вилардуен за движението на кръстоносците
през Родопите не позволяват да се направи прецизна локализация на крепостите,
разположени по техния път. По-важното е, че информацията на хрониста маркира
основните реперни точки за проследяване посоката на пътя на кръстоносците в
Родопа планина: Адрианопол, Димотика, Родестюик, Фраим, Монияк и
Естанимак.
Първата опорна точка по пътя на кръстоносците към Родопите е Димотика. След
нея следва крепостта Родестюик, която очевидно също е била разположена в това
направление. Проведените през последното десетилетие археологически
проучвания на средновековни крепости в района на гр. Ивайловград установиха,
че крепостта Родестюик е тъждествена с останките от средновековната крепост в
местността Балък дере край ивайловградското село Хухла. Няма съмнение, че
след Димотика кръстоносците са се отправили на северозапад по левия бряг на р.
Луда река към вътрешността на Родопите.
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На петия ден, след като напускат Адрианопол, те отсядат в крепостта Фраим.
Засега все още няма сигурни доказателства за локализирането на тази крепост.
Авторите я поставят на различни места: едни при с. Ефрем кьой, близо до Одрин,
други при с. Поточница, Кърджалийско, а трети при с. Ефрем, Хасковско.
Съпоставяйки данните от историческите извори с резултатите от
археологическите изследвания и личните ни наблюдения на терена приемаме, че
крепостта Фраим се е намирала на вр. Света Марина край с. Ефрем, където е
съществувал голям средновековен комплекс.
След Фраим пътят за крепостта Монияк, която се локализира при с. Широко поле,
Кърджалийско, е минавал по билото на Източнородопския масив Гората и при с.
Долно Съдиево се е спускал към долината на р. Арда. В това направление през
римската епоха е минавало трасето на Източния презродопски римски път – един
от главните римски пътища в Родопа планина, който безспорно е бил използван и
през средновековието. Разстоянието между крепостите Фраим и Монияк по
съществуващия в това направление стар път е около 58 км, което може да бъде
изминато за два дни, както пише Вилардуен.
Крепостта Монияк е ключово средище при проследяване движението на
кръстоносците през Родопите. По време на престоя си в нея те вземат решение да
се отправят към крепостта Естанимак, която се локализира при гр. Асеновград.
Разстоянието между споменатите две крепости по съществуващия стар коларски
път е около 110 км и е било изминато от рицарите за четири дни. Възниква
логичния въпрос, който все още не е намерил категоричен отговор: откъде те са
минали на път за Естанимак. Повечето изследователи предполагат, че пътят им е
продължил през прохода, който днес свързва градовете Кърджали и Асеновград,
което не е невъзможно, но малко вероятно. Липсата на необходимите
археологически проучвания по проблема на този етап не дава възможност това
твърдение да бъде прието безусловно.
Съществува обаче и друг вариант, който може би е по-достоверен. Този вариант
се основава на археологическите проучвания, според които през епохата на
средните векове най-важният път от Беломорието през Родопите за Пловдив е бил
този, трасиран северно от гр. Ксанти (Република Гърция) и през Радюва планина е
достигал до средновековния град Естанимак. Трасето на този средновековен път е
описано от гръцката авторка К. Асдраха. В по-голямата си част то е следвало
трасето на споменатия вече Източен презродопски римски път.
С голяма вероятност можем да допуснем, че след крепостта Монияк
кръстоносците са минали по пътя, трасиран по долината на р. Арда още от
времето на римляните и в околностите на смолянското с. Момчиловци са
продължили на север по средновековния път през Радюва планина. Спускайки се
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по дефилето на Юговската река и това на р. Чепеларска, те са достигнали до
средновековния замък Естанимак.
Този път е бил използван и от френския пътешественик Пол Люка, който през
1706 г. е минал по-него по време на пътуването си от Асеновград за Драма.
Така предложения от нас вариант за пътя на кръстоносците през Родопите се
основава на комплексните изследвания, които включват данните от историческите
извори, археологическите разкопки на средновековни крепости, разположени по
направлението на пътя и личните ни наблюдения на терена за установяване
трасетата на старите пътища в Родопа планина. Бъдещите археологически
проучвания ще допълнят и коригират това наше становище, с което се надяваме
да провокираме по-широка научна дискусия за изясняване на поставения
проблем.
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