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УВОД 

'l'r.t'JU kнига В осноВнаmа си часm бе заВършена през 1987 г. 
Из~раgена е om няkолkо очерkа, koиmo се omнacяrn kъм история 

1110 1111 J(обруgЖа u nрuлеЖащаmа u черноморсkа област. Те са нanuca

t t \1 61)з осно6а на аналиmuчноmо uзслеg6ане на uз6есmен, малkо nознаm 

t1 зn 111„ьВ nъm ВъВеgен 6 научно обращенuе uз6оро6 маmерuал. Oбegu

t1t1111ej\11on10 зВено на очерците е Връзkаmа uм с ucmopuяma на българ

сkrа111r.t fJЪрЖаВа u еmнос nрез разглеЖgания nepuog . ОсноВнаmа часm 
1111 u·1t~<>pume за ucmopuяma на XIV 6. npegcmaBляBam gokyмeнmume, 

u ' (IUJ) 11u om мен 6 g6ama umaлиaнcku apxu8a (ДърЖа6ен apxuB - Вене

~'"''1 t1 J (·ьрЖа6ен apxuB - Генуа) nрез разли\1ни гоgинu на paбo1nama мu 6 
111J1x. 1 log формата на npuлolkeнue част om meзu gokyмeнrnu са nyблu
k '61111\1 В ОJ)uгuнален mekcrn и npeBog. Дого8оръm на gобруgЖансkuя 
•t•c 11(1111 ИВа11kо с Генуезkаmа penyблuka от 1387 г. , kouni.o е наnраВен 

11 '>ЛU'ttto !JОС1nояние за nръ8 nъm от френсkuя учен СuлВесmър gъо Са

\1 111>t· ~1 1824 г ., а nogup moBa многоkраmно nреизgаВан Въз основа на 
111nз\1 11yGлukaцuя, myk е Вkл1очен оmно8о mekcrnkpumичнo Въз основа 
••n 01>u ?.t1нала с gоnълненuе на omgeлнu nponycнamu om nърВоuзgаmеля 

rtC 111 fl . 

']~J>ii knn10 gосега ucmopuяma на българсkuя XIV В . nроgълЖаВа ga 
r;1.gt• сл :1бо u 11egocmamъч110 проучена, наgяВам се, че nyблukyBaнume В 

111r1 itl k11t1 2a очерци u gokyмeнmu ще nослуЖаm kamo основа u гpaguBo 
1 ) б1)п 'tt.\u n роучВанuя. 

~~1>л:Жз gз изразя благоgарносm на Bcuчku, kourno В еgна uлu gруга 
1•ll'r,c11 n{>f)nомогнаха мояmа работа Върху rnaзu kнuга u неuноmо uз-

1 ~а6л11 •, <)собено на мoume no-млagu kолегu и npuяmeлu Панmо Колев u 
lюЖUfJ [lJ) ДuмurnpoB. 
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1. 
ДОБРУДЖА И ЧЕРНОМОРСКАТА ОБЛАСТ 

НА СЕВЕР ОТ БАЛКАНА В КРАЯ НА XII-XIII ВЕК 

Иcmopuя1r1a на Българсkuя ce6epouзmok nрез XII-XIII В. е сраВнu

mелно слабо проучена. Прuчuнаmа за mo6a се kopeнu npegu Bcuчko 6 
ockъguцama на ucmopuчecku uзBopu, koumo се оmнасяm kъм нея. Пoлu
muчeckume u emнuчeckume nроменu, kouтo нacmъnuлu В Долнuя Ду
на6 no Време на 6uзaнmuiickomo 6лaguчecm8o (XI-XII 6.) само часmuчно 
са оmразенu 6 оmkъслечнumе сВеgенuя на Buзaнmuiickume ucmopuцu u 
xpoнucmu. В глаВна cmeneн me се uзразяВаm В akmuBнama роля, koяmo 

nослеgоВаmелно заnочналu ga uграяm neчeнeeume, yзume u kyмaнume В 
nогранuчнumе на Buзaнmuuckama uмnepuя обласmu. Тяхното akmuB
нo npucъcmBue В земumе на сеВер om Дунав u В kpaugyнaBckume облас
mu на Бъл~арuя е белязана не само с многоброuнumе uм нашесmВuя с 
цел грабеЖ, но u с nocmeneннo насmаняВане на uзВесmна часm В om
geлнu бъл~арсku обласmu. ЗаселВанеmо на nеченегu u kуманu В ceBepo
uзmoчнume npegeлu (особено В ДобруgЖа) е gоВело go Вторично наслоя
ване на тюрkо-номаgсku en1нuчecku елемент. По Bcuчko uзглеЖgа, че 

i10Buтe заселнuцu от mюpkcku npouзxo~ са се смесили с ocmamъцume 

om nрабълеарсkоmо население u с mеченuе на Времето не само са се 
npuoбщuлu kъм xpucmuянcт801no, но u са сmаналu uнmеzрална част 
om бълеарсkuя еmнос. 

От 40-me zoguнu на XIII 8. В uсторuята на Бълzарсkuя ceBepouз
mok u uзобщо на Балkансkuя noлyocmpoB се намесва eguн ноВ фakmop -
mamapume. Тяхното yчacmue В cъбumuяma om бълzарсkаmа ucmopuя 
kamo цяло uмало mBъpge нezamuBнu nocлeguu,u. Преоgоля6анеmо на om
puцameлнama роля на mamapckuя фakmop В kрая на XIII-нaчaлomo на 

XIV В. моЖе ga се смя1nа за nолоЖuтелно paзBumue на бълеарсkото 
ucmopuчecko бumue. 

* * * 

Относumелното зamuшue, с koemo се xapakmepuзupa ucmopuяma 
на meмama Пapucmpuoн u l\:apByнckama област noчmu nрез целuя XII 
8., съзgало благоnрuяmнu npegnocmaBku за paзBumuemo на бълеарсkuя 
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em11oc, koumo успял ga асимилира заселuлumе се myk еmничесku epynu 
от печенези и наu-Вече kумани и ga еи приобщи kъм себе си В релuеио
зно, езиkоВо и бumo8o отношение. Анархuяmа, непреkъснаmumе Boiiнu 
и нecueypнocmma omcmъпuлu мясmо на сраВнumелно cпokoi.icmBue u 
Възхоg В cmonaнckuя ЖuBom. ОЖиВили се 2pago8eme и mърЖuщаmа бла
еоgарение на насmъnuлия nogeм В селсkо1110 cmonaнcmBo и занаяmчиu

сkоmо произВоgсmВо и нарасналия сmоkообмен. Hapeg с Вече уmВърgе
ниmе epagckи ценmро8е Мали u Велиkи Преслав, Дръсmър, Консmан
цuя и Варна израснали и ноВи kamo Облучица (gн. Исаkча), Kaлuakpa, 
КарВуна (gн. КаВарна), Манzалия и gp. УkреnВали и позuцuиmе на съх
ранuлаmа се или mъkмо сега изguенала се бълzарсkа арисmоkрация. 

Насmъnил поgем В нароgноmо самочуВсn18uе и В yBepeнocmma на бъл
еарumе. Всичkо moBa съзgало бла2опрuя1nнu npegnocma8kи, щоmо зе
мumе, заkлю\1ени меЖgу Долни Ду11аВ, Балkана u Черно море ga се nре

Върнаm В огнище на осВобоgиmелноmо gBwkeнue на месmноmо населе

ние срещу nроgъл:Жuлоmо целu 187 гоgинu Визанmиuсkо ВлаgичесmВо 
наg Се8ерна Бълеарuя u Добруg:Жа. 

Cn1enнa111a КарВунсkа земя om kpai.i Време се славела npegu Всичkо 
със cBoemo разВиmо ckomoBъgcmBo, а също maka и с обилието на зър
нени храни. Поgир загубата на реgица мaлoaзuiicku области om Визан
тиi.iцuте, осноВнаmа meЖecm за npexpaнama на мноеолюgнаmа Визан

тиuсkа столица Цариераg и на реgица gруги epago8e на Балkансkuя 
noлyocmpoB nagaлa Върху nлеu\ите на бълеарсkоmо население, koemo 
обрабо1118ало nлogopog11иme ра811и11и 11а Траkия, Мизия и ДобруgЖа и се 

ерu:Жело за 01112ле:Жgанеmо на мно2об1)ое11 gребен и еgър pozam gоби
mъk. Тогс.18а, koгamo moBa население ос8е11 с реgоВниmе натурални gа

нъцu с~ uб1JсJ\.1еняВало u с uзBъtl})e~JHU, нc~uBumo mъpn~нue заnuчВало gu 
се uзче1)11Ва: i110 бuло заВлаgяВано om неgоВолсmВо, В kоето kласо80-
соцuалнu111е елеr..1енmи се смесвали с на})О~носmнuте, npuзuBa за съn

ротu8а Вземм gpyzu очертания. 
Ос8обо~1и111елно1nо gВuЖе11ие на българите 6 nocлegнama четВърm 

на XII 8. обх8анало още В сВоя111а начална фаза u nочmи цяла Добруя:Жа. 
Bизa11muuckume историци Xukuma Xo11uam (XII-XПI 8.) и Геор~и Ak

ponoлum (XIII В. ), koeamo раз1сазВаm за на\1алоmо на Въсmаниеmо 11а 
АсенеВцu 1 на nърВо мясmо обръщат Вниманuе на фakma, че ВъВ Връзkа 

със c6an1бan1a на император Исаk 11 А11гел (1185-1195; 1203-1204) nрез 
npoлemma на 1185 г. от цялата uмnepuя заnочналu ga събuраm оВце, 
с8uне и Волове. Понеже България раз6ъ:Жgала nоВече от gpyгume обла
сmu тия ЖuBomнu, то осно8ноmо облагане nаgнало Върху нейното на

селение. Оmkар8ането на gобиmъkа на бълеарсkото население засилu

л,о cpeg него u без moBa зреещото неgо6олсmВо. Начu11аmели и 6ogume-

10 

\1 tao •~r•1>(J!J•1uя бунm бuлu mъpнo6cku1ne болярu - браmяmа Teogop
l lt..!1111~1> u Аt:ен-Белгун. ПърВ011ачално те nо111ърсилu cnpaBegлиBocm nри 
c11~1\1J1 t1м11epamop, koi.imo не уяоВлет8орил техните исkания, а слеg 
111060 В1)ЗG1'\аВилu ВъзбунmуВалuя се 11apog В негоВоmо cтuxuuнo u omk-
1>t11\\() 11C!J0601'\CmBo. 

IJ1)c111:111uemo избухнало nрез npoлemma на 1186 е. и било тър:Жесm-
6е1'0 обя[\~110 npu ос6еща6анеmо на ноВоnостроенаmа църk8а „С8. Дu
мt111\1.1>" В Търново. По-6ъзрасm11ияm om gBaмama братя АсенеВци -
,J'сопо1> 1 с ltмemo Петър (1186-1190; 1196-1197) бuл nроВъзгласен за бъл
lfil>"'kt1 \,:11). Възобно8ено било no този начин Бълеарсkоmо царст6о. За 
f)tl 11n!1\•~JJ111aят mраgицuята и nрuсмсmВеността, g6aмama братя нe-

110CJJ('!l<.:1118e1-10 слеg обяВя8ане1nо на Bъcmaнuemo се насочили kъм cma-
1>~111111 б 1,л2арсkа сn1олица Преслав. За kpan1ko Време били ocBoбoge11u и 
fJl)),i\1 с 1v1\ac111u om СеВерна Бълеарuя . За nотуwаВане на Въсmанuето 

Gt1лt1 (>J>i,11-tuзupaни няkолkо noxo~a, начело 11а koumo cn1oeлu изn1ъk11а-

11\u BlJЗ•111111t1i.ickи nълko6ogцu (Йоан Канmаkузин и Алеkсиu Врана). Неу
с11е..х1>111 \11\1 станал nрuчина саl\1uят имnсраmор ga nomeглu на noxog с 
t:C)ЛJlM(l (~<>iicka. 'Гoii nринуguл BogumeлL1111~ на 6ъсmаниеmо ga nomъ1)
cJ1111 убс:Жuще на сеВер om Дунu8а npu k~1анuте, а 6 гpago6eme на Ми-

u11 11ot~r11nt~ил cBou 2арнизонu. llanpaBuлo Вnечаmление, че слеg ka1110 
011cJЖ3J>t1л 111oky-u\O 0Жънаmun1е ниВu, Исаk II Ангел без ga ykpenи сВоя 
l)'\fl Влnс: 111 1-Iag разбунmу6анu111е бълzарсku области се завърнал набър-

0 (~ 1 t::i J>tl i ()[lfj. l 

1 lc>!1•1<>J\1oe11an1u om многобройна kумансkа Boiicka, не~1ъл20 nogиp 
111c•f~(1 l l< : 111ъp и Асен оmно6о се nояВили В Мизия, nро2011uли poJ\.1eiicku111e 
~r11>1rt1З<>11u u ~118ър~о ycmaнo8uJ\U с8ояn1а Власт. Сега me cu nocmaBuли 
lt t\<'1\ !JU <>бепuняm Мизия (gн. СсВер1~а България и ДобруgЖа) с Make

f)Otl\J}I. I~<><.~t1нt1me neucmBия cpeu:iy Buзaнmt1iickama империя се раз2ър

t1uлu 11(1 tt1t11Jok фронт - на юе om Балkана - от Черно море и Траkия go 
Mnk<~!lOlJllЯ и Bapgap. През nролсmта на 1188 2. Исаk II Ангел nomeeлuл 
01n 1 lj\c1Brit1t~ през Срсgец (g11. София) с цел ga nрониkне из1iенаg8ащо В 
CeL{e1>1:ia 1;ъ1\2арuя nрез Emponoлckuя npoxog . Слеg неуспешна триме
Сt}'IНа oficu9n 11а kpenocmma ЛоВеч Bизaн111uiickuюn имnераmор бил npи-
1:iy~1c11 ~l~l сkл1очи мu1)ен go208op, no сила111а на koumo ме:Жgу gBeme cтpu-

1:iu бuл(> )'С111t1н0Ве110 Временно npимupue. 01n българсkа страна за зало
Ж.1Juk [~ l~ПJ)uzpa!-) бил uзnршnен nо-малkuя111 брат на g8aмama братя -
J{UЛ().Нli. ~1 

П<> В11<.~ме на Т1Jе1nия k1)ъс111<>Н(>С<~н noxon (1189-1190 г.) Възобн0Вена-

111а бъл~:1r)сkа }JЪIJ:ika6a усnяла ~Ja yтBъprJu още по-зgраВо cBou1ne noзu 

t\uи, yk1)en.\.1лa Boe1111ama си моu.\ t1 cB0}1ma Власт наg ос8обоgениmе me-
1)un1oµt1l1 . ' О11u111ъ111 t1a Исаk II Л11гсл }Ja нахлуе 8 Бълеарuя и }Ja nреВзе-
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ме столuцаmа ТьрноВо заВърwuл с пълна kаmастрофа. ПреgВоЖgана
та от него Boiicka била напълно раз~ромена В Тре6ненсkuя прохоg (ля
тото на 1190 i. ), тoii самият egBa се спасил с позорно бя~ст6о, а нeio
Bume uмпepamopcku знацu станали плячkа на бъл~арuте u по-сетне 
по Време на големu nразнuцu бuлu поkазВанu на нароgа. 5 

в ucтopuчeckuтe uзBopu, koumo отразяВаm oпucaнume събumuя 
от пърВuя етаn ВъВ Въозбно6яВането на бъл~арсkаmа gърЖаВа, с: сре
щат peguцa сВеgенuя за ВkлючВането на ДобруgЖа В преgелuте u . Гe
opiu Аkрополuт пuwe за осВобо:Жgенuето слеgното: „И Въстанал ня
koii cu по uме Асен u започнал ga царуВа наg страната, kamo поgчuнuл 
на сВоята Власт цялата област от Хемус [Стара nланuна] чаk go 
Исmър [ДунаВl((~;. В kpamka xpoнuka от Гeopiu Koguн (XIV В.) се отбеля
зва че по Време на цару6ането на Исаk Ангел „започнало Въстанuе на 
Bлa~ume u бъл~арuте В За~ора срещу xpucтuянume-poмeu((. ToiaBa Bcu
чku обласmu на Балkансkuя nолуостроВ, koumo били nog poмeucka Власт 
бuлu оплячkосанu u oпycmoweнu. 7 Исmорukът на Третия kръстоно
сен похоg Ансбер~ (XII В.) nuwe ВъВ Връзkа с отцепВането на няkоu 
области от Buзa11muiickama uмnepuя, ~1е „В nо-голямаmа часm на Бъл
гарuя u kъм ДунаВ гgето той се ВлuВал В морето, ВластВуВал няkоu cu 

' (( 8 т в Калоnеmър Влахът с брат cu Асен и nоgч.uнените им Власu . о а е 
моЖе би наi.i-ясноmо cBugemeлcтBo, kоето nokaзBa, че В пър6оначално
mо яgро на ВъзобноВенаmа бъл~арсkа gърЖаВа е Влизала u Добруg:Жа. В 
анонимната История на kръсmоносците(( (XII 8. ) паk В тази Връзkа )) '' в се отбелязва, че „Калоnеmър u не~оВият брат Асен лаgеелu „част 

т k " 9 от България оkоло ДунаВа u части om ра ия . 
През 1190 i. kamo се съgи no сВеgенията на Византиiiсkumе аВто

рu и uсторuцuте на Третия kръсmоносен noxog, Възобновената бъл
гарсkа gърЖаВа е ВkлючВала В своите npegeлu цяла gнеwна СеВерна 
Бъл~ария от Виguн u Запаgна Стара планина go Черно море, Добру
g:Жа u областта Загоре В Траkия (тя бuла заkлючена ме:Ж:gу Източна 
Стара nланuна и Странg:Жа). 10 ТВърgе интересен е фakmъm, че имен
но от kрая на XII В. Бъл~арuя u ВъзобноВенаmа българсkа gърЖаВа пър
воначално om Bизaнmuuckuтe aBmopu, а nogup тоВа от заnаgните (Ве
нецuансku, генуезku u gp.) u cpъбckume, започнала ga се нарuч.а Загора 
(ZayOpta, Zagora, Загора)- еgно нейно наuменоВание, kоето намерило 
широkо разпространение глаВно през XIII-XV 8. 11 

През 1190 г. Петър gоброВолно оmсmъпuл ВърхоВнаmа gърЖаВна 
Власт на сВоя по-млаg брат Асен (1190-1196), koiiтo nоkазал голям nъл.
ko6ogчecku mаланm 6 многоброi.iниmе биmku срещу Buзaнmиiiцume. Ге
орги Akponoлuт изВестяВа, че н0Вuя1n българсku цар „nogapuл на Пе
тър kamo собсmВено Влаgение Велиku Пресла6 и ПроВаm (gн. Про6а-
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guя) u земuте оkоло mях" (11 'tE уар µtyaЛ.ri ПрЕа0Л.а~а каt ri Про~аtтх; 
каl. 1а 7tC:pt a-uta) . Дорu и nрез Втората nоло6ина на XIII 6. maзu област 
nроgъл.ЖаВала ga носи uмemo „Петро6а земя" (ton Petron cvra).12 И mo
Ba ясно сВиgеmелстВуВа за огромната nоnулярност на неuнuя Влцgе
mел. Кои mepumopuи точно е 6kлюч6ало Влаgенuето на Петър не е 

много ясно. Оч.еВиgно е, че негов осно6ен център е била старата бъл

гарсkа столица Велukи Пресла6, а Второ no Ва:Ж:носm среgище - kpeno
cтma 06еч (gн. Про6аgия). Поg nонюnиеmо „земumе оkоло тях" uз~ле
Жgа е тряб6ало ga се разбират Луgогорuето u ДобруgЖа. От тази 
глеgна точkа „ПетроВаmа земя(( е съсmаВл.яВала по-голямата часm om 
mepuтopuяma на 6ъзобно6ената бъл2арсkа gърЖаВа. Из6ън преgелu

те на негоВоmо Влаgенuе и границите на българсkаmа gърЖа6а uз6ес

тно Време са оставали няkои граgо6е и kpenocmи 6 черноморсkаmа 
uВица на ДобруgЖа kamo Консmанция, Мангалuя и Варна, гgето Bи

зaнтui:ickama Власт Все още се kреnяла . ВъзлоВото u cтpameгuчecku 
ВаЖно местоnолоЖенuе на Варна u нeiiнomo значение kamo nрисmани
ще на голяма часm от Мизия и Добруg:Жа kapaлu бъл2арсkаmа gърЖа-

6а ga съсреgоточu Вниманието си за нei.iнomo траuно за6лаgя6ане . 

Ako през 1190 г . тя Временно била Вkлюч.ена В българсkumе npegeлu, то 

nрез 1193 i. Византиuциmе om11060 успели ga я пре6земаm. 13 В еgна kpa
mka Византиuсkа xpoнuka е отбелязано , че „имnераmор Исаk Ангел 

оmноВо ykpenuл Варна u Анхuало, kouтo бuлu разрушени on1 българu

mе по Време на негоВоmо уnра6ление". 1" Голямото Внимание, kоето Ви

занmиuциmе оmgелялu за Влаgеенето на тези 6а.Жнu nристанища no
kaзBa тяхната роля u значение no отноше11ие на българсkите земи на 

сеВер и юг от Балkана. Слеg nреВземането на Констанция В Pogoncka
ma област цар l{алоян (1197-1207) насо\.1uл изцяло cBoume усилия за nре

Вземанеmо на Вар11а . Hei:iнan1a отбрана бuла поВерена на латинсku 

(зanagнu) наем11ицu, koиmo се оmлuча8алu с голяма храброст , Военен 

onum и оn1лич110 Въоръ:Жение . Пораgи сuлнn111а съnротuВа царят заnо

Вяgал ga бъgе nocn1poeнa обсаgна машu11а, kоя1110 наgлъЖ бuла ра8на 
11а роВа npeg kpenocтнama c1ne11a, а на 6исочuна koлkomo нея. Слеg 
kато бuла nocmaBeнa на kолела, тя бuла npuмъkнama go самuя роВ u 
nослуЖuла kamo мосm и стълба за аmаkуВащите българи . Слеg mриg

неВна обсаgа на 24 март 12012. Варна Вече бuла оkончаmелно u траiiно 
В българсku ръце. 1-> За историята на българсkuя CeВepouзmok и особе-

110 на ДобруgЖа тоВа cъбumue uмало изkлючително Brokнo значение. 
Властта наg Черноморието и ДобруgЖа била заmВърgена u зgраВо yk
J)eneнa. Поgобна из~ле:Жgа е бuла и съgбаmа на Всичkи останалu черно

морсku kреnости 11а сеВер 0111 Балkана чаk go MaBpokacmpo (gн. гр. 
i.>eлiopog Д11естро8сku) - те също бuлu Вkлючени В българсkите npege-
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лu. Omcъcm6иerno на Вuзанmия В nроgълЖение на gълъ2 nepиog от no
лumuчeckama история на българсkоmо Черноморuе и Добруg.Жа nopa
gи 2ocnogcmBomo на латинците В Цари2раg (1204-1261 г .) се е оkазало 

бла2оnрия1nен фakmop за бъл2арсkаmа kонсолиgация u за cmonaнckuя 
Възхоg на mози Вюkен район om Балkансkuя noлyocmpoB. Изгле:Жgа, че 

no тоВа Време се е nостаВило началото на akmи611omo тър20Всkо nро
ниk6ане на Венецианците 8 българсkия СеВероизтоk. 16 

Слеg осВобо:Жgенuето u orn Bизaнmuiicka Власт u трайното u nрu

съеguняВане kъм npegeлume на бъл2арсkата gър.Жа6а Добруg.Жа не nре

стаВа ga играе голяма роля В исmорияmа 11а българите. Обстояmелс

mВотnо, че mя сра8нumелно pяgko се сnоменаВа В ucтopuчeckuтe uзВо

ри kapa i1яkou изслеgВачu йа смяmаm, че 1nя е останала настрани on1 
2олемиn1с събития, koumo са се разиz1)аВалu В cBponei.ickия Ю2оизтоk, 
u 01n ос110811ите нacoku на n102aBawнa111a българсkа Външна noлuтu

ka. 17 Всъщност В бъл2арсkа111а ucmopuя по kрая на XIII В. осноВниmс 
събития са се разиzраВали В ce8epouзmo1.1нume kpauщa на Балkансkия 

noлyocn1poB. И on1 n1ях В голя1\-1а cn1eneн е :~uВисела съgбаmа на българ
сkаmа gър:ЖаВа. Друг е Въnросъ1n, че за 111ези събития не е съхранен 

nuсмен исn1оричесkи naмem11иk. Те нanol\111яm за себе cu главно с noc
лegut\ume си, с измененuяmа и cma111yca на българсkаmа gър.Жа6на 
Власт. Очс6иgно е, че ДобруgЖ:а nрез nроgълЖumелен nepиog (om 1186 
go 1237 2.) слуЖ:u kan10 „уgобен kopиgop" , nрез kouтo мuнаВаm kyмaнu

me - Bepi-1u u неuзмс1111u съ1оз11ици i1a българите ВъВ Воu11ите им срещу 
Вuзантuя, Сърбия u Латuнсkата цapuгpagcka uмnepuя. СъщеВремен
но част 0111 тях се noceлBain В Дoбpygzl<a u u2paяm аkmиВна роля В 
неuна1nа uсmория. Bnocлegc1116ue n1ази i1лogopogнa бълеарсkа земя се 

nреВръща В прицелна точkа на наnаgе11и.яmа и ерабеЖ:umе на n1amapu
me u фоkусира nроти8оречия111а меЖпу цен111ралната gърЖаВна Власт 1 
месmноmо болярсmВо u обиkноВеноmо население. 

Интересни gаннu за mери1nориал110-а~1мuнистраmи6ноmо пеленuе 

на бъл2арсkаmа ~ърЖаВа no Времето t-1a nърВиmе Асене8цu се срещат 
8 орuзмоmо, koen10 nрез 1230 i. L\ap ИВан Асен II (1218-1241) gал на mър
г0Вци111е on1 ДуброВнuk. Пopagu Bmkнun1e ~аннu, koun10 то съgърЖа за 
ДобруgЖа , заслу)}{аВа ga бъ!-1е nо~л0Же110 11а анализ : ,,Моето царсmВо 
~аВа moBa ОJ)UЗмо 11а gyбpoB11utt1kama cn11)a11a 1 на обичните и ВсеВернu 

гости 11а L\apcm8on10 ми яа XOrJJim no цллu111а земя на царсn1Во1110 мu с 
kakBan10 и ga била cn1oka, ~а В11,1слm uлu ~а изнасят, или kakBшno u ga 
е стоkа !13 nренася1n, и go kоя1110 u ga е земя или обласm txopaJ ga gou
gam: go l>пин лu или go Бранu\1сВо u Белграя goi.igam, uли хоgя111 !-JO Тър
ново u цяло1110 Загоре, или noc111иiнa1n $)0 11реслаВ и KapByнckama об

ласт (l{apByнckыt хсо ры), или go Крънсl{а111а област, или go Бopyi.icka-
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111а, или В Оgрин и Дuмотиkа, или В Ckonckama област, или 6 Пpилenc
kuma, uлu В ДеВолсkаmа, или В Арбанасkаmа земя, или отиВаm В Солун 
-11а6сяkъgе ga си kynyBam u npogaBam сВобоgно, без ниkаkВа щеmа, ga 
11ямаm запрещение no Всuчkи области на цapcmBomo мu и ga kynyBam 
u npoga8am без ipшka kamo Все8ернu и обични 2осmи на царство мu. 
Koiimo лu nъk uм наnаkости В kakBomo и ga било на kлucypиme, на 
rnърЖuщата или 2gето ga бъяе npomиB заkона за kyмepka, mo ga се 
·111ае, че тoii е Враг на царсm8о мu и милост не ще има, но гол.ям гняВ 
ще uзmърnи царство ми. 

Асен, цар на българumе u гърците". 18 

Пpegu Bcuч.ko т8ърgе Ва.Жен е фakmъm, че mози gokyмeнm отразя
ва точно 6лuзащumе В npegeлиme на Бъл2арсkоmо царсm8о териmорu
ttлно-аgминисmраmиВнu области - земu u обласmu (хори). Дokamo Ар
банасkаmа земя [Албания], kо.ято nрез 1230 2. е била Вkлючена В бъл2ар
сkumе nреgели е отбелязана kamo нещо особено, mo kamo области или 
xopu са обозначени с nълнumе им наименования или само с nосочВане
mо на техния център - Бgи11 (gн. Виgин), Белераg, БраничеВо, Търново 
със Загоре (земите на сеВер и юг от Балkана), Преслав, КарВунсkа об
ласт, Крънсkа област (Каза1~лъwkо), Бopyi.icka област (С1nарозагорс
kо), Оgрин, Дuмотиkа, Ckoncka, Пpuлencka и ДеВолсkа област . Солунс
kото gecnomcтBo, маkар формално ga не е Влизало В npegeлuтe на бъл
zарсkоmо царсmВо, е било пой ВърхоВенсmВоmо на цар ИВан Асен II. 
(~ъсеg11и областu на KapByнcka1na (Добру~:>kа) са бuлu Тьр11060 със За
~оре, Пресла8сkаmа и Крънсkа1nа. В ~11ериmориално отношение Kap
({yнckan1a обласm е nokpuBaлa 11oчmu цяла ДобруgЖа. Инmересноmо е .. ' 
че 11еино1110 среgище kpenocn1111a l{ар8уна i1a Черно море111 е изместило 

rnaku8a големи 2pag0Be kamo Дръстър (gн. Сuлuстра) u Варна, kоито 
били не само сеgалища на мun1ponoлиu, но и 8аЖнu 8оенно-аgмuнuст
раmu6ни и c1nonaнcku cpeguщa. То8а eg8a ли е случаен фаkт. Оче8иgно 
е, че В paзBumиemo на oблacn1Jna, особе110 слеg нейния Влаgеmел бив
шия бъл2арсku цар Теоgор-Пеmър е настъnuло разчленяване. Om Пет
роВаmа земя са се обособuлu g6e области - Kap6yнckama и ПреслаВсkа
mа. Вероятно още mo2a8a те са билu обособени u kamo феоgалнu Вла
gенuя, чиито npume.Жameлu no pogнuнcka линия uлu no лuнияmа на 
аgмuнистраmиВнаmа заВuсuмост са бuли сВързани с царсm8уВащаmа 
Ace110Bcka gинасmия. 

В исn1орuята на Източна u Ю2оuзточна EBpona nрез 30-те и 40-
me ioguнu на XIII В. се наблюgа8а noя8an1a на еgна ноВа noлиmuчecka 
сuла, чия1110 хегемония имала оmрuцаmелно 8ъзgеiiст6ие Върху наро

gиmе на 111ози e8poneucku ре2uон - mamapckama "Златна opga". ;!н При
пВшkВането на mamapo-мo112oлume om Централна Азuя kъм Из1nоч11а 
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E6pona било с6ързано с еgин силен наmисk Върху онезu нapogu, kоито 
се намирали на гранuцаmа на българсkuя Се6ероuзтоk - kуманите u 
русите. Разгромени от татарите, няkоu от тях били nринуgенu ga 
потърсят убе:Жuще на юг u на зanag В Българuя u Унгария. През 1237 г. 
6 българсkите земu (гла6но 6 ДобруgЖа, Виgинсkо u Беломорсkа Тра-

2 1 kuя) се нас1nанuлu kуманu, kоито били npecлegBaнu от mamapuтe. 

Kakmo и 6 peguцa gруги случаи В българсkата ucmopuя ДобруgЖа не 
само nър6а uзnumaлa у:Жаса на mamapckume наwестВuя, но и се nре

Върнала В kopugop, nрез koiiтo тamapckume пълчища се omnpaBялu 
kъм Вътреwностmа на България и Балkансkuя nолуостроВ. Всъщност 
от среgата на XIII В. се nреусmано8ил nepиoga на сmабилизuранеmо 
на областта и :ЖuBoma на обиmаВащоmо я население . 

По Време на сВоя голям noxog kъм централната часm на EBpona 
nрез 1241-1242 г. татарите не само onycn1owuлu Унгария u цяла Среg 

на EBpona, но на Връщане onyc1nowuли и разорили часm от Балkансkuя 
nолуостро6 u наi.i-Вече българсkиmе земи. Има основания ga се смята, 

че те gopu ycneлu ga nреВземаm българсkаmа столица Търново. Туk 
техните gВама 6оЖ.gо6е Баmу и Каgан изВърwuли nреброяВане на сво
ите пълчища npegu оkончаmелноmо си заВръщане В юЖно-русkumе cme
nu. 22 Монахът-минорum Гuuом Pyбpuk, koumo nрез 1253 изВърwuл nъ

mewecm6иe go Татария, изВесmяВа че цялата територия на зanag om 
Дон go дунаВ u почти Всичkи страни на Балkансkuя noлyocmpoB, Вkлю
qиmелно u АсенеВсkа България бuли заgълЖенu ga nлащаm gанъk на 
татарите и gобаВя: ,,Дори осВен устаноВенаmа gан те са събирали go 
неоmgаВна om Всяkа kъща no еgна браgВа и Всuчkото Желязо, kоето 
намираха на слumъци". 23 Даннuчесkаmа зависимост на България спря

мо хано6е111е om тamapckama „Златна opga" бuла съnроВо~ена с nери

оgични грабu1nелсkи набезu 11а mamapckитe пълчища В българсkите 

сеВероизточни области Бесарабия u ДобруяЖа. Българсkият цар Кон

сmанmин Тuх-Асе11 (1257-1277) nрез 1264-1265 г. бuл nринуgе11 ga учасm

Ва В noxoga на та1nариmе В Източна Траkия за осВобоЖ:gението на 

султан Изсgин. ~4 Пол0Жение1110 nogup i1яkoлko гоgини се uзме11uло . Вло
wа8ане1nо на българо-8uзан111и i.iсkиmе 0111 l1oweнuя зараgи omkaзa на 

uмnepamop Muxauл VIII Палеолог ~а Вър11е юЖночерноморсkиmе kpe
nocn1u Несебър u Анхuало (gн . Поморие) на българсkаmа gър:ЖаВа наkа

рало 8uзa}1mui.ickaтa gunлoмat\t1я ga no111ъpcu наgеЖgен съюз11иk В лu 

цеmо на 1nari1apckия хан Hoeai.i. Om 1270 г. насетне грабиmелсkиn1е 

наnаgенuя 11а тamapckuтe пълчища сmаналu еЖеgнеВно яВле~.1uе В :Жu

Вота на българите от ДобруgЖа и Траkия. Те нарuчалu „мuзиuсkа nля

чkа" ограбеното имущество на българu1nе, а земите им nреВръщалu В 

пустиня. В n1ази Връзkа съВременниkът Георги Пахuмер образно е ха-
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раkmеризирал mогаВаwните злочинсmВа на mamapиme: „И rne, изВu
kани за nлячkа, се noя6uxa и Връхлетя.ха по цялата страна. Да се раз
kаЖе за уЖасите, koиmo из8ърwuха mогаВа на хората, трябВа omgeл
liO Време и те трябВа ga се опишат не с бykBu, а със сълзи" . 25 

KakBa огромна нanacm за нароgа ни no оно6а Време са бuлu тama
J>u me сВиgетелсmВа eguн наgnис om СеВероизmочна Българuя (omkpum 
с Върху kаменен блоk om Шуменсkаmа kpenocm), чиiimo а8тор omnpa
Rя молба за спасение kъм Бога: „Аз, Георги, noглeЖ.gaiiku gолу и горе, 
pckox: Бо:Же зapagu името ти, изба6u ни от mamapume".2G Kpamkuят 
11agnиc uзразяВа голямото отчаяние на kнwko6ниka Георги, koiiтo на
мира еgинсm8ено ynoBaнue В Бога. НегоВаmа gamupoBka трябВа ga бъ
fJС 01nнесена kъм 70-те гоguни на XIII В. , koгamo именно mamapckume 
t1абези се nреВърнали В еgно от наii-големumе беgсm6ия за българсkо
tnо население от СеВероизmоkа. Съчетаването на Жестоkата фeogaл
tia еkсnлоаmация на българсkоmо население от ДобруgЖа с onycтowu
rneлнuтe тamapcku набези nрез 70-me гоgини на XIII В., nре6ърнало 
rnази обл3сm 8 осноВен център на анmифеоgално неgо6олст6о u бро:Же
t1uе. Заgачаmа за защumа на сеВероuзточните българсkи npegeлu от 
tiawec1n8иятa, nлячkос6ания1nа и разрухата, оkазала се неnосuлна за 
цapckama Власm и за феоgалната арисmоkрация, koиmo nokaзaлu nъл
••u nасuВност и уплаха om HoгaeBume пълчища, В kpauнa cмemka бuла 
11(>ema om нuзинun1е, от еgин Во:Жg om тяхната cpega - goбpyg:Жaнc
kuяm селянин ИВаUло. Преg8о:Жgаноmо om него gBwkeнue разmърсuло 
uз основи българсkаmа gърЖа8а. 27 

ИВаi.iло, t1з6естен с nроз8ищеmо БърgоkВа (mo означава на съ6ре
мс11сн българсku езиk „зеле", „зеленчуk"), бuл обukно8ен сВинеnас 6 Доб
руgЖа u nрuнаgле:Жал kъм kатегорuята на отроците - наii-обезnра-
8с113та часm от тога6аwноmо българсkо селячество. Tou се хранел 
с~1мо с хляб u gu8и зеленчуци и ЖuВеел сkромно u беgно. Cpeg с6оите 
съселяни и сВинеnаси тoii разnространя8ал мистичната иgея, че е 
npe~JOnpegeлeн om nроВиgениеmо и от „няkakBu яВяВания на с6етиu ... 
110 се разбунту8а и ga Вземе Властта наg нароgа", m .e. ga стане бъл
tорсku цар. Неговата npono6eg nърВо1tачално била посрещната с нас
мешkа, но BnocлegcmBue намерила nоggръЖницu. Eguн gен nрез лято
то tta 1277 г . mou заяВuл, че е nолучuл „знаk за geucm6иe" u събрал оkоло 
ебt~ си Вяр11з gpyЖui-1a от съмишленици. Те се разпръснали uз обласm-

1nо, nоnуляризирали името на сВинеnаса, „koмymo бuл gageн знаk om 
lюia ga уnраВляВа" и успели ga nрисъеguнят kъм себе с~ много Ва:Жни 
n1>u8ъ1)Женuци. И8aiiлo8ama 9PY'Jruнa бързо числено нараснала. С нея 
rn(>U заnочнал Военни gei.icmBuя nърВоначално cpeu\Y Вилнеещите тa
n1npckи отреgи 8 ДобруgЖа. Всичkи били nослеgо8аmелно разгромени и 
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npoioнeнu uз6ън npegeлume на областта. За ga се разбере koлko голя
мо е било значенuето на moзu ycnex на И6аUлоВаmа селсkа gруЖuна 
mряб6а ga се имат npeg Bug moia6awнuтe npegcma6u за тamapume u 
mяхнаmа Военна сила. Славата на селсkuя npegBoguтeл бързо се раз
nросmранила uз страната. Часm от apucтokpaцuяma u обukно6ено
то селсkо населенuе на различни обласmu на бълеарсkаmа gърЖаВа се 
nрисъеgu11илu kъм И6аiiло, бugeuku ,,напълно убеgенu, че ще бъgаm gо
бре nog нeioBarna Власт((. На6сяkъgе ИВаUло бил nросла6ян и nро6ъз~
лася6ан за цар. Не~оВите nрuВърЖеницu значwnелно нараст6алu с Bceku 
uзмuна~11 gен u уgърЖалu noбcga слеg noб~ga не само наg marnapuтe, 
но u наg Bouckuтe на царя u болярите. ПърВоначално cmuxuiiнomo gBu
Жeнue на goбpyg:Жaнckume селянu-с6uнеnаси прераснало 6 организира
но нароgно анmuфеоgално Въс1nанuе, koen10 paзgBwkuлo стаената no 
лuтuчесkа енерzия на нuзuните u Възбуgило стремежа uм ga nроме
няm uз осноВu същестВуВащите общестВенu nopяgku. 

Слеg разеромяВанеmо на таmарuте и nроеон6ането uм от6ъg Ду
на6а 6ъстаничесkаmа Boiicka на И6аiiло се отnраВила kъм столuцаmа 
Търново. ИзВестна часm от болярството, ръkоВоgено от c6ou лuчнu 
uнтересu u от „омраза u nренебре.Женuе kъм собстВенuя cu цар", съ
що се nрuсъеguнила kъм Въстанuцumе. В самата столица настанал 

~олям смут. Прuблшkенumе на царя били nogoзupaнu 6 заzоВорнuчене 
илu нaucmuнa nоgеот6ялu заеоВорu срещу царя u нееоВаmа cъnpyea-
6uзaнmuukama Мария. Като събрал Верните cu боляри u Bouckama cu, 
цар Консmанmuн Тих-Асен nо111еелuл срещу Bъcmaнuцume, Возен 6 kо
леснuца, mъii kато nopagu счуn6ане на kpaka си не мо.Жел ga язgu kон. 
Цapckama Boucka nретърnяла nълен nоером, а царят бил заkлан om 
самuя И8аUло „kато ЖерmВено ЖuBom110". В сВоя разkаз no-нamamъk 
Геореu Пахuмер uз6есmя6а за nо-сетнешнumе успехи на „селсkuя цар" , 
koiimo със сВоя1nа nобеgаузаkоняВа nрете11цuuте cu за престола: „Слеg 
kamo noeyбu е9на част от Boiiнuцuтe му, останалите uзnолзВаwе ka
mo сВои. И Вече gъp:Жeiiku зпраВо В ръцете cu страната, mou се залоВu 

• )J \. / 

с epagoBeme u, nроВъзеласяВан за Влаgеmел и цар (O:PXWV каt f)а01Л.щ), 
не npecmaBawe ga eu за6зема . TakuBa бяха нeeo6ume работи u inaka с 
Bceku uзмuнаm gен тoii Все nоВече се ycuлBawe u щастлuВо nреусnяВа
ще(( . 211 това сра.Жение станало kъм kрая на есента на 1277 е . 

МеЖgуВременно kъм xoga на събumuя111а 8 Бълеарuя с оелеg на mя 
хноmо изnолз8ане за целumс 11а Bизa111nui.ickama nолиmиkа nрояВил ин
терес имnераmор Михаил VIII Палеолое . Със значumелна армия mou се 
отnраВuл om Цариграg kъм Оgрин. Още с npиcmueaнemo му myk било 
изВесmено за гuбелmа на цар I<.oнcmaнmu11 Тих-Асен. Tou uзnpamuл Ве
gнага съелеnRачu В Бълеарuя, за ga се uн<popмupam оm11осно лuчносm-
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та на npegBogumeля на Bъcma}iиemo. HeeoBomo nър6оначал1t(> 11ам 1 1)( 

нuе било ga ео оЖенu за gъщеря си. Тymakcu mou се отkазал 0111 11 го . IJ 
geucmBue Влязъл gpye nлан, koi.imo целял ga усло:Жни още nоВсчс cъ~i~1n
лama се В България обстаноВkа. В Цариграg бил uзВиkан синът на Н(l

мuращuя се Въ6 Вuзанmuя българсkи gecnoт Мuцо-И6ан Асен, koiimo 
бил Женен за uмnepamopckama gъщеря Ирuна и nроВъзгласен за бъл

гарсku цар. Haмupaщume се В Оgрин бълеарсku nърВенци и няkоu gpyeu 
боляри В cmpaнama били nриВлечени на страната на ноВия nреmен

gент за българсkuя mрон. Boiickиme на имnераmора наnреgнали 6ъ6 

Въmрешностmа на България. От ВgоВuцата на убития Консmанmин 

Тuх-Асен имnераmоръm nouckaл ga се omkaЖe om npecmoлa gоброВол
но u заеgно със сина cu Михаuл 9а напусне Търново. Ме.ЖgуВременно 
6ъсmанициmе обсаЖgалu столицата. Слеg nроgълЖumелни npeгoBopu 

на ИВаuло с царuцаmа и нeiiнon10 обkръJkение било nостиенаmо спора

зумение: „Слеg kamo gBeme c1npaнu нanpaBuxa kлеmВен gогоВор, mя му 
отВорu 8pamume u го прие Въn1ре, oмъJku се за неео". 2 t1 Чрез браkа cu с 
Мария, ИВаiiло nрез npoлemn1a на 1278 г. станал заkонен българсkи 
цар. ВеkоВната мечта на селячесmВоmо 8 България и В gругиmе eBpo
neucku страни за 8ъзkач6а11с1nо на „gобрuя селсkи цар'' на трона за 

nръ8 nъm станала gеuстВиn1елнос1n . ТърЖесmВоmо на gобруgЖансkия 

c6uнenac, маkар и nосmиена1110 Върху осноВаmа на koмnpoмuc с цари

цата u българсkоmо болярсmВо, не било само обukноВена смяна на ли

чностите Въ6 6ърхо6ното уnра6ление на gър.ЖаВаmа, а ucmинcka со

циална реВолюцuя. 

Влuзанеmо на ИВаuло 6 Търново и Женитбата му с царица Марuя 
разсmроилu nланоВеmе на Византuiiсkия имnераmор за мuрно nосmа

Вяне на ИВан Асен III на търноВсkия mрон. Emo защо офанзивата на 
Buзaнmиuckama армuя om юг се усилила, а същеВременно Buзaнтuuc
kama gиnломация nak nрuбяенала go услуеuте на mamapume om „Зла
тната opga". „Връхлumащаmа maтapcka сила" оmноВо се nояВила 6 
Добруg:Жа. Слеg kamo усnял 9а nриВлече на сВоя страна часm om бъл
еарсkиmе ВелмоЖu, ИВаuло nоВел Boii11a на gBa фронта срещу наwесm
Венициn1е. Дokamo тoii се cpwka8aл срещу mamapume на Касuм-бег, 
негоВumе 8oeBogu I<:уман, C1na11, Къ11чо u Момчил храбро оmсmояВали 
npoxogume и kpenocmume на Източна Стара nланuна срещу наnира

щаmа om юг Buзaнmиiicka армuя. До kрая на 1278 е. бълеарсkumе Bouc
kи оmбраняВалu cmpaнama om чу:Жgозе~111иmе zрабиmели. 

През npoлemma на 1279 г. слеg ycneweн gecaнm на юе om Варна 
Buзaнmиiickume 8ouckи начело с nълkоВоgеца Михаил Глава Tapxaнuom 
се насо,1uлu kъм ТърноВо u ycneлu ga 8л.яза1-n 6 npegageнuя uм от боля

рumе ipag. На npecn1oлa най-сетне бuл nocmaBeн ИВан Асен III. 
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Ме:ЖgуВременно Добруg:Жа станала арена u uзkуnuтелна :ЖертВа 
на борбата срещу таmарuте. Туk ИВаUло очеВиgно имал големи заm
руgненuя u бuл обсаgен В kреnостта Дръстър (gн. Сuлистр~_)· Buзaн
mиuckuяm поет Мануuл Фил nриnисВа oбcagama на сВоя герои Muxauл 
Глава, nuweiikи ме:Жgу gругото слеgното: 

" 
И оmноВо отблъсkВа сuлнuя бушnоВнuk 
Лахана [ИВаiiло], kamo го nрогонВа с меч. 
Изобличumел на сатрапа В бягстВоmо 
ме:Жgу nоgВизите е kpenocтma Тристрия [Дръстър ], 
kоято бе обсаЖgана от неео трu месеца. 

И този гигант, тичащата зорница, 

щеwе ga я nреВземе, uзгар.яUkи я kamo треВа, 
ako nopaзuлama го неnриmnна болест 
kamo cmygeн буреносен облаk 
не беwе го наkарала набързо ga се Върне 
ВъВ Визанmugа [Цариграg] ga ycnokoи u потуши Възпалението, 
mъu kamo изцяло го gBwkewe nоВеч.е небето, 

k Ве (( 30 
omkoлkoтo намерението на царе иmе заnо gи . 

Вече е обърнато Внимание 6 uсториографuюnа, че заслугата за 
блоkuрането на ИВаiiло чрез обсаgа на нezoBama Вoucka В Дръсmър ~рu
наgле:Жu npegu Всич.kо на тamapckuя npegBoguтeл Касим-бее, koumo 
~енно зapagu тоВа получил тuтлаmа npoтocmpamop om Михаил VIII 
Палеолое.3• За тоВа, че ролята на татарите е била реwаВаща сВugет
елстВа и фаkmът, че 6изантиuцuте u ИВан Асен 111 били gonycнamи В 
сmолицаmа от търно6сkото болярсmВо, egBa koeamo била разnрост-

" :12 ранена 1nyk мълВаmа, че ИВаi.iло „бил nобеgен om mamapuтe . 
EgBa nрез nролетmа на 1280 г. ИВаiiло усnял ga разkъса тamapckuя 

обръч, събрал мноеоброuна Boi.icka и обсаguл Търно6о с намеренuеmо 
ga cu ВъзВърне nохumения npec1noл. За ga оkа:Же помощ на обсаgенuя 
си nocma6eнuk Михаuл VIII Палеолог uзnpamuл gВе армиu: nъpBama, 
koяmo наброявала 10 000 gywu начело с npoтoВecmuapuя Мурuн била 
разбumа на 17 юли 1280 г. npu kpenocmma ДеВuна (gн. ДеВня), а gpyгa
ma 5000 Boucka начело с nротоВестuария Anpuн на 15 аВгусm 1280 е. -
В eguн от изmочносmароnланинсkumе npoxogu. НезаВисuмо om moBa 
nлogoBeme на негоВumе noбegu били nоЖънаmи от gpyeu. Тьрно6сkоmо 
болярсmВо се сnлотuло оkоло gecnoт Георги Tepmep и nogгomBuлo за
гоВор за свалянето на Bизaнmuuckuя nocтa6eнuk. ИВан Асен 111, зagu
гaiiku цapckama хазна, uзбяеал В Цapuepag заеgно със съпругата cu 
през Несебър с kораб 6 Цариграg . На npecmoлa се Възkачuл Георги I 
Tepmep (1280-1292), оkоло koгomo се cnлomuлo бълеарсkоmо бол.ярсmВо. 

При съзgалаmа се обстаноВkа ИВаUло бил npuнygeн ga nоmърси no-
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мощ при онзи, срещу koeomo npegи то6а Воgел неnреkъснаmа борба, 
npu тamapckuя Во:Жg Hoeau. В mази Връзkа Георги Пахuмер nuwe слеg
ноmо: ,,По-kъсно, koeamo Асен избяга, u цapckama Власт беwе Взел Tep
mep, mou [ИВаiiло 1 решu ga отиgе npu Ногаu и ga ео моли ga му nомог

не". Със същата цел малkо nо-kъсно myk nристuенал u ИВан Асен III. 
двамата uckaлu от татарите nомощ за борба срещу ноВuя цар Геор

ги I Тертер. По зanoBeg на Hoгaii no Време на eguн пир ИВаUло бuл 
убит. Същата учасm сполетяла и nроmостатора Касuм-бее, kouтo 

слеg б.ягсmВоmо на ИВан Асен III от Търново nреминал на cmpaнama 
на ИВаiiло . Taka заВършил безславно сВоя :ЖuВот храбриюn goбpyg:Жaн
cku сВинеnас, koumo маkар u за kpamko Време стоял на трона на бъл
гарсkиmе царе. 

Послеgнumе gBe geceтuлemuя от XIII В. бuли те:Жkи u съgбоноснu 
не само за цялата българсkа gър:ЖаВа, но u със значumелнu nocлeguцu 
за Добруg.Жа. Върховата cmeneн на феоgализация на българсkаmа об

щестВено-nолuтичесkа cmpykmypa, острата социална kриза, cъnpo

Boge11a с nрuзнацu на nълна безnомощнос111 и слабост на централната 
Власт uмали mBъpge nечалнu сеmнинu за gър:ЖаВаmа и населението, 
koиmo n18ъpge .яс110 се очер111али особено слеg Bъcmaнuemo на ИВаUло. 

Преgи Bcuчko nаgнал аВторun1еn1ът на цapckama Власт. Еgно nogиp 

gруго главно 8 nерuферни1nе области на gърЖаВаmа Възнukналu и се 
обособили kamo l1еза8исимu on1 mър1i0Всl{ия цар pegиU,a самостояmел

нu kнюkecmBa: В Белграgсkаn1а u БраничеВсkа област със cpeguщe не

nрисmъnнаmа kpenocm Жgрело - на браn1я1nа-болярu Дърман и Куgе

лuн; ВъВ B11gu11ckaтa област - на gecnoт Шиwман; В Поgбалkансkаmа 

обласm със среgище kpenocn1ma l(oncиc (f)н. АнеВо kале kpaii Карлово) -
на браmяn1а Смuлец, Boiicuл u Ра~}ослаВ; В l(рънсkата област - на gec
nom Елn1имuр. Огранuч.ен В npegeлиme на mерumориално сuлно осаkа

mеното 'l'ърноВсkо царство, Георги I Tep1nep uзгле.Жgал kamo „nръВ 
ме.Жgу раВнu". 33 В Tpakuя и Pogonckama област сВояmа Власт nосте
nенно налоЖuлu Византuuциmе. Makegoнu.я се nреВърнала В арена I1a 
тяхното съnерничесm8о със сръбсkоmо kpaлcmBo. Многоброiiно бъл

гарсkо население 8 различни kраища на Балkансkuя nолуостроВ изnu
тВало Върху плещите си mеЖестuте на чуЖgоземен гнеm. Централ

ната бълеарсkа gърЖаВна Власт или самосn1ояmелниmе Bлagemeлu би

ли безсилни ga понесат знаме1nо на J1eг0Bo1no осВобоЖgение и обеguне
нuе. Роля111а на Вuзанmuя u особено на mamapckama „Златна opga" В 
негоВuя еЖеgнеВе11 ЖuBom u В ucn1opu'"1eckan1a му съgба силно нарасна
ли. 

Слеg kpamko111paiiнo зa111utuиe nрез 1285 г. татарumе наnомнuлu 
за с8оя111n )kec1nokoc111 на goбpy~Жa11ckomo население. Тогава „облаk on1 
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kpaugyнa6cku ckumu(( (mamapu, ЖuВеещu на сеВер om gyнa6ckama geл
ma) на броu оkоло 10 000 gyшu nремuнал nрез българсkаmа земя, оnля

чkосал много обласmu u nремuнал Източна Стара nланuна. Понесли 
nораЖенuе om Buзaнmuuckuя ynpaBumeл 11а земuте оkоло Несебър Ум

берmоnул, татарите се заВърналu и се настанили В земumе на Тьрно

Всkоmо u,apcmBo. Цар Георги I Tepmep бил безсилен ga гu nрогонu. Toii 
бuл npuнygeн ga се nрuзнае за Васал на Hoгaii , ga uзnpaтu сuна cu To
gop СВетослаВ за зало:Жнuk ni)u тamapume и ga gage gъщеря cu за съn
руга на НогаеВuя сuн Чаkа.3" Преguшнаmа mpuбymapнa заВисuмосm 
на България сnрямо mamapckama „Златна opga" сега се nреВърнала 6 
nълно nogчuнeнue. Тя намерила omprokeнue gopu и В няkоu монети, 
сечени тогава 01n българсkuя цар , на koumo са uзобразенu полумесец, 

·15 
з6езgа u чо8еk, преgсmаВляВащu тamapcku сuм8олu и mamapckuя хан. · 
Нало:Жuлоmо се mamapcko гocnogcn1Bo В J;ългарuя било съnроВоgено с 
noBcegнeBнu 2рабе:Жu наg населенuеn10 u унuЖенuя на царя и болярст
Воmо; mo нанесло още по-силен ygap Върху и без то6а лuweнama om 
ucmuнcku а8mорип1еm царсkа Власт u заgълбочuло още nоВече Bъmpe

wнonoлиmuчeckama kpuзa. Не е нukak случаuно, че Геор2u Пахuмер с 

еgно uзреченuе е хараkmерuзирал noлoJkeниemo на българсkuя цар: „Tep
mep не беwе В съсmоянuе ga помогне на себе cu, kамо лu на gpyгume".3'; 
Борбата мeJkgy on1geлнume болярсku pogo6e, nogkлaЖgaнa умело om 
Вероломната noлuтuka на Вuзанmuя u на хан Hoгaii, започнала ga се 
uзраЖgа В gребно uнmpu2aнmcm80. През 1292 г . Георги I Тертер загу
бил gоВерието на сВоя съзерен Ho2au, чuumo заnлахu били съnро8оgе11и 
с ноВо оnусn1оwШ11елно n1amapcko нawec111Bue. Toii бuл npuнygeн gоб

роВолно ga напусне npecmoлa u ga избяга ВъВ Вuзанmuя. Туk се усmано

Вuл няkъ~1е В okoлнocmume на Ogpuн , inъii kamo Визанmиuсkuя111 имnе

раmор Aнgpo11uk II Палеолог 0111 страх npeg mamapume оmkазал ga му 
gage офuu,uално убе:Жuще, „ga io npueмe kan10 молumел". '11 На престола 

бuл nocn1aBeн боляринът Смu~\ец (1292-1298)- послущно mamapcko opъ

gue. Tamapckume opgu безnреnя1nсmВено npeбpoJkgaлu ДобруgЖа и uз
точнобългарсkиn1е земи , nperv1uнaBaлu на юг om Балkана, за ga поgла
гаm на оnлячkосВане Източна Tpakuя. I<огато nрез ноемВрu 1298 i. 

фи2уран1nъm на търноВсkuя npec1noл починал, ВърхоВнаmа Власт пре

минала 8 ръцете на нeio8ama cъnpyza Buзaнmui.ikaтa Теойора. Заu11-

тересу8ана on1 заnазВанеmо на Влас111n1а , n1я mрябВало ~а се npomuBo
nocmaBu на npemeнциun1e i-1a Смuлец0Вun1е братя Boiicuл и РаRослаВ 

за mрона. Именно зapagu moBa mя uзBukaлa om uзiнaнuemo npu mama
pume gecnom Eлmuмup , 6ъз6ърнала роgоВото му 6лаgенuе В Крънсkа

mа област и го оЖенuла за епна om gъщepume си. ОтноВо пламнали В 

страната uнn1puiu и меЖgуособuцu. Бъл2арсkаmа gър:Жа8а Вър8яла 
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kъм нaii-нuckama точkа на с8оя noлumuчecku ynagъk. В kрая на XIJI в. 
раз~орялаmа се борба за наgмощuе В mamapckama "Златна opga'' за-
8ърwuла с noбega на хан Tokmy. Ногаu изчезнал заВuнагu от noлumи
чeckama сцена. He20Buяm сuн Чаkа, npugpyЖeн om Togop СВеmослаВ, 
om Бесарабия nремuнал В ДобруgЖа u наnаgнал земята на българите. 
Благоgаренuе на Тертеро6uя сuн, koumo бил mBъpge богат и се nолз6ал 
с go6epue cpeg болярсm6оmо, nрез есента на 1299 i. moii за8зел 'l'ърно8о 
u бuл nро8ъз2ласен за българсku цар . СмилецоВаmа BgoBuцa nоmърсила 
убеЖuще 6 Крънсkаmа област npu gecnom Eлmuмup, а СмuлецоВum~ 
братя uзбягалu 6ъ8 Вuзанmuя. Възkач8анеmо на Чаkа на търноВсkия 
mрон белязало Върха на mamapckoтo гocnogcm8o наg българите u на
чалото на не206uя ynagъk. зs 
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11. 
БЪЛГАРСКИЯТ СЕВЕРОИЗТОК 

ПРЕЗ ПЪРВАТА IIОЛОВИНА НА XIV ВЕК 

ВъзkачВанеmо на mamapuнa на npecmoлa бuло схващано om Togop 
С6еmослаВ kamo Временна мярl\а . ТВърgе ckopo той yc1npouл заго8ор 
срещу сВоя зеm, хВърлuл го В тъмница и заnоВяgал на eBpeiicku nалачu 
ga го унuщо:Жаm. Осолената глава на Чаkа бuла uзnpameнa kamo gap 
на nо6слumеля на mamapcka1na „Златна opga'' хан Tokmy. 39 

Послеg6ало българо-mаmарсkо сблшkе11uе Върху aнmuBuзaнmиucka 

основа. Цар Togop СВеmослаВ (1300-1322) още nрез 1300 г. nолучuл обла

сmmа ме:Жgу Днестър u gyнaBckume ycmuя (gн. Бесарабuя)4n - бuВшо 

Влаgенuе на Чаkа В paмkume на „Злаmнаn1а орgан. Тези земи Вероятно 

били получени от но6ия българсku Влаgеmел npu услоВuе, маkар и В 

голяма cmeneн номинално, ga бъgе запазено mamapckomo 8ърхо8енсm-
8о наg Българuя. EgBa лu е случаuно, че 8 съсmаВеноmо nрез 1308 г. 
„Описание на Източна EBpona" om неиз8есmен no име монах-францис

kанец gBykpamнo се споменава, че България била и тогава В mрибу

mарна зaBucuмocm сnрямо mainapume.41 

Доkога е nроgълЖuла u 6 kak6o mочно се е изразявала maзu mpuбy
mapнa зaBucuмocm, не моЖе ga се onpegeлu. Om 1300 г. нacem1ie обаче, 

е oчe6ug11a kо1)енна nромяна В българо-111аn1арсkumе оmноwе11ия. Тя се 

е изразила В оkончаn1елноmо n1Jeмax6at1e i1a mamapckama 8раЖgебнос111 
спрямо България u npeopueн111upaнe на i11amapckume гpaбumeлcku на

бези kъм Bлage11u on1 Визан111uя облас111u, В nреВръщанеmо на mamapc
kama Вое1111а сила В наgеЖgе11 с·ьюзнuk на българсku1nе Влаgе1nели и() 
мuграцuя на mamapu В земumе на 1ог 01n Дуна6а, елаВ110 6 Добруg:Жа . 

Не моЖе ga uма съмнение, че ~11ази промяна се е оmразuла блazonpuяm-

110 Върху c1nonaнckomo paз8u111ue на maзu българсkа област. Тя е gоВе
ла ~о нарасmВане 113 населенl1еmо , уВелuч.аВане на goбu8umc от земе

gелuсmо u на чuсленосmmа на 01nглеЖnанuя u npegи moBa В голямо ko
лuчecn1Bo ~oбt11nъk, go Въ6лича11е1110 на зeмegeлcko-ckom0Bъr11101no npo
uз8oricn1Bo 8 сферата на засuлuя се Bъ11tuнomъpгo6cku обмен. По omнo

weнue J1a cn1onaнckomo благоnолучuе u cmaбuлнocmma nъp8ama nоло
Вuна 11а XIV В. се оkазала m8ъpge благоnрияmна за paзBumuemo 11а Доб

руg:Жа . 
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Терuторuалнuят обхВаm на бъл~арсkuя Ce6epouзmok nрез nъpBa
ma nоло8ина на XIV 6. не е бuл nосmоян11а u неизменна 6еличuна. В 
началоn10 на 6eka mou 6kлюч6ал цяла Добруg:Жа u nрuлеЖащаmа u чер
номорсkа област и nолученаmа kamo gap om mamapиme Бесарабия. За 
то6а, че е имало българсkи 6лаgенuя В земите на се6ер от gyнaBckume 
устия сВиgеmелстВаm gaннume на Вече цumupaнomo анонимно „Onu
caнue на Източна EBpona" om 1308 г., В kоето е отбелязано, че no cpe
gama на Българсkоmо царсm6о „минава pekama Дуна6".42 Buзaнmui.ic
kuяm ucтopuk Hukuфop Григора ВъВ Връзkа с 6ъзkачВанеmо на Muxauл 
Шuшман (1323-1330) на българсkuя nрестол nрез 1323 г. е отбелязал, че 
moii „11аслеguл Властта наg бъл~арumе отсам Дуна6а(( .13 ТоВа на6еЖgа 

на мuсълта, че е uмало българсkо населе11uе u българсku 6лаgения om
Bъg Дуна6а. 

Kpai.iнa1na moчka на българсkumе Влаgе11uя на сеВср om gyнaBcku
тe устия е бuл граgът МаВроkастро (gн. Белzороg ДнестроВсku), раз

nол0Же11 на устието на peka Днестър при Вли6ането u В Чер110 море. 
Туk nрез 1314 г. no c6ugemeлc1nBo на peguцa зanagнu изВори е бuл убит 
от българumе францuсkансkuяm монах АнgЖ.ело om Cnoлemo. "" Като 
граg, koiimo е Влизал В българсkumе nреgели, Ma8pokacmpo е сnоменаm 
В „Забрана ga се оmиВа 8 Загора (България)" на генуезkаmа СлуЖба за 
Хазария om 22 марm 1316 2. Туk се сnоменаВа за щети, koи1no бuлu 
нанесени на генуезku mърго6ци 6 земите, поgчинени на българсkuя цар 

k ak (( 45 Togop С8еmосла6 - „kakmo 6 МаВро астро, m а u gpyгage . 
По интересен начин е засВиgетелстВано българсkото еm11ичесkо 

u noлumuчecko nрисъсmВие В nъpBume gecemuлemuя на XIV В. В „Геог
рафия" на арабсkuя aBmop Исмаuл Абуфеgа (1273-1331). Когато описва 
peka Днепър , mou сnоменаВа, че ,,kpau неuниmе брегове се намuраm 
мноЖесmВо селища на българи и mюрkи". По-голямата часm om насе
ленuеп10 било от българсku npouзxog и uзnоВяgВало исляма, но cpeg 
българun1е uмало u хрuстuянu. Инmерес11u u ВаЖнu с оглеg на интере
суВащоn10 ни nолоЖ.енuе В българсkuя СеВероuзтоk са u сВеgенияmа за 
отgелни гра~о8е и oбumaBaщo1no ги население. За Исаkча (Облучица) 
той nише сле!lноmо: „Исаkча е граg 6 зе~1я1nа на Алуалаk [България] u е 
В за8исимос1n от Цариграg, В сс~мия kлL1мa1n. ТоВа е cpege11 no големи
на граf) , koe1110 ще рече - ниn1<> голям , ни1110 малъk; разnолоЖен е В рав
нина, близо go мястото, 2ge1no ДунаВ се 61\иВа В Черно море, неgалеч 
от билото на nланuнаmа Kaшkn9az [Cmapa nланuна]. Исаkча е 1-la nen1 
gнu път от Аkерман [gн. гр. Белгороg Д11естр0Всku], а меЖnу Исаkча u 
Цари~раg има оkоло g6ageceт gни nъm по суша. Исаkча е разnолоЖ.ен 
на югозаnаg om ДунаВ, от същата с111рана, гgemo е u Цapu2pag. По-
2оляма1nа част от населението му uзпо6яgВа исляма((. Далеч nо-любо-
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nиmни и ВаЖнu са cBegeнuяma за Akepмaн-Ma8pokacmpo: „Аkерма11 е 
граg 8 земята на българите и тюрkиmе, В сеgмия kлимаm. Tou е ма
лъk u е разnолоЖ.ен kpau Черно море, на зanag om Сару-Керман [Хер
сон] ; ме:Жgу тези gBa ipaga разсmоянuеmо е оkоло пemнagecem gни път. 
Аkерман се намира В раВнина; egнu от неговите Жители са мюС.юлма
ни , а gругите - неВернuци [m .e . хрuстuяниJ. Неgалеч 'om ipaga 6 мQр~
то се Влива реkата Торлу lднесmър J .. . " TGъpge 8аЖно е u kpaтkomo 
оnuсание за българсkаmа сmолuца Търново с оглеg уmочня6ане на не
гоВото разnолоЖ.ение и оmgалеченосm от ДунаВ, а също maka и за сми
съла, koi.imo тoi.i Влага nри ynompeбama на понятието Алуалаk: „Тьр
но8о е граg В земята Алуалаk, В сеgмия kлuмam. Разnолоlkен е на зanag 
от Исаkча, на разстояние mри gни път от не20 . Жителите, kоито го 
oбumaBan1 , са неВерницu tm.e. хрuсmuяни l и прuнаgлеЖ.аm kъм наро9а, 
koi.iтo се нарича Алуалаk; наричат ги още Алборгал [българи]" . Инп1е
ресно е , че Абуфе!-]а смята, че 9ори u ХеJ)СОн е граg В „земите на бълга-

k (( 4Н Ak рите u mюр иmе . о се npueмe, че с n1срмuна mюрkи и kan10 мю-

сюлмани Абуфеgа обозначава i11a1napu111e, 1110 би могло ria се смята, че 
меЖgу Днеnър и gyнaBckиme ус111uя е uмало gocma българсku u mатар
сkи nоссленuя. Съще8ременно ясно е nog\1ep111aнa Връзkаmа, koя1no с 
същесn1ВуВала ме:Жgу cmoлut,a1na Търново и гpagoBeme на се8ер от r1y-
11a8ckиn1e ycmt1.я V'lcakчa, MaB1)okacn1po u Херсон по cywa. ТоВа ga6a 
ВъзмоЖносm ga се разбере защо 6 nepиo!la kрая на XIII- cpegan1a на XIV 
В. оn1но1t1с11uята 11а бъл2арсkаn1а gърЖаВа с mamapckama „Злаmна ор-(( в 
fla - неu11 се ероизn1очен съсе~, са бuлu 111олkо8а аk111u8ни . 

Makap u с omt1ocumeлнa cn1oi.iнocm no оn1ношение на mочносn1та t1 

хронологичнаn1а усmано6еносm , за бълzарсkи1nе 6лаgенuя на се6ер om 
i1yнa8cku111e yc1nuя (чесmо nъ111u със заkъс11яла gama u kamo kъсно ехо) 
cBиrremeлcm8aт u наgnисиmе Върху няkои мореnлаВаmелнu kapmи и 
маnамунпи от XIV 6.: 6 из6ес1nния nорmулан на генуезеца Пuempo Ви
сkон111и от 1318 г ., kakmo и В konupaщama го Псалmuрна kарта (Вто
рата половина на XIV 6. ) наgnисъm Vu1·garia е посmаВен на се8ер on1 
Jlyнa6a; В kapmaтa на АнgЖ.елuно ge Далорmо om 1325 г. uме1110 Bul
garia е nоста8ено на сеВер u юг от pekama; на сеВер om gyнaBckama 
fJелта е означил Bиlgaria АнgЖ.елuно Дулсер111 nрез 1339 г .; В анонuмна 
kap111a на Чер110 море om 1351 г . нagnucu111e Bulgaria u P(rovincia) Bul
garia са nocn1a8e11u от йВеn1е с111рани нu д.УнаВа ; 8 из6есmния I<аmа
лансkи u111лас om 1375 г. Bиlga1·1a също е nоста6ена от 9Beme cmpaнu 
•1а ДунаВ:.:1 ; <>l<оло ~J(\л1nan1a нn ДунаВа е nос111а8ен moзu 11agnиc с неnуб
лt1kу8а11 анон11J\.1ен а111лас (kJJ :Jя i1a XIV В.), съхраняван 8 ръkоnиснаmа 
cбupka на Нацuоналнаn1а библuоmеkа - 11 ,i~Jpug и n1 . н . 17 Cnucъkъn1 н~1 
111ези uзб1)оя8ания 1\10Же ga б·Lnc nро!lъюkен , но moBa egBa лu и\е go8e~JC 

• 
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go уВелuчаВане на npumoka на uнформацuя. Наu-общо kазано - бъл~ар

сkоmо 6лаguчестВо В земuте на сеВер от gyнa6ckume устия е остави

ло mраuни слеgи 6 cpegнo6ekoBнama kарmографuя nрез XIV В. Тя io е 
отразявала no траguцuя, без ga се съобразява често с нacmъnuлume 
терuторuалнu и noлumичecku промени. 

НамаляВанеmо на mepumopuяma на българсkuя СеВероизтоk за cмe

mka на областта на сеВер om gyнaBckume устия, заkлючена ме:Жgу 
тях и gолното течение на Днестър, е било резултат npegu Bcuчko на 
ВъзобноВяВането на еkсnанзияn1а на mamapckume ханове om „Златна
та opga'' - kъм Балkансkия nолуостроВ. Тя се е uзразuла npegu Bcuчko 
В налага11сто на Властта i1a mamapиme наg черноморсkите граgоВе, 
kouтo бuлu 8а:Жни Военно-сmратегичесkи, nрuсmанuщни u търгоВсkи 
центроВе. 

Преkра111я6анеmо на guнacmuяma на Tepmepe6цu със смъртта на 

Георгu II Тертер (1322 г.) 18 бuло послеgВано om загуба на отВъggунаВс

kuте земu 6 българсkuя СеВероизmоk. l{ou са бuлu npuчинume за та

тарсkаmа еkсnанзия u kakъB е бuл xogъm u - не мо:Же ga се ycmaнoBu; 
uзВесmен е npef)u 8cuчko нeiiнuяm kраен резултат - лukBugupaнemo 

на българсkоmо BлaguчecmBo i1a сеВер om ~)yнaBckume устия. •t• 
По-Всuч.kо изгле:>kgа, че наu-рано man1apume ycmaнoBuлu сВоята 

Власn1 наg kpauнuя nyнkm на бълzарсkuя СеВероuзтоk- MaBpokacmpo. 
Cnopeg ga1111un1e i1a „Мъченuеmо на Йоан НоВи", наnuсано om Гpuiopuu 
Цамблаk nрез 1330 г., сВеmецъ1n nребиВаВал 6ъВ Връзkа с mъpzoBckama 
си geu11oc1n В Белиграg . Упра8un1еляm на zpaga, koi:imo бuл mamapи11 
(ПЕРСИНЪ), наnраВuл onum ga го oтkroke om хрисmиянстВоmо, но ИВа11 
HoBu не се съгласил. Тогава по зanoBeg 11а уnра6иmеля на граgа moi.i бил 
nоgло:Жен на изmезанuя, om kоито умрял.5u Наличието на mpai.iнo тa
mapcko уnраВление 8 MaBpokac111po е несъмнено cBugemeлcmBo, че гра

gът е nремuнал още npegu уkазанаmа гоgина 6ъ6 Влаgение на „Злаmна
mа opga". 

Apaбckuяm nъmешестВениk Иб11-Баmуmа, koUтo през 1330-1332 г. 
е nъmуВал от Крим go Цариграg, отбелязва, че граgоВете меЖ!1у Дне
стър и .Цуна8 са се намирали 8 тamapclcu ръце, а няkоu kpai.iбpe:Жнu 
селища (меЖgу mях u Вuчи11а) - 8ъВ Bизa11111иiicku.51 

Основен граничен nyнkm ~1е:Ж:gу Бъл2а1)ия и „Златната opga" сле~J 
n1amapcko1110 насmаня6ане В Бесарабия cn1aBa 8а:Жнияm nрис111анuще1i, 
mърго8сkи и църkо8ен центъ1) на gyнaBcku111e усn1ия Вичина (gн. Изма

uл). I<:ak1110 nokaзBan1 изслеgВа11uяmа, n1oзu граg е бuл npe8зem от n1a 
mapu1ne ме:Жпу 1337-1338 2.52 l(a1110 11аu-ю)kна moчka на mamapcka1na 
uмnepuя Вuчuна се 0111белязВа В рсйuца нagnucи kъм cpegнo6eko6нu kap
n1и, ainлacu u маnамунgи от XIV-XV 8. В с11оменаmата kapma на Ан-
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r1Жело Дулсерm от 1339 г. 6 наgnис, nостаВен nog обозначението на 
сmолицаmа на „Златната opga" Сарай на peka Волга, четем слеgното : 
„Туk peзugupa uмnepamopъm на maзu се6ерна страна Узбеk, чuяmо uм
nepuя е mBъpge голяма и с8ърw6а на зanag В nроВинцuя България u на 
изтоk В Органциум<'. По-gетаi.iлиран е наgnисъm 6 kapmama на браmя 
Пицuганu от 1367 г., koiimo е gослоВно ВъзnроизВеgен 6 иmинерара на 
Антонио Узоgимаре : „Туk 6 граgа Capau се намuра uмnepamop Узбеk· 
•ieгo8ama империя е m6ъpge голяма и започва om nро6инция Българи~ 
u om граgа Вuчина u за6ърш6а В граgа ОрганgЖu на uзтоk ... " в Каmа
лансkuя аmлас om 1375 г. cъcmaBumeляm само е nроменuл името на 
хан Узбеk с тоВа на Д:Жанибег: „Туk имnераmорЪm на тазu сеВерна 
<)бласm, чиято империя заnочВа 6 проВинция България u за6ърwВа 6 
ipag Органцuо. Гocnogapяm се нарича ДЖанuбег, гocnogap на Сарай". 
По-kъснumе kарти 6 общи линии konиpmn съоmВетнuя наgnис kъм kap
rnama на Анg~<елино Дулсерm (наnр. kamaлaнckuя маnамунg от 1400 
i.) или на браmя Пицигани (наnр. kapmama на Месuя ge Вuла~естес от 
1413 г., анонимния генуезku маnамунg от 1447 г . u gp. )sJ Не ~оЖе ga не 
нan~aBu Вnечаmление, че kартографuте om XIV-XV в. onpegeляm kamo 
kpauнa заnаgна nро6uнция на тamapckama uмnepuя България, а kamo 
kраен граничен nyнkm 6 maзu nocoka - граg Вuчина. В този случаu 
uмam npeg8ug гла6но България на се8ер от gyнa8ckиme устия а не на 
ю~ om Дунав. Tamapume nреВърнали бълzapckume 8лаgенuя 6 ~н. Беса
рабия 6 с6оя nро6инцuя, но тя заnазuла името на българсkаmа gър:Жа
Ва. Пopagu mo6a uменно 8 среgно8еkо6ната kарmография nрез XIV-XV 
R. неnреkъснаmо земите на сеВер om gyнaBckama geлma go Днестър се 
<>бозначаВаm с името на България. 

Налаганеn10 на 8лаgичесm6оmо на ,,Злаmнаmа opga'< наg gн. Беса
r>абuя е зас8иgеmелсm8ано npяko uлu kосВено и от peguцa писмени из
Вори. В gоkумент, излязъл om kанцелария111а на генуезkаmа kолония 8 
1 (ариграg - Пера от 22 януари 1343 z. зanagнume гранuцu на 1namapc
kama империя се оnреgелят no слеgния начин: "Да се смята cnoмeнa
mama имnерuя на Узбеk go pekama Вичина cpewy Тана".s" в географсku 
mpakinam за цapcmBama u земшnе om неuзВ~сmен ucnaнcku мо11ах-фран
цисkанец, съсmаВен през 1350 г., се npa6u интересно и kpaтko оnuса
ние на Черноморието, 8 koemo се отбелязВаm zpago6eтe Месем6рuя 
(Несебър) u Bapt1a. АВmорът nише, че kamo се mpъ21ie om Месем8рия u 
се ВърВи~ no kpaiiбpeЖueтo на Черно море се gocmuгa "go еgин голям 
2pag, koumo се нарича Вuчина u граничи с Българuя"_sr; Пре8ръщането 
на ДунаВ u негоВumе устия В n1pauнa граница на българсkаmа gърЖа
Ва е зac8ugemeлcm8a110 и В еgно съчuненuе на Венецuансkия и~mориk 
Марино Сануgо То реело от cpegama на XIV 6., koiiтo nиwe: "Зная също 
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u uмnepamopa на За~ора [България] , koiin10 граничи с uмn;~0amopa на Царuграg, а нeio8omo царсn1Во се npocmupa go peka ДунаВ : За оn1бе
ляз8ане е, че В kapmama на А119Желuно Дулсерm go gBama граgа Ma6po
kacmpo u Вuчuна е nocma6eнo uзобраЖенuеmо на mamapckomo знаме -
черВен полумесец u mамга Върху бял фон. 57 Спореg no-iope цumupaнo
mo cBegeнue на испансkuя монах-францисkанец, Вичина е nрuнаgлеЖа
ла kъм mamapckama uмnepuя u uмала бяло знаме с чер8енu полумесец 
u тамга; същото тoii отбелязва u за MaBpokacmpo.5R Тезu kapmнu uзо
брrоkенuя u onucaнuя не само paзkpuBam зaBucuмocmma от „Злаmна
mа opga" на тезu граgоВе, но u сочат мumнuчeckomo npaBo на mamap
ckume ханове В mъргоВuяmа, koяmo се uз6ърш8ала В m.ях (за то8а cBu
geтeлcmByBa uзобразенаmа „mамгасс). ГparioBeme-kpenocmu u npucma
~uщa Вичuна, Лukocmoмo и I\uлuя, koun10 се намuралu no gyнaBckan1a 
gелта nрез XIII-пъpBama nолоВuна на XIV В., са бuлu н: ~ранuца111а на 
българсkаmа gър:ЖаВа с maтapckama ,,Зла1nнаmа opga , а om cpegan1a 
на XIV В. - с Влахuя Молgо6а u Лum0Bcko111u kняЖесn1Во. Cnopef') cBege
нuяma 11а еgин русkи „Cnucъk 1-1а блuзkи111е u gалечнu граgоВе" om kрая 
на XIV В . гpagoBeme ТьрноВо, Бguн {gн. Bt1guн) , Дръсn1ър (gн. Силист
ра), а също maka Вuчuна, Кuлuя u НоВо сс1\О (gн. Енисала) на ~eлman1a и 
ycmиen10 на ДунаВа, kakmo и l(aлuakpa , I<аВарна u Варна, билu българ
сku гpagoBe.s~' По оmношенuе на ДобруgЖu особено Ва:Жна била роляn1а 
на гpag.0Ben1e на Дунав (Дръс111ър , Вuчина , Лиkосmомо , I\.uлuя и НоВо 
село) и ч.epi1oмo1)ckomo kpai:iбpe:Жue (Ma81)okacmpo, Консmанца , I\.алиа-
kра, КаВарна и особено Варна). 

Слеg загубата на Бесарабия В nо2ра11uчна обласm"на българсkuя 
CeBepouзmok се пре6ърнала ДобруgЖа. „Зла111наmа opga on1110Bo mepu
mopиaл110 се gоблшkuла go бъл2арсkаn1а gър:ЖаВа. Тазu промяна оkаза
ла ВаЖна роля 6ърху noлumuчeckomo и иkономuчесkоmо разВиmuе на 
ДобруgЖа u nрuлеЖащаmа u черноморсkа обласm; гpagoBeme и kpenoc-
1nume В тях npugoбuли по-голямо значение . 

По оmношенuе на българсkuя СеВероизmоk u неговата история 
mBъpge голямо значение nрез XIV В. е имал Външноnолиmuчесkuят фa
kmop. Om npegwecmBaщon10 uзло:Жение Върху guнaмukama на българс
kаmа се8ероt1зmочна граница cmaBa ясно, че noлиmuчecko1110 nолоЖе
ние myk В ~лаВна cmeneн се е оnреgеляло om оmношенияmа на Бъл:а
рия с ma111apckan1a „Златна opga". Тезu 0111ношенuя оk~~Вали Bъз~eu~
mBue и Върху цялос1nноmо със111оянuе нn Б1;лгария и неинаmа Вънtuнu 
nолиmиl{а . Ta111a1Jckomo npucъc111Bue осеза111елно се чу8сm8ало не само 
no 0111110u1ение на Добруg:Жа, защоn10 n1a111apckи on11)egu no различно 
Време и no~1 рuзлuчна форма н<.1Влизалu g'LЛU<)ko ВъВ Въn1решносmmа нn 
България t1 Балkансkия noлyocn1 1)0B. 
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Ykpen8aнemo на „Златната opga<' слеg разгорелumе се 8 kрая на 
XIII В. и началото на XIV В. ме:Жgуособuци gо6ело go 6ъзобноВяВанеmо 
на неuната еkсnанзuя kъм gолноgуна6сkиmе земu u Черномориеmо no 
Време на хан Узбеk (1312-1342). В npegeлиme на негоВоmо ханство kak-

' то Виgяхме nо-горе, оmноВо била Вkлючена Бесарабия. По Всяkа Вероя-
тност тоВа е станало слеg npekъc8aнemo на guнacmияma на Терmе
ре8ци и е uмало npяko отношение kъм cъбumuяma В България nрез 
1322-1323 2. До промяната на бъл2apo-mamapckume оmношенuя обаче 
не се е gосmuгнало; me заnазuли онзu xapakmep, koiimo бил ycmaнoBel-1 
още nрез 1300 г. и gори се изразили В npяko и инmензи8но Военно съmру
gничесmВо В борбата срещу Визанmuя и Сърбия. 

През 1320 г. mamapcka армuя nремuнала необезnоkояВано nрез Бъл
гария и 1-1а8лязла В Траkuя, gocmuгaiikи чаk go Ogpuн и nоgло:Жuла мес
mноmо население и обласmmа на голямо onycmoweниe. На слеg6ащаmа 
гоgина mamapиme оmноВо нахлули В Траkия, чиито Жители се уkрuли 
В kpenoc1nume и стояли mам gokamo опсносmmа преминала. i;c) Възоб
но6яВанеmо на maтapckume наnаgения ВъВ Въmрешносmmа на Бал
kансkuя noлyocmpoB имало maзu особеност, че нашесmВенициmе nоg
лагалu на опустошение npegu Bcuчko Bизaнmиuckume npegeлu и ЖuВее
щоmо В тях население. Тези наnаgения на „ЖuВеещиmе omBъg Исmър 
1Дуна6] „ВарВари<', m.e. на mamapume, за koumo изВестяВа u Ниkифор 
Гр 61 в игора , no сичkо uзглеЖgа са били сВързани с uзосmрянеmо на бъл-
гаро-Визанmиiiсkuте оmноше11ия В kрая на цару6анеmо на Togop СВе
mосла6 u kpamkompauнomo царуВане на не~о6ия син Геор~и II Тер~пср . 

Слеg kamo заел търно6сkuя npecmoл меЖgу феВруарu-аnрил 1323 
i., цар Михаил Шuшман събрал koлkomo Boiicka uмал, а също inaka и не 
малkо съюзна Boiicka от угроВлnси и 11аем11а maтapcka армия и поте
глил на noxog срещу Византия, нananaiiku онезu граgо6е, koиmo сле~J 
смъртта на Георги II Tepmep се omцenuлu om България.62 

В xoga на българо-6иза11n1иi.iсkumе Boeн1iu gеiiстВия nрез феВруарu 
1324 г. голяма mamapcka Boucka оkоло 120 000 kонници (Вероятно силно 
nреуВеличена цифра), слеg ka1110 преминала през България nо<.1л0Жuла 
8uзaнmuiickиme Влаgенuя В Из111очна Траkuя чаk go оkол~ос~иmе на 
Цариzраg на оnусmошение В nроgълЖенuе на 40 gнu. Buзaнmuuckияm 
uмnepamop Анgро11иk III (1328-1341), маkар и ga 6ою6ал срещу сВоя gя
qo Aнgpoнuk II (1282-1328) за npecmoлa , усnял ga организира зau\uma1na 
tJa Tpakuя, ga разбuе В g8e срwkе11ия 1namapckи ompegu u ga оmнеме 
~а~рабенаmа om тях nлячkа. 1:2 Cnopeg разnросmранена.mа mогаВа мъл-
8l1, mamapume били n0Bukaнt1 0111 cmapuя uмnepamop Aнgpoнuk II, за ~а 
се npomu8onoc1na8л1n на Aнgpo11uk IIf. В сВоите мемоари Йоан Kaнma
ky:~uн напълно оnроВергаВа mo8a, kD.mo отбелязва, че Ан!1ронt1k II „нито 
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nо-рано, нumo nо-kъсно е бuл ВuноВен за нахлуВането на ckuтcka fтa
тapckal Boucka". ОбстояmелсmВоmо, че mamapume nремuналu бeзnpe
nmncmBeнo nрез mepumopuяma на България и нахлули В Източна Тра
kuя 6 разгара на българо-Визанmиuсkuя koнфлukm нaBe1kga на преgполо
Жениеmо, че българсkuтn Влаgеmел, koiimo се е стремял ga използва 
Византиi.iсkаmа меЖgуособица, е cъgeucm6aл за mo6a mamapcko на
щесmВие. А mo бuло mъu голямо, че мълВаmа за него gосmигнала чаk В 
Италия. ДЖо6ани Вuлани - флорентиuсku исmориk, съ6ременнuk на 
събumиеmо разkазВа, че 300 000 mamapи нахлули ВъВ Визанmuя, разгра
били и опустошили Всичkо go оkолносmиmе на Цариграg и оmВели В 
робсmВо наg 150 000 гърци.с4 Оче6иgно е, че мълвата, разпространена 
mогаВа В ЕВропа, е gоВела go силно nреуВеличаВане на цuфрuте u go 
преgсmаВяне на mamapckomo нашесmВuе kamo апоkалиnmично 
бegcmBue. 

' През слеgВащиmе гоgини се забелязва заgълбочаВане на Военното 
cъmpygнuчecrnBo мe1kgy България u ,,Злаmнаmа opga" спрямо намира
щата се В onycmowurneлнa граЖgансkа Boiiнa Визанmиuсkа империя. 
Голям gял за реgица om Военнumе ycnexu на българсkаmа gъp1kaBa през 
moзu nepuog uмалu сеВероuз1nочниmе u съсеgи тamapume. 

в kрая на марm 1328 г. A11gpoнuk II се обърнал с молба за Военна 
помощ kъм българсkuя цар Muxauл Шиwман. Tou се оmзоВал на молба
та на заmруgненuя император u се ус1nан0Вuл с Bouckama .. cи kpau 
Ямбол, koun10 бил В блuзосm go inoгaBawнama българо-Визанmu_:~сkа гра
ница, а съюзната му mamapcka Boucka била разполо:Жена kpau Русоkа
стро . Туk българсkuяm Влаgеmел очаkВал разВръзkаmа на граЖgансkа
та Воuна ВъВ Византия u nokaнama на Aнgpoнuk II ga се намеси akmu
Bнo В ме:Жgуособицаmа. Cnopeg Hukuфop Грuгора, Muxauл Шиwман uмал 
намерение с xuтpocm ga преВземе Buзaнmuiickama столица и ga съ~.: 
gage голяма gър:ЖаВа, koяmo ga се npocmupa om Цариграg go ДунаВ~'" 
Намерение1nо му uзглеЖgало осъщссmВимо, mъii kато mогаВа cpeg Вои
сkаmа на Aнgpoнuk Ш ВърлуВал голям глаg . 

На 24 маu 1328 г., nognoмoгнam от cBoume nриВър:Женици, Aнgpo-
нuk III заВлаgял Цариграg , оmсmранил gяgo си от nрестола и се nро
Възгласил за uмпераmор.66 Дol{amo mou се стараел ga заmВърgи поло
:Жениеmо си В столицата, българсkияm цар Muxauл Шишман с голям?. 
армия, ko.яmo била nogcuлeнa „om не малkа Boucka на ЖuBeeщume kpau 
ДунаВ cku1nu (n1amapиJ", поn1е~лuл на noxog cpewy Вuзан~~я u onyc-
1nowuл гра~о8еmе 6 СеВерна u Източна Tpakuя, Възнамеря8аuku ga пре-
вземе gори Оgрин и Димотukа. 1;1 

Oб~moя1neлc1nBomo, че В съсmаВа 1111 българсkаmа армия nрез 1328 
г ~ geucmBaлu kakmo съюзни, таkа u наемни тamapcku ompegи nokaзBa 
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но6о раз6umие на mаmаро-българсkото Военно-nолumичесkо съmруg
ничесmВо. От постоянна заплаха за България, mamapume станали ис
mинсku бич за Византия. Хронологичесku неоnреgелено Hukuфop Гри
гора е отбелязал, че uмnepamop Aнgpoнuk II с nомощmа на уnраВиmе
ля на Траkuя Михаил Глава Tapxaнuom изграguл из основи или Възсmа
ноВuл nоВече om 15 kpenocmu no ю.Жниmе сkлоноВе на Cmapa планина и 
gpyгage, koиmo трябВало ga слуЖаm kamo „nрепяmст6ие и npeгpaga 
срещу непрестанните на.хлуВанuя на ckumume [mamapиme]tc.6s 

AkmuBнoтo участие на mamapиme kamo съюзници на българumе е 
засВugеmелстВано и 6 различни събития от българсkаmа ucmopuя nрез 
30-me гоgини на XIV 6. : 6ъВ 6ouckama на цар Muxauл Шuwман, koяmo 
nрез 1330 г. mou nоВел срещу Сърбuя, имало оkоло 3000 наемници и съ
юзнuцu, меЖgу kouтo и от „наблизо ЖuBeeщurne чернu тamapuGэ : те 
akmu6нo учасmВалu В битkата при Русоkастро (18 юни 1331 г.) и има
ли gял В уgърЖанаmа наg 6uзaнn1uuцume noбega10 ; също maka изnолз6а
нu om цар ИВан Алеkсанgър (1331-1371) и В nomywaBaнeтo на бунта на 
Белаур ВъВ Виgин kъм kрая на 1331 г. 7 1 

ОчеВиgно не без българсkо съгласие no-нamamъk и nрез 40-me гоgи
нu на XIV В. mamapume nроgълЖаВали с набезumе си ga безnоkояm Из
точна Траkия. Особено onycmowиmeлeн xapakmep имало тяхното на
nаgение nрез nролеmта на 1341 г., koгamo cnopeg Hukuфop Григора 
оmkарали nоВече от 300 000 nленнuцu. 72 То6а било Всъщност еgно om 
nослеgнuте им наnаgения В uзmочнаmа nолоВuна на Балkансkuя noлy
ocmpoB. Hacmъnuлume слеg смъртта на хан Узбеk размuрuци В ma
mapckama „Златна opga'', няkоu размесmВания В неuнаmа cmpykrnypa 
и g8wkeнuemo на mamapcku еmничесku масu 8 земите на юг от Дунав 
оkазалu cBoemo BъзgeucmBue. То6а В ниkаkъВ случаu не оз113чаВало , че 
татарите nреусmаноВили cBoume nремина6анuя nрез ДобруgЖа и ak-
111uBнomo участие В неuнаmа ucmopuя. 

Hacлegнukъm на хан Узбеk 6 „Злаmна111а opga" ДЖанибег nроменuл 
с6ояmа noлиmuka спрямо Венецuанцumе u генуезциmе. През 1344 г . moi:i 
iu прогонил от Тана u no moзu начин npumokъm на Жumo и сол om 
ЮЖ11а Русuя В Царuграg отслабнал за изВесmно Време. 7J То8а gо6ело go 
<>рuенmиране на 1nяхнаmа черноморсkа mъргоВия kъм българсkото 
tf ерноморие. 

Cpegama на XIV 6. белеЖu еgин ноВ момент за gъpЖaBume и наро
~Juте от eBponeuckuя Югоизmоk. Tamapckama хегемония туk, налоЖе
••а още nрез 1241-1242 г ., Вече била оkончаmелно u безВъзВраmно оmх
Нърлена. Като неuн замесmиmел сега се наgигнала mypckama onac
нocm, чиито nър8и cuмnmoмu бuли осезателни за югоuзmочнumе kpa
uщa на Балkансkuя noлyocmpoB . 

33 



Ako on1 еgна страна ДобруgЖа слуЖела за kopиgop nри нашесn1Вия
mа на 1113111;1)и111е ВъВ Въ111решносn1mа на Балkансkuя nолуос111роВ) n1u 
om gpyza 111я се оkазала u npu1neian1eлнo мясmо на няkоu нoмagcku 
nле~еннu ~рупи. За съжаление mряб6а ga се uзmъkне) че cBegeнuяma, t: 
koumo се разnола~а, са mBъpge ockъgнu. ИзВесmно е, че nрез 1301 z. със 
cъgei.icmBиeino на enuckona на Вuчuна 16 000 аланu (ясu) слеg смърmmа 
на. Hoiai.i се npeceлuлu на Балkансkuя noлyocmpoB kamo съюзнuцu на 
Buзaнmui.iцume . С koлu u maлuzu me nремuналu nрез Добруg:Жа u се ус
таноВuлu nърВоначално В Ogpu11cko, слсg koemo Boiickama uм бuла изn
раmена ga ВоюВа В Мала Азuя. През 1305-1306 i. meзu аланu се nресел~
лu в Бъл~арuя със cъgeucmBuemo на бълzарсkuя цар Togop СВеmослаВ. · • 
Интересно е, че nо-kъсно за gei.icmBиe на omgeлнu алансku ompegи ~а 
cmpaнama на бъл~арumе се сnоменаВа nри зaщumama на ПлоВguВ (1323 
i.) u Виguн (1365 z.). Из~ле:Жgа , че me са бuлu npъcнamu из cmpaнan1a) а 
не са се заnазuлu kamo koмnakmнa маса. 

През 1362 i. лиmoBckuяm kняз Oлzepg 6 бumka kpai.i peka1na Синюkа 
(ляВ npumok на Ю:Жен Бу~) раз~ромuл mpuмa mamapcku ВоЖпоВе ( I<ап
л -бе~ дuмumър u XagЖu-бez). Еgна часm om тях uзбяzалu on1Bъg Буz , 
ау111ез~ начело с Дuмumър се noceлuлu ),В fJOбpygЖaнckume nоле111~, u no 
тях бuла наречена opgan1a на goбpy~:Жaнckun1e n1u111a1)u_, (ad 
Dobt"Uce11ses иsque ca1npos, а quibus Orda Dobruciorum vocata est ).

1

" Ma
kap cBe~Jeнuei110 ga е noчepnc110 on1 xp<>нuka om Bmopщna i1~~u~u11a liU 

XIV в . в kоя1110 се уn<>менаВа е~1 но 8е\1е tIM<>:il<UЛO се mozaBa на ~[)uнue на 
облае:11111а , koe1no 111)ез 1362 z. не е съu\ес1118уВало , очеВt19но е , \lC 

1n<>Ba ~ 
erJuH on1 e111anu1ne ни 1namapcl(t)n10 заселВа11е В До61)уg:Жа, kol'111<> е заnо
ч~ало no p[ltlO u е nро~ъл:Жuло 111)ез слеgВащuя nepиog. Чрез гра:"'оmа ни 
yнiapckuя ki>aл Лаuош I Beлuku 0111 1368 i. на mъp20Bu.u1ne 0111 Gpuu10B t1 
ineзu 0111 61\ageнuemo на ma1naµckuя Во:Жg Дuмumър се gaBaлu uз6ecn1-
нu npuBuлezuu за mъpio8uя.76 

Kan10 uзВесmен noлиmuчecku u cmonaнcku фakmop no om11oweli1.lt-1 
на Доб~)у~1жа u целия българсku CeBepouз111ok nрез XIV В . с~ 11ала~а:1 
Венецuан1.\и111е u особено 2енуезцumе. Тяхната akmuB1-1a 1nър20Вuя бъ -

2apckun1e земu u сmреме:Жъn1 uм ga заяkчmn сВоиmе noзuцuu no бъл
~арсkоmо Черноморuе u gyнaBckume ycn1uя не са бuлu фakn1 без знаqе
нuе за ис111орuяmа на облас111mа . Ako В npeguшнume ioguнu за Венецu
ансkо1110 u zенуезkо1110 npиcъc1n8ue В Добруg:Жа ~лаВ110 се cъgcu1c no П)' 
блukyB[lнu111e uзBopu u uзслеgВанuя om kрая на XIX В.) ino cei a бu могл<> 
ga се смяmа, че е нш11руnан обuлен uзВорс11 (npegu Bcuчko gоkу1\1ен.111~
лен , aki11o8) мainep1.iaл, koi.imo o\1akBa а11алuз u обобщения . Be11el\Uaнc
komo u генуезkоmо akmuBнo npucъcmBue за разлukа 0111111an1a1>ck<)n10 t-1 
Влияело блаzоnрuя111но u сmuмулиращо В c111onaнcko оmношенuе, защо-
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то uзносъm сmuмулuрал нарасm6анеmо на зърноnроuзВоgсm8оmо u paз

Bumuemo на Жu6omнo6ъgcm6omo. Съще8ременно благоgаренuе особе
но на ~енуезциmе се nреgnриемало Възобно6я6анеmо uлu cmpoumeлcm

Вomo на peguцa черноморсku и gyнaBcku kpenocmu, оЖu8я6ал се 2pagc
kuя1n Жu8om u cmonaнckuяrn обмен. Kakmo тоВа било на8сяkъgе, maka 
и no Добруg:Жансkоmо Черноморuе се nроя6я8ало mpaguцuoннomo u Ве
зgесъщо Венецuансkо-ге1Iуезkо съnернuчесmВо. 

Венецuанциmе npoнukнaлu сра6ниmелно nо-рано В бъл~арсkuте зе

мu - още през XI-XII В. В българсkоmо Черноморuе moBa им te omgaлo 
eg8a nogиp за8лаgя8анеmо на Цapuipag om лamuнцume nрез 1204 г. Бu
geuku mexнu съюзнuцu В с~ромолясВанеmо на Buзaнтuuckama uмne
puя, В koнmakmume си с бъл2арсkаmа gъpJl(aBa u npoBeЖgaнama 6 нeu-
11ume области mъргоВuя те Всецяло заВuселu om лamuнcko-бъл2apcku

me оmнощенuя. PaзBumuemo uм на kо11флиkmна nлockocm nречело В 
заgълбочаВанеmо на бъл~аро-Венецuансkаmа 6заuмносm. НезаВисuмо 

от moBa Венецuансkmа penyблuka и нei.iнume npegcmaBumeлu се nолз-
6али с aBmopиmem В България. Слеg ВъзсmаноВя8анеmо на Buзaнmuuc

kama uмnepuя nрез 1261 г. Венецианцumе бuлu за gълго Време uзmлас

kани om Черноморuеmо от ~енуезцumе. Благоgарение на akmu6нama 
cu noлumиka и на сk.люченuя gого8ор с 6uзaнmиuckuя император Aнg

poнuk 11 Палеоло~ на 4 okmoмBpu 1302 i., те оmноВо npugoбuлu npaBo
mo на mъpioBuя В Черно море. 77 През nъpBama nоло6uна на XIV 6. бъл
~аро-Венециансkиmе noлumuч.ecku u cmonaнcku оmношенuя goбuлu uз
kлюч.umелна akmи6нocm. Тази akmuBнoc1n се оnреgеляла om няkолkо 
nрuчuни: 1) Beнeцuaнckume mър208ци uмалu uнmepecu сnрямо сраВнu

rnелно е8111инuя българсku nазар за зeмegeлcko-ckomoBъgнu npogykmu; 
2) В uзocmpeнomo cu съnернuчесmВо с Генуа за морсkа u mъpio6cka 
хегемония В Черноморuеmо u В 11enpekъcнamиme cu mърkанuя с Buзaн-
1nuiickama uмnepuя Венеция се 11у:Жgаела 0111 наgеЖgни съюзнuцu, eguн · 

(.>111 koun10 е бuла българсkа1nа ~ър:Жа8а; 3) балансът 6 omнoweнuяma с 
111amapcka111a ),Злаn1на opga" uзuckBaл щoJno Венецuансkаmа noлumuka 
fJa uма nogkpena on1 страна на бъл~арu111е; 4) akmuBнume koнmak.mu 

}ta Bei-1eцuaнckan1a сенъорuя с ю;kнослаВя11сkumе Bлagemeлu била с8ър

·1ана и с ВъзмоЖносmmа чрез n1ях ga npo111uBogeucmBa на еkсnанзи6на
r11а noлиmuka на Ун2арuя.711 

ОсноВнu npucmaнuщa no българсkо1110 Черноморuе, igemo akmиB
tto се разгръщала 6енецuансkаmа mърго8uя са бuлu най-Вече Варна u 
llесебър. Туk nосmоянно се формuралu u сраВнumелно мно~очuслени 
Венецuансku koлoнuu. Засuленumе noлumuчecku и mъpioBcku Връзku npe
~1uз8ukaлu нeoбxoguмocmma om nраВна регламенmацuя на omнoweнu
яrna ме:Жgу Българсkоmо царсmВо и Венецuансkаmа penyблuka. То8а 
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станало чрез сkлючения nрез 1347 2. меЖйУ тях g6устранен търго6с

kо-nолитичесkи gогоВор, kouтo уреgил слеgните Въпроси: 1) gърЖаВни 
гаранции за личната сигурност и имунитета на Вен.ециансkиmе mър

гоВцu В България; 2) налагане на миmничесkа тарифа u omgeлнu makcи 
от българсkаmа gърЖаВна Власт npu 6оgене на 6енециансkата търго
Вuя· 3) поемане на заgълЖения за оkазВане на nомощ и сnасяВане на 
им;щест6оmо u еkuпаЖа на Венециансku kораби при kopaбokpyweнue; 
4) nраВна гаранция за имущестВото на Венецианците В България; 5) 
npugoбuBaнe от страна на Венецианците на съgебно-nроцесуална аВ

mо~омuя; 6) npugoбuBaнe om страна на Венецuанциmе на npa8omo за 
неgВuЖuма собстВеносm и за строumелстВо 6 цялата страна на цър
kВu и лоgЖu (cгpagu с nлощан u nokpиB Върху kолонu, гgето се срещали 

търгоВциmе и осъщесmВя6али сВоята gei.iнocт и koнmakmu); 7) учре

gя8ане на Венециансkото kонсулстВо с център Варна. ПраВи Вnечат

~енuе че наложения от българсkаmа gър:Ж:аВна Власт kyмepk (mъpгoB
cku g~нъk) за nроgаЖба на cmoku е тВърgе Bucok за Времето - 3 %. За 
uзнос на зърнени храни на 100 моguя се nлащалu 3 гроша, а на cmokи , 

uзмерВани на kaнn1ap - по 1 1/ 2 acnpu. За заkоmВяне на голям kораб 
makcama била 2 перnера, а на малъk- 1 neµnep . Тази rnBъpga фисkално

миmни"~есkа nолитиkа спрямо 8енециансkt11nе търго8цu В з11а"1umел11а 

степен облагоgетелсmВала бъ1\2арсkаmа gърЖаВна Власт и осuгуряВа

ла gобри nосn1ъпленuя В цapcka1na хазна. СъзgаВанеmо на Венециансkо 

kо~сулстВо ВъВ Вар1-1а по силаn1а на сkлючснuя gогоВор nре~1сmа8ляВа 
ноВ и Brokeн момен111 в българо-Венециансkumе полиmичесku u mъргоВ

сkи оm11ощения. По същесmВо тоВа Вече елt1мuнирало ролята на Вене

цuансkия баi:iул В Цариграg В уре:Ж:gанеmо на Взаимоотношенията ме

Жgу gВете страни. ПърВuяn1 Веt1ециансkи kонсул ВъВ Варна Mapko Ли
онарgо nрез оkmомВри 1352 г . изnраmuл ВъВ Венеция konu: orn сkлюче
ния gого6ор, npugpyЖeнo 01n egt1a негова белеЖkа за стоuносmта на 
Варненсkия перпер. Съобразно с услоВuяmа на сkлюченuя gого8ор този 

kонсул приgоби6ал nра6ото u заgълЖенuе1nо ga защитава nogaнuци
rne на Венециансkаmа републukа 6 България npeg gър:Жа8нап1а Власт , 

а същеВременно ga уnра:ЖняВа спрямо тях аgминисmраmиВно-уnраВ

лен qесkи u съgебни фунkции. 7'1 За ga се разбере kak8o голямо значение<~ 

uмал сkлючения !=)020Вор за no1\u111ичeckorno и стоnансkото разВитuс 

на Добруn:Ж:а, mрябВа !=)а се uма преп6и~ , че nрез CpegнoBekoBuerno, пъk 

и през по-kъсно Време именt10 Варна е играела роля на осно6но nрuсmа

нище, от koe1no са бuли uзнасянu no море зърнени храни и r1руги земс

gелсkо-сkотоВъgнu npouзBeпeнJ1u . ТоВа лu\1u не само orn umалиансkt1-

те наръчнuцu no n1ърг0Вuя <>111 XIV-X\T 8.,~" r lO u от 11яkot1 nо-kъсни cBt1-
gemeлc111Bn , 0111 kot11110 особс11<J u11111e1)ec110 u обобщаВащо е е~но nucl'.1<> 
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om Царuграg go мухафъзина Въ8 Варна от 22 юли 1817 г.: „Из8есmно е, 
че Варна е nрисmанище на Добруg:Ж:а и на обласmmа, koяmo се kаз8а 
Делиорман., и no mоя начин mоя граg се смята kamo ckлag на Царuг
раg, 6слеgсmВие на koemo и съгласно с цapckomo upage ще mряб8а ga се 
cъзgagam и Въ8 Варна, nоgобно на nocmpoeниme В gругиmе цapcku kpe
nocrnи, няkолkо Жumни хамбара, 8 koиmo ga се ckлagиpam големи koлu
чecrnBa храни и В случай на нуЖgа ga се gokapBam В Цариграg''. ~ • 

Огромноn10 значение на Варна 6 снабgяВанеmо и npexpaнama на 
Царuгр~~ kamo „негов ckлag" нарасmВало успореgно със загубата на 
малоазиисkи1nе области от Визанmийсkmnа uмnерия. Този фakm е uмал 
не само c111onaнcko, а и пoлumuчecko значение. В makъB именно смисъл 
моЖе ga се kаЖе, че no отношение на Buзaнmиiickama столица и нeii
нomo проgо8олсn18ане Добруg1kа е играела m8ъpge 6аЖна роля. Сuлно
mо съnерничесm8о меЖgу Ге1iуа и Венеция за хегемония В Черномориеmо 
gо8ело nрез ляmоmо на 1350 г. go uзбухВанеmо на но6а Война меЖgу 
mях. Голямата морсkа биmkа kpai.i Босфора (13 фе8руари 1352 г.) меЖ
gу съюзен<lmа Венециансkо-арагонсkа флота u генуезциmе не pewuлa 
оkончаmелно изхоgа от 6ouнama. Венеция побързала ga зазgраВи разk 
лаmениmе си noлumuчecku и cmonaнcku nозuцuи. Гла6нияm аgмuрал 
на Венециансkаmа флоmа Марино Фалиер, се срещнал 6 Hukonoл с бъл
гарсkuя цар И6ан Алеkсанgър и му 6ръчuл писмо от mога6ашнuя Вене
циансkи gоЖ Анgреа Данgоло . В оmгоВор царят uзgал на 4 оkmом8ри 
1352 г. грамота, чрез kоято поm8ърguл сkлючения през 1347 г. gогоВор 
и gал пълни гаранции за пpuяmeлckun1e u съюзничесkumе си оmноше
•tия сnрямо8.~енеция и гаранции за mъргоВияmа на неuниmе поgанuцu 
В България. - По-сетнеwнumе събития от 60-me гоguни на XIV 8. за
~JълбочаВаm българо-Венецuансkuя noлu111u\1ecku съюз. През 1363 г. Ве
•1еция наnра8uла опит за uзгрюkgане н;.1 aнmurnypcka лига, в koяrno cu 
npoekmиpaлo ga бъgаm nриВлеченu Генуа, Византия, Трапезунgсkаmа 
uмперия, България, l{иnъpckon10 kралс11180 u Орgена на xocnumaлиepи
me 8 Pogoc. I<oгamo nрез 1367 г . унгарсkuяn1 kрал се оnи1nал ga nриВле
че Венеция Въ8 Война.та срещу Българuя, на негоВumе праm~ници било 
оmгоВорено, че Венецuя "е сkлючuла gогоВор с царя на българumе, в 
чu~mo cmpa11a Be11eцua11ckиme mъргоВцu nъmy8am и mъргуВаm сuгур
•10 . Пораgи то8а mя не бuла 8 (,'Ъеmоянuе ga npoя6u 6ра.Ж:gебносm спря
мо Българсkоmо царсm6о. sa 

Съзgаgеноmо 8 ДобруgЖа kнmkecmBo kamo част om Българсkоmо 
царстВо със с1nолица 'I'ърно8о наслеguло Всецяло npo6eнeцuaнckama 
noлumиka с Всичkиmе u npeuмyщecmBa u неgосmаmъци. 

Слеg 1261 г. генуезцumе станали почти nълноВласmни госпоgари 
tta Черно море и на mърго8ияmа, koяmo се Воgела В него8umе пpucma-
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uлama на сkлюченuя Huмфeiicku gozoBop om нuща с xu11mepлa11ga. По с В 
6 
цялата Buзaнтuiicka 

1261 i. те goбuлu npa6o на безмumна i:';;:oioc:na mъpioBuя, koemo go
uмnepuя u особено npeguмcm6o В чеf. По о~ношенuе на omkpuBaнemo 
moiaBa uмалu само Вене::ВU:з:ц:~=~о на cmapume me nрояВяВалu ygu
нa ноВu mър::Жuща u akm Р ах koumo gomoeaBa нямали 
Вuтелна инuцuаmuВност, смелост u разм В 'я Основен u наii-значим 

в opckama mърео и . раВнu на себе cu черном а ~енуезkа Романuя бu-
agмuнucmpamuВeн u mъpioBcku o~:i:: :: ~uipag бря~ на Злаmнuя 
ла Пера разnолоЖена на срещуn В Кафа се nреВърна-

, k а Кримсkuя noлyocmpo рог. А zeнyeзkama олония н n uсmанище и основен аg-
ла В наii-~олямоmо черноморсkо ekcnopm;~e~нo море Генуезцumе uз
мuнисmраmиВен ценmър на zенуезциmе р·,~·щ~ 6 nрuста11ища 

8 me u mраgицион11и mъ .жu nолзВали akmи но големи · В k 
0 
СъщеВремен-

Н бър Варна u Ма ро acmp · 
kamo Созоnол, Анхuало, есе k Ва.Жнu npucmaнuщa u mъpioBcku 
но благоgаренuе именно на mях amo В m на XIII В се Възguеналu 

kм ослеf)наmа чеm ър . . ценmроВе n1ъ о nрез п . Bu,1uнa ВъзnолзВа11u о111 обсmоя 
Лиkосmомо (gн. гр. ВълkоВ), l(u~ия и .... ( р.nан kouino Влезли 6ъВ Bлu-

me 0111 .)ли1nнп.111(.~ ) :-1 , mелс111Во1110 , че 111amn.pu ,,. Вер om nyнaBckиme устия , 
k PanoBe u земt1 11:1 С(} :-1 gение ни. бъл~арс u111e г :-1 .1.u6яВа11е и paзBumu~ . 

· 6 рее kъм mяхно1110 съ.ж не nрояВяВалu осо ен uнmc k а kpamko Време съзf)алu cBou 
генуезцu111е зgраВо се нacma11uлu ту u з я u nосmоянно пребt1ВаВащu 

k nЖu an~1и11ucтpau.u kолониu с онсули, ло:-, ' . • со~ено аk1nиВна n1ога(~а бuл(1 
и np Нnnриме1) , t) v mъpzoBцu, нo111apuycu " · XIII В mя се npe-

6 В ВичL1на 0111 8О-111е гоgини 113 . 2енуезkш11а ~.олонuя ъ ом~ cko nрuс1п;нuще, omkъgc1110 бuло uз-
8ърнала 6 нnt1-голямоmо черн р Ц n Генуа u n1)yzu un1aлua11-

B ko Жито за Пера арuгра;-,, ~' насяно пpenu сич ' В·.>уст 1281 i. ~oгo8u1)u зи. по-в Сk.л енuте само през юли-а ~ . ' 
cku гра~о е. юч б а cn1ou11oc111 ~241 перnера u 18 и 1/ 2 
kynl<o-npo9a:Жби myk би~и на в:\: meзu i-1a наi.i-zолямаn1а генуезkа чep
kapama. По обем n1e наg иwа ("ja се смята \.le по-2олям<1-

J( ф ~~ съвсем логично е :-1 ' номорсkа kолонuя а а. k о .ж'umo е бuло on1 ДобrJУПЖа , <1 
та час1n о111 пос1nаВяt1ото my и uзнас}111 

gpy2ama Вероятно - om Бесарабия. k е koлoнuu не се променило u 
ЦВетущоmо поло:Женuе 11а ге11уез un1 kъм бълzарс-

nрu ВъзВръu\анеn10 на Бесарuбuя u 111pu111c п:с~анu~uВно f]a mър 

karna gърЖаВа през 13ОО ~'· r:1:~~~~:з~~~~~~:ол:м::олuчес111В~ Жum(> , 
iyBam u ga uзнасяm om лz 1 ълzа >ckomo царсmВо u Генуа се uзо-
8осъk и ПР· Oт11otuei-1ияma мeJlcgy В 1 k ъргоВци 8 зе-

. k яВ ·111е1110 на 11яkuu генуез u m ,, сn1рuли ВъВ ВrJъз а с ощеm • ар kakino в Ma8pokac111-
oмe11u111uя iocno<)u1 1 ц мu1ne, попчt1не11и на сп . на 20 l'vf~l >1;1 1315 г. през бългаJ)<.:kuя ц<.1JJ 

ро'' n1aka u ~})yiuпe. Когаn1<> 1 k Б або <J e M(>11ua1J<Jl.1 -' св . ,.,lJ се яВuл ееlJ'-'~зlсия111 П}):lll1l• 1Iи eprl . . Топор ~111t><.:л„~1..1 J 
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но t1 излоЖuл eeнyeзkume оnлаk6анuя и исkанuя, moii не усnял ga nолучи 
нищо. В замяна на n106a българсkияm цар изnраmuл болярина Koнc
maнцuii Рубео 6 Пера и myk било посn1игнаmо сnоразуменuе за но6о 
проВсЖgане на npeгo8opu със специален пpameнuk, koi:imo mр.ябВало ga 
бъRе uзпраmен om Генуа. Генуезkияm npa1neнuk gоwъл и бил npuнygeн 
}Ja чаkа много месеци 6 Пера българсkия npameниk. Оче8ugно било не
Желанuе1110 на бълzарсkаmа сn1рана ga изn·ьлнu kakBon10 и ga е генуезkо 
исkане или ga обезщ~mи с kak8oтo и 9а е генуезkumе n1ърг0Вци. Прu 
съзgало1nо се полоЖение СлуЖбаmа за Хазарuя Взела рещение за g8e 
забрани : 1) „Забрана ga не се оmи6а В kо.я1110 и ga е област на Загора 
(България)" u 2 ) „Да не се отиВа В Созо11ол" . В nъpBama най-строго се 
заnреu\аВало на koi.i1no и ga е ~енуезец „na omuBa no море или no суща 
go kоя1110 u 9а е област или място, поgчuне11а на сnоменаmuя еосnо9ин 
цар на Заго1Jа" nog заплаха за нai.i-cmpoгo са11kцuонuрп.не и Bucoka гло
ба." Въпреku cmpozama забрана, наложена на 2eнyeзkume mъpioBцu, 
gaн11un1e поkаз8а111 , че ckopo тя била пренебрегната не само 01n тях, 
но u 01n caмun1e Власти. ТьргоВсkиmе и cmonaнckиme интереси gори и 
nрез CpegнoBekoBuemo nоняkогп. gоми11ирали наg gunлoмaцuяma u офи
циалната nолиn1иkа. На 14 фсВруари 1317 г. Съ6еmъm на уnраВиmели
mе на Генуа из~1ал разпореЖgа11е, чрез koen10 заgълЖuл генуезkия пoge
cma (уnра8и111ел) 8 Пера ga нapegu и ga забрани поg заплахата за глоба 
на koii1110 и ga е генуезец или koi.iтo се npegcmaBял за генуезец ga I1e 
моЖе nр~з 8рсме111раенеmо на Възбунmу8анеmо на Варна u Анхиало gu 
!JOka1)Ba k<1kBu1110 u ~а е kолuчссn1Во Жt1n10 01n тези прис1nа11uща за nро
пюkба В·ьВ Bu ·~<1н111uuckaтa с1nолuца. В nunъл11ениеm<> на рп.зnоре:Жgа-
11еn10 се ykaз(~[L\o , tte Жumon10 t1знася110 u111 ~nези българсku nрuстанu
ща, М<)Жt1.\<> ~JU б1:>~Jе nренася~10 u nµog <.18a11<> „Въ8 8cuчku QJ)yгu .l\.1ecma". "' 
,„'о8а 8cъ1t~li<>c 111 JlCH<> nokaз(~a , \JC ес11уез){[l111а 111ърг0Вия В бъл2аµсku111<.! 
'J<)ми ПJ)<>~1 ·ь.ukt11\a t(~()ето 8ъзхО!JЯЩО paз6t1111ue u на пpakn1иka ·J~1бpa11u
r11e бt1лu ПfJcн~~бp~211amu. То8а Впрочем .нt:110 личu u om осmаналаn1а ~o
kyмe11111<.1L\t1я, 1<<)я1110 е заnазснu 8 ГеJ1уезkt1я RЪрЖа6ен apxuB. 

l(Ъl\.1 СРl~па111а HLl xrv 8. и офuциалнun1е 0111ноu1е11ия меЖnу Бъл2арuя 
"Генусзkuп1а републukа белязали mев9енцt1я kъм значumелно 11ogoбpc
t1t1e на бa'.ian1:.1 на uбщu интереси. Ге11уезku111е kолонии Във Вu'-1ина , Кu
л1Jя, Лukос111омо и MaBpokac111po процъф111я8али. За moBa мо;kе ~Jи се n(> 
tJtlCffij)Jkt\иu111e, kou1no бuлu Q:l!Jeнu На ПJJ:lmеницuте на 2енуезkuя nоЖ 
n1>ез 1351 2. за събuране на cpe!-]cm8a, Jku1no, храниmелнu npo!-)ykmи u 
nJ>. 01n Ma81)(>kac111po, Вичuна , Чембало u ~ру2и 2енуезku koлoнuu В Черно 
м(>ре 8'ь6 Връзl{а с Bogeнama Boiiнa срещу Венеция. Э!• По Време на nреби
ВаВанечnо на генуезkаmа фло111а начело с аf)мuрал Па2анuно Дорuа В 
1;f•l'ф<)pa I1ei.i.11an1a прехрана В значиn1елна cmeneн била осъu\ес1118я6ана 
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благоgарение на Жumo, брашно, хляб и gp. , gосmаВяни om Созопол, Не
себър и gp. nрисmанища uли изобщо om Загора (Българuя). При moBa за 
оmбелязВане е, че тоВа е бuло съnроВоgено с размяна на nраmеничест
Ва меЖgу gВeme странu.9о ВъВ Boiiнama ме:Жgу Венецuя и"Генуа mогаВа 
българсkаmа gър:ЖаВа е uграела gBouнa роля, noggъp:Жauku gобри оm
ношенuя с gBeme ВоюВащu cmpaнu, pъkoBogeuku се om чисто cmonaнc-

kи uнmepecu. 
Слеg бuтkama kpau Босфора nрез 1352 г. генуезците особено зgра-

Во се ykpenuлu В Кuлuя и Лиkосmомо u фakmuчecku нanpaBuлu gBama 
граgа сВое Влаgенuе. ТоВа В голяма cmeneн наВре:Жgало на българсkuте 
uнmepecu. Тезu g8e nрисmанuща се nре6ърнали В огромни търЖuща на 
Жumнama mъргоВия. За uлюсmрацuя могат ga бъgаm gаgени uнmepe
cнu примери. От Внесенumе nрез nролеmта на 1358 2. оkоло 870 mона 
Жumo om Романuя общо 675 nроизхо:Жgали от Лukocmoмo.9 1 На rnoBa 
npucmaнuщe на Житната mъргоВия генуезцumе глеgали mBъpge реВ
нuВо. На слеgВащаmа 1359 г. те с Bcuчku среgстВа nonpeчuлu на gBa 
Венецuансku kораба ga бъgаm 11am0Bapc11u с Жumo gори и наnолоВuна 
om mяхнаmа Bмecmuмocm. Пораgи moBa от страна на Венецuансkа
mа реnублиkа било наnраВено оnлаkВане npeg gоЖа на Генуа. !•z ОчеВug
но е, че тозu случаu не е бuл нещо изолирано В npakmukama. 

Българсkиmе Жuma om Добруg:Жа, СеВерна България u Tpakuя ре
gом с Восъkа, меgа, ko:Жume u gp. били глаВнu npogykmu В износа на 
генуезkumе и Венецuансkumе mъргоВци. В ekcnлoamaцuюna на българ
сkия ceлckocтonaнcku хu11.Пlерланg om страна на gВете penyблuku uма 
еgна същесmВена разлukа. Венецианците изnолзВалu ymBъpgeнu тър
~ща, Bogeлu ре2ламенmuрана mър20Вuя u не nрояВяВалu сmреме:Ж за 
траuно отсяgане В българсkumе nрuсmанища и граgоВе. Генуезцuте 
omkpuBaли ноВu mърЖuща, ycmpouBaлu ги, налагали се В mях, nрояВя
Вали сmреме:Ж за mяхноmо фаkmичесkо Влаgеене; me Желаели ga бъgаm 
Buguм u реален фakmop В noлumukama на черноморсkumе gър:ЖаВu и 
Влаgенuя. ТоВа съзgаВало усло6uя за nреВръщане на тъp20Bckume uм 
оmноwенuя ВъВ Военноnоли111ичесkи, но на Вра:Жgебна nлockocm . 
Texнume аспирации kъм npuc111aнuщama kpau ДунаВ и gyнaBckama geл
ma засягали npяko uнmepecиme на българсkаmа gърЖаВа и nо-mочно 
на нeiiнomo самосmояmелно Влаgение В ДобруgЖа. НезаВисuмо om Bcu
чko, трябВа ga се отбелеЖu, че особено om cpegama на XIV В. В ucтopu
яma на Добруg:Жа u бъл2арсkоmо Черноморие генуезците станали зна

чиmел1iо no-akmиBeн u могъщ фakmop om Венецианците. За mяхноmо 
nренебре28ане от страна на бъл2арсkumе царе В kpauнa cмemka е тря-
бВало ga бъgе заnлаn1ено. . 
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111. 
ВОЙНАТА ЗА ПРОЛИВИТЕ (1348-1355 ~.)И ВПЛИТАНЕТО 

НА БЪЛГАРИЯ В НЕЯ ПРЕЗ 1351-1352 2. 

1351-1352 i. се okaз6am със съgбоносна ВаЖност за Bизaнmui.ickama 
uмnepuя u бaлkaнckume gър:Жа6u . Тогава именно 2енуезциmе nokaзBam 

nълноmо npe8ъзxogcm8o на с8оя флоm u yn1BъpЖga8am моноnола cu наg 
kорабоnла8анеmо В Черно море, а турците за nръВ nъm mpauнo cmъn

Bam на Балkансkия noлyocmpoB u В cлegBaщume гоgинu nokaз6am сВоя 
стремеж ga станат негоВu гocnogapu. Тези гoguнu на разВръзkа имат 
сВояmа nрелюguя В слоЖнаmа и зареgена с големи nроmиВоречия обс
mано6kа В eBponeuckuя Юiouз1nok. CBoemo място В mях uма u Българ
сkоmо царство. Фрагменmарниmе uзBecmuя за негоВаmа ucmopuя и за 
ucmopuятa на българсkоmо Черноморuе за 40-me u 50-те ioguнu на 
XIV В. nоняkога намuраm mpygнo логичесkо обяснение, защото В noBe
чemo случаи за тях лuncBa българсkата глсgна moчka. HoBoomkpumu
тe gaн11u В различнumе gоkументu от Дър:ЖаВнuя архu8-Генуа nозВо

ляВаm ga се gоnълняm npegcmaBиme ни за българсkаmа история и ga 
се устаноВяm но6и, неиз8есn111и gocei a фakmu. 

Хегемонuя1nа на Венецuанцu и генуезцu kamo морсkа сuла наkара

ла uмnepamop Йоан Kaнmakyзu11 (1347-1354) още В началото на уnра8-
ленuе1110 cu (1348-1349 г.) ga npegnpueмe мepku за ВъзраЖgане на слава

та на Bизaнmuuckama uмnepuя чрез съоръЖа6анеmо на голям uмnepc

ku флот. В uзбух11алаmа морсkа Boi.iнa генуезцumе ycneлu ga наggеле
яm и nре8земат часm om 8изaнmui:ickun1e kораби. 9э Този kонфлиkm по 

същесm8о onpegeлuл nозиция111а на Вuза11n1ия В uзбухналаmа меЖgуВ

ременно Венециа110-2енуезkа Boi.iнa. 

Boiiнama за ПролиВumе, Воgена ме:Жgу Венецианци и генуезци, избу

хнала nрез 1348 г. За kpamko 61)еме n1я била npekъcнama nopanu 6ърлу
Ващаmа чума. През npoлemma на 1350 2. Военнumе geiicтBuя nоме.Жgу 
uм бuли ВъзобноВенu. През nъp6ama nолоВина на 1351 г. Венецuансkа
mа penyблuka чрез сkлюченu goioBopu с kрал Пеgро 111 Apaioнcku (1336-
1387) u Йоан Канmаkузин съзgала мощ11а kоалицuя. Трите съюзенu си
ли поели заgъл.Жениеmо ga строят галери, за noggpъЖkama на koun10 
осноВнаmа часm mрябВало ga бъgе nоgсигурена om 6енецuанциmе. При
сmuганеmо nрез мaii 1351г. 11а 22 6енециансku галерu, kоманgВанu on1 
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а~мuрал Hukoлo Пuзанu, 8 Цapu2pag gоВело !10 kJ)t1111koB1> •м(•t1t:1&1 обсаnа 
н~ генуезkаmа Пера. Ме:Жgу8ременно ieнyeзt\u111t~ с1,01>1 Жuлt1 <})1\om on1 
60 iaлepu (на Всяkа om mях uмало пpuблuзumeл1tt> t)O 190 ~1())).)lt\tl, Воена
чалнuцu u Boi.iнu ) с Boucka 0111 11 200 gywu, koяmo nJ) з 1 CPt1111::i 11'1 1351 2. 

onycтowuлa ocmpo8 Тенеgос, слеg n10B<1 Хсраkлся (~ ~11)<1~1c)1)1t<> море t1 
после се ус111аноВuла В Пера. Генуезцu111е uмалu iia cR<1>1 c1111111t1(1 y11iapc
kuя kрал Лai.iow I Beлuku (1342-1382), емu1)а на Ai.i~11)11 X11 ~~t111 t1 османс
kuя сулn1uн Орхан. Pewumeлнa111a бumka ме:Ж9у oc11ut111t1111t~ 111>t>111uB11u 
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цu преgсn1ояла. . 

в хо~а на n1eзu събumuя се Вмес1nВа IJазмянаmа 11~1 111><1111c11t1чec1nBu 
ме:Жgу Еългарuя u Buзa111nuя през пър6аmа noл0Bu11u ttu 1 :J5 1 i. 'ja 1nо2а-
6ашнu111с п })t~iol~oi)u 6 сВеgенt1л111а , g<>c111t.1i11uлu go нас , е зас1111"")11ен~. iлe
gнama n10\.1ka на egнama u 11а ~)})yia1na c1111)a1-J.a. В cBou111t~ :J\1(~:-1o<.ll)U Иоа11 
Kaн111uky3u 11 tiJBec111.и6a, че меЖgу kр<1я J1a януарu-мар111 1.~51 г. се за
Върнал в Цapuipag u myk научt1л за f!Ottl/\(>1no npenu 1n0Ba б·ьлгарсkо 
пратенuчесmВо , koemo om uмe1no на цар 1'16ан Алеkсан~1ър (1331-1371}. 
го oбBui1 я8ai\O , че ,,нарушава !-'J02o6opa u onycmowaBa зле земя111а му 
чрез mypцume. Ckopo no~up n10Ba 6uзa111nuuckuяm uмncpa111op npo8o
guл пра111енuчесmВо 6 Т'Ьрно(~о . koe1110 npucn1uгнaлo mам, kог<11110 uма
~о „няkаkъ6 11ароgен празнuk(( (Вероя1nно през мaii - Гер2ьо6~1ен). 01n 
uмen1o на Йс>а11 I(aнmakyзuн 1110 nре~JлоЖuло на бълzа~)сkuя цар па ga$JC 
парu за uзgръ:Жkата на Buзa1~n1t1iickuя фло111 , kouт~, nлaBaiiku близо !-'J(> 
брега на Хелес11он1nа, щял !-)а Възnuра ,,Bu.pBapuтe (m .c. n1y])t\un1e) ~и 
премu11 ,1Ва111 8 т1)аkuя и on1n1n1\1 na наnnй~1111 бъл2арсku111е nr)c~1eлu. Н 
naмen1111a на 1\.IeI\1ut.1pucrna - бt1t~tt1 t1.l\.111t'l)i.ltl1op ocn1a11lli\O, „\.1е ~\еkсан
~ър 113 ЯJJаго СЪ})t\е е npueл n1Je~Ji\(>Жe11t1e111<> u е поЖелал $J3 ~l<l$Je na1Ju з~1 
прu~<>111 (~л110111 <) 1 1а <f>лoma". Tol~u p~tt1(\11t1c 1--1u бъл~арсku.и Bл<l!Jt\111cл бuл<> 
cn1 u1'.1.J'Лt•l.>c.iн<> u <>111 uзра~~•1<>111<> il<:eлa11uu 11:.i 11pucъc1nBau\u.н 11µt."'~J ~Jl~op<.' 
ца н<ll)U~l· Пu-11а.111а.111ъk Jtloa11 l\с.1н 111аl\.узt1н t1111(>елязВu , ~1е бълzn1)с}{uя111 
цар 11е t.l')IlЪ,\lIUi\ ~1 ari<.~11on10 c>fi<.•u\<.lнue. "Lll)~З 11u -kъсно uзn1.>a.~11<\110 11pa111e
нuчet~111~.u ~. Ц<.l}JUi }.>Ll!l 1noi.i u:3\)U ~l1.'\ t:B<>H (>J11l~~1з, !\10111uBupat1ku се с H(~zu 
inu8нt11113 11(>ЗLlt\UЯ i-ia cpъбckt1J11{})<.lЛ (, 111{ 1<р~111 Дуwан (1331-1355) t111,11nt1-
cka, uku3uн 1\.1}' <>111 г1е~0Ва c1111)~11-Ia. I<t111111nkyзuнo8un1e goBu~JU 11е бuлt1 
goc111 a111ъ\111u, за ga npoмe11J1111 ()1118ър9uлu111а се нега111u611а б·ьл2а1)сkа 
~озuцuя. I~ заkлюче11uе мeмonpt1c1nъn1 з~~kл1оча6а: "А tlМnepamopъm прс
ясkаза бъ~Jetl\0111o му пора.Женt1е 0111 c111pa1-ia на 8apBapun1e u gokaзa, че 
то~аВа ще съЖаляВа за ceгaw11on10 си безразсъgсm6о, понеЖе не U\<.~ 
uма нukal<.Ba nол3а om разkал11uе1110 1 u са~1 се 0111kаза 01n п·ьр8<>нuчалt1<) 
mо cu l1амеренuе. Bcuчko ffi{)Ba се сбъg1-1u no-kъcнo" .!•r Бъл~арсkа111а а11<)-
11uмна X})<>нt1l<.u 0111 началоn10 11а XV В. n1)~gcma8я неща111а Ntмko„n<)
gpyio.я\Je, но }Jt.1 '~1\ukuma с l(a11111ukyзt1 11t>BL1л ])Uзkаз е 2ла8н<) (~ rJ(~111auл11-
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me: „И kamo Bugя Канmаkузuн, че не моЖс й3 прехран6а kopa611uцun1e, 

защото нямаше gосmаmъчно хляб u cBuнcko месо, а u защото хазната 
се uзпраз6аwе с Bceku uзмuнаn1 gен u не cn1uiaxa gykamu u сребро, moi.i 
uзмuслu слеgното. Изnpamu 8 Търно8о npu б·ьлzарсkuя цар Алеkсанgър 

npameнuчecmBo ga му помогне за npexpaнama на kopaбнuцume, за ga 
nазяm борgа. Бъл2арumе, kamo чуха mo8a, наgсмяха се u ykopuxa zъp
цume. IIe само iu осkърбuха, но iu ncyBaxa на Жена u мauka u iu omnpa
muxa с nразнu ръце. Когато узна moBa, Канmаkузuн се насkърбu мно-
20. И uзпpamu npameнuцu прu cpъбckume гocnogapu Ypow, gecnoma 
Углеwа u kрал Вълkашuн, за ga nомогнаm на kopaбнuцume. И тезu , 

kamo чуха moBa, не само се наgсмяха u ykopuxa гърцumе, но 2u напсу-
8аха на Жена u мauka u iu on1npamt1xa без нuщо. То2а8а Kaнn1akyзu11 
npoBoйu пpameнut\u npu българсku1nс l\:l[)e и cpъбckume 6лagen1cлu LI 
uм ре\1е: „Не no.Jl<.cлaxme ga нu 11омо2не111с , оба~1е после ще се kae111e. " Tt· 
не обърнаха 811uманuе на n10Ba, 110 kaзc.l.Xa : „I\oгamo n1ypцume n11)ъена111 
срещу нnс , нuе ще се бранu!"v1 0111 1nях ... ''"· 

И 0111 f)5a111u разkаза се Buik!-'Ja, че ])UЗJ\1янаmа на n1)an1e11u~1ecn1Ba L' 

траяла ~1oc1na qълг<) u Верnя111но е npo~ъЛJkuлa om мар111 ~JU ессн111а нu 
1351 г. Чрез n1ypcknma оnаснос111 е npukr)uma осно811аn1а цел на Йoali 
Канmаkузuн npu uckaнemo 11а nомощ <>m Тъ1)но8сkоmо царсn160 u CJJЪ
бckomo kpмcmBo - съоръЖаВс.1не1110 u npexpaнama »а флота му е бuлn 
необхоqt1ма с oiлeq на npeqc111oящa1na 8oi..i1-ia срещу 2e11ye1t\l1me, а не з~1 
npen1)eч8a11e на nъmя на mpyt.~u1ne kъ1\.1 Tpakuя. Об8ърз8анеn10 на Вu
занmuя 11рез мai.i 1351 г . с Beн(:'t.\t1aнcko -ka111uлaнcku.я съюз, 11ас<>чен сре

щу eeнyeзt\un1(:1, Вече оkонча111ел110 я BkaJ)~iлo 6ъВ Bou11ama за Пpoлu8t1-
me. 

Прu uз.нс1IяВuнеn10 на noзuцuяn1a на t\ap И6ан Алеkсанqър сnрямо 
nрей,\О:Жснuе1110 на Йоан Кан111аkузuн не Ill\)ябBa f}a се nренсбрееВаn1 u 
xog0Ben1e на генуезkаmа gunломацuя. НъВ Връзkа с npeqcmoяtцuя u по
яео1n8ян сблъсъk qоЖъm на I'eнyeзka111u J)enyблuka u не20Вuя111 съ8е111 
11а 26 ма\i 1351 2. об.яВuлu зз cBou u1Bъ1-11)~~J11u npan1eнut\U u nълнОJ\.1ОU\
нuцu за qeлuma на Изmоkа (P<)J\1GHl.lЯ, п()()G u l{афа) ~1R<.1~1a111a бла2<>р<>~1 

нt1цu 06~1)1110 Га111uлузuо u Pa<l)<> Epмu11t.1<> , 11а koumo са бuлt1 ~::l~Jt~l-tU H L' 

само ioлcl\.1L1 n1)аВ<>~1ощuя , н<> u c11~t.\UU,\11t1 t111cmpykt\Uu.~·7 В C'!-"JH<l 0111111}1х 
UM се $13.Вало ПJ)U(~o, ·~а qa 0Cl12YJ)Я111 n~111 t 1 ~~·l Bouнan1a, qa се оuь1.>наn1 <: 

nucмa „kъ:м t.Iel"v16<.L\O, MaB1)<)k<.1c 111 l)O, Bu\1t111u u kъм gpy2u ct\лt1ui<.1 i·1u "Lle1) i-1<> 
мо1)е , i~Je1110 ofiun1aBam 2eнyt''3Цl..1n1e" (111 Ce111baro, Mahocast1·0 , Vic1na et 
in locis c.1liis 111<.1гis 111aio1·i ubi I ~111t1enses st111 t ).:'" ТВърgе 6~1Jоя111н<> е, n1cзt1 
g8ама 2(:;'rlyeзku uзВънре~11u ПlJ<ll11e11l1ll,l1 l) 11ЪЛНОМОЩНU\\\1 na t•<.1 Вле'3Лl1 

ВъВ BJ)ъзku с Gt")л~apckuл t\ПJJ. f{11pc>ч~.\lt , <>111t1oweнuяn1a u (~J)ъ·iku1ne н~1 

нaмt.tl)UU\UЯ се 6 Пс1)а zeнycзl<u <}>1\(>111 i1u1.1t~1\() с u~1мuрал Гlu~aнt1110 Дорu11 
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с "uмnepan1opa на За~ора", m.e. Бъл~арuя u негоВumе nоgаници и земu 
nokaзBam, че В събumияmа от 1351-1352 i. mърноВсkuяm царсkи gBop 
заел npozeнyeзka nолиmичесkа ориентация. СВеgенияmа на peguцa ге
нуезku gokyмeнmu nogceщan1 именно за n10Ba. Особено стоu11осmни са 
gaннume на cмemkoBogнarna kнuia за Boiiнaina от 1351-1352 i. , съхра
нявана В ДърЖаВния архu8-Генуа, kоито ще бъgаm аналuзuрани 110-
нamamъk заеgно с ~pyiu писмени изВорu. 

Липсата на пpogo6oлcn1Bue (В zла811а с1nепен на хляб и сухар) ВъВ 
Buзaнmиiickama сmолuца u неВъзмоЖнос1пmа mo ga бъgе набаВено за 
mBъpge мнozoбpoii11ama генуезkа флоmа u Boucka са npt1чuнa nрез но
емВри 1351 г. аgмирал Паzанuно Дорuя и неzоВuя съВеm ga Вземат се
риозни мepku за nocmaBянemo на сухар 01n Загора (България). Ме:Жgу 
uзnраmени111е за уреЖ.gанеmо на n1oзu Въпрос са uзmъk11amи фунkцuо
нери kamo nogecтa на Пера ПерчuВале ge J{амuлла и членове на Слу:Ж
баmа за Войната, ДЖанuно ge I\асп1ела~-10 и gp. ОчеВи~но moBa е било 
npogukmyBaнo om необхоguмос1пmа ga бъgаm Воgени пpeioBopu с пре
gсmаВиmели на бъл~арсkаmа gър:ЖаВна Власт. Те no Всичkо из~ле:Жf}а 
са оmnътуВалu kъм Бъл~ария по море. ТоВа лuчи no cyмume, koиn10 
бuлu gаgени на опитнuя kормчuя om Чембало Алеkсиu, koun10 е тряб
вало ga noBege zc11yeзkиme kopaбu kъм I-Iесебър u Вар11а. Общо за goc
тaBkama на Жumo om българсkumе nрисn1анища nри блаzосkлонноmсJ 
и gобро omнotue11иe на mykawнu1ne Влас1пи е била похарчена солиgна
n1а сума 0111 3090перnераu16 ka1)aina.!•'• Съtt\е8ременно генуезku1nе пра 
me11uцu uзгле:Жnа са опunали u българсk~1111а nозицuя В пре~сn1оящuя 
koнфлuk1n u са nogгomBuли no\1Buma за на11аgение на 01ieзu черноморс

ku граf:)о8е на юz on1 Балkана, kc>t11110 са Влuзалu В npe~eлu111e на Buзat-1-
muiicka1na u:r-..1пepuя. ТоВа е бtlЛО нeo6XO~ll1r-.10 За гену~1цun1е С oiлeg H<l 

яопълВане на nponoBoлcmBue1110 u нeoбxO!JUмume cpegcn18a ч1)ез ~1)абе
Жu u nолученu on1kyпu. 

l{pamko или поgробно В различни Buзa11n1uiicku uзBopu е уnомена1110 
nреВземане1110 npegи Всичkо на Созопол, но не със съвсем m<>чнu хроно
логичесkи уkазанuя. Генуезkаmа сме111kо8оnна kнига за Boiiнa.i11a om 1351-
1352 г. cnoмaia за peguцa у1nочненuя. П1)е9u 6cuчko c1naBa ясно, че нe
nocpegc1nBeнo слеg пpameнuчecm8on10 В България, ieнyeзka1na флота е 
преgприела наkазаmелнаmа ekcnegut\UЯ срещу Buзaнn1иucku1ne черно
морсku ipagoBe. Haii-нanpeg без съпроmu6а е бuл npeBзem Axn1onoл. Гра
gът се отkупuл, заплащаuku kон1nрt1буцuя om 1000 nepnepa. 

11111 Пogup 
moBa ~енуезцumе „nреВзелu u kpeпocmn1a YpgoBuзa (gн. с. Кuп1ен) и ka
mo oipaбuлu u onycmowuлu Bcuчko В нея , nо-kъсно облоЖuлu Жumeлume 
u с gecem хиляgu 1-~омuзмu (ncpncpu)". 1111 На 18 gekeм8pu 1351 z. бuл npe
Bзem u Созопол."'".! Разkазиmе за пре6земанеmо на moзu „прочу~n u мно-
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голюgен ipag" ВъВ Bизaнmuiickume uзВори Вuнагu заемат особено мяс
то, mъu kamo nрез XIV В. mo8a е бил граgъm на заnаgночерноморсkо

mо kpaiiбpe:Жue , на koumo Buзaнmuuckama империя е kреnяла присъс
mВuеmо cu 8 Черно море u на koiimo особено много е gър:Жала. В kpam
ka Bизaнmui.icka хрониkа om XIV В. четем слеgноmо: "През месец оk

mомВри, 5 uнgukm на 6860 ( = 1351) гоguна goiige флоmаmа на генуезцu
mе, 60 kаmърги (галери). Пътьом те преВзеха Хераkлея u я опустоши 
ха. Koiamo goiigoxa В Царuграg , omgeлuxa няkолkо kamъpгu и nреВзеха 

Созопол u io разграбиха. Те изВършиха и gруги немалkо щemu". 111:i Aлek

cuii MakpeмBoлu1n (XIV В.) uзВссmяВа, че еgна от npuчuнu111e за нanaga

нemo на Созопол са бuлu зakon1Beнume mам Buзaнmuucku kopaбu, i u.i чрез 

чиеn10 пленяване uли унищо:Жс.1Ване ze11yeзt~u1ne cu обезпечuлu npegBa
pun1eлнo на~1мощuе. Също n1<.1ku лаkонuчсн е u uначе cлo6ooxomлuBuяn1 
ucn1opt1k u 111е<>ло2 1-Itikuфop I'\)tli<>pa (XIV 8. ), koiimo uзВесn1я6а, '-Ie kamo 
01ngeлuлu gece1n 111puepu, генуезt\umе на11а~J11алu kpauбpeЖнume черно
морсku гра~10Ве на 8uзaнmuuцu111e и слеg gВу!lне8на обсаgа преВзелu moзu 

„голям и м~-102олюgен poмeiicl<u epag, koi.in10 uмал npo8лak, Врязан на 
поВече от хuляgа cn1aguя (оkоло 2 kм) В "llepнo море". 1нs ТВърgе поgро

бен u koлopumeн е разkазъm В мемоарun1е на Йоан Канmаkузuн, koumo 
е бuл наu-gобре ос6сgомен за разВоя 1ta c·ьбu1nuяma no Време на Bogeнa
n1a Boiiнa, n1ъii kan10 е стоял t1uчело на uмперuяmа. Слеg kan10 оmбеля

з8а, че Взел Всuчkи мepku, за ga не бъgе унuщо:Жен намuращuя се 8 Ца

риераg uмneµckи флоm, moii пutue, че генуезциmе се насочили kъм чер

номорсkumе граgоВе, nоgчине11u на poмeun1e, на koиn10 moii се опumал 
ga оkаЖе няkаkВа помощ npu зaщuman1a. Созоnолциmе, слеg kamo om
kaзaлu uзпра1nенаmа uм om него nомощ, се моmи6uралu, че имали gос

mаmъчно cuлu, за !)а се npon1uBonocmaBяn1. Те gоnуснали В ipa~Ja само 

оmряпа на бpnma на ynpa8un1cля на 111схнuя граg l{pu6uчuoma. По 8ct1-
чko uзeлe:>l<ga, че Созопол бил kъ1\1 онези i 1Jan0Be, koиmo не прuзна8алt1 
лееun1uмнос111111а на Влас111111а 1-13 Й<>а11 I\uн111akyзuн u пumaeлu kъм не
го, ak<> г1с Bpwk~J~б11ocm, mo i-t<'~J<>Bcpиe. В 1110Ва нu yбcJkgaRt11n нeiol1un1c 
разсъJknенuя за пocлcgcn18u.}1111a за ZJ)arJa i1onup omkaзaнa1na помощ. 

Сл~~ ПJJ<>~]Ъi\:il<:un1e1\11a обса~}а Л[lJ11llHt\Un1e (111.(). 2енуезцt1mе) преВзелu гра
па, <>61Jy2t\Лt1 c8cn1u111e храм<>l)е, 02paбt11\u t1}11\on10 злаn10 u сребро, koemo 
•1a.f'v1epuлu ck1)u1110 no nом0Ве111<~. Слеn ka1110 оплячkосалu Всичkо u опра
:~1~uлu l<ъщu111е, p<~tt1uлu !'.'}а 011c>:il<~•IJ.}11n L~(-'ЛU}T ~J)ag. Тогава npcn8ogu111eлu-

111e на Cl)Wl<aBatt\u111c се храб1Jо coзo11uлt~t1 с~ обърнали с rv1<>лба kъм npe
~J80RU111eля 1-la генуезцumе f)a не cъcunBu ,1111озu mъii хубаВ u слаВен ера~" 
u се съ~ласt1лt1 ria слоЖаm оръ:1)<t1е. Те 0111l<ynuли оnо:Ж:пря8ане1110 на zpn
na среЩJ' 2ол}1ма сума, но 111ъi..i l{u1110 c1Je9c1118ama не ~осn1t1гнали, nouc
kaлu u зйеJ\1 01n Ц[lJJuzpaя . Генур3цun1е не се зайоВолuлL1 с moBa, ограби-
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лu Всuчkо В zpaga, 6kлючumелно u Жuто1nо u om6eлu В Галата kamo 
зало:Жнuцu знаmнumе Жumeлu на ipaga u мнозина om npocmoлюguemo. 

По-kъсно цapuipagчaнu iu on1kynuлu u n1e мо:Жалu ga се за8ърнаm у 
gома. Тъii kamo zpagъm бuл мноzо ограбен u оnусmошен, nоgобно на 

Хераkлея, uмnepamopъm решил ga ocBoбogu Жumeлume му от gанъч

нumе заgълЖенuя, за ga моЖе ga се 6ъзмо2не om nреЖu6енuя ygap. 106 

Даннumе om zeнyeзkama cмen1k0Bogнa kнuга, Воgена om kоВче:Жнu

цumе Дарuо Имnерuале u Доменukо Вuланучuо, не само no1118ъp:Жga-
8am cBegeнuяma на Buзaнmuiickume aBmopu за съgбаmа на Созоnол, но 
В значumелна часm гu gоуmочняВаm u gemaiiлupam. На 18 gekeмBpu 
1351 г. Гyupapgo ge Дpanepuuc mрябВало ga зanлamu 200 nepnepa за 
заkуnу8ане на 7 kоня, с koumo бuлu gokapaнu заgър.Жанumе В Созопол. 1(1

7 

HanpaBeнu бuлu paзxogu за uзgpъ:Жkama на зamBopeнume u заgър:Жанu 
созоnолцu. 11111 OmkynyBaнemo на робumе-2ърцu от Созопол (15 Женu u 5 
мъ:Же) gонесло значuтелен npuxog на kоВчеЖнuцuте. Само om nроgаЖ

ба u omkynyBaнe на робu-гърцu u залоЖнuцu gошъл npuxog от 13 291 
nepnepa. Цена~nа uм се gВшkела ме:Жgу 14 u 25 nepnepa (nocлegнama 
бuла обuчаuна). tн!i Получени бuлu u сумu 01n npogaЖбama на nлененu 
лogku, гpunapuu u gpyгu kopaбu, Жun10, ечемuk, Вuно u gp. 11u Изобщо , 

noxogъm срещу \.1ерноморсku111е граgоВе Axmonoл, YpgoBuзa и Созоnол 

се оkазnл nptixogoнoceн за 2енуезцu1nе. 

НезаВuсuмо om gocma8kan1a на хляб u сухар om Бълzарuя nрез Bmo
pama 11оло8uна на gekeмBpu 1351 2 ., бuл goltapaн 8 голямо koлuчecmBo 
сухар om I<афа, чuяmо cmoiiнocn1 се uз1)азяВала 8 о~ромнаmа сума om 
8084 ne1)ncpa u 8 l{apama. 111 По Bcuчlto uз2лe2lcga, че нampynaнume зana

cu om храни за ну:Жguте на 2e1-iyeзkuя флоm u Boiicka са се сторuлt.1 
нegocn1aJnъчнu на аgмuрал Паганuно Дорuя, nopagu koemo на 24 януа

ри 1352 z. n1oii сkлючuл ноmа1)uмен 9020801) с генуезеца Пue1n1)0 Лонго, 

koumo се заr1ълЖuл със собс111Вснuя cu n10Ва1)ен kораб-nанфул 8 cpok on1 
10 g11u ga omnлaBa go Несебъ1) u Анхuало (in Mexenbre et Lasilo), omkъ

gemo ga зakynu чрез Д:Жо8анu Po~uo uлu nруг om uмemo на Генуезkаmа 
общuна ме!-) u cмokuнu, kamo за 8ceku kaнmap зanлamu no осем злаmнu 
бuзанmа. Десет gнu nogup n108a, ako koлuчecmВomo не било gосmаmъ
чно, mряб8ало ga се omnлa6a go Созопол със същия kораб (cu1n dicto 
ligno in Sizopoli) за gоnъл8ане1nо на kолuчестВоmо go 80 kaнmapa. За 
Bceku заkуnен мoguu 6 Созоnол па nлamu no 1 nepnep u 6 kapama, а за 
оня, koi.imo не се uзмер8а 8 мo~uii, а в kaнn1D.p - no 8 злаmнu kapama на 
kaнmap . Ako не моЖ:ел ga uзnъл11u nоръчl{а111а, Пuempo Лонго ~nрябВало 

ga on1u9e В Ilесебър npu kонсула (in Mcx.cnbre et ire apud consulem), за 
ga noлy\.1u cъgeiic1118ue npu uз11ълненuе llD. Възл0Жена111а му nOJ)Ъ\.1ka. 11

•• 

Уnомена8анеn10 на генуезku kо11сул ВъВ Влt1защuя 8 npegeлu111e на Бъл-
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га~uя граg Несебър е eguн uзkлючumелно интересен u 8a.Jkeн фakm, 
koumo nokaз8a раз6uтuе 8 благоnрuяmна nocoka на omнoweнuяma на 
Българсkоmо царсm8о с Генуезkаmа penyблuka . 

Голямата морсkа бumka В Босфора на 13 феВруарu 1352 г . заВършu
ла с noбega на генуезkаmа флота наg meзu на Венецuанцumе kamaлaн
цume u 6uзaнmuiiцume. Позuцuяmа, koяmo генуезцumе зае~u сnрямо 
Вuзанmuя 8 сkлюченuя на 6 мaii 1352 г. 11 3 gого8ор ясно nokaз6a, че me 
уgър:Жалu блестяща и много 8аЖ.на noбena, koяmo не само ykpenuлa 
noзuцuun1e uм В Босфора, но no същес1n80 ги наnраВuла u nълноВласm
нu zocnor1apu на черноморсkuя басеuн . УgърЖанаmа noбega била nogn
лaineнa u с Ва..Жнu gunлoмю11uчecku xogo8e сnрямо mypцume u Българс
kо1nо цu1)с11180 , koun10 oбeзne\.1tiлu бла2осkлонно omнoweнue на n8em 

~ ~ 
cuлu спрямо 2енуезkаn1а noлu111uka u 111ър20Вuя. 

В на\.1ало1110 на марm 1352 2. бuлu uзхар\.1енu gocma cpegcm8a за „npa
meнuч.ec11;;8omo, koe1no ~рябВмо яа бъgе uз11раmено npu uмnepamopa 
на Загора (a1nbaxuta n11ttenda ud I1np~ratoi-em de Zagoi·a), в cъcinaBa на 
koe1110 8лt1з~u l{apлomo Сnuнула, Тома !le Магнерuu и Д.Жаkuно ge Кас
mелано (mou учасm8ал u 6 nъ1)8omo npameнuчecm6o В Бълzарuя nрез 
ноемВ1)u 1351 i. ). Особено 8нuманuе е бuло оmgелено на облеkлоmо на 
n108a nраmен11чес111Во, за koemo бuлu nоха1)ченu nо-голямаn1а часm on1 
cpegc111Ba111a. 111 Сuнхронносn1111а на geiicn1Buяma u оmбеляз8анuяmа в 
~okyмeн111u1ne nоз8оля8аm ga се устаноВu, че еенуезkоmо nраn1енuчес
т8о fJO бълzарсkuя цар И8ан Алеkса11яър е отnъmу6ало на 16 мар1n 1352 
z. с 2але1)аmа на Сuмоне ЛеkаВела u е npucmueнaлo 8 Несебър на 18 
март. 11

[; По 6сяkа Вероmност 0111n1yk n10 се е omnpaBuлo kъм 'Гьрно8о -
eguн обuчuен маршрут, uзn<>лзВан често nрез XIII-XIV 8. npu nъmy8a
нuя1na 0111 Царuграg go бългаJ)Сl\аmа cn1oлut\a и обра111но . В 0111208ор В 
Пера no-l{ъc110 е 11рuстuzнмо u бълzарсkо npameнuчecn1Bo . На 2 маu 
135~ 2. зu еgна on1 cъnpy2t1111e на npa111eнuцume 0111 Загора (pi·o una 
mu11crL1111 a111baxatorum de Zago1·a) б1~лu nr)uiomBeнu konpuнeнa nелерu
на, oб1ut1111a с ku:Жt1 , l<оЖен ko:tl<yx Ll 111anka ()111 чер8ено kaguфe. 111• Малk{) 
no-kъcl-I(>, n1)еЗ B111c>1)an1a nОЛ(JВ11на на мaii за Бълzарuя замuна..\о ноВо 
mpe1110 генуезkо n1)a1neнu\.1cc111Bo , 8 със111uВа на koen10 ВлL1зилu оn1ноВ<; 
l{арло111() С11u1~)'Ла, Тома ge Ma211ep11u и Д1l<<.1Jcuнo ge Кас111елано . 11; Цeлtl
ine, 8ofJet1u111e n1)e206<>pu u f)СЗ)'Л111а111u 0111 JJазмененun1е бълга1Jо-генуе
зku npa111e11u\.1ecn18u през 1351-1352 2. не са оmразенu в нuino е~)uн 0111 
noc111u2нaлu 111e no нас uзBopu . З::~ mях мoza1n ga бъ~аn1 uзразенu няkоu 
npe~noлo:1keнuя Въз основа на c111paHU'-lllU nаннu. 

Пperiu l1cu\.1ko, очеВugно е, \le България е бuла необхоf:)uма kaino лоя
лен nар111нъор с оелеп uзхранВnне1110 на многоброiiнuя им фло111 u Boi..ic
ka. 01n f)руга с111рана, me са се с111ремелu ga ykpenяm c6ou111e noзuцut1 
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от nолиmичесkа и mъргоВсkа глеgна moчka В българсkumе земи. Учре
gя6анеmо на Венециансkо kонсулсmВо с лоgЖа 6ъ6 Варна nрез 1347 i. по 
силата на сk.лючения българо-6енециансku gогоВор, 118 изглеЖgа е било 

nослеg8ано om съзgаВанеmо на генуезkо kонсулсmВо и лоgЖа 8 Несебър, 
за koemo cBиgemeлcmBa nо-горе анализирания gokyмeнm. То6а може ga 
се смя1nа за голям успех на еенуезkаmа gипломация и за поgобряВане 

на оmноwенияmа меЖgу Българсkоmо царсmВо и Генуезkаmа републu

kа слеg рязkоmо uм Влошаване по офuцuален nъm през 1317 г. Чрез лоВ
kа nолиmиkа и gиnломация генуезkия пogecma на Пера и особено 

аgмuрал Паганuно Дория kос6ено Вплитат България (Загора) 6ъВ Boii
нama за ПролиВumе u я nре6ръщаm 6 c6oi.i gобър nарmнъор и съюзнuk. 
KakBa kомnенсацuя е получил 6 замяна на mo6a цар ИВан Алеkсанgър 
моЖе само ga се гаgае. В поряgъkа на рабоm11а xunomeзa, koяmo npeg
cmoи ga бъgе аргументирано gоkазана, би могло ga се преgполоЖи, че В 
преgелиmе на ТьрноВсkоmо царсmВо през 1352 е. оmноВо са Влезли юЖ
ночерноморсkumе ераgоВе и kpenocmu Axmonoл, Васuлиkо, YpgoBuзa u 
Созопол. ОmВоюВанеmо им от Византия nрез 1364 г. 11 9 6 резулmаmа на 
noxoga на Йоан V Палеолог (1341-1391) поgсеща за moBa. 

АkmиВизацuяmа на бълеаро-еенуезkоп10 cъmpygнuчecm8o В на6ече

рuеmо на биmkama 6 Босфора u nogup нея засягало инmepecume на Ве

нецuя В бълеарсkumе земu. EgBa лu е случаuно, че Венециансkаmа фло
та начело с Марино Фалиеро akocmupaлa 6 Нukопол. Heuнuя1r1 пpegBo
gumeл се срещнал myk с бълеарсkия цар ИВан Алеkса11gър u на 4 okmoм-
8pu 1352 г. nолучuл om него грамоmа-nuсмо. В нея mou изразил благора
зполоЖенuеmо си kъм Beнeцua11ckama реnублиkа u нeuнume nogaнuцt1 
и kъм uзnpau.\aнurne om неu•1а с111рана 11})а111енuчесmВа , а СЪU.\0 Jnaka с 
k.леmВено oбeu\a11ue nom6ъprruл eapa11цut1111e за сuгурносm u безоnеч

носn1 на Венецuансkаmа mъ1Ji(>Buя, „съ2лас110 gогоВора u kле1118аmан, 
koиmo gал n1)ез 1347 е. 1 -11 То6а е u nосле~нuяm gokyмeнm, koumo cBuge
meлc1116a за аk111иВнаmа nозицuл на Бълzарсkоmо царсmВо ВъВ Bouнama 

за Пролu8u111е. То се стремяло ga заnазt1 gобриmе си отношения kakmo 
с 2енуезцun1е, maka и с 8енециа11циmе. Но gaлu maзu gBoi.icmBe11a пoлu

n1uka е заf)о8оляВала амбицuи111е на gBeme съперничещи си морсkи и 
mъреоВсkи сuли? То8а е eguн Въпрос, koun10 nоне засега не моЖе ga 
получи заgоВолиmелен оmгоВор. 
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IV. 
ПОЛИТИЧЕСКА ИСТОРИЯ НА ДОБРУДЖАНСКОТО 

КНЯЖЕСТВО (СРЕДАТА НА XIV - НАЧАЛОТО НА XV ВЕК) 

Историята на самосmояmелноmо феоgално 8лаgение В ДобруgЖа 
nрез XIV 8. , наричано ДобруgЖансkо gecпomcm6o uли ДобруgЖансkо kня
Жесm8о, gълго Време Вече npu8лuчa 611uманиеmо на българсkumе, ру
мънсkumе u gруги чуЖgесmраннu учени. 121 В резултат на moзu несmи
х6ащ uнmepec u на изguренuя 6 nослеgно Време nисмен и археоло2ичес
kи маmерuал реgица Въпроси от негоВаmа ucmopuя бяха изяснени или 
nocmaBeнu no ноВому. МоЖе ga се смята безспорно, че moBa самосmо
яmелно Вла~енuе е резултат от paз6umиe1no на процеса на феоgалнuя 
сепаратизъм 6 българсkаmа gърЖаВа В наВечерuеmо на mypckomo заВ
лаgя6ане на Балkансkия noлyocmpo6. 'i2 

Към cpegama на XIV 8. , ko2amo за nръ8 nъm ДобруgЖансkоmо kня
ЖесmВо със cpeguщe Кар8уна, се пояВяВа 6 nолиmичесkия ЖuBom на 
Балkансkuя noлyocmpoB, се разuграВаm няkои събития, kои1110 В 2оля
ма степен npegonpegeляm негоВаmа nо-наmаmъшна исmорuя u съgба. 

Избухналата Въ8 Вuзанmuя граЖgансkа Воuна меЖgу Йоан Kaнma
kyзu11 u nри8ърЖенuциmе на малолеmнuя император Йоан V Палеолог 
проgъл.Жuла gълео u 8 проgълЖение на шесm 2оgини (1341-1347 г.) Въ8ля
kла ВъВ Вихъра cu u gpyгume балkансku страни. ПослеgВалаmа чумна 
еnиgемuя (1347-1349 г.) uмала огромни размери и 6 значumелна cmeneн 
намалила населенt1еmо на Балkаниmе. Поя8uла се е911а нова noлumuчe
cka сила - османсkиmе турци. Om набези за 2рабеЖ me преминали kъм 
nocmeneннo и mpauнo за8лаgя6ане на Балkансkия noлyocmpoB. Първо
начално me се ycmaнo8uлu 8 kpenocmn1a Цимnе (1352 г.), а със заВлаgя
Ванеmо на Галunоли (1354 г.) си осигурили сигурен броg за nрехВърляне 
на n1exнume 0111pegu om Мала Азия на Балkа~-1сkия noлyocmpoB. Набира
ла ckopocm u yнгaJ)Ckama еkсnанзuя kъм Въmреwносmп1а ita полуосm
роВа . УВлече11u В разnри nомеЖ!)у си . б[4\kaнckume Bлancmeлu нямали 
ясно разбиране за слоЖнаmа и onac11a обс111ан0Вkа, koяmo се съзgала. 

През nролетn111а i1a 1345 г. noлumuчeckt1яm реЖuм В l~apuepag изnа
gнал В n1e.Жka kpt1зa, koяmo се gълЖала n1)ef}u Bcuчko 1Ia негоВаmа поч
ти пълна Bъ11i.uнo-noлumuчecka изолация и на лuncama 1Ia социална ono-
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ра Вътре В cn1paнama. Слеg kamo nрез юнu 1345 г. на nомощ на Иоа11 
Канmаkузuн оmноВо яошъл 8лаgеmеляm 11а Смuрненсkuя eмupam Уму1) 
nawa, nол0Женuеn10 на цapuгpagckomo npaBumeлcmBo рязkо се Влоши
ло . Енергuчнumе geiicmBuя на 6oiickume, nрея6о:Жяан.u om ~Bai'1ama В 
Заnаgна Траkuя u Pogonckama област gaлu за kpamko Време uзkлючu
mелнu резуЛ111аmu . ЕВен.mуал11аmа намеса на mърно6сkuя цар ИВан Але
kсанgър (1331-1371) на cmpaнan1a на царuграgсkото npa8t1meлcm80 no 
cuлama 11а nocmuгн.amomo nрез 1344 г . сnоразуменuе било nаралuзuра

но само с eguн ygap на УмуроВuте nълчuща~ me наnаgналu ю:Ж11объл
гарсku111е 111epumopuu В облас111umе Траkия и Загоре, uзВършuлu В mях 
много разорения u ornBлekлu голяма nлячkа. 

На 7 юлu 1345 г. съюзс11а111а армия i-1a Йоан Kaн1nakyзu11 tl YмyJJ 
nаша 1)азг 1Jомuла npeg cmeнu111e на бeлol\iopckama kpenoc1n П~pt1111u1J 
(Бypy-2 1) nrJ ) самос111ояmелнuя бъл2а1)сkt1 Влunетел Момчил u него8а111 <1 
ripy:Жuнa . l le20Bon10 Влаgенt1е в Pogoncka111a обласn1 u Зana~] H<l ггpakU >I 
npeмu11UJ\O l~ 1)ъu,е111е на Йоан I<u 11111akyзuн . С гuбел111а на Мом 1.1uл-юнаl< 
цapuiµancko1110 npa6umeлc11180 загубило с~1uн cBou gобър и n(>слеg0Ва-
111елен съюзнuk В борбата cpeuty i1:oa11 I<анmаkузин. I:! 

1 

Слея yбиiic1118on10 на мezagyka Aлckcui.i AnokaBk (15 ю,\и 1345 i. ) Н(l 

чело t1a цaJJиipu~ckoтo nраВи111слс11180 зас111анала мai.ikan1a i1a i1оан \ ' 
Палеолоz - uмnepamput\a Анна CaBoi.icka. Makap u ga би1\а наn·ь,\110 оче-

• • 

Вuяна n1paiuчнama бeзnOMOU\HOCm на Цapuzpag в борбаn1а срещу vloa11 
Канmаkузt1н , Анна CaBoi.icka еI1ергuчно се заела ~а npeonoлec Bънu1н<> 
noлun1uчcckan1a uзолацuя, но c'hзgмa1na се на Балkа1~сkuя noлyocmpo{~ 
обсn1ано8kа не благоnрL~ятс111Вмаусnеха 11а xogo6eme u: на i-1euнt1я onu111 .. 
ga cnc'-1eлu за съюзнuцu османсkиmе iny1)цu енергично се nреnречил И<>-
ан l{aнmakyзuн; i1a 8оgене1110 11а борбата срещу него mя 11е мо:Же~\а }J a 
разчun1а нun10 на българсkuя цар ИВан Алеkсан~ър , koiimo nрспnоче1\ 

па бъnе nact18eн зрumел 8 разВръзkаn1а на Buзaнmиiickan1a граЖ~ансkа 
ме:Жnуособица, ниn10 nъk на с1Jъбсkuя kpuл Сmефан Дуu~ан , k<)t1n10 се 
стремял ga uзnолзВа насmаналt1mе ВъВ Вuзанmия усло:Ж11енt1я , за ri ~1 
уВелuчu още n0Be'-1e mериmория111а на u без 1n0Ba rnBъp!le неес111 <' <.: n18ено 
уголемената cu gърЖаВа. 

П1)u о\1е1)111алш11а се наnъ~\НО безnерсnсl\.mиВна Bъi-1tt1нn-nn,\t1111и1.1cc 

ka <>бс 111аноВJ{а и r..1ncpampиt\u А1Iна CaBoucka нanpaBu.\a ou\c 11яk<>1\l<< 1 
~1иnЛ():\<1(1111U\.Jec l<.u хоп а . HeU1-1l1J11(.~ ()11Ulllll ~)U 11 })l1Влече M(.l.\():.1.Зtli.ickt1 111e Jl1YJJ 
цu на сВоя с111ра1 1а нai.i-noc,\e 11ocn1u211aлt1 t\<'Лl11a си: n 1)~З ,\я111t)1110 i 1 ~ 1 

13'16 г. Ita 11с>мощ на цapuгpa~1ckc> tno nf)<lRl1111eлcm60 g<>tt1~\u 6 000 <.:cл~1:zk)' 
kckи i11yJ)t\U 0111 Cl\1up11eнckt1я t>мu1)a111 nug n 1)cg8onun1eлc111Bo111<) на Cn-
1)yxa11. Л1\U 8rvтec1110 !la Вляза111 В c111ъ1\k1 1!J8t-> 11иe с Йоuн I<<.i11 111 a l<yJu1 1, i11t· 
npe~1 n<)\i (\Л\1 ~)а нахлуят В юJ\<ноб1>л2арсl<t1111е nреgели , 0111 kъ~)е1110 ни~µ<1-
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бuлu богата nлячkа, а на Връщане 01nmaм onycmowuлu u без moBa ony
cmoweнama оkолносm на Царuграg. 1 24 

HcnocpegcmBeнo слеg n1oзu несnолучлu6 onum за изnолзВане на Во
енна сuла на ceлgЖykckume mypцu, uмnepampuцa Анна CaBoiicka усmа
ноВuла gиnлoмamuчecku kol1makт с kнmkecmBomo (apxoнmam) на Ба
лuk, koiimo uмал за сВоя сmолнuна kpenocтma КарВуна. По Bcuчko uзг
ле:Жgа, че KapByнckomo kнтkест8о, маkар u насkоро ga се бuло обосо
бuло kamo самосmояmелно Влаgенuе, е nреgсmаВляВало из8естна nоли
mичесkа сuла, ako не В paмkume на Балkансkия noлyocmpoB, то nоне 6 
Черноморсkаmа област u Добруg:Жа. 

EguнcmBeнo разkазът на Йоан Кантаkузин cBugeтeлcmBa за nъp
Bama nроя6а на млаgоmо kня:Жесm80. 1 2r· Имnераmрuца Анна CaBoucka 
„uзnpamuлa npan1eнuчecm60 npu Балuk архонm на Кар6уна (М7tаЛ.(каv 

\ - - )1 ' 
'ttva 'tOV KapfXuva apxovta) с молба ga u nомогне". ПpameнuчecmBomo 
на цapuгpagckomo npaBumeлcrnBo успяло ga сkлони 6лаgеmеля на Кар
Вуна ga се оnълчu срещу Йоан Канmаkузин: Балuk uзnpamuл В nомощ 
на Цapuzpag „браmяmа cu Tcogop и Доброmuца, koumo Bogeлu хuляgа 
оmбранu Воuниkа". Устано8е11umе В kрая на лятото на 1346 г . Boeннo
gunлoмamuчecku 6ръзku ме:Жgу цapuгpagckomo npaBиmeлcm8o u Бали
kоВоmо kняЖесmВо могат ga 6Ъ$JШn okaчe<.:m8eнu kamo peгucmpupaнe 
на не20Ваn1а 01nносиmелна noлu111uчecka самосmояmелносm ; те беле
Жаm начало1110 на аk1nиВна111а му роля 6 ucn1opuяma на Черноморсkаmа 
облас1n и Добруg:Жu, 8 ucmopuя1na на Балkансkuя noлyocmpoB изобщо. 

Засmаналun1е начело на 111азu 6oiicka Бaлuko8u братя „npeмuliaлu 
nрез граgоВ~1nе, .. Разnоло:Же11u kpaii Черно море" u ги nоgkа11яли ga се 
omмemнarn om Иоан Канmаlсузuн и !la npeмuнam на страната на цa
pu2panckomo npaBurneлcmBo. 0111 mo6a kpa111ko c6ege11ue лuчu, че npu~J
BwkBuнemo i1a 6oi.ickama на I<a1)6yнckuя apxoнmam kъм Царuграg е ста
нало no cyu1a nрез uзВесmнuя ЧСJ)Номорсkи nъm Варна - Анхиало (По
морие) - Созопол - Axmonoл - Mugu.я - Царuграg. 'IЪi.i kamo мapwpy
mъrn на Bouckama 6 nо-еолямаmа cu част е мuнаВал nрез Влаgянаmа 
om ТьрноВсkоmо царство Чер11оморсkа обласm, mo no Bcuчko uзглеЖ
gа, че npu!lBu:ЖBaнemo на maзu Boucka nрез nосоченаmа mepumopuя е 
станало със съгласuето на цар ИВан Алеkсанgър. ТоВа koc6e110 c6uge
meлcm8a за Васалнumе оmноwенuя ме.Жgу БалukоВото kнmkecm6o u 
1'ьрноВсkоmо царсmВо. lipи nремuнаВанеmо cu nрез Buзaнmuuckume чер
номорсku граgоВе g8амата братя на Балuk uзглеЖgа не са nocmuгнaлu 
kakBumo u ga е ycnexu 8 с6оя111а агиmацuя В nолза на цapuгpagckomo 
npaBumeлcmBo . l{oгamo npuc111uгнaлu В Царuграg, те бuлu npue1nu ,,с 
~олямо блаzоразnоло.Женuе u nочиm" om uмnераmрица Анна CaBoiicka. 
-~а ~а уяkчu още nо8ече съюза си с Кар8уна, „mя омъ:Жuла gъщсряmа на 
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.., 
мегаgуkа AnokaBk за Доброmица и io назначила за cmpameг на ромеис-
kаmа Boucka". 

През есента на 1346 2. , m8ъpge ckopo слеq сВоята Женитба, Добро
mица, koмymo било nоВерено kоманgВането на gоВеgения om него и 
брат му ompяg om 1 000 Boi.iниka u цялата Boi.icka на цариграqсkоmо 
npa6иmeлcm6o, се отnраВuл на noxog срещу Йоан Кантаkузин. Пър6о
начално mou nраВuлно насочил сВошnе усилия за nре6земанеmо на сmра
mегичесkи Ва:Жнаmа kpenocm Сuлuм8рия, koяmo била npegмocmиe kъм 

Цариграg . Йоан Кантаkузин Възло:Жuл отбраната u на npomocтpa
mopa Фаkрас, koii1no имал zолям Военен оnит. Като npeg8ogиmeл на 
nо8ерената му 8oiicka Добро1nuца nоkазал из6есmна неопитност, kо

ято се gълЖала cnopeg Йоан I<aнmakyзuн на то8а, че mou „не nозна8ал 
mамоu1ниmе места и kоманr1Вал лошо". Проmостраmорът Фаkрас gал 

сра:Же11ие на Boi.1ckama на цapt12pagckoт110 npaBuтeлcmBo В оkолносmи
mе на СuлимВрt1я . Доброmuца съсре~}оn1очuл kома11g6аната om него 
армия, nо-голяма1nа часm 01n koяmo бuла на kоне, „8 ро8о8е, mес1-1uни u 
лозя'' . ТоВа 11с u gало ВъзмоЖ.11осm В xoga на боя ga се разгърне и тя 
nреmърnяла nъл1iО nора:Же11ие, nонеЖ.е била обkръ:Жена: малцина on1 
нея били убиn1и В станалото сра.Женuе , „а noBeчemo били х8анаmи В 
плен, kamo само малkо на бpoi.i ycneлu ga избягат"; онези om nле11ени
mе, koи1no билu nо-знаmни били изnра1nенu В заm8ора, а осmаналиmе, 
слеg kато били разсъблечени, били nуснаn1и на сВобоgа. Самият Доб

роmица egBa успял ga се cnacu чрез бягсm6о от nолесра:Женuеn10 u без
славно се за6ърнал 8 Цари?раg ; nър6она~1ал110 mou останал за изВесm
но Време n1yk зaegr10 със с8ояmа съпруга. IIезаВисuмо on1 mo8a, че Доб
роmица претърпял me:Жko nорюkение още 6 nъp6ama биmkа и не onpa
Bgaл Възлаганите му наgеЖ.gи 1ia спаси1nел на цapuгpagckomo пра6и
mелст8о, императрица Анна CaBoiicka nроgъл.Жuла ga nрояВяВа kъм 
него изkлючи1nелно голямо Внимание, kocmo мо:Же ga се обясни с пози
циите, koumo moii заел cpeg ~111олична111а аристоkрацuя. По gyмumc 

на Йоан Канn1аkузин, Добро111ut\а moгal~a бuл y~ocmoe11 от нея „с nояо
баВаща111а му nочи1n". 

Taka или u11аче , обВързВан(~1110 на '1J)хон111 Балuk с Buзaнn1uuckama 

имnсрuя, kak1110 1110Ва се BuЖ~Ja on1 no-нn111amъwнama му история, се 

оkазало с големи nослеgицu зu него801110 \J:..iз8umue В noлt11nичecko , ma
ka и В църk0Вно-kул111урно 01111i(>tueнuc ; 111<) сло:Жuло on1пe\1an1ъk Върху 
него6аn1а noлuзnuka u орис11111ацuя. 

Още В kрая на 1346 г. А1111а CaBoi.icku nосmаВила Дoбpon1ut\a за ар

хонm на eguн om малkоmо ZJ)agoBe, kou1110 nрuнаgлеЖалu на цapuгpag
ckomo npaBumeлcmBo - Mиgu}!. С 1110Ва J11я не само още Веgнъ:Ж peгucm

pupaлa голямата cu благосkлонносm kъl\1 него , но и му поВерuла В ръце-
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~е kpenocm, koяmo имала изkлючиmелна Ва:Жносm nри борбаmа срещу 
Иоан Канmаkузин. Тази борба се nриблuЖа6ала kъм сВоя лоzичен kpai.i. 

На 3 фе8руарu 1347 г ., nоgпомогна1n 01n cBou nриВърЖеници, Йоан 
Канmаkузин Влязъл В Цариграg. ДългогоRuwнumе му усuлuя се уВенча
ли с успех. Toi.i бuл ~ризнаm за uмnepamop kamo gал сВояmа gъщеря 
Елена за cъnpyia на Иоан V Палеолог . На 13 маu се със1nояла mър:Жесm
Венаmа kоронация на ноВuя Buзa11mui.icku uмпераmор. За ga лсгumuми
ра напълно npaBama cu Върху цapuipagckuя mрон, Йоан Канmаkузuн 
(1347-1354) се обя8uл за „gухоВен брат" на починалия Анgрониk III (1328-
1341) и „общ баща" на Йоа1~ V Палеолог u coбcmBeнume си gеца - за 
глава на maka оформuлоmо се 6лagemeлcko ceмeucm60. 1 2c С moBa се сло
Жuл kpau на 9ълzozogиwнama Buзaнmui.icka гра.Жgансkа Воuна, koяmo 
ВъВляkла ВъВ Вихъра си Всичku бaлka11cku gър.ЖаВи и самосmояmелнu 
Влаgения. 

EguнcmBeн уnра6иmеляm на Миguя архонm Доброmица не само че 
не признал nocmuгнamomo 6 Царuграg споразумение, но и omkpumo се 
оnъ~чuл cpeu\Y uзВърwенаmа промяна; moi.i не nо:Желал ga се nоgчини 
на Иоан Канmаkузuн u самоВласmно Вла}Jеел и уnраВляВал nоВерения 
му граg и него8аmа оkолносm . l{amo събрал оkоло себе cu значителна 
Вoiicka, наречена om Йоан Ka111nakyзuн „многобройна рuзбоuнuчесkа gру
Жuна'', Добро1nuца наnаgал и ограбВал оkолниmе граgоВе u no mози на
чин причuняВал не малkо злuнu 11а насел<111uеn10 им. По Всичkо uзгле.Ж
~Jа, че нe208un1e Вое1-~ни gei.icn18uя са се о~µаничuли в Черноморсkаmu 
облас111 u moi.i е nроя8uл crnp(1м e;.k 9а c1)З!J <.t ~ J e и обособи самос1n(>яmелно 
8ла$Jснuе 6 11enocpegcmBeнa блuзос111 !-)О самшnа Визан111иi.iсkа столица . 
ТоВа nоло:Ж~нuе на нещата съu\есmВуВмо om феВруарu go ю11u 1347 г ., 
mъu ka1110 Иоа11 I<.ar11nakyзu11 ) „11pun1uc11 t1111 on1 9ругu nо-нале.Жащи pa
бomu", nър801-~ач.ално не обръu~ал Внu]'у1анt1е на с6ое8олuяmа на ynpaBu
meля на Muguя. Но mъu ka1110 !-l ei.icn18t1яn1a на Доброmuца npuf)oбuлu 
засmрашt~.mелен xapakmep u no съu\ес111(~0 i1ogpuBaли ycmoun1e на Bлa
cmma на Иоан l{aнmakyзuн, 1noi.i се n1)uнy$Juл ga uзnpamu cpeu\Y Mt1guя 
(~oi.icka no суща u no море. Oбcagama на г1)апа се затегнала. Ho8okopo
t1нcaнuяm uмnepamop mрябВало лично ga се намесu : mou ocn1aBuл 'за 
~.nраВиmел на Царuграg сина ct1 gecnom Мануuл u kamo Взел със себе cu 
1'1оан V Палеолоz, nоmеглuл на noxog с1)ещу Мugия. Туk Йоан Ka1-Imaky-
• t1•-1 nо8ел npeгoBopu с Дoбpomut~a> yBeщaBai.ikи го „ga му се nоgчuни u 
flE1 му пpegage граgа". Сmруп8анеn10 на 111akaBa голяма Boucka np~ crne
t1t11ne на 8лаgянаmа om него Muguя nоkазало на Доброmuца, че Всяkа 
c1)n pomu8a е излиu1на; moi.i сkлонuл J-1a yBeu\aнuяma на Йоан Kaнmaky-
1u 11 u му npegaл граgа ka1110 110 Bcuч.ko uзгле:Жqа му е nоста6uл няkоt1 
111)~~16ари111елни условия, за kot1n10 uмnepa111opъm не отбелязва нищо, 
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но Все nak намеk8а В сВоя мемоарен разkаз : „Имnераmоръm го уgосmо

ил с nоgобаВаща блаzосkлонносm и гршkа за gocmoлeneн и zo нареguл 
-1. k " 1'1"' мe.Jl\gy nо-изmъ наmиmе ромеи . ·· 
ПребиВаВанеmо на Доброmица 8ъВ Вuзанmия изzле.Жgа е nроgъл.Жu

ло go смърmmа на неzо6иmе братя архонm Балиk и Teogop, koиmo има
ли за столица на 8лаgянаmа om тях област Кар6уна. Като terminиs 
ante qиem на Влизане на Доброmица 6 наслеgсm6ениmе му npaBa Върху 
KapByнckomo kнmkecmBo mряб6а ga се смята 1360 z. Тогава moii се 
сnомена8а kamo неzоВ самосmояmелен Влаgеmел 8ъ6 Връзkа с усло:Жне
нumе оmноwения с генуезциmе) усmаноВuли се В няkои kpenocmи 11а 

gyнaBckume устия. 128 

През 60-me zoguни на XIV В. nолоЖениеmо 6 eBponeiickuя Юzo-uзmo

k mBъpge много се усло:Жнило . ГлаВнumе събития засегнали също maka 
Черноморсkаmа област и ДобруgЖа. През 1364 z. Buзaнmuiickuяm uм

nepamop Йоан V Палеолоz орzанuзuрал noxog за nре6земане на бълzap
ckume черноморсku zpagoBe и kpenocmи. Слеg неусnеwна обсаgа на 1-Iе

себър мcJkgy gBeme Воюващи с111ра11и бил сkлючен мирен gогоВор. i tн Ме

:Жgу6ремен110 унzарсkияm kрал Лauow Beлul{u nрез npoлem1na на 1365 z. 
наnаgнал с zол.нма Boiicka Bиguнckomo царс1n80 на ИВан Срацимир (1356-
1396) u за kpun1ko Време успял gu го npeBзet\1e. 1 io През зuмаn1а на 1366 z. 
Йоан V Палеолог оn1nла8ал с kopaбu no Черно море и Дунав за yнzapcka
ma столица Бу!-')а , за ga Bogu nрегоВори с yнzapckuя kрал. Hezo8omo 
заВръщане било заmруgнено nopagи npenяmcm8ияma, съз}lаВанu му on1 
българсkuя цар ИВан Алеkсанgър, koii1110 с основание се боял om сkлю

чения yнzapo-6uзaнmuiicku съюз. През същата zоgина 2рафъ111 на Са-

6оя Aмegeii VI nomezлuл om Венеция на kръсmоносен noxog срещу myp
цume. Целта му била те ga бъgаm npozoнeнu om Балkа11сkuя noлyocm

po8. Ako nърВоначално АмеgееВиmе рицари успели ga omBoю8am Гали

nолu om турците (cenmeмBpu 1366 z.)) BnocлegcmBue no 8нуwение 11а 
Анна CaBoucka me насочили сВоиmе geucmBuя срещу българсkоmо 
Черноморие, за 9а мozam ga ocu2ypяm nремt1на6анеmо на Йоан V Пале
олоz 01n 6лаgенuя om унzарциn1е Виguн kъм Царuграg no Дунав u Черно 
море. Фakmuчeckи om анmиmурсkи noxogъ1n на Aмegeii VI CaBoiickи се 
nреВър11ал В 311mибълzарсkи. 131 В исmорияn1а на България В еgин съgбо

носен за нея ncpuog yнzapckan1a оkу11ацuя на Bиgи11ckomo царс1nВо и 
AмegeeBa1na оkуnация на гра~JоВе 01n бългuрсkоmо Чрноморuе uмалt1 

kpauнo Bpeg11u nослеgицu. 
Слеg nроgъл.Жumелна no!-")io1110Bka В Цариграg граф Aмegeil VI Ca

Boiicku nо111е2лuл на noxog cpeu\Y Бъл2uрuя i-ia 4 okmoмBpu 1366 г. с нa

mo6ape1-1ama си на 14 kораба Boiicka. ПърВоначално заnаgниmе puцapt1 

nреВзели с обсаgа Axmonoл, сл~g ko~1110 слеg nроgълЖиmелна обсаnа Вле-
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злu В Созоnо,\ u Сkафиgа. После слеg еgна сра6ниmелно неgъл201nраiiна , 
но ~JОбре органuзuрана обсаgа, на 21 okmoмBpu 1366 г. nреВзели Несе
бър. В същuя не11 nаgнала u kpenocmn1a Анхuало, В koя1no бил насn1анен 
2ар11uзон. 

Слсg изВес111ен c>1ngиx, koumo бил uзnолзВан за лечение на ране11иmе 
tt з<~ 11ogzo11106ka нu 11<>-11amamъwнuя noxog срещу mъp110Bckuя цар !llBa1-t 
Алеkсанgър , AмegceBama флоn1илия оmноВо nome2лuлa на noxog. На 25 
()kmом8µи 1366 z. тя се намирала npcg сmениmе на Варна. Onumъm за 
nре6зе~1ане на тази cmpan1e2uчecku Bwkнa kpenocm не само че не яал 
J)eзyЛJ11am , но npu щурмуВанеmо на kpcnocmma Галата бuлt1 nлс11енu 
rnpuмa Вugни зanaf.)нu рицари om страна на бъл2арumе, gърЖани om 
111ях 8 nлен В kpenocmma ПроВаgия. Heycnexъm nринуgил Aмegeu VI 
CaBoi.ickи ga С<>н9uра nочВю11а за nоВеЖпане на npezo6opи с mърноВс
kuя цар И8ан Алсkсанgър. Пър8оначално kamo nocpegнuцu npu Воgене-
1110 на npezoBopume било изnолз8ано npameнuчecmBomo от 12 gywu -
Жu1neлu на Варна. Слеg nроя6еноmо om с1nрана на цар ИВан Алеkсан
~1ър съ2ласие за 6оgене на npe208opu 2раф Aмegeii VI CaBoi:icku изnра-
111ил на 29 oki11oмBpu 1366 z. 8 Тьрно6о сВоя офuцuална gелеzация. 

д<)С111u2нали no Варна, Aмegee8t1me puцapu се намиралu В нenocpef1 -
r111Beнa близс>сm с Влаgенияmз 11а gccno1n Доброmица. Makap и !-"fa раз-
11<)ла2ал с голяма 8oi.icka u с gобре ekиnupaнa флоmа) Aмegeii VI Ca8oi.ic
kt1 11е pиckyBru\ ~а nреВърне moзu Влаf)е111сл В cBoii Враг. По gиnлoмamи
'tt•cku nъ111111<>i.i се unumaл (uз~лсЖgа nc> Bн)'lueнue на npugpy.Жa8aщu111t· 
,'(> Buзu11111u'i.it\t1 ) !JU 6ugи kakBa е noзt1t\t1я111a на gecn<>111 Дoбpon1t1t\3 u 
!l•l,\t1 111ou н~ м<>1k~ ~а cъgeuc1116a no ll.}Ik<.1kъB начин за съзgаВа11е1110 11<1 

11<> блui<>n {)t1>1111 ни и nо-лесна t1ъзм0Jk~1ос111 за nремuнаВане1110 11а 8uзuн-
111 t1 ti<: kt1я t1J\111 e1)<.1111<>p om Вuйt1н nрсз Дoб1)u111uчcBume Bлa!JClIUJI kъм Цu 
1 ltl2()'1!J . 

lie ~t<>Же qa не 11~1nра6и Вnеча111ленt1е , че nъpBomo неофuцu3.J\НО npa-
111<.!11u\1cc111B<> с с111а11ало mоч1-10 на 9 нoe1\.tl3pu - В gеня, В kou1110 ДJl<t111on1u 
<l 1t•pлt>t1 се за8ърнuл (>m Търново Въ8 Ва1)11а u qонесъл nъp6u111c Becn1u 3<1 
111>('208ори111е , 6ogeнu с бъл2арсkuя цар. МеЖgу meзu npezoBopu u npe2<J
(~<•J>urn~, n<>Ве~1е11и с Доброmица, е същ<.\сmВуВала без съмнение Връзkа u 
B·i11t11\,1oзaBucul\1oc1n . KakBa е бuла inя U\e nol{mke koнkpen1нo1110 им разг
лt·Ж~1ане. 

Ila 9 ноемВрu 1366 z. би~\ платен е~ин флорuн на няkаkъВ си гръk, 
k()?on10 Амепсi.i V[ изnраmuл npu пecnon1 Доброmица (ad Desb1·odicza111 
d<·s1)otu111 ). 11 ·~ То6а npameнuчec111Bo е имало неофициален xapalt1nep и ti 
\\t'J\11лo rJa nof} 201118u официалното npai11c11ичecm60 . 

1 Ia 11 Н<>емВ1)u Венецианецъ111 lla8eл, Jl}JeBorJaЧ нu ipuфa, зakynuл 
В1»(~ l~UJJ11a ~111)и лucn1a xapmuя и еgно tt1t1tt1e мастило за nt1cм<.1111a ) kc>t1-
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то Aмegeii VI Възнамеря6ал ga нanuwe. Същuя1n gен няkаkъВ cu 2ръk 
на gBa лucma наnuсал на 2ръцku nucмama, koumo 2рафъm nреgназна
чuл за gecnom Доброmuца (Desbrodice despoto). 133 Тези nucмa no Bcuчko 
из2ле:Жgа бuли отнесени В същия gен om офuциален npameнuk на 2pa
фa,koiimo наел за целта еgна лogka kpaii Варна. С нея оmnътуВал за 
cmoлuцama на Доброmuца Калиаkра (ариd Cailliaberia versus 
Domburdiz). 13 1 КаkъВ е бuл резулmаmъm om meзu nре20Вори не е много 
ясно. Из2леЖgа, че gecnom Доброmuца не е uмал Желанuе ga cъgeucmBa 
за ycnewнomo nремuнаВане на Йоан V Палеоло2 npegи ga е узнал за 
оkончаmелната позиция на t\ap ИВан Алеkсанgър. Ло2ично е ga се смя-

1nа, че меЖgу gBaмama бъл2арсku Bлagemeлu също no moBa Време е uмало 
gиnлoмan1uчecku koнmakmu, ос1nаналu нeзacBugemeлcmBaнu В uзBopu

me. 
Ме:ЖgуВременно 2раф AмerJei.i VI CaBoi.icku uзnолзВал npe20Bopume, 

за ga зa111Bъpriu още nоВече cBoun1e noзuцuu u nреВзел kpenocmume Емо

на U l(uзяk . ТоВа разбира се бuл XOg , С kOUП10 Се целяло ga Се okaJke CUЛHU 
Bъзgeiic111Bue Върху mърноВсkuя цар, за ga npoяBu nо-2олямаmа omcmъ

nчиBocm. 

Еgно от усл0Вuя111а за no-нamamъwнomo Воgене на npe20Bopumc 
npu moBa nолоЖенuе бuло снемането на oбcagama на Варна om Aмege

eBume puцapu. Графът се съ2ласuл ga 20 uзnълнu, ръkоВоgен 2лаВно on1 
обстояmелсmВоmо, че зuмаmа насmъnuла mBъpge рано u moBa не gа
Вало Възмо:Жнос1n за nо-нататъwно Воgене на Военнumе geuc1n6uя. 

Тъй kато В резултат на Воgениmе nре20Вори е било решено още В 

kрая на ноемВри 1366 2. ga се nponycнe Buзaнтuiickuяm uмnepamop ga 
nремuне nрез Бъл2арuя, mo Aмegeii VI om110Bo се akmuBuзupaл В сВоиmс 
gunлoмamи\.1ecku xogo6e. На 29 ноемВрl1 1366 2. В Несебър npt1cmu2нaл 
няkаkъВ оръЖеносец на gecnom Доброmuца (cuidam scutiffero dicti 
Dombu1~dicz) , koumo бuл щеgро Възна2раgен (сu2урно за gобрите Вести, 

koumo gонесъл) от намиращия се myk 2раф Aмegeii VI CaBoiicku с 30 
злаmнu nepnepu с мeceмBpuiicko тегло. ~ зс; I-Ia същия gен бuл uзnpameн 
няkаkъВ nратениk от Aмegeii VI В Калиаkра npu gecnom Доброmuца. ~:н. 
По нареЖ~1а11е на графа тогава за Buguн 11pu 6uзaн1nuiickuя uм11ера

тор заминал с еgин npeBogaч и ТреВернеi.iс. Вместо обаче ga се отзо

ват ВъВ Buguн заеgно с npugpy:ЖaBaщt11ne еи gВама балuс111ерuи , те 

бuлu npuнygeнu ga npecmoяm 29 янu 8 с111олuцаmа на gecnom Доброmu 

ца Kaлuakpa В очаk8ане на npuc111u2a11en10 на Bизaнn1uiickuя имnера

mор Йоан V Палеолое, 1n.e. 1ne се заВър11алu egBa на 27 gеkемВри 1366 е. 
- nem я11u nо- l{ъсно om oфut~uaл11ama gелсеация, koяmo nребuВаВала В 
Тър110Во u 8оgела npe20Bopu с цар ИВа11 Алеl{санgър u се заВърнала на 22 

gеkемВри, а n106a означава, че npee0Bopun1e са nриkлючuли ycneu1н<> 
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nреgния gен. 137 Л. В. Горина npegnoлaгa, че „Вра:Жgебнаmа nозuция, зае
та 01n gecnorna на ДобруgЖа, nonpeчuлa на Bизaнmui.ickuя император 

безnреnятсmВено ga nремuне 111epumopuяn1a на Българuян. Тя смята, 
че Добротица неслучаiiно е заgърЖал В Kaлuakpa ТреВернеuс, npe6oga
чa и g8aмama балuсmерuи. t J~ 

Вероятно ВъВ Buguн uлu В ТьрноВо Buзaнmuiickuяm имnераn1ор Йоан 
V Палеолог е nрегоВарял u с българсkия цар ИВан Алеkсанgър no peguцa 
Въпроси, koи1no npegcmaBляBaлu npegмem на cnop меЖgу gBe1ne gър
ЖаВи. Относно тези npe208opu В течение е бuл gърЖан и gecnoт Доб
ротица. За xoga uм u за nocmи211amume В резултат на тях сnоразуме-
11uя uз8естна информацuя ga8a писмото на бан Пеmер Хuмфи, mога
Ваwен ynpaBumeл на за6лаgянаmа om унеарциmе Buguнcka област, ~о 
kралица Елизабеn1а on1 15 anpuл 1367 2. В n10Ba nucмo се изВесmяВа, че 
меЖgу Йоан V Палеолог u цар ИВан Алеkсанgър бuло nocтu2нamo тai.i-
110 съ2лаmе11uе, cnopeg koemo Buзaнmuiickuяm uмnepamop обещал ga 
~Jage на Bлawkuя BoeBoga BлagucлaB-Bлauko 180 000 флорина. В замяна 
11а mo8a Bлawkuяm Boe8oga щял ga nреВземе Bugu11 u ga го npegage на 
t~ap ИВан Алеkсанgър, koumo щял ga gage на Buзaнmuiickия uмnepamop 
111ри epaga - Нессбър, Анхuало (Тохум-Поморuе) u Варна. Пopagu onac-
11ocmтa, koя1no наgВuснала наg Buguн, банъm на Българи.я молел неза
fi<1Вно ga му бъgе оkазана Воен11а nомощ. 139 Всъщност Вkлюч6а11еmо на 
81\awkuя BoeBoga ВъВ Военно-gunломаn1ичесkата uгра nреgста8ляВа 
C'!JUH ноВ момент с ВаЖно зна\1ение. 

Прu раз2леЖgанеn10 на n()Bcgcнuen10 11а gecnom Доброmuца 8 съзgа
л11111а се обсn1ан0Вkа ~nрябВа па се обър11е 8нuманuе на нлkолkо фakma : 
1) сnоразуменuеmо за nponyu.\a11e на Йоа11 V Палеолое nрез земumе нn 
'1\i,JJ110Bckomo царс1nВо u Дoбpyg}l<aнckon10 kнmkecn160 е бuло nocmui-
1101110 още 11а 21 gekeмBpu 1366 i.; 2) Aмegce8ume npameнuцu меЖgу 21-
23 !JCkeм8pu са бuлu nри Добро111uца 8 Kaлuakpa и са nресmояли myk 29 
g11t1; 3) Buзaнmuuckuяm uмnерш11ор, с·ьnро6оgен от eckopma ~алери на 
мc~1eii VI CaBoi.icku nрисmu2нал 8 Несебър на 20 януари 1367 i. Въз 

f')C! tf>8a на Bcuчku тезu фakmu моЖе ga се смюnа, че В npoмe:Жgymъka 
0111 kрая на gekeмBpu 1366 2. go 19-20 януарu 1367 2. Bизaнmuiickuяn1 

•• 

\1мnepamop Иоан V Палеолог е nребuВаВал uзВесmно Време 8 Калиаkра 
~· tnyk е Воgил nре206ори с gecnom Доброn1uца. 140 BnocлegcтBue Bизaн-
111t1iickuяm имnераmор заеgно с Aмegeu VI CaBouckи замuнал за Созо-
11(>л, kъgemo от 23 януарu go 15 феВруарu 1367 2. Воgили npogълЖumeл-
11t1 n1>e20Bopu. 1 ~ 1 

МеЖgу8ременно ор2анuзuранаmа on1 цар ИВан Алеkсанgър aнmu-
11r:a1,cka kоалuцuя Влязла В 9eiicm8ue. Унгарцuте Временно бuлu uз1n
ock:1нu от Buguн. През фе8руарu 1369 2. n1ам Влязъл Bлau.1kuяn1 8ое6о-
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~а ВлаguслаВ I-Bлaiiko . П0Bege11u бuлu np~20Bopu за ВъзсmаноВяВане на 
ИВан Срацuмuр на npecmoлa u 8ъзВръu\а11сmо на нсгоВоmо царсn1Во. 

Като nocpegнuцu на npez0Bopu111e, Во~1енu nрез ляn1оmо на 1369 г. u 
kamo nopъчumeлu uзnъkналu Влашkuяn1 BoeBoga ВлаguслаВ u Доброmu
ца. В nucмomo cu om 29 aBzycm 1369 z. ~о бана на Бълzарuя Пеn1ър 
Хuмфu, uзnратено от Дъомоw (mам uзглеЖgа са бuлu Bogeнu npeгoBo
pume), унгарсkuяm kрал Лaiiow Beлuku ме:Жgу gpyгomo nucaл : „Hue ре
шuхме чрез nopъчumeлcmBomo на Bлaiiko Boi.iBoga u Доброmuца ga ос
Вобоguм царя на Buguн u ga му Върнем земята, npu услоВuе, че същия 
цар нu uзnpai11u В залог туk g6eme cu gъщсрu". 11 2 Пo-11ama1nъk 1110\i наре
Жgал kak ga сmане осВобоЖ~аВанеmо г1а lluguн от yнzapckan1a Boiicka. 

Yчacmuc1110 на gecno1n Дoбpo1nut\a В 111(~3u npeгoB<)pu no~ccu\a u 3(1 

намеса111а му ВъВ 6oiiнan1a cpeu\)' y11гu1)cl<t1111a okynaцuя на BL1gu11ck<>-
1no ца1)с111Во на с1111)анаmа на 'Г1~р11<)[~сkt1н t\<1µ В nepuoga 1367-1369 ~- Ak<) 
omugeм ммkо nо-gалече 8 лoiu\1ecku111c р<1·~съ:Жgенuя, n10 l\10Же~1 с ocl-10 · 
Ванuс ga ~1оnус11см , че n1oii с бL~л 6kлю\1с11 u В kомбuнацuяmа, за kоя111<> 
uзВес111яВа В nucмon10 cu 01n 15 anpu1\ 1367 г. ба11ъm на България Пеn1е 1) 
Хuмфu. П1)аВослаВнаmа kоалuцuя бuла съз~1t1~е11а nрез 1367-1369 г. u }Ieiiн 
органuза111ор бuл цар ИВан Алеl{са11~1ъ1) . 

Buзaнn1uiickuя111 uмnepa111up Йоа11 V Пn,\еолог no сuла111а 11а Bo~e11u
me npezoBopu с граф Alv1egeu VI CaBoiicku n<>1\учuл юЖночерном<>рсkun1с 
zpar10Be Нссебър, Анхuало, Cka<pu~a, Созоnо1\ u Ахтопол. 

llaceлeнue1no на kpenocn1111a Емо11а nрез npoлemn1a на 1367 z. Възс
mанало u nлc1iUЛO месmнuя zapi-1t1зo11 З:-1(,)rJHO с 11ег0Вuя yn P'lBt1n1eл - сu
на на z1)аф Aмerieii VI Ca8oucku - A111noнuii C1napwu. То се осВобоguлп 
от Bлacmma на зanagнume р11ца1)u. 14

:
1 Съu.\01110 uзzлеЖgа cmopuлu u Жu-

111eлun1e на kpenocn1ma Козяk. .. 
BapI-1a, koяmo бuла обеu\ана 01n цар Иl~ан Алеkса11~ър на Иоан \Т 

Палеолог, не му е бuла npegageнa. Тя ос1nанала uз6ecm}10 Време ВъВ Вла
~енuе i.1a Търно6сkо1110 царс11180 . Съ~Jба111а на meзu mpu kpenocn1u (Вар
на, F:мо11а и I<озяk ) В гoguнu111e нcnocpe~JC111Bc110 слеg noxo~a на Aмeriei.i 
VI Ca6oi.icku е J116ърпе uнmep<'<.:i-1a u Ba:;.k11(\, i11ъii kan10 i11e В krJaiiнa cмc
mka се <>kt1з8a111 В npcяeлun1e i-1n ~cc11<>111c111B<>n10 на Дoбpon1uL\«.1. 

От C~JllO CUll()~JaAHO pCUl(..'lill~ на тi(lJ)ll<'lJU~cka111a nnn1p11~1l)lt1l1Я ()lll 

юнu 1372 2. е u38el'n1110 , че El\1()t1U u I<<>·~яl{ i11t,гaBa Влuза,\u 8ъВ В1\аяс1111~-
1110 11а „нau-u\uc1111\t.1Buя gecno111 д<>бl)l)l11 t1t\<1" u nopagu 111с>[1а бu,\u nof)чt1 -

}1eнu на .L\.1u111}Jl>noл11111a на B(11J11u. 1 
'' 

Ilt11no R~11)113 , нun10 nъk Ем<>На u I<<>злk, 1<.oumo nрез 1372 i. са Влuз,1 
лu В npcneлu111e на Добруg:Жа11сk()m<) kн>1Ж<~с1n80, не са с111аналu 6t.1зaн -
111ui.icko Влапенuе nрез npoлe1111)1u 1ia 1367 г., а са ocma11aлu 1.3 n}Jt~~){~лu111l' 
на Търн0Всkо1nо t.\apcmBo. И J11ъu knzno 11aлt1t~e е фаk1nъ111 , \le Добро111u-
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ца е оkазал gunлoмamuчecka u Военна помощ на цар И8ан Алеkсан~ър 
за ос6обоЖgаВане1nо на Bugu1~ckomo царс111Во om унгарсkо Bлaguчec1n
Bo u за Въз8ръщанеn10 на mpo11a на !tIBaн Срацuмuр, то eRuнc1n8eнo 
nра6uлнuя оmгоВор е, че gecno1n Доб1)оn1uца kamo kомnенсацuя за 1no
Ba е nолучuл часn1 om Чер11оморсkаmа облас1n със cnoмeнan1u1ne граgо-
6е. ТоВа no Всяkа Верояmнос111 е с1nана\о нenocpegcmBeнo сле~1 29 аВ
гусm 1369 г. Тогава gccnomъn1 8kл1очuл Е1'.1она u Козяk В cnapxuя111a на 
Варненсkuя мumponoлum. 

Похопъm на Aмegeii VI CaBoiicku om 1366-1367 г . срещу npuчepнo
мopckume Влаgенuя на Търн0Всkо1nо царс11180 u yнzapckama okynaцuя 
•1а Buguнckomo царстВо (1365-1369 2.) u сВързанumе с mях Boeннogun
лoмamu\.1ecku kомбuнацuu облагоgеmелсm6алu npegu Bcuчko Buзaнmuii
ckю11a uмnepuя u ДобруgЖансkоmо kнmkecmBo; me разшuрuлu cBoumc 
~~емu за cмemka на черноморсkumе Влаnенuя на Търно6сkоmо царсmВо. 

НоВо терumорuално разшuренuе на ДобруgЖансkоmо k11mkecm80 
~JоВело go нарасm8ане ролята му kamo фakmop 8 ucтopuяma на Бал
kансkuя noлyocmpoB, kamo търсен u уВаЖаВан nарmнъор 8 noлumuчec
kama, църkоВнаmа u cmonaнcka сфера не само за Вuзанmuя , но u на 
s1pyгu noлuтuчecku cuлu. То наслеguло В Черноморuеmо ролята u тpa

iJuцuu111e на Тьрн0Всkо1nо цai)cmBo , i10 не u него6umе ВъзмоЖ11осmu. 
Дokamo бълzapckume noлun1uч~cku формацuu - 'I'ьpнoBckomo u Bu

guнckomo царс1n80 u ДобруgЖt1нсkоmо ki-1я1l{ecm80 бuлu onлcn1e11u В c80-
i1111e nроблемu nopaf)u унгарсku111а ekcna11зuя u AмegeeBa1na а8анmюра , 
tJlt }()2 01n Балkа11а османсku111с 111урцu nJ)Оf)ъл.ЖаВалu !-)а J}{ъна111 успех 
cлt•rJ ycnex. Блаzопарснuе нn сlЗояmа сuлна офанзu8а 8 Изn1оч11а Траk11я 
11J>t.'З 1368-1369 г. n1e nре8зелu RJ)Uзuc (}JH. Бунар-Хuсар), Саран111а ekлe
cut~ (!lII. l{ъpl{kлuce), Вuза u наkр(1Я OrJpu11. Onumъm на kрал Вълkашu11 u 
1ecno1n Y2лeLua ga се npomuB011<>cn1aBя111 11аВреме на нарас11ала111а моu~ 

1111 111ypцume заВърwuл с kа1nас111рофалнс)1110 nораЖенuе на обеguненu

''' ' xpucmuянcku Boiicku, със111<1Венu 0111 б·ьлzарu, сърбu , Buзaнn1uiiцu tt 
JJ>. 11а 26 cenn1eмBpu 1371 г . В бt1111kan1a k1)nu kpenocmma Чсрноме1I (go 
111. <~Вuле11граg на peka Maput\a). ПослеяВалu111е усnешнu noxogu на myp
''11111t~ В разлuч.нu nocoku npuнy~Juлu Buзa11111uuckuя uмnepamop , цар ИВан 
lllt11i1мaн (1371-1395), цар ИВан Срацt1мuр u gecnom Добро111ut,а ga с<~ 
r1J>U'it1aяm за Васали на mypckuя суЛinан със заgълЖенuеmо ga му nлa
\ttnrn е:Жегоgен gанъk - харапЖ. „Османсkаmа noбega kpaii Марица« с 
r11)nR<> се смята за „наii-zолямаn1а u uзn'ьлне11а с nocлeguцu", koяmo myp
''t!111t• уgър:Жалu npegu за8лаgяВанеmо на l~[1puгpag nрез 1453 2. 11r-

l f (• ·3a8ucuмo от нag8uc11aлama onacнocm, ДобруRЖансkо1nо kня:Жс
r11Вr) ni)egnoчeлo ga се Bnлu1na 8 ko11<pлukn1ume на Чсрноморuе1110 u f)<1 
tJt1:1l~~1 Вече за сt1ла, от koяmo заВuселu негоВumе съgбuнu. 
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ВъзnолзВа11u om уgърЖанаmа ~оляма noбega, от paзeguнeнuemo на 
балkансkиmе gър:ЖаВи и от ме:Жgуособuцu1nе, koumo разmърсВалu Вu
занmuя, В nepuoga 1371-1375 i., османсkuте турци постигнали значи
телни ycnexu В за6лаgя8анеn10 на Източна и Се8ерна Траkuя, Pogonc
kaтa област и Makegoнuя. Hau-нanpeg изразила с8ояmа трuбутарна 
за8исuмосm спрямо султана u nоела заgълikението ga изпраща ре~оВ
но nомощни Военни ompeяu Buзaнn1uuckama uмnepuя. ИзВсс111но е, че 
още nрез пролетта на 1373 г. император Йоан V Палеолог В uзnълне
нuе на Васалните cu заgълЖе11uя съnроВоЖgал султан Mypag I no Вре
ме на еяuн негов noxog 6 Мала Азия. 1-'

1
• Към 1375 г. mypcku Васали сmа

налu сръбсkият kрал Лазар, npuлenckuят Влаgеmел Кралu Mapko u Вел
бъ:Жr~сkuя ~1ecno111 l(онстанmи11 Дpazattl. 11 7 Cnopeg гocnogcmBaщomo 5 
нawan1a uс111орuография мнс11t1е kъм cъtt\n111a zor1uнa се оn111ася u Ва
сал11оn10 no~J'-1u11eнue сnрямо 111ypцu1ne на 'Гърно6сkото t\apcn1B<>. П . Ilu 
ko6 смя1nа, че ца1J ИВан llTutttмaн, „uзn,\~lttieн on1 ncpcnekI11ul~un1a на 
еgно n1ypcko нatuec1n8ue, gоб1)08олно се nо~1ч.uнил на Мура}) а , зnnълЖuл 
се ~а му gaBa nol\1ott\11a Boucka'1

• 
1 1 ~ Buз~111111 t1uckuяm uc111opuk Лu<>нuk Xlli\

kokoнriuл (XV В. ) разkазВа, че' cyt\rnaн M)'J>a~ I заВлапял Pogo11un1e u Cl~ 
оnъл'-1UЛ cpeu1,)' ца1) Шиwман , разбuл бьл2<11)umе , избил мн0Жсс111Во on1 
inяx , а g1)yiиn1c се оmтеглuлu 8 npu~yнt1Bckama област. „Шuu1ма11 , сu
нъ1n на Алеl{са11r1ър, изnра111uл nрш11ен11чесm60 npu Mypaq u сkл1очuл 
яогоВор и съюз , n1aka че ga uмan1 еяин u съtцu 6ра2 u nрuя111ел u наnра
Вuл браk, kamo яал на MypafJ ~ъщеря cu, kоято се от1\uча6ала със с8о-

„ k _,_ "1.t'• 
я1nа хубост u 11роuзх0Жgала 0111 eBpet1l{an1a, за ояmо се ож~нил.. . · 
ТоВа c8eqeнue, 6 koe1110 uма из6ссn1на не111 <)ЧНОСm, се nomBъpJkf)aBa u 
omчacn1u kopuгupa от Cuнoguka на ца1) Борил (XIII-XIV В. ) u Българсkа
mа xpoнuka от ~1ачалоmо на Х В., гпе111u се изВесmяВа за браkа 6същ
l1ост на сестра111а на ИВан 1Ilutuмaн I<~1)a Тамара с mурсkия сул111а1 1 
Мурая r. 1r·•• Въ8 Всичku meзu сВеnенuя лuncBa точна u ясна хроноло~t1я . 

Османсku111е хронuсmи от XVI В . ( Иgpt1c Бun1лucu , X1oceu11 ХасърнЖt1 , 
Сеа~}~Jеяuн и ~р.) uз6естяВаm , '-IC kъм 1376 2. Влаяете,,яn1 на Ht1konoл t1 
Силистра Шut11ман, за ga избегне nox<>$1a на mypckuя сул111а11 срещу 
ст1)ана111а l\1y, се съ~ласuл ~Ja nлau\a X<lJ)afJ:;.k и qЖuзuc. 1 1 УmВ·ьр~)ено с 
cxBau\aнen10, '-le за~~)НО с ца1) l!lBai1 ШuLt1~1nн и Влаgс111сляm 11а lluйt1нc 
komo t\a1)c111Bn ИВа11 Cpaцul\·1u1) се 11J)t11~y~Jt.1л също n1aka na n1Jt1з11ue Bъ1J
x0Be11c111Bon10 на С)rЛI11ана. 1 ~·.! В nocezutu11t1111e uзслеяВанuя се СJ\.1я111а, ч~ 
усnорея110 с n1cзu gа11ъцu яBal\Ia 8.\afJ e111(11\Ll u iocno~apя111 на Дo61)Y!J:lka11 -
cko1no ]{11яЖес111Во се npu11ynuл ~Ja n1)t1 ·~нn<) 111ypckama Върх<>В11а Влас111 
със заgълЖе11uе1110 ~а яаВа npt1 11ouc1{Bn11e nомощнu 8oucku и ~lU nлau\<:1 
хара~Ж. i :.:J 

Ako с npuзнaBa11en10 на сВ(>Я 6aca.\t1111c111 българсkиn1е 11 ос111аналu-
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те балkансku Влапетелu Временно оmлоЖuли сВоето сблъсkВане с mур
цuте, mo8a не оз11ача8ало, че те са ycneлu ga нeympaлuзupam onacнo
cmn1a on1 заВлаgя8ане. Беgа111а била там , че В поВечето случаu, у8лече
нu В с8оиn1е меЖgуособи~.u и сблъсk8анuя, n1e cяkaw забраВялu, че тур
ците се nреВърналu В наu-2олямаn1а Военна сила на Балkансkuя noлyo
cmpoB. 

У~Jобно~.о zеографсkо разnоло:Жение 11а Влаgенuето на gecnom Доб
ротuца kpau Черно море u В близост go gyнaBckиme устия съз~аВало 
реални npegnocma8kи за нег0Ваn1а noлumuчecka u стоnансkа akтuB
нocm no om11owe11ue на онези cuлu и фakn1opu , koumo uмалu реално зна

чение В mези области. Съще8ременно uзocmpeнama обсmаноВkа на Бал
kансkuя noлyocmpoB u В Черноморuеn10 u сло:Жнumе nолитuч.есku kом
бuнацuи npaBeлu 01n ДобруgЖансkоn10 kняЖесm8о търсен nарmнъор. 
Ала maзu akn1uBнocm eg6a лu моЖе ga бъgе оkачест8ена kamo mpauнa 
и Възхоgяща kонсолugация. 

Пopagu moBa, че 6 mърго8uяmа, koяmo се разгръщала no българс
kоmо Черноморuе u В npucmaнuщama i1a Долния Дуна8 наu-~оляма иг
раели 2енуезцumе, съ8сем ecmecm6eнo бuло най-аkmuВни яа бъgаm om
нoweнuяma на k1iя:ЖecmBomo uменно с n1ях. Обстояmелсm6оmо, че ге
нуезци1nе nроя6.я8али не само 111ъp20Bcku ukmuBнocm, но и сmреме:Ж: за 
Влапеене и koлoi1uзupaнe на реяt1ца 8rok11u CJ)eguщa kan10 Buчu11a, Лuko
cn1oмo u I{uлuя, В 2оляма cme11~11 съзnаВа.ло npegnocma8ku за избух8ан~ 
на koн•Pлuk111u. П1;u i110Ba BO!J<~11u111a 0111 J11ях mъpio8uя uмai\a xuщнuчc
cku и i118ъpf)e не 1)<~2ламенmt1J);1н xapak111c1). Те се cmpel\1cлu koлkomo се 
мо:Же nu8et1~ u nо-бързо ga el<cnлoa111t11>~l111 богаmuя българсku xuн111eiJ
,\n11~J . ПJ)U cъз~)tli\u111e се усл0Вt1я сблъсъkъ111 uм с gocma akmuBнuя u ам
бt1t\t1<>зс11 ~ес110111 Дoбpomut\u бuл нcuзбe;l{~I l . НегоВиn1е ВъзмоЖнuсmu 
••е бuлu за n })ен<~61)ег8ане . За CJ)nBнu111cл}10 kpamko Време ДобруgЖанс
kоп10 kняЖес111Во uз2paguлo cB<>i.i собс111Вс11 флот, koi.11110 бuл В cъcmoя
t1t1e ga се npc>1nuBon<>crnaBu llil мopcku111e cuлu В Черномориеmо. 

Taku или t1на'-1е нo1napuaл11u1ne ak1110Be 11а Антон\1о gи Понцо, из~о-
111Вя11u В l{uлuя , n<>kaз8am началото на BJ)Wk~eбнoc1nma меЖйу Генуа и 
/\с>б])уgЖа11сkо1110 gecnomcn1Bo. )Kun1eл111n на Цapu2pag Teogop от Bи
?.\Jl1uko u ДЖаkомо Сnарано 0111 Гаеmа nроgали на 2енуезеца Л11mонuо 
М<1рочелu i1a 20 <>k111oм6pu 1360 2. фuk1nuBнo с8оя kораб "СВ. Htlkoлau". 
I I1>uчul1ama за mol~a била „с111рахъm on1 nu])aтckuтe галери на гocno
fJ\IH Добро1n_uца, а също и kopaбume 11а mypцume" (pl'opter tin1oren1 
g«tlearu111 ... p11·1·at.01'Um doтini Dobrodicie ас eciam lignorun1 Тurchoi-um). •'·• 
11 ·s2леЖ~Jа nopagи същата npu\1uнa peguцa kopaбu Вместо ga се omnpa-
6я111 В 11ла8ане ос1nаналиmе зuko111Beнu В f))'l1a8ckume ycn1u~. f{орабите 
kf»\11110 nла8алu 01n Кuлuя kъм ЦaJJUZ J) '1rJ , бtiлu заgълЖе11u ga nocmaBяi~ 
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емблемата на генуезkаmа републukа. 155 Ала egBa лu u moBa гu е сnася
Вало om nupamcku1ne еалерu на gобруgЖ:ансkuя gecnom. 

Интересен е фаkmът , че голямата inъpгo6cka akmuBнocm на Кu
лuя kато прuстанuще u генуезkа kолонuя с kонсул, kypuя u лоgЖа са 
засВugетелсmВанu go 1361 е. Пogup moBa заnоч6а nocmeneннomo uзgu

iaнe на Лukocmoмo. i st1 Пpuчuнume за moBa тряб6а ga се търсят В ня
kолkо nреgnоло:Женuя. Слсg зна~1uтелноmо оmслабВане на mamapcka
тa „Златна opga" u нei.iнomo omgpъnBaнe от земumе ме:Жgу gyнaBcku
me ycmuя u pekama Буе през 50-me u 60-те гoguнu на XIV В. еенуезцumе 
се onumaлu ~а c1naнam nълн0Влас1nнu eocnogapu 11а npucmaнuщama u 
kpenocn1ume 8 gyнa8ckama geлma. Texнume амбuцuu срещнали omnop 
01n сmрана на riecnom Дoбpon1ut\a, koii1no nърВоначално Войел nupamc
ku ~ciic111Buя срещу kopaбun1c u npuc1naнuti\an1a uм, а ckopo слеg 1361 г. 
успял ga заВлапее осн0Вно1110 zснуезkо npuc1naнuщe myk - Кuлuя. 

I<D.kmo Вече бе 0111беляза110 no-eope слеg 1369 i. ДобруgЖ:ансkоmо kня
Жесn1Во успяло ga paзwupu c8ou1ne BлarJe11uя за cмemka на ТърноВсkо-
1110 ца1)сn1Во, Bkлюч.Bai.iku В npe~cлume cu \lepнoмopckume kpenocmu Вар
на, Емо11а u I<озяk. Наnослейъk бе uзразе1~о npegnoлo:Жeнuemo, че то е 
nолучuло тоеаВа от цар ИВан Алеkсанgър u kреnостта Дръсmър. 1 s7 С 
gpyeu gyмu, uменно през 60-111е zoguнu на XIV 6. блаеоgаренuе на блаео
nрuяmнаn1а за неео noлu1nuчccka обсmано8kа u akmuBнama cu noлumu
ka ДобруnЖансkото gecпomcmBo В значumелна стеnен успяло ga paз
wupu cBoume 8лаgенuя u ga се nре8ърне ВъВ фakmop, с koiimo gpyeume 
cuлu Вол10-неВолю бuлu nрuнупенu ga се съобразяВаm. 

Слеg npegaBaнemo на българсkumе юЖночерноморсku epago6e .~рез 
1367 г. on1 граф Aмegeu VI CaBoucku на Buзaнтuuckuя uмnepamop Иоа11 
V Палеолог n1yk бuло съзgаgе110 „uмnepan1opcko Bлage11ue Загора (Бълга
рия)<' - anaнwk, kou1no uмал за cpeguщe llесебър u бuл npegageн В ръце

те 11а сuна 11а uмnepamopa ~ccnom Muxauл Палеолог. ДecnomcrnBomo 
Загора е имало за cBou се6ерс11 съсеg Д<)Ul)уg:Жансkото kня1l<ecm60, ko
emo Влаnеел(> n<)2pn}1uчнurnc k1)enocn1u Козяl{ u Емона. На зanag mo гра

ничело с Влаn(~нuяn1а на mypцt1111e 8 Tpakt1я, а на ceBepoзanag с ТьрноВ
сkо1110 царс11180 . •~~. През ноемВрu 1373 г. 1116ърgе uзненаgВащо gecno111 
Muxauл Пмеолое с gBe еолемu t1 еqна ммkа kamepгu uзВърwuл мopckt1 
noxog cpeu:i.y Т1)аnезунg с наме1)е1iuе1110 ~Ja с~1ъk11е 0111 npecn1oлa maмo

tuнuя u1,„1nepa111op Aлekcui.i III l{o:r-.11iuн. Туl{ n1ou nрес1nоял nem gнu без 
ga rv10Жe ga IJcuлuзupa cBoemo 11амеренuс. JS!• l{akmo nokaз8a разВояm на 
nO-C('n1нewнun1e събития, заg moзu замисъл е стоял амбuцuознuяm u 
аВанmюрuсmuчен goбpyg:Жaнcku gecnon1 Доброmuца. Ckopo слеg заВръ
щане1110 cu om несполучлu8uя noxo!=J ~}ecnom Muxauл Палеоло~ се о:Же
нuл за ДоброmuчсВаmа gъщеря (15 ноемВрu 1373 г.). 160 СkлючВанеmо на 
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111<>зu 61Jak е бuло обуслоВено 0111 нeoбxonuмucmma Buзaнmui.ickaina uм -
11с1)uя йu уяkчu c8oun1e noзuцuu В Чер11оморсkаmа област, а Muxauл 
f l(l.\('OJ\02 па ykpenu Връзku111с cu с ~JeCn()lll Доброmuца kamo съ1ознuk () 
r11>c111eнцuume му за Траnезу119. МеЖ!-)уВременно сuлно се t1зосmрилu 
c111111ou1cнuяn1a l\1e:Жqy Тpaneзyнgckan1a uмncpuя u Венецuя. н; 1 От meзu 
(J()r11t>iнш11u 01nноwенuя не се забаВuлu ga се 6ъзnолзу6аm gecnomume 
J~()OJ)<)t11uцa t1 Muxauл Палеолое. 

01n nо9робнuя проmоkол на Венецuансkuя сенаm от 12 марm 1376 
~ . ·· се Bu:>k!=]a kakBo е било мяс1nоn10 на Доброmuца u Михаил Палеолое 
61.f~ (~~1-1ct\uaнcko-1npaneзyнqckuя kонфлukт . Нареgсно бuло на aqмupa
лia 11а 8енецuансkа1nа флота !la съоръЖu В I\.pum 10 галери, с koumo qa 
or11nлu(~a go Царuграg u myk ga npezoBapя om nозuцuя на сила1nа с Bu-
1r111111uiickuя u~1nc1)an1op. Прu n1)ояВа на ynopcm6o от негова страна 
11111}1бt~ало na се nре20Варя със султан :l\1yparJ I. Ommyk 6 zaлepu 11а Beнe
\\t1•111ckuя флоm mрябВало qa on1u!-]a111 В Т1)аnезунg , kъqemo ga uckan1 
< 1f"Jt''Jtt\<~111eнue за U\~111ume, t1a11eceнu на 8е11сцuанцumе, u uзnлащане нn 
11nзxof)t1111e no uзnpan1eнumc еалерu. 'Гъii kamo от страна на ~ecno111 
~ofi1)<>111uцa Bc11eцua11цume бt1лu nомоленu ga оkаЖат nомощ u ~ъgeiic-

111B\1t• t1JJU Bъзku\1Ba1ie1no на 1111)n11езунпсkt1я престол на не20Вuя зет qe
c r,0111 Mt1xauл Пмсоло~, mo (~<~11cцuaнcl<u111c npan1eнuцu е n1р.яб8ало g:.1 
c11.>rl~}1111, че i1e 11<>!J~JъpЖam H<"'~<>(~t1111e n \)c111e11цuu. В слу\.1аu на 0111k<1з 0111 
( ''11 1:111:.1 11а 1111Jаn~зунпсkuя ul\111~\)Шno1J ~Ja t1зnълнu 8eнeцuaнckt11ne uc-
k 111t1}1 fiUJ\ 111J<.;q6u~1t•1-i u gpyi Bu1Jt1•111n1 н~1 !lCiic1n6ue. То~аВа Beнeцuaнcku-
11ll' 111>~1111(~lillt\t1 J11р>1.бВало ga n(11111)рс.я111 l) L~<11)uepag uлu IleceбъJ) ~J~cnon1 
~1t1X,lt\,\ u па ~о Bзt~мun1 on1111ylc с e~JH[l 2(1ЛСf)<1. Тазu 2M(~f)il щялu ~а noc-
{'fJ(~~l ~1J)y2u111e В n<>X<)rfa cpeu.\Y 'l'µaneзyH!J. 

'i\();.k11111ne n1\<.1l-l<)Be на 8t~11ct\uaнцun1c t1 koмбuнat\uun1e на песnо111 
ifJfiJ)()J\1LtL\Cl u нei<>t~uя зеm не Вл~злu В rJCi.ic111Bue, nopaпu нacn1ъnuлume 

11J)(11\1t•11t1 ВъВ Buзa11n1ui.ickan1u u~1nepuя. IIa 12 аВгусm 1376 2. nongъpЖa
tt\111111 0111 гc11y_~зt\u1ne Aнgpoнt1k IV Палеолог (1376-1379) за8ла~ял Царuг-
1 111 \1 с(~алuл И<>а1t V Палеол<>~ on1 npcc1noлa. 11>:~ ИзВърu.1енuяm npeRpan1 
•• 1t1(•C'1>,\ У~}ар Върху 11oзuцuu111e на Beнeцuai1цun1e. Сmаналаmа промяна 
''f\(•Жrrn е D(J})lli\l1 '3l1paлa CЪtl\0 111aka u neiicn1Buяn1a lla Добро111uца ll 
111 1\'1}'. koun10 u без n10Ba 111(1'J>PfJe мно20 разчumалu на 6снецuа11сkа111а 
J 1(1ll\. 

(~rt(>J><.?rf c6encнuJ1111a на !1l~c kpa111lcu Buз(1111nui.icku xpo11uku nрсз 1376-
7 , •. !lf'tno111 ~1uxauл Пал<ч>,\uг бt1,\ ;1бt11n 8 Дръс1nър 0111 сВоя tuypeii 

111111._·1> ({~<~1Joяn111<> 111<")Ва е (р;.1J\1t.1лно1110 u~1e 11а Доброmuче8uя сuн ИВnн
• ' 

1 

i\.'1a111u(1u111e З(l 1110Ва no1\t1111t1чecko yбt1i.ic1n80 не са мно~о яснu. Н.я-
• t 11JJt'!Jll<)1\a?.ar11, \l<~ .,Tep1neJ) ~ Bu.il<~J<.li\ В Mt1xauл ko1ikypeн1n i1a сВояmа 
н 111В )11:1 nu1\t1111L1\1(•cka ц<~,1\" - Възkа'-1t~а11<~1110 на mp:1nt'зyн9ckuя npec-
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mол. 11>~ По-сkоро me са с6ързанu с осуеmяВанеmо на noxoga срещу Тра
nезунg и нacmъnuлume 6ъ6 Византия промени. МоЖе ga се npegnoлo
Jku, че Влаgеmеляm на ДобруgЖ.ансkоmо gecnomcmВo Доброmица u не
гоВuя сuн ИВанkо Tepmep слеg оkончаmелния неуспех на alщuяma сре
щу Траnезунg са се onиmaлu ga nomъpcяm разрешение чрез ноВо п:,ерu
mорuално разшuренuе на cBoemo Влаgенuе за cмemka на 6изaнmuucko
mo „uмnepamopcko 6лаgенuе Загора" с център Несебър. Из6ърwеноmо 
yбuiicmBo uзелеЖgа е бuло началото. Принаgле:Жносmmа на юЖ.ночер
номорсkumе бълеарсku epagoBe kъм Buзaнmиiickama имnерuя В перио
gа поgир 1376 i. 1611 nokaзBa, че намеренията на gecnom Доброmица u 
сина му не са могли ga се peaлuзupam. Нещо nоВече - om Влаgенuяmа 
uм omnagнaлu Дръсmър, Емона u Козяk, kourno оmноВо Влезли В npege
лume на ТьрноВсkоmо царсm8о, kakmo 1110Ва nokaзBam cъбumu.иrna, сВър
занu с noxoga на mypцume срещу бълеарсku1nе земи на сеВер om Балkа
на nрез 1388 г. 14 ;7 Оче8ugно е, че nрез 1376 г. ДобруgЖансkоmо gecnomc
mBo, Вплело се В koнфлukmume u uнn1puгиn1e на Черноморuеn10 u бaл
kaнckume gъpJkaBu, е uзnumaлo nъpBomo с·ыnресенuе В cBoemo 6ъзхоgя
що разВu111ие . Ako om еgна страна то е било сВързано с onлumaнemo 
му 6 мре:Жumе на Buзaнmиiickurne интриги, то от gpyia е било nлog u 
на Взаuмооmноwенuята му с 'I'ьрноВсkото царсmВо на ИВан Шиwма11. 
ВъВ Bceku случаii egBa лu е за nренебрегВане oбcmoяmeлcmBomo, че nрез 
1376 г. бъл~арumе са пogkpenuлu ВъзkачВанеmо на Aнgpoнuk IV Палео
лое на цариераgсkuя npecmoл. 168 До omkpuBaнemo на но6u uз6opu Bcuч.
ku опити за разреwаВане на зaгagkama ВъВ Взаuмооmноwенuяmа меЖ
gу Тьp1-io8ckomo царсm6о u ДобруgЖ.ансkоmо gecnomcmBo ще ocmaнam 
само В сферата на npegnoлo:lkeнияma. 

Основно мясmо ВъВ Взаuмооmношенuл111а на ДобруgЖа11сkоmо gec-
nomcmBo обаче nроgълЖаВала ga заема Генуа. Слеg загубата на Кuлuя 
генуезцumе обър11али основно Внимание на Лиkосmомо. Започнала сВоя 
6ъзхоя п1)ез 50-me и 60-me гoguнu на XIV 6., през 70-те го~Juни maзu 
генуезkа kолонuя uмала kakmo тъpzoBcku u iprokgaнcku, maka u 8оене~.1 
xapakn1e1J. Гproknaнckama 8лас1n се n1)еgс111аВляВала om kонсула, а Во
енна1nа om губернатора. На l1e2060 nog\1и11eнue uмало 8оене11 zарнизон 
u Воен11u галери. Туk генуезkиn1е koлo-..1иcn1u uмалu лоnЖа, много ~омо
Ве, сkла})оВе u })8е kaтoлt1чecl\.u t\ъpkBu. П1)ез 1366 г. myk бuл cъc1Jegon10-
ч.e11 zенуезkи флоn1, чияmо за~ача била na брани kpenocmп1a cpewy Вра
Жgебнu1nе u пupa1nckи geiic111Buя на gecnon1 Доброmuца и ga охраня6u 
оmnлаВащи111е за Цари2раg ге11уезkи kораби . Тъp206ckun1e u noлumuчc
ckun1e интереси на Генуезkаn1а penyблuka gukmyBaлu неiiноп10 уkреп
Ване В ~yнaBckama geлma. 11 

·.• 

С ноВа, още по-голяма сuла koнфлukmъ1n на ДобруrJЖансkоmо kня-
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Жест6о с генуезциmе се разгорял 6 началото на 70-те гоgинu на xrv в. 
За mога8аwнuя му paз6oii се съgърЖаn1 u сра6нumелно по-обилни сВе
gенuя 8 разлuчнu генуезku gоkументu. Още nрез лятото на 1373 2 . до
броmuца пленил галеоmаmа на 2енуезеца ДЖоВанu ПараВаня.110 Чemupu 
нотарuалнu akma, koиmo no няkаkВо странно сmеченuе на oбcmoя
meлcmBama са съсmа8ени 8 eguн u същu gен (18 cenmeм8pu 1373 г.) на 
!-]8е различни м~mа - Лukостомо u устието на РезоВсkа peka разkри-
8аm еgно от наu-големиmе nиpamcku напаgения на галерuте на Доб
руgЖансkоmо kняЖ.естВо наg генуезците. Още npegи maзu gama гену
езцumе от ocmpo6 Лиkосmомо съзgалu маона - сgруЖенuе за защита 
от наnаgенияrnа на kорабите на goбpygЖackuтe бълzарu. В nър8uя 
••отариален akm е отбелязано, че ynpa6umeляm на ocmpo6 Лukocmoмo 
1\учuано gu Huzpo е nолуч.uл от Анg:Ж:ело gc Данuелu 674 nepnepa и 19 
kapamu за съоръЖаВанеmо на еgна галера за защита на ocmpo6a от 
••<tnageнuя. Tou се заgълЖаВал ga му Върне сумата nogиp eguн месец в 
1 f(~()a . Този но1nариален akm бил необхоguм, защото нотариусът Бep-
tit•бo ge Гр k ·· в . omo, oumo съста uл npegиwнuя „бил лично пленен на 2але-
J>•1111а на споменаmаmа маона със Bcuчku c8ou нотарuалнu akmo6e, uз
Р,()111Венu от него В Лukостомо, 01n eg11a галера на Доброmица npokлen1 
BJ)~-i2 на Генуезkаmа penyблuka" (per unam galeam de Dobrordiza emulo 
1,r·r1vo Comuпis Ianue). 17 1 Спорсg Bmopuя но111ариален akm Балgаз~р Лep
kt:111u и Филuпо ge Фuлиnu В npucъcm8uen10 на генуезkия kонсул на Ли
kос111омо no ucka11c на А119Жсло ge Данuелu се заkлели ~1е на 13 сепmеВ-
11\1 1 ~~73 z. са получили от него 7 сребърни сомu, за ga бъgат обменени В 
1 Jc1)r1. Те ги nреgали срещу paзnucka на A11n1oнuo Вuланучио, koiimo mpъ-

11nJ\ за Пера „на галерата на Лukocmoмo и бил nленен със cnoмeнama-
111n ~~1Л~ра". 17

:i Cnopeg третия ноmарuален akm Фuлuпо ge Ф1iлunu 8 
•;11t1 "1.c1n6ueтo на kонсула на Лukocmoмo Паоло ge Пoguo c6иgemeлcm

' · ч~ АнgЖело ge Даниелu gал на Антонио Вuланучио 32 соми сребро 
1 • 1~r1 ~u пpegage на неzоВия баща В Пера . Когато Антонио Вuла11учи~ 
,,1.r11уВал kъм Пера със cnoмeнamama галера, бuл пленен от няkаk8а 

~JJ:1 на Добротuца, npokлem u Жecmok неприятел на Генуезkаmа 
1 r~ублt:~а. u.н~ 6сuчkи ге~уезци" (per qua.darn galean1 de Dobo1·diza, pravo 
t l"U<lt ]1 1nnn1co Сотuп1s Ianue et omn1um Ianuensiun1 ).17з Още nо-ин
t 11c"t•11 е чеm6ърmият akm , koi..imo е бил съсmа6ен при gpaмamuчнu 
~1J1011111eлcn1Ba В Черно море, nо-mочно 6 pekama Стаzнаро (Резо8сkа 

·-·k а ), (•111 нon1npuyca ДЖо6анu ge Ланzасkо „на 2алераn1а на penyблuka-
1 kо1\1~1нgВана on1 Ниkолао ГароJ.10 и n~\енена om няkаk8а галера на 
•J>oi11t1t\a, про~сm 6paz на Ге11уезkаn1а републиkа" (per quamdam 

1111 cl(: IJobo1·diza, етиlо J)l'avo Ianuc). l J1)ucъcm6aщume с8иgеn1ели са 
" \1nc 111 <1111 nлененuте генуезцu, kou1110 се намuралu 11а същата га-
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лера: ДЖорg:Жо ge Виньоло, Сорлеоно Галичеmо, ДЖо6ани ge Лumурфис, 
Mapmuн om Кафа, Мануеле ge Ба6аро gругояче Фuлun, Домuнukо ge 
Корсанеео u Д:Жаkомо Буфеkmо ge Вигоно. 174 Тазu галера е бuла разлuч

на om галерата на маонаmа на Лukocmoмo и uзглеЖgа е nринаgлеЖала 
на генуезkаmа kолонuя Кафа. Еgин gруг нотариален akm, съставен В 
Лukостомо на 20 cenmeмBpu 1373 г., е В npяka 6ръзkа с nърВиmе трu. 
Анmонuо ge Фурнеmо, граЖgанuн на Пера, зая6я6а, че е nолучuл om 
Лучuано ge Нuгро 22 сомu u 14 cag:Жu сребърни монети. Пре~uшнаmа 
k6uтанция бuла съста6ена om нотариуса Бернабо ge Гроmо, kouтo 
бuл „пленен от няkаkВа галера на Доброn1uца на галерата на Лukосто

мо) kоято nъmу6ала за Пера" (per qиanda1n gaJeam Dobordiza supe1· ga
lea de Licostomo eиnda Peyram). 11s Cnopeg разглеgанumе gоkуменmи kъм 
cpegarna на cenmeмBpu 1373 г. g6e генуезkи галери (egнama на Лukoc 
mомо, а gpyгama на Кафа) били нanagнamu и nлененu, koгamo са nъmy

Baлu kъм Пера om галерите на Доброmuца. Om Всичkи enumeтu, kou
mo са ynompeбeнu сnрямо Добротuца, наu-сuлно uзразяВа отношение

то kъм него, че е станал „npokлem u Жecmok неnрияmел на Генуезkа
та penyблuka и на 6сичkи генуезци". Зaчecmuлume наnаgенuя на гале

рите на Добруg:Жансkоmо kня:ЖесmВо наg генуезku mъpгoBcku u Воен
нu kopaбu, усло:ЖняВанеmо на 1nъpi0Bckиme Връзku с Добруg:Жа и gол

ноgунаВсkите земи, нecuiypнocmma на Връзkаmа на Пера с Кафа u Лu

kocmoмo nokpaii българсkия мopcku бряг и uзобщо самата Boiiнa В Черt10 
море npeguз6ukaлa силно бeзnokoiicm6o gopu 6 меmроnолияmа. ВъВ Връ

зkа с 6ou11ama cpewy Дoбpomut\a и за уре:Жgане на nроmиВоречияmа с 
имnераmора на Траnезунg om Генуа бuл изnраmен специален npame
нuk Анn1онuо Houmopaнo. 176 Om съхра11енumе gokyмeнmu не е ясно ka
kBo е c1nopuл n1oii, ала nроgъл.ЖаВа11еmо i1a Военнumе geiicmBuя само no 
себе cu е gocma nоkазаmелно. 

МеЖgуВременно Венецuансkаmа реnублиkа, с kоято gecnom Доб

роmuца nояgър:Жал goбpu u akJ.11иBнu noли111uчecku u mъpгoBcku Взаu

мооmноше11ия, побързала ga npoяBu силен интерес kъм разиграВащu
mе се В Черно море събития. Сенатът 11а реnублиkаmа на 18 юлu 137 4 
2. нареguл 1-1а аgмuрала на ПролиВumе Пuempo Моче11иго, що1nо eg11a 
от не20Вите галери незаба6но ga omnлa6a за остроВ Тенеgос и оттам 
за Царuграя, „за ga goбue ноВини за генуезцuте om Пера и за Bouнama 
с Доброmuца (guerra Dobrodice) и за gpyiи ноВuнu om nосочениmе обла
сmu", m.e. за Цари2раg, Черномориеmо и Добруg:Жа. Връщането на mа
зи галера ВъВ Венецuя трябВало ga сmане Възможно наu-бързо u no 
нau-kpamkия nъm. 1 77 Добруg:Жансkо-генуезkия1n kонфлиkm 6 Черно мо
ре 8 нukakъB случаii не моЖе ga бъgе xapakinepuзupaн kamo еgна мест

на и ограничена no обсег Воuна; mou инmересу6ал не само 6енецuанци-
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rne, но и Buзaнтuuцume и mypцume. За съЖаленuе В goceia uз8ecmнume 
u ·36opu moii е бuл отразен eguнcm8eнo 8ъ6 Beнeцuaнckume u ieнyeзku
rnc gokyмeнmu. И moBa egBa ли е случайно - Венецианцumе и zeнyeзцu
rne са бuлu наii-заuнmересоВаниmе страни В gаgения случаii. Инmерес
••а е реаkцияmа на генуезцumе om Пера и Кафа. Вместо ga npekpaтяm 
(i<>еннuя koнфлukm, me решuлu не само ga се зaщumaBam, но и ga no8e
gum akmuBнu Военнu geiicmBuя срещу разВuхрuлuя се българсku gec
nom. Bogeнemo на 8ouнama срещу него изцяло бuло noemo от 2енуезkа-
1nа kолонuя В Кафа. Тя разnолаzала с по-големи финансоВu u Военни 
6ъзмоЖносmи, имала onum u gостаmъчно cuлu. В nepuoga om 12 ok-
111<)MBpu 1374 г. go 31 аВгуст 1375 2. cnopeg CмemkoBogнama kнuга на 
К~1фа no Време на ynpa6лeнuemo на koнcyлume Аiiмоно ge Грuмалgи и 
}\Жулиано ge Kacmpo били съоръЖени п1ри Военни галери, nocmaBeнu 
11t)!'J kома119Ванеmо на Mapmuнo ge Mapu, Паоло ge Реза u J{uлuko ge 
J•«Jзa „зараgи Bouнama с Доброn1uца" (causa guerre Drobodize; occaxione 
gt1er1·e Deb1·odize). 17

il Разхоguте за eku11up0Bkama на meзu галери, за за-
11лаmи и nрехрана на моряцun1е u Boi.i11иt,ume, за разлuчнu nonpaBkи и 
BcяkakBu gpyiu нуЖgu бuли огром~-1и. Bcuчku 111е бuлu за cмemka на kо8-
чсЖничесm8оmо В l{афа. За ga бъgаm uзnлa1neнu се налоЖuло nрез 1382 
е. па бъnе нало:zkен 3% gанъk Върху В11оса u износа на cmoku npu търzо 
fk:kama размяна меЖgу генуезkumе kолонии Кафа u Лukocmoмo. 1 1~ 

През 1375 i. избухВа оmноВо Венецuансkо-генуезkаmа Boiiнa, koяmo 
t1мала за cnop Проли8umе и техния kлюч - ocmpoB Тенеgос. Тази Воuна 
nроgъл:Жuла go 1381 г. В неuния xog били Вплетени no eguн uлu gруг 
t1~1чин също maka Вuзантuя, Траnезунg, османсkиmе mypцu u Добру
g:Жuнсkоmо gecnomcтBo. Възлов момент ВъВ Bouнama се оkазало сВа
лянеmо на Aнgpoнuk IV Палеолог от npecmoлa (1 юли 1379 2. ) u Възkач-
6с111еmо оmноВо на Йоан V Палеоло2 . Генуезциmе В Пера билu обсаgенu 
11<) суша и по море, ала храбро се оmбраняВали nog pъko6ogcm8omo на 
с6оя nogecrna Лучuано ge Нигро, koU.1110 uзВесmно Време бuл kонсул на 
Лukocmoмo u имал gобър 8oe11Cl"1 onиm. В биmkama kpaii Босфора (29 
сеnmемВри 1379 2.) ~енуезkия1n аgмuрал Hukoлo gи Mapko уnърЖал no
бe~Ja нari обеguненuя флоm нu Венециu1-1цumе, 8uзaнmuuциme, rnypцu-
111t~. бъл2а1)umе и gpy2иme uзn10\1нonpa8<)cлa811u (emulos Venetos, Grecos, 
1'et1cros, Bиrgaros et alios orientales legi cl1ristiane contrarios). 11$ '-' По Bcuч
k() личи, че myk nog българи 111рябВа f)a се J)азбираm iaлepume на gec
t\<)111 Дoбpo1nut,a, Взели yчacn1ue В moBa Вюkно сра:Жение . В kpau11a сме-
111kа uзxogъm на Bouнama бил решен В мopckama бun1ka kpau J{uog:Жa 
(2 1 юни 1380 г.), 8 koяmo Взелt1 учас111ие 2е1-1уезkи 2алерu orn Пера и l{а
фс1, меЖgу koumo и 011сзи , kои1110 n1ряб6ало ga Во~яn1 Воuна111а срещу 
J~()бpomuцa. Мирнuяm gого801) , сkлючен В Торино при nосре~1нuчестВо-
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то на граф Aмegeu VI CaBoucku на 8 a6iycn1 1381 2.) белязал noprokeнu
emo на Венеция ) koяmo се заgълЖuла ga 0111cmъnu ocmpoB Тенеgос u 

в '" 1 kонmрола наg npoлu ume. v 

Ме:ЖяуВременно В Черно море nро~ълЖаВала Bouнama на zенуезцu-
mе cpewy Доброmица. Изnращанеn10 11а npameнuцu om Кафа go Лukoc
moмo с 02леg яа gонасяm ноВuнu за нezoBomo nоло:Женuе, а също maka 
u на балuсm~ ~рез лятото u есента на 1381 i. 1

ti i nogceщa, ч.е ocmp0Bъn1 
на gyнaBckama geлma nроgълЖаВал ga бъgе застрашен от наnаgен; . 
Съ~е6ременно ~pu om ~алериn1е на Кафа, kоманg6анu om ДЖ.орg о 
Сnuнула, Козмаел Грuло u Паоло ge Реза , nрсз 1381-1382 2. nроgъл:ЖаВа
лu ga nampyлupaт В Черно море. 1133 'l'ъpioBckume kopaбu, kouтo mръ~
В~и от Кафа u Лukocmoмo бuли eckop1nupaнu от 8ое11нu , за ga бъgаm 
uзбе2наmu kak8umo u ga е наnа~енuя срещу mях. ТоВа сmруВало gocina 
ckъno на npecмemлt1Bиme 2енуезцu. Ckopo nogup сkлюч.Ванеmо на мuр
нuя gогоВор в Торино ynpaBлeнuemo на Ге11уезkаmа penyблuka npegnpu
eлa реwиmелнu мepku за уре:Ж~а11еmо на сВоиmе оmноwенuя с gъp:Жa-
6un1e от Черноморuеmо. „ 

На 7марm 1382 2. 2енуезkt1яm gоЖ, СъВеmъm на cmapeuwuнume, 
Военната слуЖба u СлуЖбаn1а за упра6ленuе на Романuя u Черно море 
във Връзkа със съз!-)алоmо се nоло:Же11uе ВъВ Buзaнmuuckama uмnepuя и 
Черноморt1е1110 Възло:Жuлu на 110Воuзбранuя пogecma на Пера Лоренцо 
Д:Же11~11uле , ноВоuзбранuя kо_11сул на I<афа Барmоломео gu Яk~бо и н~ 
inpuмa сnециални npameнuu,и Пuen1po Лe1)kupu) ДЖулuано ge Kacmpo 
Aнmo11uo ge ГаВu rJa nроуч.а111 (sct1\1ko u ~Ja ~cucmByBam съобразно uнmc
pecun1e на l)C11yблuka1na. Ге11уезцt1111с се и11111ересуВалu om nоло:Женuе
mо ВъВ Buзaн111ui.ickuя имперu111орсku ~Jl)Ol) u оmношенuя1nа н~1 Buзaн
inuя с n1ypckuя султан Mypng I, защо1110 uko 1\apиzpag nonagнeл В нe20-
Bume ръце, zоляма onacнocm заnлаwВала zенуезцumе om Пера. Необхо
guмо бuло npameнuцume ga разберат kak cmoeлu нещата с онезu koлo
нuu на Генуезkаmа penyблuka В Романuя и Черно море, kou1110 се намu
ралu 6 състояние на Boiiнa с gобру9:Жансkuя gecnom Доброmuца u mpa
neзyн~ckuя uмnepamop Aлekcuu III Комнин. 1 " 1 Досега не са on1kpumu 
gоkуменmи) koиmo ясно ga поkаз6аm kakBu са бuлu резулmа111uте om 
~kmuBuзaцuяma i1a zeнyeзkama ~unломацuя, особено no omнoweнue на 
Добру~:Жансkоmо kнmkecmBo . ИзВссn1но е, '-le са бuлu пocmuzнamu uз
Becmнu ycncxu В уреЖgанеn10 на оmноu1енuяп1а с Вuзанmuя, mypцu111e 
u Tpuneзyнgckan1a uмnepuя. 1 ' :. Лоzu\1но с ~а преgnолоЖuм , ч.е са бuлti 
npoBc~ieнu npezoBopu u с gecno111 Дoбµo111ll\.\U, kou1110 са uмалu uз8ecn1e~ 
nоло:Жun1елен резулmаm . Обс111оя111елс1118<>1110 , ч.е goceza Все още. не ~.а 
omkpu111и cBerieнuя, koun10 ga nоl~азВш11 111Jоgъл:ЖаВане i1a Военнun1е qcu
cтBuя norit1p 1382 z. е argu111entt1111 ех silentio В nолза на mеза111а , че l~ 
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uмemo zлаВно на mъp20Bckume инmересu на gBeme cmpaнu е бuло noc
mu2нamo Временно noмupeнue. Hяkou Венецuансku geiicmBuя nokaзBam , 

че 2енуезkаmа mър20Вuя В земumе, koumo nрuнаgлеЖалu на gecnom До
броmuца оmноВо се аkmuВизирала. 

На 8 юнu 1382 г. Венецuансkuяm сенат обсъguл gokлaga на сВоя 
1:10Воназначен баiiул В Цapu2pag Сuмон Далмарuо) koiimo съобщавал, ч.е 

ie11yeзцume om Пера обяВuли обща забрана ),за Всяkа лuчносm u pog , 
koumo omuBam В земumе на Доброmuца(( (ad partes Dobrotice). Тя В 20-
ляма cmeneн се отнасяла go Венецuанцumе) koumo mъpiyBaлu В земu
r11е на Тана u Черно море и kъgemo u ga е gpyzage u мо:Желu ga gocma
({яm разлuчнu хранu om meзu земu. Petueнo било ga се uзnpamu пpegc

r11aBun1eл В Ге11уа , koumo ga uз1)азu npe!) gоЖа npomecm срещу забрана-
111а u ga ucka нeiiнomo наu-сkорошно 0111меняне. Bcuчko moBa mрябВало 
~1<1 goбue nuсмена форма u norJиp n10Ba ~а бъgе uзВесmено на Be11eцua11-

\\ume В Романия. 1 ~ ·· Мо:Же ga се npegnoлo:Жu, ч.е слеg nocmu2нamo с Доб-

1>umuца споразумение за ВъзобноВяВане на n1ър20Вияmа В нe20Bume зе

мu, 2с11уезцumе решuлu ga ус111а110Вяm пълен монопол. ТоВа Вероя111но е 

бuло npogukmyBa110 om gBe осноВнu nричuнu : 1) no силата на go20Bopa, 
сkлючен В Торuно, на Венецианцumе се забранявало В проgълЖенuе на 

f1Ве 2oguнu ga uмam gocmъn В Черно море, а moзu cpok uзmuч.ал u npeg 
тях mрябВало ga се nocmaBu нова бариера; 2) npu насmъnuлиmе усло.Ж

ttенuя на Kpuмckuя noлyocm роВ с mamapume от Copkam Кафа Генуа 
tie мо:Жела ga gocmaBя mърсеноmо Жu1no u Възмо:Жносmu за moBa cъз
flllBaлu Лukocmoмo, Варна u gpy2ume прuсmанuща, сВързанu с Добру
~1Жа u СеВерна Бъл2ария. 

Ме.ЖgуВременно на 1anpuл1384 i. 2енуезkuя1n gо:Ж u СъВеmъm на 
crnapciiwuниme uзпpamuлu on1208op go Венецuансkuя сена111 относно 
,,<.·лучая с Доброmuца" (facto Dub1·otice), 8 koi.imo препоръчал на 8eнeцu

rattt\ume uзВес1nно Време ga се 8-ьз~ърЖа111 01n koнmakm „със сnомена-

11,uя Доброn1uца u нe20Bun1e зсмu" (dicti Dob1'otice et te1,rarum suarum). 
lit~зaBucuмo on1 moBa на 14 an1>uл 1384 2. Венецuансkи.яm сенат Взел 
J>Ctueнue , щото ga nроgъл.Жа6а na се насn1ояВа преg zенуезkuя gо.Ж яа 
l'\()луча6а111 npaBomo Beнeцuaнckume „граЖnани) mър208цu u kopaбu ga 
М()гаm ga omuBam, nъmy8an1 u mъp2yBa1n 6 земumе u селuщаn1а на До-

61>оmuца" (nostri cives, me1·catores et naviьria possent ire, trafichare et 
1nt•1·ca1·e in tert'iS et locis Dobrotice). 1"

7 Ako Венецuансkоmо насmояВане 
Guлo мо111u8uрано наi.i-Вече с 111ъ1)го8сku и c111onaнcku осноВанu.я, mo ге
а1уезkuя111 omkaз съ~ър:Жал В себе си kakmo стоnансkuя uнmepec, maka 
u u:}Becn1eн полиmuч.есku мо111uВ. Toii не бuл uзmъkВан В gokyмeнmume, 
ttt) nролuчаВа n1Bъpge ясно. ИзВесmно е) че Добруg:Жансkоmо gecпo1ncm

IЮ 11е само наслеguло om 1Ъp110Bckomo царство goбpume u akmu8нu 

69 



noлumuчecku u mъpzoBcku оmноwенuя с Венецuансkаmа penyблuka, но 

u 6 няkоu отношения gopu ги u gоразВuло. ИзzлеЖgа, че Венецuанцumе 

аkmиВно nogkpenяли още от 1360 г. gecnom Добротица В нezo8ama Воuна 
срещу „Генуезkаmа реnублиkа и Всичkи генуезцu", а Въ6 Bouнama меЖ

gу gBeme реnублukи за ПролиВиmе и Влаgеене на ocmpoB Тенеgос бъл

~арсkuя gecnom оkазВал npяka и kосВена nомощ на Венецианцumе. Вза

uмнаmа обВързаносm на gBeme сили nролuчала u 6 няkоu събития no
gup сkлюч6анеmо на мuрнuя go206op В Торино. То6а gа6ало gосmаmъч
но осноВанuе на генуезците ga бъgаm kpai.iнo nреgnазлиВи В сВояmа 
noлиmuka. 

По силата на Торинсkия мирен gогоВор Венецианците се заgълЖu

лu В cpok от gBama месеца ga npegagam ocmpoB Тенеgос на генуезцumе 
и ga сри11аm негоВиmе kpenocmни съоръЖения (moBa било kpai.iнo нера

зумно u no същесn160 оmВаряло лесен nъm на mypцume nрез ПpoлuBu

me kъм Балkансkия noлyocmpo6). Обаче, уnраВиmеляm на ocmpoBa За
наku Муgацо, nоggърЖан om Венециансkия баuул В Цариграg Панmале

оне Барбо , оmkазал ga изnъл11u nосmаноВленияmа на gогоВора. В nро

gълЖенuе на gBe ioguнu mou с оръ:Жuе 01nбраня6ал ocmpoBa и оmkазВал 
ynopumo ga се nogчuнu на peu1eнuяn1a на Венецuансkия ce11am. Eg6a 
nрез npoлemma на 1383 i. 1 ~1! гopguяm Ве11ецuанец npekpamuл C'ьnpon1и

Bama и npegaл ocmpoBa. Вместо ga се заВърне Въ6 Венеция, kakmo paз

nopeguлu 6ласmиn1е на Венециансkаmа penyблuka, Занаkи Муgацо „съ

оръ:Жuл и наkарал ga се Въоръ:Жи еgна Zlli\e1)a, за ga 01nuge npu Добро
muца" (ser Zanacl1ius armavit et a1·111a1·i fccit unam galeotan1 р1·0 eundo ad 
Dob1·odicam). В npegeлиme на Добруg:Жансkоmо gecnomcmBo n1oii наме
рил нageJkgнo noлиmuчecko yбe:tkuщe. IIukak не е случаiiно, че сле!J нezo
Bomo бяzсmВо npu Дoбpon1ut\a ~ену~зцu111е om Пера, nоggърЖа11и om 
сВояmа меmроnолt1я, изgалu забрана за Венецuанцumе ,,ga omuBam, nъ

myBam u mъpiyBam" 8 „земun1е на Загора, nogчuнeнu на Доброmица". 
Тазu забрана no хронология е nослеgВала неnосреgст6ено слеg бяzcn1-
Bon10 на Занаku Муgацо при Доброmuца: mou е gоwъл npu него nрез 

маu, а забраната е била uзgageнa В kрая на същuя месец uлu началото 

на юнu 1383 г. Генуезцumе очс8t1gно се боели, че ugBaнemo на Ber1eцua1-1-
цume В Добруg.Жансkоmо gecnomcmBo е моЖело ga goBegc go ноВо разга

ряне на koнфлukma. ТоВа onaceнue бuло 11аnълно осноВаmелно kamo се 
има npegBug не само guнaмuчнocmn1a ita Зa11aku Му~Jацо и нezoBamu 

нена6uс1n сnрямо генуезцumс, но и eн~pzuчнocmma 11а gecnom Добро 
muцa. Съчсmанuе1110 на meзu gBe лt1чнос111u и kоорgинацuяmа на mex
нume geucmBuя мо:Желu ga goBe~Jam gopu go ноВо uзбухВане на 6е11ецu
ансkо-генуезkuя koнфлukm. E~J8a сgна 2or1ut1a nо-kъсно Занаkи Mygaцu 
бил goBegeн ВъВ Венеция, х6ърлс11 8 за1116ора и uзnpaBe11 npeg съgа. За-
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раgи moBa, че оmkазал ga се nogчuнu u geucmBaл сВоеВолно kamo „съо
ръЖuл еgна галеоmа срещу разnоре.Жgанuяmа на Венеция, за ga omuge 
npu Доброmица" (quia arтavit unan1 galeotam contra 01·dines Venecie р1·0 
eundo ad Dobrodicam, иt est dictum) на 14 юлu 1384 z., mou бил осъgен от 
ag6okamume на Венецuансkаmа penyблuka на еgна zoguнa заmВор u ga 
зanлamu 500 флорuна. За неuзnълненuе илu omkaз се заgълЖаВал ga зa
nлamu 1000 gykaina. 1ь9 

Egнozoguwнuяm npecmou на Занаku Муgацо npu gecnom Доброmu
ца npegcma8ля6a nълна зazagka за ucmopuяma. Неза6uсuмо om moBa, 
gopu m6ъpge серuознu u aBmopumemнu ucmopuцu са се опитали ga cъ
зgagam няkаk8а Версия за нezoBama mykawнa geuнocm. Cnopeg К. Хоnф 
Занаku Муgацо не само, че }Iамерuл наgеЖgно noлumuчecko убеЖuще 
npu gобруgЖансku.н Влаgеmел, но u го nof1mukнaл ga наnаgне zeнyeзka
ma kолонuя Кафа на Крuмсkия noлyocmpoB. 190 П. Мутафчиев е значи
телно no-npegnaзлuB. Tou смяmа, че Муgацо е моЖел ga nomъpcu убе
Жuще слеg cBoemo бягсmВо от ocmpoB Тенеgос egнuчko npu Доброmuца 
u gоnълВа: „ГocmonpueмcmBomo, koemo Муgацо myk намерил, се gъл
Жало не само на нenpuмupuмomo му неnрияmелсmВо kъм Генуа, но мо
Же бu и на нageЖgume, koumo gecnomъm Възлагал на Военната onum
нoc1n на 6енециансkuя емигрант. Но тия наgеЖgи, uзглеЖgа не се on
pa6gaлu, Муgацо насkоро слеg moBa бил пленен". 191 Makap и ga не е ясно 
kak8o Всъщност е изВърwuл Занаku Муgацо npu сВоя npecmou 6 Kaлua
kpa, ясно е mo6a, че негоВоmо nребu6аВане туk е Влияело kakтo на 
(>mноше11uяmа на Доброmuца с zенуезцumе, maka и на Венециансkumе 
(>numu ga np<>нukнam оmно6о 6 Черноморuеmо u 6 земите на Добру
~1Жа11сkоmо k11я:Жесn160. Него(3uят npec1noi:i myk оmgалечuл no Време 
сkлю'-18анеmо на gогоВор мс:Жgу гс11уезцumе om Пера u gобруg.Жансkия 
Вла$1е111С1\, koc1no uз~леЖgало kЪJ\..1 1382 2. t1ещо съвсем реално. 

llеза8t1симо от oбcmoяn1eлcn16on10, че 6енецuанцumе ocъguлu Му
f1ацо, mo6a не означаВало, че 111е ycneлu ga разреwшn Въпроса за с80}1 
g(>Cmъn В българсkоmо Черно1'..1орuе u земиn1е на Доброmuца. Налuчна
rnа gоkумен1nацuя nokaзBa, че no Време на gBe засеgаl1ия на Венецuан
сkuя сенаn1, състояли се на 15 u 17 фе6руарu 1385 г. този Въпрос оmно-
6<> е бил разuсkВан. УсmаноВено бuло, че ,,ге11уезцumе om oблacmume нn 
ЛеВанmа" nречелu на Венециансkumе „kopaбu, ipaЖgaнu u nоgаницu ga 
omu8am В обласmиmе на Загора, nogчuнeнu на Доброmuца" (ad partes 
de Zagora, sиbditas Dobrotice). Тьu kamo npeguwнuя111 onum не gал pe
'iyлmam, Взело се peweнue ga се nоgно6и uckaнemo nрез генуезkuя gоЖ 
за с8обоgно nлaBat1e, mpaфuk u mъргоВия 8 земumе на Добруg:Жансkuя 
fJccnom съобразно nocmaнo6лc1iuяma на gогоВора, сkлючен В Торuно. 1112 

За оmбелязВане е, че 8 moBa решение на Венецuансkия сенаm земt1mе , ' 
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koиmo са Влизали 6 съсmа6а на Влаgениеmо на Доброmица са наречени 
Загора, m .e. таkа, kakmo Венецианците и генуезцumе през XIV-XV В . 

обозначавали България или българсkаmа gърЖаВа. Този фakm е от т8ър

gе голяма ВаЖност за разреша6ане на спорния ме:Жgу българсkаmа и 
румънсkаmа историография Въпрос за принаgле:Жностmа на Влаgени
ето на Добротица, kоето съВсем непраВилно от реgица румънсku ис

торици се смята за Buзaнmиucko, ceлg:Жykcko, gopu u румънсkо (но В 
ниkаkъВ случаu българсkо!) gърЖаВно образуВание. Разбира се, тоВа е 
еgин от многото фаkmи, kоито поkазВат , че Добруg:Ж:ансkоmо gеспо

тстВо kато nолиmичесkа формацuя е било неразgелна часm om Бълга
рия u В mерumориално , и В gърЖаВно отношение. 

Няkои изслеgВанuя Върху gokyмe1I111u на Цapuгpagckama паmрuар

шия u сВеgенuя на турсkи xpoнucrnu 01n XV В. поkазВаm, че kъм kрая на 

70-me гоguни на XIV В . отноwс11uяmа мe)kgy 'I'ьpнoBckomo царсmВо u 
ДобруgЖансkоmо gecпomcm6o се услоЖ11uлu. Причuнаmа за 1n0Ba била 
спорът за Влаgеенеmо на онези kpeпocn1u, koumo през 1369-1370 г. цар 
ИВан Алеkсанgър отстъпил на gecnom Добротица. НеизВесmно при 

kakBu обсmояmелсmВа Дръстър и kpeпocmuтe Емона, Козяk (gн. Об

зор), Про6аguя u МъглuЖ (Мuхлюз kале kpau с . AkcakoBo, Варненсkо) 

оmноВо билu Вkлючени В пpegeлume на '1Ъp1"106ckomo царсmВо . 1 ~· 3 Далu 

moBa е cma1.iaлo чрез 6оgене на Военнu geiic1n6uя или е било В резулmа111 
на прего6ори ме:Ж:gу цар ИВан Шuшман и gecпom Доброmuца - moBa е 
eguн Въпрос, koi.imo egBa лu няkога ще намери заgоВолиmелен оmгоВор. 

Еgин на!=)nис , намерен В Шуменсkаn1а k1)enocт , koi.imo мо:Ж:е ga бъgс 
gатuран ме:Ж:gу 1371и1388 г. изВесmяВа слеgноmо: „ ... посmаВен от Бо

га, аз царят на българите ИВан Шишман, сuн на Велukия цар ИВан 
Алеkсанgър, gougox В kpenocmma Шумен по царсkа работа В uмemo на 
небесния цар Хрuста. И аз, Срацо, Внуk на Beлukuя eпиkepнui.i Срацu

мир, писах тези слоВа" .194 Посещенuеmо на цар ИВан Шuшман В Шу
мен, еgна от наu-ВаЖнumе kpeпocmu, koumo са граничели с Добруg:Ж:ан
сkото kнюkестВо, egBa лu е случаuно . То е сВързано с няkаkВо ВаЖно 

събитие, kоето В нagnuca е наречено „царсkа работа<' (ЦАРЕВО ПО
МАIАНИЕ). 

Дokamo българсkuте Влапе111елu се оплитали В сВоuте интереси u 
nротuВоречия, gелели земu111е , epag0Be111e и kpeпocmume, ocмaнckun1t:' 

турци с Всеkи измuнаm gен нanpeg6aлu kъм 6ътреu1ностmа на Бал

kансkия nолуостроВ. Ckopo Време 'I'ьp1io6ckomo царсmВо и ДобруgЖан

сkоmо gecnoтcm8o щелu ga изпumаn1 mехнuте уgари. 

МеЖgу яруго1nо mрябВа ga 01nбеле:1kuм, че сnомена8ане1nо на }Jec 
nom Доброn1ица 6 по-горе цun1u1)a1-1uя 6с11сцt1ансkи gоkумен111 (>1n 15 фе

Вруарu 13R5 ~. е послеgноmо яоl{умен111ал110 сВuясmелс111Во, 8 koe1110 mou 
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фuгурура kamo ЖuВа и gei.icmBaщa личност . По Всичkо изгле:Жgа , че н~
~оВюnа смърm трябВа ga бъ9е отнесена ckopo слеg тази gama, kakmo 
npueмam nо-голямаmа часm on1 изслеg8ачиn1е. 

От ucmopuчeckama сцена изчезнала еgна om нai.i-инmepecнume, ko
лopumниme и gинамuчни личносmu, kumo се изяВяВаm В ucn1opияma на 
f)ългария и Балkансkuя полуосmроВ през XIV В. П. МуmафчuеВ eguнcn1-
6e11 gосега В нашата исторuопис се е опumал ga gage обобщаваща пре
t,енkа на нееоВаmа gei.iнocm : „l{нязуВанеmо на Добротица е 11аu-блес
mящияm nepuog В kъcama ucmopuя на ДобруgЖансkоmо kняЖесmВо. 
Сkъсало Bcuчku Връзku на nоgчиненост kъм ТърноВсkоmо царсmВо, mo 
Вече се изguгнало kamo еgна om пърВuте сили В Черноморсkата об
лnсm. Пopagu това u сnоменъm за mоя kняз не моЖ:ал mъi.i лесно ga 
:t11?асне и името му gълго Време nроgълЖа8ало ga Жu8ее 8 памеmmа н<1 
cлef)Baщume nоkолсния". t!is 

Безсnорно е, че gecпom Добротuца е бuл еgна uзkлючиmелно guна
мuчна личност. И именно пораgи това е оставил траен спомен В go
kyмeнmurne и летописите на cBoemo Време. НегоВаmа noлumuka с~ е 
)mлuчаВала с многостранносm , проява на енергичност, гол.яма koм
бt1t1amu8нocm и лunca на страх om pucka. Peeucmpupaл лоялност спря
мо mъpнoBckume царе ИВан Алеkсанgър и ИВан Шишман и Bиguнckuя 
~\11р ИВан Срацuмuр, moi.i през разлuч11u периоgu поggърЖал отноше
t111я с Bизaнmui:ickama империя, Чер1-1оморсku.я gecпomam За~ора, Тpa
r\eзyнgckan1a uмnepuя, Yнza1)ckon10 k1)алс11180 mamapcka111a Златна 

н ' " •J>fJ'1 , Bлatttl{o1110 kняЖесn1Во , 111ypt\u111~, Ве11ецuя и Генуа. Със сВояn1 а 
1k111t1Bнa noлun1uka mou не само разшu1)uл npegeлume на kнmkecmBo

rn(), но u значumелно поВuшuл noлumuчcckama му mюkec1n не само 8 
\lc1 »11uм<>1)ckama област, но u В uзn1oч.11a1na nоло8ина на Балkансkuя no

oc111poB. 01n българсkиmе Bлaf1emeлu 1nou с еguнстВенияm, kou1110 тол-
kо8:1 често и maka траi.iно фuiypupa ВъВ Beнeцuaнckume u еенуезkиn1е 
f()kуменmи на enoxama, 6 пoлuтukama на g6ете могъщи морсkи peny
блuk\1 през Втораn1а nолоВuна 113 XIV 6. Съзgал сра6нu1nелно мощен за 
l'J~мen10 флоm, тоu eguнcmBeн от Bcuчku черноморсku Влаgетели В 
IК)gълЖение на близо чет8ърт Bek се опитал ga оспорВа безспорната 
lемонuя В Черно море на нaii-onumнuтe мореnла6аmели В eBponei.ic

•rn<) среgно6еkоВие - 2енуезцumе. Makap gеi.iстВията му срещу тях 6 
1"'f1tlt\(l случаи яа имали пиpamcku хараkтер, me Всъщност nokaз8am 
Mt'Л()J110 навлизане на бълzарumе В mai.ii-1ume на мореnлаВанеmо. Име
r• t1a Добротuца проgъл:Жuло ga ЖuВее gълго 6 съзнанuеn10 н '"1 бълга
j111<•. kou1110 нареkлu Влапяl1а111а om не20 I<:apByнcka земя В ,,3емя н<.~ 
tбJJ()l11Ut,aн. Тypt\Ul11e 8ЪЗПl)\.1(~ЛLI 111<>6а }J()lll\Jeнo6aнue llD. OfiЛt.lCJ11111U, 0111 

·11,() е npot1:i 1\ЯЗt~<> u зana·!t'11(>1110 nJ)~З t~<· l{uBe111e ДобJ)У~JЖа . 1· 11 • 1'о(~,1 t• 



eguн om малkоmо случаи В нашата ucmopuя, koeamo no uмemo на eguн 
среgноВеkо6ен Влаgеmел е бuла наречена еgна zоляма област. Тозu фakm 
е не само nоkазаmелен, но u мно~означuтелен. 

От елеgна moчka на cъgбuнume на бъл~арсkаmа gърЖаВносm u на
роgност gecnom Добротuца, nоgобно u на gpyeume тоеаВашнu бълеар
сku Влаgетелu, не uзВършuл няkаkъВ значителен nogBue В борбата сре
щу еkсnанзuята на османсkuте mypцu. Верен на gyxa на c8oemo Вре
ме, тоu mърсuл npegu Bcuчko сВояmа реалuзацuя В uзмеренuята на 
тоеаВашнаmа балkансkа u черноморсkа noлumuka. 

Слеg сВояmа смърт gecnom Доброmuца бuл наслеgе~ om сuна cu 
ИВанkо Tepmep (1385-1395). В сраВненuе със сВоя баща mou не само уn
раВляВал сраВнumелно kpamko Време, но u В нau-meЖkuя nepuog om 
kpamkaтa uсторuя на ДобруgЖансkоmо kня:ЖестВо. Полученото on1 

11его noлumuчecko наслеgст6о бuло т8ърgе те:Жkо: отношенията с Тьр
ноВсkоmо царсmВо бuлu uзocmpeнu, ko1iфлukmът с еенуезцuте оста
вал неуреgен, ocмaнckume турци стремumелно нanpeg6aлu kъм Вът
решносn1mа на Балkансkuя noлyocrnpoB u разшuряВали обсега на свое
то заВоеВание, млаgото Влашkо kняЖес111Во започнало ga nрояВяВа ac
nupaцuu kъм Добруg:Жа, на сеВер om g)'11aBckuтe устия оmноВо се на
guеала n1amapckarna onacнocn1. Само оп19елнu фakmu са остаВuлu сле
gа В nuсмениmе uзBopu u Въз основа на mях mрябВа ga се ВъзстаноВu 
общuя xog на cъбumuяma, koиmo В kpauнa cмemka goBeлu go лukBugu
paнemo на Добруg:Жансkоmо kнmkecmBo kamo самосmояmелна бълеар
сkа noлиmu\1ecka формация. 

МеЖ~JуВременно nрез 1386 i. ieнyeзkama gunломацuя nрояВuла го
л.яма аkmиВ11ост В npeioBopume с ноВuя goбpyg:Жaнcku gecno1n, mypc-(( т 
kuя сулn1ан Mypag 1 u Влаgсmсля на mamapckama ,,Златна opga ох-
mамъш, с koumo penyблukama яълео Време бuла ВъВ ВраЖgеб11u оmно
шенuя. Bogeнemo на аkmиВна mъреоВuя на Балkансkия noлyocmpoB u 
Крuм u cmaбuлuзupaнemo на noлun1u\1eckume nозuциu 11а генуезцumе 
изuсkВалu ypegeнu Взаuмооmношенuя. Ckopo реnублиkаmа сkлючuла 
мирни go20Bopu с mpume gър:ЖаВu. Hau-нanpeg бил оформен gоеоВоръ~ 
ме:Жgу Генуа u Добруg.Жансkоmо kнmkecmBo. ТоВа станало на 27 маu 

1387 2. 1111 

Генуезkаmа gелееацuя бuла съсmаВена от ДЖо6анu ge Мецано, no-
gecma на Пера, u g8aмama npaineнuцu u nълномощнuцu на penyблuka
ma ДЖе1~тuле ge Грuмалgи u Д1kа11011е ge Босkо, а бълеарсk,~mа om „no
cлaнuцun1e, npameницume u сnецuал11иn1е nъл11омощнuцu на gecnon1 
И6анkо Тер111ер - болярumе l(ocn1a u '-lолnан. 

Чрез сkлючВансmо на guit>Bc>})a g8c111e cn1paнu са nреслеg8али cg11a 
обu\а 1.\ел - но~)малt1зuране u омuро111ВоряВа11е на техните 01nношения 
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nogup gъл2а и стара ВраЖgа, koяmo е изnълнuла noчmu цялото уnра8-
ленuе на myk Вече наречения „nрисноnаметен u Велиkолеnен гocnoguн 
Доброmица" (kak.Ba метаморфоза 6 сра8ненuе с xapakmepиcmukama му 
kато „заkлеm и Жестоk Враг на Генуезkаmа реnублиkа u на Bcuчku ~е
нуезцu((). ФормулuроВkаmа на същносmmа на сkлючения „gобър и иc
muнcku Вечноmраен мuр(' разkри8а и 8 kakBo Всъщност са се изразяВа
лu Врюkgебниmе Военни geucmBия gomoгaBa ме:Жgу g8en1e cmpaнu: ,>Ка
заните cmpaнu om kазанuте имена goiigoxa u uзnoBяgaxa, че са gоwли 
за (сkлючВанеmо) на gобър и ucmuнckи Вечнотраен мир, сиреч че kaзa-
1tиn1e cmpaнu on1 kазани111е uмена са си onpocmuлu nомеЖgу си и Вза
имно, egнama страна на gpyгa1na u B1no1Jama на nъpBama 8си\1kи оби

~Jи, gоkаченuя, насилия, грабеЖL1, yбuiic1nBa и kakB01no u ga бuло, на11е
сени gосега, go насmоящuя gен u час 01n cgнama om kaзaнun1e cmpatiи 
11а gpy2a111a по kаkъВто и ga бuло на\1и11 u knn10 u ga е.'' Съще8ременнu 
cn1a8a яс110, че ге11уезциmе са Boguлu Boiiнuma елаВно no море и 111ехнt1 
kораби са из8ърu1Валu наnаgения no gобруgЖансkuя черномо1Jсkи бряг 
u са нанасяли щemu на ki1яЖec1n8on10. Оnроща8анеmо е било изВърше
но чрез из8есmнаmа 8 меЖgунаро9ноn10 npa8o „kлауза за амнuстuя(( 
това обаче не означавало, че е omnagнaлa необхоgимосmmа от 8ъзмез
f)Я6ане на omgeлнu koнkpemнu случаи, kouтo са nреgста6ля6али 6аЖ-
11осm за egнama uлu gpyгama страна. Дecnom ИВанkо се заgълЖаВал 8 
cpok om g8a месеца om изВестяВанеmо му за gогоВора ga Върне на нас
леgнuциmе на nokoi.iнuя ге11уезец Лоgизио gu Гоасmо (oбcmo.яmeлcmBa
rna на негоВаmа смърm не са noco\1ei-1и) ония 6ещu u имоти, „kou1no ~а 
11onagнaлu у самt1я госnоgин ИВанkо или негоВиmе nоgаници((. П<> Bcяkn 

Асрояmносm се е kасаело за б<)zат 2е11уезl{и mъргоВец, koumo 110-~ЪЛ<'<> 
\1 111pai.iнo се с ус111а110Вuл 8 Дou1)y~1Жn11cl<u1110 kнmkecmBo u е почина~\ 
ckopo nogur) noeJ\1a11cn10 на уn1)<18ленuс1110 <>In ИВанkо, in .e. мeJl{~)Y 1385 
u 1387 е. 

Особено мяс1110 В oтgeл11t1111t-' разnо1)с~1бu на goio801)a е on1geлel-10 нu 
J>е:Жuма на 1nреn1ирането 11а n<>пa1~ut~t1n1e на ~ое0Варящu111с се cn1pa11u. 
1~е11уезkа111а penyблuka се зn~1ълЖаВала ~Ja uма благосkлонно 01nнotuc
ttuc u ~JърЖа11ие спрямо gecno111 IrlBaнko и нezo6ume nоgаницu Въ8 Bcuч.
ku 1ne1)t1mopuu, kot1n10 u са noп\1u11c11u (o\1e8ugнo npegBиg са се uмалt1 
ла{~110 чep11orv1opckиn1e kолонuи на zснуезцumе и Пера) , счита110 om gc

ttя 11а сkлюч8анеmо на goгo8<>J)a. Тя поемала зaщumama и oxpa11ama 11а 
8сu,ите u cmokиn1e на meзu nояанuцu на ~Jecnoma, заgълЖа8ала се fla 
f)n1r1aBa npaBo и сnраВеgли8ос111 11а n1ях, ga се ipшku за yg0Bлem8opя8a
t1e1110 на mexнume ucko8e спрямо ощсmuли111е iu еенуезцu и m.н. Дoбpy-
JЖillickomo gecno111c1n80 поемало noчmu рециnрочнu заgълЖенuя. 1'о 
mр.ибВало na nрояВяВа уВюkс11ие u благосkлонен npueм на Bcu\1kи гс11у 

75 



eзt\U В cBoun1~ npegeлu, заgъл.ЖаВало се !JCl заkрuля u охранява mexнume 
uмущесmВа kakmo no суща, maka u по море, ga не uзВършВа оmе~ч.енu.н 
u уВреЖgанuя, ga не nocmaBя npeч.ku, ga npomuBogeiicmBa на mpemu 
лица u m.н. ИзuсkВала се лична намеса u заuнmересоВаносm от cmpat1<1 
на gecnom ИВанkо nри осъщесn16я6ане на лuчнаmа защита на 2енуез

цumе и техните uмущесmВа. Сnецuална kлауза npegBшkgaлa заgълЖе

нuяmа му В случаii на uзбухВане отново на Воuна меЖgу gBen1e cтpat1u 
(споменът за nрояВяВаната сuсmемно Врrоkgебност бил пресен): „И 

ako се случu самuят 2осnоgин ИВанkо ga nоЖелае ga нарущu сnомена

mияm мuр uлu nъk Генуезkаmа penyблuka сти2не go Boiiнa с не20, 111u 
mo2a6a и 8 1nakъ8 случай сам гocnoguн И8а11kо се заgълЖаВа ga зana~3u u 
ga оmбраняВа самите 2енуезцu u mex11ume uмomu, kamo uм gage u 0111-
cmъnu kораби, на kouтo те мо2аn1 В nonxoqящo u gосmаmъчно Време 
ga се оmmегля1n 01n не20Ваn1а обласn1, ~а uз11ecam оm111ам В nропъл.Же
нuе на e!JUH месец Вещите u лekume cn1oku , а солта u kopaбun1e В nро

qълЖенuе 11а tuecrn месеца n1aka lt no 111аkъВ •~ачuн , че ~Ja ~to2an1 ria uзл11 
заm 0111 нег0Ва111а област сВобu~1110 011111t>c11<> лuчносn1u u Вещu." По съ 
щия начин 1nря6Вало ga се 11oc111ъnu 6 111t>зu случаii u cnpяl\10 HE:!20Bun1t• 
nоgаницu, kou1110 се намuра\u В ieнyeзku i11epuтopuu . 

Сnецuална р3зnореgба 111ре111uрала Въ111)оса за запърЖанun1е В npe
geлuтe на kнmkec111Bomo гену(~Зцt1 , n1ъ\.i k<11110 no Bcuчko uзzлclkfJa, чt

mехният брой не бил mBъp!Je l\1алъk: „Съu.\о таkа cnoмeнan1ume nо

горе nосланuцu u nратенuцu обещаха, че kазанuяm гocnoquн И83нkо 
ще ocBoбogu Bcu'-1kи общо u nоо1119елн<> 6cel{u генуезсц, koumo се наме

рят В koumo u f)a е негови земи и ceлuu\a заеf)но с mex11иn1e Женu, нало

Жнuцu и f)еца, gори незаkонорояенu, i11ъii обаче щоmо moii Я3 не мoJl<c 
ga заяърЖu no kakъBmo u ga бuло начuн генуезец uлu няkого on1 негово 
mo ceмeuc1nBo, В koemo не се nопразбuраm робите, но ~а им ga8a Въз

моЖносm ga могаm ga omиBan1, 2gen10 u ~а nоЖелаяm no сВоя собсmВе
на Воля kато nрияmелu на k3зания госnоgин И8анkо. А ga се смятаn1 
за 2енуезцu u за (люgе om) тяхното ceмei.1c1nBo Всuчkи общо и nоотgел
но, koumo бъgат обяВенu от генуезkuя kонсул, че са генуезцu." 

В go20Bopa е 01n9елено cnet\uaлнo мясn10 на уреЖя3неmо на nраВо

то на 2енуезцumе за mър20Вuя u cтona11cka gei.iнoc111 8 npef)eлt1me на 
бъл2арсkо1110 kняЖесmВо. Дссn<>111 ИВа11kо се заgъл.ЖаВал ~а 11е npeчu на 

генуезu,u111е па изнасят 01n н~2u8u1ne n1c.:))U1nopиu и С)б1\ас111 Bc.нkakt~t1 
Вещи, c111oku u хранu111елнu n1)<)~Jyk111L1 , kot11110 са kynu1\u uлu nJ)U!JOбuлt1 

no kakъB1110 u па е начt1н. Зn111>t\tt\t•11t1(• 3;.i t1311oc на x1)a1-1un1e1\1-iu ПJ)<>~yk 

mu Cll()ЯM() 111ЯХ u 8с.:uчkи 9J)YlU '-IY.ik$JCllt~U )11()U е моЖел ~JU НМ<1Жи caf\.1(• 

при гла~1 . Н<) ako се случел<> 111<>iu6a $Jёl ~JU~J~ разрешение 1iяk<>.f\1y, същu-

1nо npa(~<> n11)яб8ало na on1cn1ъnu ~1ез~1б~1t'.11с.> LI на генуезцumе. В 2снуезk<1 
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rio~\:~a са u гаранцuuте за n1ър208ия 6 npegeлиme на kняlkecmBomo . Пpti 

u1[~1>pw8a11emo на сВояmа n1ърг0Всkа gei.iнocт генуезцumе билu заgъл
Жс11u ga заплащат „еgно на c1no за Внос u 111олk0Ва за uзнос" . в cµaBнe
ttuc с трите nроцента, НШ\0Же11u на Ве11ецuанците през 1347 2. n1ази 
1U11111uчecka mapuфa е била i116ъpge нucka. ВъВ Buзaн111uiicka111 a uмne

l)\.111 Всичku ЧУ'kgес111раннu ~11ър20Вцu <.: uзkлюченuе на 8енеци3lIЦumе u 
't•tt)·~:Jцun1e nлащали no 2rk за В11<>С u 111<>лkо8а за износ. До208Ь1)'ьn1 оба
че 11с Вkлюч8ал ВъВ 6насянu111е u uзнася11un1е cmoku, kоито mряб8алu 
11) fi·ь~}am обмumя8ани, kopaбu111c 1 зла111<>1110 , среброто, uсmинсkи111е бu

rCJ)\J t1 !1I>y2ume ckъnot\eннocn1u. Ге11уезцun1с npиgoбuBaлu u cq11a ocoбe
t1i1 11ри8uле~uя: на 111ях gecno111 И6at1ko , него8umе люgе и nona11uцu нt~ 
1r)Жслu !)а налагат глоба, заеl\1 uлu нuло2 . Пogaнuцume 11а ИВ<1нkо не 
r111i1~1oбu83J\u paB11ocmoiiнu 11<.1111езu услоВlLЯ за mър2у8ан~ В ie11yeзku111<~ 
Uл<1~Jснuя . В n1aзu част u no <)11111oweнuc 11а нuckama мum11ичесkа mapu-
41c1 по20Воръn1 очеВuп1.~о не бuл раВнос111оен u В голяма cmeneн облагоgе-
1111•,\сmВал генуезцt1111е. МоЖе ~JU ct' npcgnoлo:Жu, че moBa е била сВоебра-
111<1 kомnенсацuя за cmonaнckun1e щe1nu, k()umo В npegишнu1ne 20guни 
fC<.:no111 Доброmuца нанесъл на 2снуезцun1е и генуезkа~nа mър208uя. 

On1 съu\есmВено значе1~uе бuло !-')020Вор11ото сnоразуменuе, kоето 
1l1!1ълЖа6ало gобру!-'JЖансkuя gccnom ga npucмe В cBoume земu гс11уезku 
kfit•cyл. Това бuло cлegcm8ue 0111 нормалt1зuранеmо на omнotueнuяn1a 
меЖ!-)у g8en1e cmpaнu и се налагало nopagu m8ъpge голямото ic11yeзk<> 
n1>ucъcin8ue В kня:Жесm6оn10, HUJJ<1cнc.и\u1na 2енуезkа n1ърг0Вuя В него u 
••~<)(>xu~1uмoc1n111a 0111 agмu11uc1111)UJ)aнe t1 n1)аВоразgа8ане rnрнм<> ie11y 
t•1kt1111e nogaнltt\u u koнmpoлt1JJ<1110 0111 ~<-'11уезkа страна на t~зn1>лненuс-
111с 1 11а r1c>~111 l1111e ~UGuBopнu зс.1~ J 'Ь1\Женt.1л . Н ~1){pC1111ko са фoJ)MYЛll J)Cllltl u 
11t•2f>()L1111e (l>yi1kцt1t1 u npeJ)Oc><1111t1l)lL : ,,В c1~tL~t11ne nъk земu ~n r11Jucмa111 
t•t1y~зl{u l{<111сул , k(>uтo ~}а (>111~1~1ti'1 ll ol<.u3(3,1 npaBo u cnpaB~~Jлt1 (~oc111 11(1 

(k:i1\1ku i~tI)'e3t\u 0111нос1-10 tl Въ1)ху Bcu\1ku ~ ела и paзnpu , kot1111<> ще Bъз
t1\1k11an1 uлu U\e се noponя111 l\.1e;.k!JY ca,'\.1l1111{:' генуезцu u no~1u11ut\u111e 11,1 

IJt•чения госnоgин lr16aнko n<) 21Ja)kf)nl1cku u углавен peq, но n1ak<1 че uu~e
\,1J111 i11pяr1Ra na 111ърсu cъria нu <>бВuн.нt'мt1я . lla тозu kонсул , koi.i1110 cлc
ft6<t ~1а б·ьr~е uзбpati , uз11parneн u ~Ju npeбuBuBa В kaзaнume зel\.1u , n1рябВ~1 
11~1 се <>kазВа помощ, съВет , n<)rJkJ)ena и nokI>o8umeлcn1Bo за изnълненu
t•n1с> на 11ег0Ва1nа слуЖба u ~)а уnра()1\лВа u ръkоВо~и Всuчkи гснуезцu , 
kc1t1111u noccu\aBu1n него6аn1а об,\,1с111 , а 11eJV1y и на яpyiume еенусзt\U q<.1 
ct~ <>1nna()<1 u oka38a nълно npn!iocъril1e за BcL11.1ko gруго , koen10 c11nga kъl'vт 
ttt'~<>Bt1я съn u n1)аВ<>раз~а8а11е В 21JaЖf)al1cku u углаВнt1 ~1сла.н J!I6a11ko се 
l(l~JЪIOkuBaл па се 0111нася блuiockл<>llllO ll Лl{>безно kъм Bcuчku zeнyeзktl 
kt•t1cyлu, kot11110 n1)cбu8al)a111 () 11<!20801110 8л<1пенuе. На kонсулu t1ли kо11-
С)'Ли111е mряб8а\о ria бъnе npe~J<>c111aBeнo ,,уr~обно , nogxo~JЯU\O tl необхо-
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eguн om малkоmо случаи В нашата ucmopuя, koeamo no uмemo на eguн 
среgноВеkо6ен Влаgеmел е бuла наречена еgна zоляма област. Тозu фakm 
е не само nоkазаmелен, но u мно~означuтелен. 

От елеgна moчka на cъgбuнume на бъл~арсkаmа gърЖаВносm u на
роgност gecnom Добротuца, nоgобно u на gpyeume тоеаВашнu бълеар
сku Влаgетелu, не uзВършuл няkаkъВ значителен nogBue В борбата сре
щу еkсnанзuята на османсkuте mypцu. Верен на gyxa на c8oemo Вре
ме, тоu mърсuл npegu Bcuчko сВояmа реалuзацuя В uзмеренuята на 
тоеаВашнаmа балkансkа u черноморсkа noлumuka. 

Слеg сВояmа смърт gecnom Доброmuца бuл наслеgе~ om сuна cu 
ИВанkо Tepmep (1385-1395). В сраВненuе със сВоя баща mou не само уn
раВляВал сраВнumелно kpamko Време, но u В нau-meЖkuя nepuog om 
kpamkaтa uсторuя на ДобруgЖансkоmо kня:ЖестВо. Полученото on1 

11его noлumuчecko наслеgст6о бuло т8ърgе те:Жkо: отношенията с Тьр
ноВсkоmо царсmВо бuлu uзocmpeнu, ko1iфлukmът с еенуезцuте оста
вал неуреgен, ocмaнckume турци стремumелно нanpeg6aлu kъм Вът
решносn1mа на Балkансkuя noлyocrnpoB u разшuряВали обсега на свое
то заВоеВание, млаgото Влашkо kняЖес111Во започнало ga nрояВяВа ac
nupaцuu kъм Добруg:Жа, на сеВер om g)'11aBckuтe устия оmноВо се на
guеала n1amapckarna onacнocn1. Само оп19елнu фakmu са остаВuлu сле
gа В nuсмениmе uзBopu u Въз основа на mях mрябВа ga се ВъзстаноВu 
общuя xog на cъбumuяma, koиmo В kpauнa cмemka goBeлu go лukBugu
paнemo на Добруg:Жансkоmо kнmkecmBo kamo самосmояmелна бълеар
сkа noлиmu\1ecka формация. 

МеЖ~JуВременно nрез 1386 i. ieнyeзkama gunломацuя nрояВuла го
л.яма аkmиВ11ост В npeioBopume с ноВuя goбpyg:Жaнcku gecno1n, mypc-(( т 
kuя сулn1ан Mypag 1 u Влаgсmсля на mamapckama ,,Златна opga ох-
mамъш, с koumo penyблukama яълео Време бuла ВъВ ВраЖgеб11u оmно
шенuя. Bogeнemo на аkmиВна mъреоВuя на Балkансkия noлyocmpoB u 
Крuм u cmaбuлuзupaнemo на noлun1u\1eckume nозuциu 11а генуезцumе 
изuсkВалu ypegeнu Взаuмооmношенuя. Ckopo реnублиkаmа сkлючuла 
мирни go20Bopu с mpume gър:ЖаВu. Hau-нanpeg бил оформен gоеоВоръ~ 
ме:Жgу Генуа u Добруg.Жансkоmо kнmkecmBo. ТоВа станало на 27 маu 

1387 2. 1111 

Генуезkаmа gелееацuя бuла съсmаВена от ДЖо6анu ge Мецано, no-
gecma на Пера, u g8aмama npaineнuцu u nълномощнuцu на penyблuka
ma ДЖе1~тuле ge Грuмалgи u Д1kа11011е ge Босkо, а бълеарсk,~mа om „no
cлaнuцun1e, npameницume u сnецuал11иn1е nъл11омощнuцu на gecnon1 
И6анkо Тер111ер - болярumе l(ocn1a u '-lолnан. 

Чрез сkлючВансmо на guit>Bc>})a g8c111e cn1paнu са nреслеg8али cg11a 
обu\а 1.\ел - но~)малt1зuране u омuро111ВоряВа11е на техните 01nношения 
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nogup gъл2а и стара ВраЖgа, koяmo е изnълнuла noчmu цялото уnра8-
ленuе на myk Вече наречения „nрисноnаметен u Велиkолеnен гocnoguн 
Доброmица" (kak.Ba метаморфоза 6 сра8ненuе с xapakmepиcmukama му 
kато „заkлеm и Жестоk Враг на Генуезkаmа реnублиkа u на Bcuчku ~е
нуезцu((). ФормулuроВkаmа на същносmmа на сkлючения „gобър и иc
muнcku Вечноmраен мuр(' разkри8а и 8 kakBo Всъщност са се изразяВа
лu Врюkgебниmе Военни geucmBия gomoгaBa ме:Жgу g8en1e cmpaнu: ,>Ка
заните cmpaнu om kазанuте имена goiigoxa u uзnoBяgaxa, че са gоwли 
за (сkлючВанеmо) на gобър и ucmuнckи Вечнотраен мир, сиреч че kaзa-
1tиn1e cmpaнu on1 kазани111е uмена са си onpocmuлu nомеЖgу си и Вза
имно, egнama страна на gpyгa1na u B1no1Jama на nъpBama 8си\1kи оби

~Jи, gоkаченuя, насилия, грабеЖL1, yбuiic1nBa и kakB01no u ga бuло, на11е
сени gосега, go насmоящuя gен u час 01n cgнama om kaзaнun1e cmpatiи 
11а gpy2a111a по kаkъВто и ga бuло на\1и11 u knn10 u ga е.'' Съще8ременнu 
cn1a8a яс110, че ге11уезциmе са Boguлu Boiiнuma елаВно no море и 111ехнt1 
kораби са из8ърu1Валu наnаgения no gобруgЖансkuя черномо1Jсkи бряг 
u са нанасяли щemu на ki1яЖec1n8on10. Оnроща8анеmо е било изВърше
но чрез из8есmнаmа 8 меЖgунаро9ноn10 npa8o „kлауза за амнuстuя(( 
това обаче не означавало, че е omnagнaлa необхоgимосmmа от 8ъзмез
f)Я6ане на omgeлнu koнkpemнu случаи, kouтo са nреgста6ля6али 6аЖ-
11осm за egнama uлu gpyгama страна. Дecnom ИВанkо се заgълЖаВал 8 
cpok om g8a месеца om изВестяВанеmо му за gогоВора ga Върне на нас
леgнuциmе на nokoi.iнuя ге11уезец Лоgизио gu Гоасmо (oбcmo.яmeлcmBa
rna на негоВаmа смърm не са noco\1ei-1и) ония 6ещu u имоти, „kou1no ~а 
11onagнaлu у самt1я госnоgин ИВанkо или негоВиmе nоgаници((. П<> Bcяkn 

Асрояmносm се е kасаело за б<)zат 2е11уезl{и mъргоВец, koumo 110-~ЪЛ<'<> 
\1 111pai.iнo се с ус111а110Вuл 8 Дou1)y~1Жn11cl<u1110 kнmkecmBo u е почина~\ 
ckopo nogur) noeJ\1a11cn10 на уn1)<18ленuс1110 <>In ИВанkо, in .e. мeJl{~)Y 1385 
u 1387 е. 

Особено мяс1110 В oтgeл11t1111t-' разnо1)с~1бu на goio801)a е on1geлel-10 нu 
J>е:Жuма на 1nреn1ирането 11а n<>пa1~ut~t1n1e на ~ое0Варящu111с се cn1pa11u. 
1~е11уезkа111а penyблuka се зn~1ълЖаВала ~Ja uма благосkлонно 01nнotuc
ttuc u ~JърЖа11ие спрямо gecno111 IrlBaнko и нezo6ume nоgаницu Въ8 Bcuч.
ku 1ne1)t1mopuu, kot1n10 u са noп\1u11c11u (o\1e8ugнo npegBиg са се uмалt1 
ла{~110 чep11orv1opckиn1e kолонuи на zснуезцumе и Пера) , счита110 om gc

ttя 11а сkлюч8анеmо на goгo8<>J)a. Тя поемала зaщumama и oxpa11ama 11а 
8сu,ите u cmokиn1e на meзu nояанuцu на ~Jecnoma, заgълЖа8ала се fla 
f)n1r1aBa npaBo и сnраВеgли8ос111 11а n1ях, ga се ipшku за yg0Bлem8opя8a
t1e1110 на mexнume ucko8e спрямо ощсmuли111е iu еенуезцu и m.н. Дoбpy-
JЖillickomo gecno111c1n80 поемало noчmu рециnрочнu заgълЖенuя. 1'о 
mр.ибВало na nрояВяВа уВюkс11ие u благосkлонен npueм на Bcu\1kи гс11у 
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guмo землище", на koemo ga се nocmpou лogJka u църkВа, „zgcmo kaзa
нume zенуезцu, koumo nребиВаВаm и noceщaBam нezoBume земи ще мo
zam ga oбumaBam, npeбuBaBam и ЖuВеяm". По същесmВо се съзgаВали 
всuчkи условия за учреgяВане на 2енуезkа kолония В npegeлиme на kня
:ЖесmВоmо , koяmo ga uма сВое землище и uмyнumem В cBoume nреgели. 

ДоеоВоръm бил ckpeneн с kлеmВени обещания от npegcmaBumeли
me на gBeine gozoBapящu се cmpaнu u с морални u маmерuалнu гаран
цuu за нezo6omo сnазВане. Всяkа страна, koяmo нарушела сkлюченuя 
goeoBop , се заgъл:ЖаВала ga заnлаmи на gpyгama 100 000 злаmнu nepne
pa no kypca на Пера kamo глоба - еgна 611уwиmелна за mo2aBau1нomo 
Време сума. За съблюgаВане u сnазВане на gozoВopнume заgъл.Jkенuя 
генуезциmе зало:Жuли kamo гара11ция uмo111ume на реnублиkаmа u ipag 
Пера, koumo no gpyeo nосmаноВленuе не се забранявало ga бъgаm зало
Женu npan1eнuцumc на ~ecno111 !t1Ba11ko „uмomume, Bcuчku и noomgeл
нo", „~асmоящu u бъgещu, gBшkuмu u нс~1Вu:Жuмu" , koиmo kня:Жесn160-
mо сега имало или В бъgещс щЯ1\О ga uма. " 

ДогоВор·ы11 бuл заnuсан 6 „I\.1iuia1na за goгoBopu на обu\ина Пера , 
koяmo nонас1nоящем не е заnuзе11а . На 19 <>kmoмBpu 13~)0 2. на nucapu
me на генуезkаn1а kа1~целарuя l) Пера A11mo11uo ge КлаВаро и Антони<> 
ge I\.асmuлионо бuлu nлameнu m1)u злш11нu 11epnepa за moBa, '-le нanpa-
6uлu nрсnис-uз6леченuе на gого8ора, сkл10'-1ен с ИВанkо , сuна на Добро
muца (pacem factam сит Juancho Dobroticie). Тозu gогоВор бил занесе11 
om Togиcko Пacmeka, koumo бuл изnра1nе11 om uмemo на oбщut-ia Перu 
nри gобруg:Жансkuя Влаgеmел. 1 '·'~ За съЖале1-1uе В Cмemko6ogнu111e kни2t1 
на Пера за 1390 и за 1391 е. не се срещат gpyiu смеmkи) koun10 ga ори
ентират оmнос110 mo6a npamcнuчecmBo. MoJke ga се смяn1а, че onun1-
нuя111 еенуезkи gunлoмam ckopo nogup npenuc6aнemo на поzоВора е за
минал за 1(aлt1akpa. KakBa е бuла за~ача111а на mo6a npamcнu'-1ecmBo не 
е ясно. На 8 юнu 1387 i. ДЖенmuле ge ГрималfJU и ДЖаноне ge Босkо сkлю-
чили В Малаuна (Мала Азия) goioBop и с n1у1)сkия сулmан Mypan l , а на 
12 а8гус111 1387 г. 6 cmenma kpau Copkan1 на Кримсkия nолуос111ро8 u с 
хана на mamapume Toxmaмъtu. 1 ~·tt Tpt1111e g<>e.oBopa са заnазс1-1t1 В nepzu
мeнn108a me111pa~1ka , В koя1no npcnucume on1 mях са били наnраВенt1 
ckopo слеg moBa. В съgърЖанuс1110 u е оn1б~лязnно слеg1101110: ,,'l'cn1pagl(tl 
Втора 13S7 2. Турсkа: До~оВор с 2ocnoriин M<>pam-бeii. Дое.оВор с Влаgс 
mеля на Copkan1. ДоеоВор със cu11a на zocn<.)rJиH Добро111ица. Всuчkи n1t· 

са сkлюченu 0111 ДЖе11muле ge Грt1малf)u u Д:Жаноне gc Босkо , n1)ameнt1 · 
ци на Гe11yeзkaina penyблuka Пi)ез 1387 е ."~"' ' 

НезаВuсимо 01n oбcmoяmeлcn1Bon10 , че ~lогоВоръm на gc)бpyg:>kaнc· 
kия necnon1 ИВанkо с Генуезl{u1nа 1)еnублt11{а е uмал kpa111kompaul-1c> 9cii 
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cmBue, nopagи ckopo нacmъnuлomo kpyweнue на негоВоmо Влаgенuе nog 
ygapume на mypцume, moii uмал ВаЖно значение за paзBumue~o на n~
лumичeckume u mъpгoBckume оmноwения на българсkumе земи с гену
езцumе. Дорu и слеg nоgчuняВанеmо на mepumopuяma на k1iюkecm8o

mo om mypцume u npoмeнume В неговата съgба BnocлegcmBue генуез
цumе nроgълЖuлu с6ояmа 111ъpi0Bcka geiiнocm и ekcnлoamaцuяma на 

бълеарсkuя mъpгoBcku хuнmерланg. 

Раз~ле:Ж.gанuяm gогоВор е eguн om нai.i-uнmepecниme мe:Жgyнapog

)IU goeo6opu на среgноВеkоВна България, koi.imo съgър:Жа обилен маm~
рuал за соцuалнumе отношения В Добруg:Жансkоmо gecnomcтBo, не~о-

6ата иkономukа, уnраВленuе, mъp20Bcku Връзkи, gunлoмamuчeckaтa 

му npakmuka u особено за emнuчeckuя съсmаВ на населенuеmо му. Ос

t10Вната часm om ЖuВсещuте В meзu земu са бuлu българи u еърцu: 

"ОсВен тоВа, обещаха, kолчем mрябВа ga се npegcmaBяm няkоu гърцu 
бълеа~и uлu лu~а от k~В~то u яа е gруго nолоЖенuе за сВuяеmели (aliqui 
Gracc1, Burgaru, vel alucu1иscumqиe existent in testes) npomuB няkоu ее
t1уезцu, ga гu наkарат ga се заkълна1n с необхоguмиmе u потребни об
реgи, npegu ga бъяе gonycнamo тяхното с8ugеmелст6ане 6 няkoii съg". 201 

През 80-me гoguнu на XIV В. турсkата еkсnанзuя на Балkансkuя 

noлyocmpo6 Взела cepuoзlIU размери. През 1385 2 . била npeBзema София 

tia слеg6ащаmа гоguна В mypcku ръце nonagнaлu u gpyгu g6e kpenoc~ 
mu на Търно6сkоmо царсmВо - Huw u Пupom. 202 ТоВа стреснало бaл

ka~.-1ckumc Bлage1neлu . През 1387 i. В бumkama npu Плочнuk съюзенumе 
Rouckи на сръбсkuя kрал Лазар u босненсl<uя kрал Т8ърgkо I раз~ромuлu 
J)Mt1яma на pyмeлui.ickuя беuлербег Лала Шuхuн. Om 20 000 iny])ЦU ko

amt> 111ръгналu на noxog, оцелелu egBa 5 000. На слеg8ащаmа 2oguнa 
1

cyл
mn•1 Mypag I обяВuл „Beлuk n(>XOfJ за Вя1)аn1а" u заеg110 със c8o~me Boiic

u nрuзоВал ),u неВернuцumе, kou1110 nлаща111 хараg:Ж", m.e. cBoume xpu
muя11cku Васали. На не20Вuя npuзuB се оmзоВалu kюcmeнnuлckuя gec

nom Консmан1nuн Драгаш u 8uguнckuя цар ИВан Срацим~р. Търн~Вс-
uя1n цар ИВан Шuwман (Алеkсанgросоглу Сосманоз) u 9обруgЖансkuя 

nom ИВанkо (ДобруgЖаоглу) omkaзaлu ga се nokopяm на сулmансkа

о nоВеля, koemo Вбесило Mypag I и moii pewuл ga uзВършu срещу mях 
knзаmелен и оnусmошителен noxog.203 Пpuчuнume за omkaзa 11а gBa
ma българсkи Влаgеmели не са mBъpge яснu, ала no Всичkо изгле~gа 
m~ са оmхВърлuли Bacaлumema си сnрямо султана и са се npucъe~u~ 
u kъм koaлuцuяma на сърбumе, бос11енциmс, алба11цun1е, mamapu
u унгарците за борба срещу mypцume. 2н4 

ll1)a8u сuлно 6neчamлe11ue, че Вместо ga потегли със събраната 
cka среtЦу Сърбия u Босна сулn1ан Mypag I насочuл cBoemo Внuма-
~ <-'1>eU\Y gBaмama българсku Bлa~emeлu-нenokopнuцu u ВъзлоЖuл Во-
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Beлukuя Везuр Алu nаша. Нему cyлma-
geнemo на noxoga nрез 1388 z. на :Же °'",'U naлu u грабu 
. . М u мореmо с 30 xuляgu мъ .... J...... ' 
нъm заnоВяgал. '' uн а u kpenocmma му oбcagu. Но 

6 ako намерuщ леснuн .. 
земята Сосмано а, а б нараВно с gpyzume не броu за 
goiigam лu н.яkоu самu npu те е, ~~ В ноmо om целmа на no
BpazoBe ... "2н5 Тезu gyмu nоkазВат наu-същесаr:: бълzарumе~ 2) npu Въз-

. pu u onycтouiu cmpaнan1 
xoga. 1) ga се разо k В Beme на apucтokpaцuя1na. В нuka-

_1, се Внесе раз ол pego в можност ga 1388 i ·~11& mypцume не cu nоста uлu 
kъВ случаii no Време на nоТъхоgа ~~omo ц~рстВо u ДобруgЖансkоmо ge 
за цел заВлаgяВането на рно с 

cnomcmBo. мuя ko.яmo се състояла 
Алu nawa събрал за noxoga 30-хuЯляgна бaepuu Са,руn:Жа nauia у лу бei.i 

а Тuмур111ащ xwu- ' :-1 ' 
om ompequme на сuна н И k .1,юk Балабан Мюсmс-

м kб Пазuрлъ Доган} нgJ еgж ' 
cyбawu, I<apa у uл, л Жа Пatt1a Muium u gp. Сnецuалнu nра-
gЖаб Паnазоглу lIIaxuн , Kyn1 yq ' беu" оВе i1a сеВер om gy-
. ' pcku111e no2paнu\1нu 
meнuцu o111u\11лu npu mama .. I\. у-бе~ 2111 kouтo zранuчелu с 
11aBcku111e ус11111я Ян~Жъ (Xaq:Жu ) беu u уmл , 

Добруq:Жансkо1110 gecnomcmBo. cn10 иk Мехмеg Hewpu (XV В. ) 
ВъВ Връзkа с inoзu noxog i11y1)ckияm u р В емя'( ('I'ьp11c>Bcko-

. е на Шuwмано ата з 
е ос111а8uл uнn1ерссно onucaнu б " о бо'>аmа на Bc.яkakBu блаzа 

kB ·· ku че n1я uла м11оz <.-

mo царсn1Во), изn1ъ au ' В блаzаmа бuлu nо-обилни om 
в е меg u масло u нея " 

u особено на о ц ' ... В със сВоuте kpenocтu, чиuто 
gpyzage". СъщеВременно mя се ела Вела: npegage no бълzарсku": Ченz{\ 
~ена mypckuяm ucmopuk се o~=c:o~J Пър~Ва~~' (ОВеч , gн . zp. ПроВа
(ОВчага, ~н. с. AcnapyxoBo, ::~ечkа (~усенсkо), Ефлеkа, Гьозkе (Козяk, 
guя), Maqapa, Венчен, Добр К ' nчене (Краnча kале kpau с. Краnец, ТЪр
gн. zp. Обзор} Несебърсkо), Р~ ъсmоВец В близост по ПреслаВ), Ecku 
ioBuщko), ICupac1naфчa (Вер. р (Д р Шумен) Черноз (gн. с. 
Исmанбумуk (rJH. ip. ПреслаВ), Шумkнъ kн.azu·· с. AkcakoBo Варненсkо ), 

k ) м (Мuхлюз але Р · ' ЧерВен, Русен с о , u~лоч Г1 zcBo) Търново _ I1IutltмaнoBa 
Еiiменоз (Емона), !Сос оВа, Юруk оВа ( ор (Х ' Вниk kpau ГIН zp. Тур1i)' 

н k бо Тон Бuрzоз олъ ~ · 
ma npecn1oлнut\a } u а лъ, (Н B<>pag CBuщoBcko) Търаk:.1 

з В (СВuщо8) Hюkec1)u о <- • ' ' . 
Мъzурели, uщ о а ' С . . ) .!.н„ ОчеВugно е qe myk не С•• 

k ) Cuлucmpe ( uлuc1npa . „ ' 
(~н. zp. Ту1nра аи u . а 'I'ьpнoBckomo царс111Во, а zл~1 
uзб1)оенu u noco\1cнu Bcu\1ku k1)enocmu н ~а Bonuлu Вое11нu ~ei.icmBu}1 

k moia(~::i i11ypцu1ne с ~ · 
Вно O}ieзu, c1Jett\Y oumo Boucka111a В Ogpuн Алu ~1аша се npu~ 

Сле}J съсре~о111очаВанеn1<) на ...... ал чре·3 uзnpatt\a1-1en10 i1~1 
.; , Ц ИВа11 Шиtl1ма11 се ont11.. . , 

Bwkuл kъм Au111oc. ар П В ) Асен ( не8ернukа Хюсеu11 
k . ma ОВсч ( ро af)uЯ " 

ynpuBu1neля на pcnocm В . а турсku.я nохоп no qиnл<) 
за nperio111B1)amя a1le н ._ 

fla n{)ef]npueмe onum ~, Алu nаша nремuнал f)P 
· · Т оkазал неусnеше11. 
мamu\1ecl{u nъm. озu хоя се 08 (Ченzе) u се ynъmuл kъм OBr 1 
ka IСамчuя u nреВзел kpenoc111ma чаzа 
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IlреВземанеmо u чрез хитрост било uзВършено от Яхщu бeii. Слеg mo
Ba nосле~оВаmелно бuлu npeBзemu Венчан, Magapa u Шумен. Kpenoc
rnume, kоито бuлu npegaBaнu gобро8олно, бuлu заnазВанu, а 1neзu , kou-
1110 се съnроmuВляВалu uлu nokaзBaлu няkаkВо нenokopcm8o бuлu оnус-
111оша6ани u разруша6анu. ~ 11·• 

Още началото на noxoga nоkазало cepuoзнume разногласия 6 pego
(\t'm e на бъл2арсkаmа арисmоkрацuя. Няkоu неuнu npegcma6uтeлu 8ме

с1110 ga защuтаВаm nоВеренuте uм kpenocmu, npegnoчumaлu без боu 
g11 ги npega8aт на наwестВенuциmе, за ga запазят cBoemo nоло:Жение. 

l le останали чу:Жgu на npoяBun1e на npegameлcтBo u н.я.kоu Велмо:Жu 
orn Добруg:Жансkоmо kнmkecтBo. В тази Връзkа Мехмеg Hewpu е раз
k~1зал uнmересен случаu от nролеmта на 1388 г.: "ГоВоряm, че Добру
nЖаоглу uмал еgна яkа kpenocm, 1-~аречена Варна. Бuл си я Взел за nрес-
111<1лнuна . Наii-неочаkВано eguн gен gошлu npu Алu паша g8ама нe6ep
t1t1ka и реkли: „Варненсkите nър6еици се разбраха u се czoBopuxa ga 
6uнam сВоя zocnogap, а kpenoc111тa ga npegagam на naшama". Пawa-

111t:i много се 6ъзраg8ал om тия gуми и kазал на Яхwи бei.i , сина Тuмyp-

111r1t\108: „Иgu Вшk! Ako излезе исmuна, nреВземu kреnостта, зakpenu се 

111nм, а nосле ела u nak се npucъegu1iu kъм мен." Яхwи беu тръгнал с 

мns\ko Boiicka nogup g8амината неВернukа. Сnрял на еgно мясn10, блuз<) 

10 li(1pнa, on1npa1nuл не8ерницun1е u им заръчал: „Вър8еmе и мu goнece-
1t1e (~()Cmu - gобри uлu злu , ама npa8u ga бъgат! КаЖеmе лu ucmuнan1a, 

,, •• (~u на~аря и ще 6u отрупам с мuлoc1nu." Тръzналu не8ернuцumе u 
'IC 11е се Въ1)налu. Разбрал Яxtt1u бei.i, че са му се наgсмелu. Върнал се u 

111t1c)Bo се npucъegu11uл kъм natt1an1a.":! 111 По Bcuчko uзzле:Жgа, че органu-

11>(111uя111 0111 Bapнe1~ckun1e 11ъ1)8енt\U загоВор срещу gecnoт И(~анkо не 

„~·. 11ял. То8а име11но ocyen1tи\O u nре8зем<11"1ето на Варна. У Мехмсg 

lt \ltJ>U и у gpyгu111e n1ypckи uc11101)uu,u 0111 XV-XVI 8. moBa е eguнcmBeнo
tJ c(~~~Je11ue, koe1110 c8uge1neлcn1Ba за !-JCi.icmBu.я no Време на noxo~Ja, 

1c(1qt~нu срещу Доб11уgЖансkо1110 kняЖсс111Во. Мо:Же ga се uзразu npegno
Жf•11ue, че заgачаmа за наnаgане, оnус1nоша6ане u оzрабВане на земи

t tt<1 gecnon1 ИВанkо е била Възложена главно на тan1apckume 80Жgо
Я t 1~1Жъ бei.i и Куmлу-бег, за geucm8ияn1a на koиmo лunc6am с6еgенuя. 

МсЖnуВременно султан Mypag 1 no същото Време, koгamo се paзu

aBl11\a случkаmа оkоло Варна се nрех6ърлuл с gpyzama часm om Bouc-
11'0 cu от Мала Азuя nрез Галunолu на Балkансkия nолуостро6 и се 
1r1с1л0Жuл на стан kpau Ямбол. Оче8ugно бuло него8ото намерение 

с•• 11амесu В xoga на Boeн11ume geucmBuя, Bogeнu om Алu nawa. ТоВа 
1t•)'~1t1лo цар ИВан Шuшман !=)а npucmuгнe 8 стана на султана за 

(1[{<)1>u, no Време на kou1no nри npekpan1яBaнe на Военнu111е geuc1n
" об ·tt~aл ga npe~Jage kpenocmn1a Cuлucmpa. Слеg заВръщанеmо си 
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обаче) mou оmkазал ga uзnълнu gageнomo обещание, nopagu koemo Алu 
nawa u Яxwu бег ВъзобноВuлu Военнumе geiicmBuя cpewy ТърноВсkоmо 
царсmВо, cъcpegomoчaBaUku Bouckume си В Шумен. ПърВоначално бил 
npeBзem Туmраkан, а слеg moBa Креnча, КосоВа, ЧерВен, HoBipag, Кръ
сmоВец, ГюргеВо и СВuщоВ - egнu om kpenocmume се сраЖаВали, а gpy
iu gоброВолно слагали оръ:Ж:uе. Самuяm цар ИВан Шиwман се ykpenuл В 
Ниkоnол, kъgemo бuл обсаgен om mypцume. В kpauнa cмemka mou бuл 
npuнygeн ga npegage kpenocmma Cuлucmpa u no moзu начuн усnял ga 

21 1 
npugoбue Желаното om него npuмupue. 

Тypckuяm noxog cpewy Тър110Всkоmо царство и ДобруgЖансkоmо 
kнmkecmBo nроgълЖuл от началото noчmu go kрая на 1388 г. , noчmu 
цяла еgна гоguна u gоВел go mяхноmо onycmowaBaнe u разоряВане. С 
усmаноВяВанеmо cu В Cuлucmpa me за np-tB nъm се ykpenuлu В българс
kumе земu на сеВер om Балkана и nреВърналu moзu граg В cpeguщe на 
nърВuя cu санg:Жаk myk, koiimo се ВkлuняВал меЖgу gBeme българсku 
Влаgенuя.2 12 ИВан Шuшман u ИВанkо оmноВо се nрuзналu за MypagoBu 

Васалu . 
EgBa nрез npoлemma на 1389 г. султан Mypag I моЖел cnokouнo ga 

се заеме с noxoga cpewy Сърбия и Босна и онези хрисmиянсku Влаgеmе
ли koumo iu nogkpenялu. Слеg изkлючumелна nogiomoBka noxogъm за-

' . М I nочнал с uзkлючumелна оnусmошиmелна сила. Makap султан ypag 
ga бuл yбum om eguн сръбсku храбрец, mypцume ycneлu ga уgърЖаm 
noбega В ucmopuчeckama биmkа npu КосоВо nоле (15 юни 1389 г. ), ,,koя
mo nogиp kamacmpoфama kpau Марuца означавала наu-ВаЖния1n Жа-

• В " Z13 
лон 6 заВлаgяВанеmо на Балkансkия noлyocmpo . 

От съзgалаmа се обстаноВkа се ВъзnолзВал Влашkuяm ВоеВоgа Мир
чо Стари. Toii наnаgнал и nреВзел Силистра u часm om Влаgенuяmа на 
ДобруgЖансkото kнюkecm6o. В g6e грамоти (egнama om януарu 1390 
г., а gpyгama om 29 юнu 1391 i.) mou неслучаuно се mumyлyBa „gecn~1:1 
на земите на Доброmuца u гocnogap на Дръсmър" (terrarum Dobrod~c~1 

despotиs et Tristri dominus; Trestri dominus ас terrarum Dobrod1c11 

despotиs) . 214 По-kъсно тазu iopga mиmла лиnсВа В mumyлamypama i-1c.1 

Bлawkuя BoeBoga. Още на Bmopama гоgи11а om сВоето уnраВление (npc · 
kъснаmа есен на 1391 2.) ноВияm mypckи султан Баязug I, слеg kamo С( 
разnраВuл с Въсmаналиmе ceлgЖykcku емири В Мала Азия, оmноВо Ct 

Върнал на Балkансkия noлyocmpo8 и ВъзсmаноВuл сВояmа Власт не cLi 

мо наg Cuлucmpa, i10 и на~ gpyzи mpu kpenocmи 6 Добруg:Жа, koumo зLj 
k 2 1!! kpamko Време се намиралu Въ8 Влаш u ръце. · 

Ме:ЖgуВреме1-Iно 8 резулmа111 на uзнс11аgВащ noxog на Бa.язugoB\tSI 
сuн Сюлеuман Челеби, елен mc:Жka и nрОйЪЛJl{иmелна обсаgа, mypцun1 ' 
ycneлu на 17 юлu 1393 2. ga nреВзсмаm ШuщманоВаmа сmолuца Търн<) 
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Во.2 1 6 Нанесен бил силен ygap Върху основния noлumuчeckи център на 
бъл2арumе. Днumе на ТьрноВсkоmо и Bиguнckomo царсmВа u на Добру
gЖансkоmо kнmkecm8o uзглеЖgалu преброени. А2ресu8ниmе и onycmo
wumeлни geiicm6uя на Bлacume В българсkumе Влаgения не само iu gе
сmабилuзuрали, но u kарали mypцume ga бързат с тяхното оkонча-
111елно nоkоря6ане. 

През 1394 г. Мuрчо Сmари uзВършuл смел и аВанmюрuсmuчен no
X<>g В Се8ероизmочна България, nремuнал Балkана u gосmuгнал чаk go 
Карнобат (Карън ОВасъ), гgemo бил оmблъснаm om akuнgЖuume. 217 С 
()2леg Bogeнemo на no аkmиВни geucmBuя срещу турците на 7 марm 
1395 i. mou сkлючuл gого6ор с Унгария) kamo се Величае ме:Ж:gу gpyгomo 
t.1 за Влаgеене на „земumе на Доброmица" (partes Dobrodicii). 218 Из2ле:Ж
gu, че uменно В резултат на с6оя noxog moii е усnял оmно8о ga зaBлa
flt•c Cuлucmpa и няkои оkолнu mepumopuu. 

Om решаващ xapakmep kakmo за Влащkоmо kнюkecmBo, maka u за 
fn.лiapckume gър:Ж:аВни формацuu била биmkama npu РоВине (17 маu 
13~)5 г.). Туk Boi.ickume на 6oe6ogama Мuрчо Cmapu npemъpneлu nора
Ж •11ие. 2 1 ~ На Връщане султан Баязug I nремuнал Дун.аВ nри Hukonoл, 
tJЗtteнag6aщo заВлаgял граgа u заnоВяgал ga убитn nлененuя цар ИВан 
IJJt.1t.uмaн (3 юнu 1395 г.). 220 Yбui.icrnB01110 на mърноВсkuя цар не означа-
8r~ло kpaii на негоВоmо 8лage11ue . По Bcuчko uзглеЖgа, че болярumе, uз
i1.JJtuuлu npegameлcmBo сnря.мо сВоя цар, зараgи koemo заgърЖали из-
tкас111но Време cBoume 8лаgенuя. kamo награgа om османсkuя султан. 

liаu-2олямо значение за съf}баmа на бълzарumе и mexнume gъp:Ж:aB
••tJ •l»<>рмацuи имала бumkama npu Ниkоnол (25 cenmeм6pu 1396 г.), kъ
tt•r11<> npeg8oЖgaнama om uмne1)amop Cuiuзмyнg многоброu11а xpucmu
мt1"k'"1 kръсmоносна армия nреmъръnяла kаmасmрофално nораЖенuе 

r1' 111ypцume. 221 Имnераmор Сuгuзмунg успял ga се cnacu kamo избягал 
kораб no Дуна8 и nрез Черно море. Eguн Венецuансku gokyмeнm om 25 

"•1уо1)и 1397 2. нakpamko из8есmяВа oguceяma на негоВоmо бягсm6о. С 
t1 „циансku kораб moii nър6оначално се gобрал go Лиkосmомо слеg mo
n~)cбu8a8aл из8е.сmно Време 6 Калиаkра, nосле сmи2нал go Царuграg 

n l~1costomo, Chal1achera et in Constantinopoli), за ga се cnacu наkрая 6 
~ )J><)(3нuk. 222 Фakmъm, че moii моЖал ga намери nрисmан u убеЖuще 6 

tinkpa сочи, че Все още cmoлuцama на ДобруgЖансkоmо gecnomcm
• '-' tl(~zoBиme 6лаgенuя не са nоnаgнали nog 6лacmma на mypцume. 

1 lnu-paннume mypckи xpoi1uku, Българсkаmа xpoнuka om XV 6. u 
У u t.Jcmopuчecku uз8opu223 nocmaBяm оkончаmелноmо nоkоряВане на 
ukor1(>Л u Cuлucmpa (m.e. на Тьр1108сkоmо царсmВо u ДобруgЖансkо-
• k1111ЖccmBo, mъii kamo cъзt1ageнu1ne санgЖацu no uмemo на gBama 

Jn f~ общu линии cъ6naga111 с ipaнuцume на gВeme Влаgения) u Bu-

83 

• 

• 



н С ацuмuр през 1397-1398 г. Султан Баязug 
guнckomo царсmВо на ИВа ВР В В .. rne cu за nреВземанеmо на Царu-
. В я rnuл ъ ouнu k 1 pewuл ga ocuгypu с о .. k ma uмnepuя на Балkанс uя 

· В на Buзaнmuuc а 
граg u gpyгurne лаgенuя а б kama kpaii Hukonoл u ycnew-

, 6 oбegama cu u um 
noлyocmpoB eg а слеg n . Bam осноВанuе ga се смя1nа, 

в м Азuя Hяkou gаннu ga k 
нuя cu noxog ала . 6 . ало :Жерm6а на mamapume, о-
че Добруg:Жансkоmо gecnomcm о ~ с:а: uнygeнu mъkмо mozaBa ga се 
umo nog нan1ucka на мон~олu1nе u Жа ~а i5 anpuл 1395 i. В goлuнama 
npuяBu:Жam kъм Бесарабия u Добруg k. penBogumeл Тuмур-ленk · д ) монголс uяm n ~' · 
на peka Tepek (gн. аzес~ан е на хана на mamapckama „Златна ор-
(Тамерлан) разгромил Boucku1n, Ве AkmaB u Тuмур-оглан заеgно със 
na" Тохmамъw . Tamapcku1ne хано Bu-'ruлu на ю~ nремuналt1 
;-, 100 000 <1yuiu) се ntJUfJ ж ' " 
cBoun1e племена (оkоло . k u в' месmнос111mа Исраяkа (gн. 
zpaнuцan1a на Рум (Вuзантuя) u се у Q рuл о Време" това сn1анало kЪ1\1 

б ВаВалu uЗt>ес111н · 
zp Исаkча), kъ9en10 npe u че n1e са се заселuлu В СеВерна 
1з97 z.'t:!-1 С осноВанuе моЖе !-Ja се смя1nа, XIV В Вече са се бuлu 

Ва kъм cpena1na на · 
ДобруgЖа, kъnen10 npegu mo ,k о. ре moBa бе отбелязано. Tama-

. amapu ka mo nо-г 
насmанuлu u gpyzu m ' k npenBogumeлu nослуЖuлu kamo 

Akm 6 nругuте mатарс u ~' . k --1r " 
Pume на а u ;-, В ДобруgЖансkоmо н.>tЖ.ес-

uте за разпра а с · 
opъnue В ръцете на mypu. В с nреВземанеmо на негоВа-

:-1 •• В я са с ързанu 
тВо. Послеgнumе uм geucт u В Н бърсkаmа kpamka xpoнuka (XV 
rna nослеgна тВърguна - Варна~ 139;c:няukm 7' на 2 феВруарu, В gеня 
в ) е оmбелязано: „Гоguна 6907 ( ), (( ~~5 И ako В moзu u 

· б бо:Жнumе rnamapu · 
nemъk, Варна бе заробена orn ез а mурцuте В технumе за-

„ ume оkазВалu nомощ н _,r ( 
peguцa случаи mamap i110 mяхна111а kонценmрацuя В Добруg~а ') 
Вое8анuя В разлuчнu kpauщa, г зug I Tou усnял с uзмаr-.1,~ 

В l)Яе оnасна за vая . . 
egut1 момент се оkазала m ъ_ <..с оВе u съu\еВрсме11но се onumaл na раЗС(' 
ga се разnраВи с m~xнume Bo:il .1 В В ПpoBanuucko, Я.1\~1болсk(), 

ku n,'\er-.1eнa u pogo е ~' , 2. 
лu oтneл1-iun1e man1apc ях останала ga i11)eбuBal),1 

. И 8ес11111а \1ас111 о111 111 . 
ПлоВ~1uВсkо u qруга~1е. з ~ , -ka (1/Jcul<чa Ман2алuя, Bap11u u П1)(1 
оkоло разлuч.11t1 z1)a~10Be на Дuo1).J s:J.1 ' 

Baguя).2-.!•i ' 402 2 ) белязала cn1paxomнon10 nop:1 
Бu1nka111a npu A11kapa (28 1олu 1 . а е opnu Сулn1ан Бu.нзu~1 1 

8 .. k о111 Тамерлано1.1UI'Т1 :-1 • 

:Женuе на mypckume ouc и 1 on1 nълk0Bonцun1e cu. _!; Съзg:1 
оляr-.1а111а чuс11 ~' 

бuл nле11ен зDеgно с no г . ck"' uмnepuя оn1Веgнъ:Ж заnо'• 
k в е ozpo?v111a осr-.1ан и ' 

gена111а за kpam о рем - .. 1 „ u„inepuя u бaлkaнckun1e riъ1> 
· П en Buзuн111uuc <.a1nu 1~ 
нала ga се paзnaga . р ~' абилuзuране на noзut\\lU · k в змо:Ж11ос111 за c1n 
:ЖаВu u нaporiu се раз рuла ъ , ба1nа срещу турците. Вместо ~J 
те u ycnewнo Възобно6яВа11е на бВорВ В оаърте:Жа на тypckume мСJ1 

в б въвлечени ъ og u 
cmopяm n10 а me или koumo се стремели no egu11 Ut\\ 
gyocoбuu.u за сул111ансkuя mрон, om 
gpy2 начuн ga uзBлekam uзzo~a. 
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Влашkuяm BoeBoga Мuрчо Cmapu побързал ga--ce Възnолз8а от съз
~l(lЛата се обстаноВkа u отново станал Влаgеmел на Сuлuстра u на 
'1(1Cm om Добруg:Жа. В npegeлuтe на МuрчоВото kня:Жест6о се намuра
лt1 част om goбpyg:Жaнckume земu 6 nepuoпa 1404-1417 2. Тога6а kamo 
Jwъcmpy Влаgалец(() ,,Дръсmру zpagy самоgърЖецн) „Дръсmру граgу Вла-
1~~лец(( u т.н. mou се kuчu 6 per1uцa c6ou 2paмomu.22" А не20Вuя1n CUH u 
•tncлegнuk Muxauл Boe6oga nроgълЖuл ga уnотребя6а mumлaтa gopu u 
r1102aBa, koгamo граg Cuлucrnpa u Добруg:Жа Вече nремuналu 8 ръцете 
t111 mурцuте (8 март 1419 i. )~~9 Реалното Bлawko Влаguчест8о тогава 

'""'"'' r1отВър.ЖgаВа u om няkои gpyгu uзBopu. Eguн намерен 8 Cuлucmpa 
t1f1!1nuc om 1407-1408 2. сВugетелстВа за npeбu6a6aнerno на Beлukuя Bo
t-fIO! JU Мuрчо В 2paga uзгле:Жgа ВъВ Връзkа с уgър:Жана наg rnypцume 
,out'f)a. :!:io 0111 e!luн сnогоgбен ak111 за noky11ko-npogrokбa , сkлюч.ен на 28 
1а1)111 1412 2 . 8ерояn1но В Kaлuukpa. Om него се узнава, че Kaлuakpa u 
•n'1uнeнa1na u област бuлu nocma6eнu nog Властта на Влашkuя лo20-

'f1r11 Балпуuн. Cnoмeнamu са uменаn1а н;.1 k(1Лuakpe1-ickuтe Жuтелu l{o-
11n!1t111 и npo111onon Xapun1oн u съсn1uВu111еля на akma kup Teogop Гpa-

a111t1k u на kръчмаря Драго111а u Же11а му. 0111 лuqнu1ne имена на koнm
..... ·u11111u111e моЖе ga се заkлючu, че населенuеmо се е състояло 2лаВно 
•••11 r.1.л~apu и гърци, а Bлawkuяm елемен1n е бил nре}JстаВен глаВно В 

11ral~лe11 чссkuя anapam. <!:11 

Х<1<1съn1, J-1астъnuл nogup 1402-1404 г. 8 земumе на Балkа11сkuя noлy-
1\l)()B u особено 6 Черноморuеmо u Доб1)уg:Жа бuл лоВkо uзnолзВан on1 
'""ttl 111огаВашнu смелчацu u aBa11n1ю1)uc111u. На 6 юнu 1404 2. zeнyeзku
б/\t1?<>pogнuk Салаzрузо пu Ile2po заВлаgял kpenocmma Галата на ю2 

l\n1)tta u усnял ga я уgърЖu 8 nроgъл:Женuе на цяла ioguнa. :!:ii 

('11l\1t1яm Влашku ВоеВоgа Мuрчо Cmapu заgърЖал Bлageнuen10 cu 6ъp
lc)fi1)yf)Жa сраВнuтелно gълго Време, заu\ото akmuBнo nоgnомогнал 

•• (}J11 npeтe1-igeнmuтe за npecmoлa на Османсkаmа uмnepuя Муса. 
1 1 109 г. В съюз със сърбu1nе, Bлacume и българите Муса започнал 

16t1\1 (~oe1111u geiicm6uя срешу сВоя брат Сюлеuман,233 kouтo Bлage-

•111c1e:·uBa бaлkaнckume обласmu на Османсkаmа uмncpuя. В Българ

' а XJ><>нuka om XV В . е оn1белязано слеgното: „В тазu гоguна 

1 10~) ) uзлезu Муса В nyнaBcku111e oб,,acmu и ka1no събра голямо 
• с111(~<> Власи, сърбu и бъ1\2арu - с i11}1x беwе u срьбсkuяn1 9ecnom 
1t~ - u rnръгнаха kъм Ц<11)ui1)a~1 u 111yk npu Kocмuguoн , uзВън 2pa-
111r1 С-'<>ляма бumka с Чел~бu , u n1c убиха Челебu Мусулман u no2u
' ·111111t.1 Г\.1у с шум'<. z;i ~ Всъtцноt:111 111u·~u noxo9 на Муса, сгъстено u 

111ltu 111Jcf)c111u8eн В лс111оnuсна111а бe,\e;l<ka ) заnоч11ал om Сuлuстра 
1 t\i:t~ 111 Baлu kan10 съюз11uцu на Муса kakтo Мuрчо C111a1Ju, maka 
kt111 ~l<~c11<>111 С111ефан Лиза1)еВuч u cu1-1a на търн<>8сkuя цар ИВан 
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Шuшман kняз ФруЖuн. Слеg Възхоgu u nageнuя 6 nроgълЖенuе на блuзо 
4 гоguни nрез 1413 2 . Муса загинал В би1nkama nри с . Чамурлuи (бu8ше

mо с. Шишмано8о, Caмoko8cko). 2:is 

Слеg kamo с nомощmа на 8изанmиuциmе noбegumeлmn 8 mypcka
ma ме:Жgуособuца султан Мехмеg 1 усnял ga се ykpenu на Балkансkuя 
noлyocmpo8 u ga оmВоюВа om емирите на Муса почти Всичku kpenoc
mu Вkлючumелно u meзu no Черномориеmо, moii сkлючuл gогоВор с uм

nepamop Мануuл II Палеолог nрез юли 1413 г .~36 По силата на gогоВора 
черноморсkите kpenocmи на юг от Балkана станали оmно6о Влаgение 

на Византия, а meзu на сеВер nринаgлеЖали на турците. 

Тypckume хронисmu om XV-XVI 8. изВесmя8аm, че nрез 1417-1420 г . 

заnочнала офанзиВаmа на султана срещу Добруg:Жа и Влашkоmо kня

ЖесmВо. Tou усnял ga заВоюВа цяла Добруg:Жа и заnо8яgал ga бъgаm 
Възсmано8ени трите kpenocmи Исаkча (Облучuца), Енu сала (НоВо се

ло) u Гюр~еВо, koиmo билu npegu moBa разрущенu om Bлacume. Понеже 
се намирали на сеВероuзmочнаmа граница на Османсkаmа имnерuя, 

ВъзсmаноВяВанеmо им било kpauнo необхоguмо . 237 Мехмеg Нешрu no
нamamъk В сВоя разkаз за епилога на noxoga срещу Добруg:Жа и Влашkо 
nише слеgноmо : „После nуснал аkънg:Жuи, koumo се разmи\1али u събра
ли богата nлячkа. То2аВа беят на Ефляk [Влашkuяm BoeBoga Мирчо 
Стари] npoBoguл no npameниk gанъkа хараg:Ж и се nоkорил. Пратил 

също g8aмama си сина ga слу:Жаm 6 g8oµa на султана kато залог , че 

Вече не ще Вра.ЖgуВат . Ako gръз11ел, синоВеmе му щели 9а се затрият . 

При тези усло8ия се сгоВорили с Ефляkоглу и се nоморuли".~38 

Добруg:Жа за gълго Време go ОсВобо.Jl<gението u nрез 1877-1878 г. 
останала nроВuнция на Ocмa11cka1na uмnepuя. Турцumе зgраВо се нас

танuлu 8 нея, ykpenилu kpenoc1nитe 8 тази погранична област , noc
ma8uлu гарнизони u заnочналu набези и насmъnаmелнu geiicmBия om
myk kъм Влашkоmо и Moлg<>Bcko1110 kня2kccn18a . Тя nроменuла 11е само 

c6oume госnопарu u уnра6ленчесkата си cucmeмa, но настъnuлu про

мени u 6 неuноmо население . Веgно с gомuниращumе еmнuчесkи 2pynu 
на българите, 2ърцumе и татарите, В нея заnочналu ga се засел6аm 
Власи и турци. 

В nepиoga kрая на XII-XIV В . ДобруgЖа nреgсmаВляВала неразgел;на 

часm om Българсkоmо царсmВо. Yчacm11ukъm 6 бumkama npu Ниkоnол 
през 1396 г . Ханс Шuлmбер2ер 8 с8оя „Пъmеnис", съзgаgенблизо mpuge
cem гоgинu nogиp mo8a no uнтересен начин е резюмирал еgно с8ое на
блюgение: „Сега ще упомена В kои cmpaнu съм бuл, kоито леЖаm ме:Ж

gу ДунаВ и морето. Аз бях 6 три страни, koumo и mpuтe се kaз8am 
България. Пър8аmа Българuя ле:Жи mам, kъgemo се nремuнаВа om Ун

гария nрез )Келезнu Врата, u столuцаmа u се kаз8а Виgин. Другата 
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България ле:Жu срещу Влашkо u cmoлuцama u се kазВа Тьрно8о, mpema
ma Българuя ле:Жu, kъgето ДунаВ се 6лuВа 6 морето, u столuцаmа iI се 
kазВа Калиаkра (das tritt Pulgrey Iigt, do die Thonau in das mer fleиst und 
die haupstadt haist Kallakrea)". 2з9 

От Всичku ynpaBumeлu u Влаgеmели на „mpemama Българuя" нaii
Jnpai.iнo В съзнанието на слеgВащиmе nоkоленuя е останало името на 
~1ecnom Доброmuца. По негоВото uме mBъpge ckopo, kakmo npu:ЖuBe 
rnaka и nogиp смърmmа му, maзu земя, нарuчана npegu Кар8унсkа хо
ра, сега заnочнала ga се нарuча ,,ДоброmичеВа земя'' (terra Dobrodicii; 
partes Dobrodicii), а mypцume я нареkлu Добруg:Жа . При onucaнueтo на 
noxoga на nолсkо-унгарсkия kрал Влаguсла8 III Ягело om 1444 г. Bизa11-

rnuiickuяm исторuk Лаонuk Xaлkokoнguя nише, че негоВаmа Boiicka om 
1'рансuлВания преминала Дунав u се насочила kъм Черно море, а uмeн
tto kъм „земята на мuзиеца (българина) Добро1nица" (дорроt(кЕ.U.) 'to-u' 
м - „ ucrou xropav) u nоясняВа нeiiнomo месmонахоЖgение с уkазВане на 
главните u граgо6е Kaлuakpa u Варна. 2•

0 Ako В nъmenиcнume бeлelkku 
на mypckuя nucameл ЕВлuя Челеби (XVII 6. ) се заnазuл сnоменъm за ня· 
kakъB могъщ цар на ДобруgЖа, koiimo 6ланеел meзu земи npegu mурци 

241 в б me, mo ългарсkuя kнu:Жо8ен спомен om XVII-XVIII В . е осmаналс 

uмemo на kняз Вълkо Добруg:Жансku . 242 В еgна или gруга форма, В eguн 
uлu gpyгu Bek mo6a 8се били 6ъзnоменанuя за „българина Доброmuца", 
k<>iimo със сВояmа geiiнocm uзnucaл наu-uнmересниmе cmpaнuцu om 
cpegнoBekoBнama uсmория на ДобруgЖа. 

87 



БЕЛЕЖКИ 

1. ДОБРУДЖА И ЧЕРНОМОРСКАТА ОБЛАСТ 
НА СЕВЕР ОТ БАЛКАНА В КРАЯ ПА XII-XIII ВЕК 

1. Nicetas Choniata, Historia, rec.I.A. van Dieten, Berolini et Novi EЬoraci 
1975, р. 368 sq.; Georgius Acropolites, Нistoria, rec.A. Heisenberg, Lipsiae 
1903, р . 18 sq. Поgробно uзло:Жение у В.Н . Злamapcku, История на бъл
P.ltpckama gърЖа6а през среgниmе 6eko6e, II, С. , 1934, с. 410 , сл.; Исmо-
1>uя на България, III, С. , 1982, с . 177 сл. 

2. В. Н. Злamapcku, цum . съч., II, с. 426 сл. ; История на Б-ьлгарuя , 

111' с . 119 сл. 
3. В. Н. Злamapcku, цum. съч., II, с. 453 сл.; История на България, 

111, с. 123 сл. 
4. V. Gjиzelev, Federico Ba1·ba1·ossa 11ei paesi bulgari. In: II Ba1·barossa 

• uoi alleati liguri-piemontesi, Gavi, 1987, р . 111-121. 
5. В. Н. Злamapcku, цum . съч. , III, С., 1940, с. 62 сл. 

6. Georgius Acropolites , Historia, р. 18. 
7. Georgiиs Codinиs, De annot"'llm et imperatorum serie, Bonnae 1843, р . 

160-161; Р. Schreiner, Die byzantinishen Юeinchroniken , I, Wien, 1975, S. 148. 
R. Historia de expeditione Friderici imperatoris. In: MGH-SS, n .s. V, 

Rcrolini 1926, р. 33. 
9. Historia peregrinorum. Ibidem, р. 135. 
10. В. Н. Злamapcku, цum. съч., II, с. 472. 
11. V. Gjuzelev, Les appelations de la BuJgarie m&lievale dans les sources 

t1a toriques (VIIe-xv.- s.). In : Сборниk 6 naмem на nроф. Станчо Ваkлuно8, 
(• ' 1984, с . 49-50. 

12. Georgius Acropolites, Historia, р. 20. Из8есmнuяm русkи Buзaнmu
tt\1c111 В. Г. BacuлeBcku (ЖМНПр, CCIV, 1878, с . 203) uзразя6а cmaн0Bu
u,t1111<), че cnopeg ['еор~и Akponoлиm „uме1110 на ДoбpygJka uли »Яkое no-
1nr111<> uме е означаВало Пеmро6а сn1рана". Oчe6ugнa1na несъоб1)азнос111 
л 111<>Ва мuмохоgом uзразе110 zлe!JUll\e 11о~J l)Обно е nocoчei-1a у 11. Myma

+чta ·(~ , Доб1)0111uч-Доброmица u ДобруgЖа ( = Избрани nроuз8е~Jе11ия ) II) 
с t 1 ~) 7 3' с . 116 11 7 ) . 

1 :~. V. Gjиze]ev, Bulgarien und Byzanz irn Streit иm die Schwa1·z-
1t• '•·g~biete 1185-1204. JOB, XXXVI, 1986, S. 213 ff. 

89 



14. Р. Sch1·einer, Die byzantinischen Юei11chroniken , 1, S. 319. 
15. Nicetas Choniata, Historia, р . 532-533. 
16. V. Gjuzelev, II Mar Nero ed il suo lito1·ale nella storia del Medioevo 

bulgaro. BBg, VII, 1981, р . 19 seq . 
17. П. МуmафчuеВ, Добруg:Жа, С. , 194 7, с. 34 сл. ; Kpamka ucmopuя на 

._. 

Добруg:Жа, cъcma6umeлcm8o u обща pegakцuя В. Тоне8 u Иорg. Зарче6, 
с. ' 1986, с. 59-60. 

18. Г. А. Илъuнckuii, Грамоmы болеарсkuх цapeii, М., 1911, с. 13; В. 
Гюзелев, Бълеарсkаmа gър:ЖаВносm В akmoBe и gokyмeнmu, С. , 1981, с. 
58-59. 

19. Тазu kpenocm се е намирала на нос Чuраkман kpaii gн. ер . Ка

Варна - ВЖ. В. Гюзелев, CpegнoBekoBнama КарВуна-КаВарна (XIV-cpega
ma на XV 6. ). В: Ка8арна om gpe6нocmma go ОсВобо:Жgенuеmо, С., 1984, 
с. 85 сл. 

20. П. HukoB, Tamapo-бълiapckume оmноwенuя с оглеg kъм царуВа

неmо на Смuлеца. ГСУ-ИФФ , XV-XVI, 1919-1920, с . 1 сл. ; същuяm , Бълеа

рu u mamapu nрез cpegнun1e BekoBe. БИБ, II, 3, 1929, с. 97 сл. ; В . Spuler, 
Die Goldene Ilorde. Die Mongolen in RuBland (1223-1502), Wiesbaden, 1965, 
S. 24 ff. ; 

21. Исmорuя на България, III, с. 264 сл. 
22. ЛИБИ, IV, С., 1981, с. 189-190, 267-268. 
23. Паk там , с . 195. 
24. Georgius Pachymeres, De Michaele et Andronico Paleologis libri XIII, 

I , Bonnae 1835, р . 270, 347; Nicephorus Cregoras, Byzantina historia, I, 
Bonnae 1829, р . 99. 

25 . Georgiиs Pachymeres, 1, р. 323, 344, 348. 
26 . А. Mapioc, За ноВооmkриmия сmаробългарсkи нagnuc om Шу

менсkаmа kpenocm. Арх, XI, 1, 1969, с. 23. 
27. ОсноВнu изВорu за Bъcmaнuemo на ИВаiiло (1277-1280 2.) са сВеgе

нияmа на Buзaнmuiickume аВmори Георги Пахuмер, Hukuфop Гри2ора и 

отчасти Мануuл Фuл - ВЖ. Georgius Pachymeres, 1, 430 sq.; Nicephorus 
Gregoras, I , р. 131-132; Хр. Лоnаре8, Buзaнmuiickuu noэm Мануuл Фuл. К 

uсmории Болгарuu 6 XIII-XIV Beke, СПб., 1891, с .47 сл. Поgробно изложе

ние за moBa събumие, остаряло om Всяkа глеgна moчka, ВЖ. у П.Хр . 
Пеmро6, Въсmаниеmо на И8аiiло (1277-1280). ГСУ-ФИФ, XI-IX, 1955, с. 
175-257. Посоч6ане u kрumичен nреглеg на nо-ноВиmе изслеgВанuя у Л. 

В. Горина, Bъcmaнuemo на И8аUло 8 съВременнаmа иcmopuozpaфuя. В : 
Проблеми на българсkаmа иc1nopuчecka науkа слеg Bmopama с8еmо6на 
Boiiнa , С., 1973, с. 197-202. 

28. GeorgiL1s Pachymeres, 1, р. 434. 
29. Ibide111 , р. 443-444. 

90 

30. Хр. Лоnаре6, u,ит. съч., с . 53; П. Муmафчие6, Добруg:Жа, с. 348 сл . 

31. Georgiиs Pachyrneres, I, р .466. 

32. Ibidem, р . 446. 
33. История на Българuя, III, с. 290 сл. 
34. Georgius Pachyrneres, 11, р.50 , 80-81, 105-106, 264-267; В . Spuler, ор. 

·it., р. 66 sq . 
35. Т. Герасuмо6, Меgни монеmu на Гeopгuii Tepmepиii I и сuна му 

I'()~op СВеmослаВ . ИИД, XIV-XV, 1937, с. 109-115. 
36. Georьтius Pachymeres, II, р . 105. 

37. lbidem, р. 264-265. 
38. Исmорuя на България, III, с. 298. 

II. БЪЛГАРСКИЯТ СЕВЕРОИЗТОК 
ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА XIV ВЕК 

39. Georgius Pachymeres, II, р.264-266 ; В . Тuзенzаузен, Сборнuk ма
rnt~риалоВ, оmносяхщихся k истории Зoлomoii opgu, m.I. ИзВлеченuя из 
С()чинениu apaбckux, СПб., 1884, с. 117, 161, 383-384. 

40. G. I. Bratianu, Recher·ches sur Vicina et Cetatea Alba, Bucares t , 1935, 
11. 104 sq. ; Iv. Dujcev, Medioevo bizantino-slavo, I, Rorna, 1965, р. 404 sq. 

41. Desc1·iptio Europae Orientalis, ed. О. G6rka, Cracoviae 1916, р . 40, 41. 
42. lbidem , р. 38. 
43. Nicephorus Gregoras, 1, р. 390; Iv. Bozilov, Zur Geschichte des 

J.'urst entums Vidin . BBg, IV, 1973, р . 114-116. 
44. Iv. Dujc~v, ор. cit., 1, р . 405-406. 
45. ASG - Manoscritto m embraneo III (Liber Gazarie). f. 53 v. ВЖ. myk 

1 Iрило:Женuе N 2. 
46. Geographie d 'Aboulfeda , traduite d e l 'a1·abe en fran~ais et 

1ct1n1pagnee des notes par М. Reinaиd, II, 1Paris, 1848, р. 316-318; В. Гюзе
t (~, Българсk11111е земu В чу1l<r~ес111ранни111е ееографсkи npegcrna8и npe::> 
' ll l-нaчaлo1no на XV В. ВИСб, Llll, 2, 1984, с. 20-21. 

47 . П. l(oлeqapo8, Bn1opa111a българсkа gърЖаВа В crnapuннume kap-
111u 01n XIIl-XIV В. BekoBe, 11, 4, 1973, с. 20, 22; В. ДuмurnpoB, Българuя В 
{'J)t~gнoBekoBнama морсkа kарn1ографuя (XIV-XVII 8. ), С., 1984, N 1-20; 
l\1})lioteca Nacional - Madrid, Mss. Res 176, f. 12. 

48 . Ал. БурмоВ, Избранu npot1зBegeнuя, I, С., 1968, с. 225 сл. 
49. G. I. Bratianи, ор . cit., р. 113 sq. Из8есmно съмнение В moBa eлegu

U\e uзразя8аm П. НиkоВ, Българu u mamapu nрез cpegнume BekoBe, с. 
140; Iv. Bozilov, ор. cit., р. 115, n . 13. 

50. П. Русе8 u А. ДаВиgоВ, Гpuzopuii Цамблаk В Румъния u В cmapa-
111~1 румънсkа лumeparnypa, С., 1966, с. 16. 

91 



51. С. Def1·eme1-y et G. de Sanguinetti, Voyages d'Ibn Batoutal1) II, Paris) 
1854, р. 419-421. 

52. V. Laurent, Le metropolite de Vicina Macaire et la prise de la viJle 
par les Tartares. - RHSEE, XXIII, 1946, р. 231. 

53. G. I. Bгatianu, ор. cit. , р. 64-645; Б . Дuмumpo8, Бълzарuя 13 cperiнo-
8ekoBнama морсkа kарmографuя XIV-XVII Bck, С) 1984, kap111u 1-38. 

54. L. Т. Belgrano, Docu1nenti i~gua1·danti la colonia genovese di Ре1·а . 
ASLSP, XIII, 1877 ) р . 304. 

55. М .. Ji111enPz de la Espacta, Lih1·0 d~J con<)scimento de todos los reinos , 
tie1·1~as у seno1·ios, Madrid) 1877, µ . 101-102. 

56. Ma1·ino Sanudo Torsello , ls to1·ia deJ гegno di Ron1ania. ln: С. flopf, 
Chroniques ь11·есо-го111аnеs in~dites ou lJcu cu11nues, publiees avec 11ote~ ~t 
taЫes genealogiques, Berlin, 1873) р. 142. B:1k. kapn1aina у Б. Дuмu1npo8) 
цum. съч., N 5. 

57. G. I. Bratianu, ор. cit. , р. 63, 111-112. 
58. М. Jimenez de la Espada, ор. cit. , р . 102-103. 
59. М. Н. 'fuxoмupo8 , Cnucok zopogoB gалы1uх u блu:Жнuх . - Jllcmopu

чeckue зanucku , XL, 1952, с. 216-217; В . Г'юзелеВ, Бъл2арсkun1е земи В чy
Жf)ecmpa}iнume zeozpaфcku npegcmaBu, с . 24. 

60 . Ioannes Cantacuzenus, I, р. 188-189. 
61 . Nicepl1orus Gregoras, I, р . 399. 
62. Ioanncs Cantacиzenиs , r, р . 175. 
63 . Ibide1n , р. 188 sq. 
64. Giovunni Villani, Cronica , ed. F. G. D1·agomanni, 11, Florentiae 1844, 

р. 293-294. 
65. loannes Cantacиzenиs , I , р . 2~)4 ; Nicc1)horus Gregoras, I, р . 415. 
66. G. Ost1·ogoгsky ) Gescl1icl1t<~ d<•s byzantinischen Staates, Munchen, 

1963, S. 414 . 
67 . Ioannes Cantacuzenus, I, р . 32:3; Nict.> /)l1orus Gregor·as, I, J) . 430. 
68 . Nicepl101~t1s G1·egoras, I, 1). 484. 
69 . Ал. Буµм<>t) , цum . съ\1 ., с . 259. 
70 . Ioanncs Ca11tacuzenus, I, }). 464 sq .; Nicephorus Grego1·a s. I) р . 483 

sq . 
71 . П. Х1). Пеn1роВ , HoBu ~)uннu зu 111ъ1)i0Bcku Връзku меЖ~JУ Бъл~а 

рuя u ДуброВнuk през XIV В . llfEI11Д , XXVIII , 1972, с. 51-52. 
72. Ioannes Cantacиzenus, 11, р. 303-305; Nicephorus G1·eg<>1~as, I, i). 

535-536. Мненuеmо на V. Lat1r~nt , L'asaut avo11-e de la florde d '01· cont1·f> 
l 'E1npire byzuntin . REB, XXVIII, 1960, р . 145 sq ., че moBa наnа!1ение уЖ 
било npc~o111Bpan1eнo не намира nom6ъp:Ж~c11ue В uзBopumc. 

73. Nicephorus Gregoras , I) р. 686-687. 
74. Georьrius Pachymeres , II, р . 307-308, 599-605. 

92 

75. Stanislaus Sarnicius, Annales s ive de origine et 1·ebus gestis 
})(>lon~rum et ~itva~or:im libri VIII. In: Ioannes Dlugossius sive Longinus, 
ll1stor1e Polon1cae l1br1 XII , ed . H.L.B. аЬ Huyssen, II, Lipsiae 1712 coll. 
1134. ' 

76. G. 1. Bratianu, Deмetrius princeps Tartarorum (са. 1360-1380). Re
vi1e des etиdes roиmaines, IX-X, 1965, р. 39-46. 

77. F. Thiriet, La Romanie ven1tienne аи Moyen age, Paris, 1959, р. 104 
<J.; A . ~.Laiou, Constantinople and the Latins . The Foreign Policy of 

Andron1cus II (1282-1328), Cambridge-Massachusetts, 1972, р. 270 sq. 
. 7.8. V. Gjи~e!:v, Les relations bulgaro-venitiennes durant la premiere 

111<)1t1e du XIV· s1ecle (Sagramento et patio de messer· ilnpe1·aior Alexandro 
d(•) Zagora). ЕН, IX, 1979, р. 39 sq. ; съu\u.н111 , България u Ве1-~ецuя nрез 
111,1)Bama nолоВuна на XIV В. - В : Бъл2а1)сkо1110 сре9но8еk0Вие. Българ<>
с 1.(~(--'111cku сборнuk В qecm 11u 70-<><)~)utu11u11a111a на nроф. ИВ. Дуi.iче8, С ., 
1 ~)$0' с. 82 сл. 

79. lde111 , Les i·elations bulgc.11·<)-vcnit1e1111cs, р. 72-73. 
80. Ib1de111, р . 43 sq . 

81 . Доkумснmu uз mypcl<u111e f)Ъf):;kaB11u архuВи, I (1564-1872 ), no96-
l)ttл u nре8ел П. Доре6, С. , 1940, с . 60. 

82. V. Gjuzelev, Les relations bulgu1·<)-vcnitiennes , р. 74-75. 
83. Съu\ияn1 , България u lle11t'L\UЛ 11 1)еЗ nьp8ama noлo8u11a на XIV В ., 

6-87. 

84. М. BaJaгd , La Romanie gt)11oise (XIIe-debut du XV siecle) Genova r 
' ' ' Jt)7H, р. 45 sq. 

8fi. G. I. Bratianu, Rechercl1es sur Vicina et Cetatea Alba, р . 47 sq . 
86. В. Гюзелев, Сре9н0Веkо6на България В cBemлuнama на ноВu uз80-

1•i1, <;., 1981 , с . 186 сл. 

87. ASG - Manoscritto n1em branco III (Liber Gazarie), f . 7 v, 53 у· , 53 v. 
hЖ. l\<)лия n1ekcm и npeBo!=!a myk 8 Прuло:Же11uе N 2. 

~8 . В. Гюзе,\еВ , Cpe9нo8ek<>B1ia Б·ьл2а1)uя В с8еmлинаn1а на 1-108и изВо
tJ , с. ] 87-188. 

9. G. I. Bratianu, Reche1·cl1<·s suг Vicina (•t Cetatea Alba, р . 7!1. 
~)0. В. Гюзелев, СреnноВсkоВна Бъл2арuя В сВеmлинаn1а на 1108u uз8о

''· с . 203. 
~) 1. ITak 111ам , с. 197-198. 

~)2. G. М. Tl1on1as et R. P1·t-1<i<·lli Dij) l <> 111uta 1 ·iиn1 veneto-leva11tinu111 II 
... ' ) ' 

• • 11 • • t • ~1 е 1 Н ~ ~) , J) . 5 7 . 

93 



·-~----------------1:1!11 1 111 11 Jll l li.UldJUшi.IU...WШ....W1I 11 Ш!! ·11111 .!Jll!=tfЩ-.Utь .„„ 1!111 „.„. ··ш w '~ ~и щ 11 i.11 " U• 1.11 ж .... ..... „„„ .„„ .. „„ 

111. ВОЙНАТА ЗА ПРОЛИВИТЕ (1348-1355) 
И ВПЛИТАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В НЕЯ ПРЕЗ 1351-1352 Г. 

93. Ioannes Cantacuzenus, III, р. 68-79; Nicephorus Gregoras, II, р. 841-
867; Alexios Macrembo1ites, Л(rусх, tmoptк<); . In: А. Papadopulos-Keran1eus, 
,AvciЛ.€к-ra 'tti<;'I€pocroЛ.uµt-rtкfi<; O"taxuoЛ.oy(a<;, I, Sankt-Peterburg, 1891, р . 
156-159; Р. Sch1·einer, Die byzantinischen Юeinchroniken, I, S. 65, 85. 

94. М. Balard, А propos de Ia bataille de Bosphore. L'expedition genoise 
de Paganino Doria а Constantinople (1351-1352). -ТМ, IV, 1970, р. 431 sq.; 
idcm La Romanie genoise (XIIe-debut du XVe siecle), Genova 1978, р . 78 sq. 
u nосоченаmа 6 meзu g8e работи no-cmapa литература. 

95. loannes Cantacuzenиs, III, р . 162-166. 
96. ИВ. Тюmюн~ЖuеВ, Бъл2арсkа111а а11011uмна xpoнuka on1 XV Bek, 

Beлuko 'l'ьрноВо , 1992, с. 87-88. 
97. G. Bertolotto, Nuova se1~ie di docиn1enti sиlle relazioni di Genova 

coll'Iтnpero bizantino. ASLSP, XXVIII. Apr)endice, Roma, 1902, р . 212-
221. 

98. Ibiden1 , р. 220. 
99. ASG -Antico Comиne, Nr 215, Officiи111 guerre- introytus et exitus, 

f . 107, 17, 16, 76, 60, 64, 91. ВuЖ mckc1n и npcBog myk В Прuло:Жение N 4. 
100. Ibidem, f. 60. 
101. Alexios Makrembolites, р . 153. 
102. ASG - Antico Comune, Nr 215, f. 60. 
103. Р. Schreiner, Die byzantinischcn l{lcinchroniken, 1, S. 86. 
104. Alexios Makrembolites, р. 152-153. 
105. Nicephorus Gregoras, III, р . 83-84. 
106. Ioannes Cantacuzenus, III, р. 214-218. 
107. ASG - Antico Comune, Nr 215, f. 60. 
108. Ibidem, f. 114, 36 etcet. 
109. Ibidem, f. 269, 308-309, 276 etcet. 
110. Ibidem, f. 60, 65 etcet. 
111. Ibidem, f. 64, 302 etcet. 
112. ASG - Fondo notarile, Notai ignoti, bиsta XV, Nr 8, f . 64r-65v. 
113. F. Dolger und Р. Wirth, Regesten der Kaiserurkunden des 

Ostromischcn Reiches von 565-1453, B.V. (1341 1453), Munchen und Berlin, 
1965, Nr 2991, S. 31-32. 

114. ASG - Antico comune, Nr 215, f. 16 etcet. 
115. ASG - Antico comиne, Nг 629. Galcu1·u1111narinariorun1 i·ationes, f. 

94 V. 

116. ASG - Antico comunc, Nr 215, f . 292. 
117. lbidem, f. 316, 245, 319 etcet. 

94 

118. В. Гюзелев, Среgно6еkоВна Бълеарuя В cBemлuнama на ноВu uз
Ворu, с. 175 сл. 

119. Ioannes Cantacиzenus, III, р. 362-363. 
120. В. Гюзелев, CpegнoBekoB11a Бъл2ария В сВеmлuнаmа на ноВи uз

Bopu, с. 169. 

IV. ПОЛИrl'ИЧЕСКА ИС'l'ОРИЯ 

НА ДОБРУДЖАНСКОТО КНЯЖЕСТВО 
(СРЕДАТА НА XIV - НАЧАЛОТО НА XV ВЕК) 

121. В. Гюзелев, Cpegнo8eko6нama kpenocm Kaлuakpa nрез XIII-cpe
fJama на XV В. ИНМВ, IX, 1973, с. 125, бел. 11 u nосоченаmа mам лumepa-
111ypa. 

122. J. V. А. Fine, The Iate Medieval Balkans., 11. А Critical Survey from 
the Late Тwelfth Century to the Ottoman Conquest, Michigan P1·ess, 1987 , 
(). 367. 

123. В. Гюзелев, Момчил В сВеmлинаmа на eguн ноВ ucmopuчecku 

t1зВор . - Вести на Нароgния музсi:i - XackoBo, I, 1965, с. 25 сл. 
124. Ioannes Cantacuzenus, II, р. 595. 
125. lbidem, р. 584-585. 
126. G. Ostrogorsky, ор. cit., р. 430. 
127. loannes Cantacuzenus, III, р. 62-63. 
128. М. Balard, La Romanie g6noise, I , р. 143 sq. 
129. В. Гюзелев, Очерk Върху историята на 2pag Несебър В nepuoga 

1352-1453 i. ГСУ-ФИФ, LXIV, 3, 1970, s. 58-59. 
130. Същият, Из uсmория111а на България nрез 1358 u 1356 2. - ИПJ), 

XXXI, 3, 1975, с . 105 сл. 
131. Л. В. Горина, Похоgъm 11а граф Aмcgeu VI CaBouckи npon1uB Бъл-

2арuя nрез 1366-1367 2. ИПр, XXVI, 6, 1970, s. 71, сл.; В. Гюзелев, Очерk 

В·ьрху исmорuя111а на 2pag Несебър, с. 59 сл. 
132. Computиs Anthonii Barberii. - In: F. Bollati di Saint-Pierre , 

lllustrazioni della spedizione in Oriente di Amedeo VI, Torino, 1900, р . 88. 
Орu2uнала В AST-Viagio di Levante, mazzo 1, Nr 2. 

133. lbidem, р. 89. 
134. Ibidem, р. 194-195. 
135. Ibidem, р. 94-95. 
136. Ibidem, р. 94. 
137. Ibidem, р. 94, 99. 
138. Л. В . Горuна, цum. съч. , с. 76. 
139. В Гюзелев, Очерk Въ1)ху историята на 2pag Несебър , с. 88, бел . 

38. 

95 



140. Паk mам, с. 65-66. 
141. Паk mам, с. 63. 
142. L. Thalloczy, Nagy Lajos es а Bolgar bansag. - Szazadok, XXXIV, 6, 

1900, р. 33. 
143. Л. В . Горuна, цum. съч., с. 78. 
144. ММ, I, Vindobonnae 1860, р. 367-368. 
145. G. Ostrogorsky, ор. cit., р . 446-447; Хр. МаmаноВ, Югозаnа9нumс 

българсku земи nрез XIV В ., С., 1986, с. 134 сл. 
146. G. Ostrogorsky, Byzancc - etat tributuire de l'En1pire turc. - ЗРВИ, 

v, 1958, р. 49-58. 
147. Същuяm, Cepcka област nосле Душа110Ве cмpmu, Београg , 1965, 

с. 145-146. 
148. П. HukoB, Тypckomo заВлаgяВане на България u съgбаmа на nо

сле9нu111е Шuwмано8цu. И!11Д, VII-VIII, 1928, с . 63 сл . 

149. Laonicus Chalcocondyles, Histo1·iarum demonstrationes, I, ed. Е. 
Darko, Budapestini 1922, р. 28, 32. 

150. Cuнo~uk царя Борuла, uз~. М. Г. ПоnруЖенkо, С., 1928, с. 89; J. 
Bogdan, Ein Beitrag zur bulgarischen und serbischen Geschichtsschrcibung. 
ASPh, XIII, 1891, р. 528. 

151. М. А. Мехмеm, Xpoнuka Иgpuca Бumлucu В kaчecmBe ucmoчнu

ka no ucmopuu nokopeнuя Балkансkого noлyocmpoBa. RESEE, 111, 1-2, 1965, 
s. 107; Cronici turce~ti privind ta1·ile romane, 1 (sec . XV-mijlocul sec. XVII), 
intomit de М. Guboglu ~i М. Mehmet, Bucure§ti, 1966, р. 153-154, 300, 400 . 

152. Al. Kuzev, Die Beziel1ungen des Konigs von Vidin Ivan S1·aci111ir zu 
den osn1anischen Hcrsche1·n. ЕВ, VII, 3, 1971 , S. 121. 

153. П . HukoB, Тypckomo заВла9я8а11е Jia България, с. 64. 
154. М. Bala1·d, Gcnes et l'C)utгc-111er, II. Actes de Кilia du notaire Anto

nio di Ponzo 1360, l)a1·is, 1980, р. 163-164. 
155. Ibidc111, р. 164. 
156. Бъл2а1)сku cpegнo8ekoBнu ipa~oBe u kpenocmu, I, cъcma8u1neлu 

Ал. I<узсВ u В. ГlозелеВ, Вар11а, 1981, с. 336 сл. 
157. Е. Т<>~ороВа, Omнott1cнuя111a на Доброmuца с 2енусзцumе. - В: 

Сре~но8еkоВ11а България u '-le})HOI\.1opucn10, Варна, 1982, с. 113-114. 
158. В. Гl<)зелеВ, Chronico11 l\1esen1briae (Беле:Жku Върху uc111opuяma 

на бълzарсkоmо Черноморuе В ncpuof:}a 1366-1448 г.) . ГСУ-ИФ, LXVI, 3, 
1975, с. 156. 

159. Паk mам, с. 155, бел. 33. 
160. Паk mам, с. 155-156. 
161. С. П. Kapno8, Траnезунgсkая uмnepuя u зanagнoeBponeiickue 

гocygapcm8a В XIII-XV 8. М., 1981, с. 63 сл. 
162. ASV-Senato, Deliberazio11i miste, XXXV, f. 99v-101r. 

96 

163. G. Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen Staates, S. 448. 
164. В . Гюзеле6, Chronicon Mesembriae, с. 157. 
165. Р. Schreiner, Studien zu den ВРАХЕА XPONIКA Miinchen 1967 ' ' , 

S. 155. 

166. В. Гюзелев, Очерk Върху ucmopuяma на граg Несебър, с. 69 сл. 
167. Al. Kuzev, Zwei Notizen zur historischen Geographie der Dobrudza. 

Studia balcanica, Х, 1975, S. 127. 
168. Pseudo-Phrantzes, Chronica (1258-1481), ed. V. Grecu, Bucuresti, 

1966, р. 194. , 

169. М. Balard, ор. cit. , I, р. 86 sq. 
170. G. G. Musso, Navigazione е commercio genovese con il Levante nei 

documenti dell'Archivio di Stato di Genova (secc. XIV-XV), Roma, 1975, р . 
б8. 

171. G. Balbi е S. Raiteri, Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati а 
Caffa е а Licostomo (sec . XIV), Genova, 1974, р . 203-205. 

172. lbidem , р. 205-206. 
173. Ibidem , р. 207-208. 
174. ASG-Archivio Segreto, Materie politiche 2737 А, Supplemento (sec. 

Х al 1389 ), mazzo 18А, Nr 96, f. 6v. 
175. G. Balbi е S. Raiteri, ор. cit., р . 208-210. 
176. ASG-Antico Comune, Nr 56. Magistrot\lm rationaliu1n - introytus 

et exitus, f . 281·; Nr 57, f. 20r. 
177. ASV-Senato, Deliberazioni miste, XXXIV, f. 125v. 
178. ASG-San Gio1·gio 34/ 41, Caffe Massaria 137 4-1375, f .82v, 257v, 297v, 

29Rr, 15v, 82v, 258v, 298v,322v, 323v. 
179. М. Balard, ор . cit., 1, р. 409. 
180. Georgius et lohannes Stellae, Annales Genuenses, а cura di G. Petti

Bnlbi, Citta di Castello, 1975, р. 176. 
181. F. Thiriet, Venise et l'occupation de Tenedos au xrv„ siecle. - Me-

lnnges d 'archelogie et d 'histoire, LXV, 1953, р. 229 sq. 
182. ASG-San Giorgio 34/ 40. Caffae Massaria 1381-1382, f. 62r, 293r. 
183. Ibiden1, f. 89r, 91r. 
184. ASG-Archivio Segreto, Nr 2/497. Diversorum negociorum Cancellarie 

(~rnunis Ianue а. 1382, f . 38v-40r. 
185. М. Ba la1·d , ор . cit., I , р . 92 sq . 
186. ASC-Senato, Deliberazioni 111iste, XXXVIII, f. 42r. 
1~7 . Ibide1n , f. 112r-v. 

188. F. Thirict, Venise et l'occupation de Tenedos, р. 233 sq. 
189. ASV-Avogaria di Comun, Raspe Nr 3644, f. 68v. 
190. С. Hopf, Geschichte Griechenlands vo1n Beginn d es Mittelalters bis 

\lf t111sc1·e Zeit, 11, Leipzig, 1868, S. 28. 

97 



191 . П. My-I11a<pчt1e6 . Добру~JЖа , с. 46 . 
192. ASV-Seпato , Delibe1·azioпi 111iste, XXXIX, f . 49v-50г . 

193. Al . Kиzev, Zwei Nolizen zu1· histoгiscl1en Geograpl1ie dег U<>b1-udza . 
S. 127 ff. 

194. В. Гюзелев u П. Пе111роВ , Xpuc111oмan1uя no uc111opuя нu Бълzu

рuя, II , с. 311. 
195. П. Муmафчuе8, Добру~JЖа, с . 47 . 
196. Паk mам , с . 247-263; Б. Сuмеоно8, Проuзхоg на 11aз8aнuf'1no До

бру~Жа. БЕ, XVII, 1, 1967, с . 36-44; Бъл~арсku етuмоло2uче11 речнuk. I, 
съста8umелu Вл. Георгuе6 , ЙopfJ. Заuмо6 u Cm. Илчев, С ., 197 1, с . 402. 

197 . ASG-Archivio Segreto , Materie politiche, 2729, bus ta 10, 111арро 1. 
Nr 25 , f .4r-5v. Пре8о~ u тълkу8ане на 1nози kpaiiнo uнmересен u Ва.Жсн 
go20Bop 8Ж. у В. Н. Злаmарсkи u Г. И . l(at\apo8, До20Воръm на kняз~1 

И8а11kо , cu11 Добро111uче6 , с 2е11уезцu111е 0111 1387 г. ИИД, III , 1911 , с . 17-
37; М. Анgрее6 и Вл. KymukoB, Дого8оръ111 на gобруg:Жансkuя 8лariemf'1\ 

ИВанkо с генуезцumе от 1387 2. ГСУ-ЮФ, LI, 1960, с . 3-118; Д. Л1l2ело(3, 

Дог0Воръn1 на goбpyglkaнckuя 6лаgеmел И6анkо с 2сиуезцu111е. - В : 

Чuраkман-l{ар6уна-КаВарна , С ., 1982, с . 83-86. 
198. ASG -Saп Gioгgio 1303 (34/ 45 ). Pci1·ae Massaria а . 1390 , f. 66v. 
199. ASG-A1·chivio Segгeto , Matc1·ie politi<.:l1e , 2729 , bиsta 10, 111 ~1р})О 1. 

Nr 26-27 , f .2r-3v. 
200 . Ibidem, f . lOv. 
201. Ibidem, f . 4v. 
202. F. Babinger, Beit1·age zut- F1-1.il1ge::)cl1ichte der 'I\11 ·kenl1c1· t·~cl1aft 111 

Ru111elien ( 14. -15.Jh. ), Brunn-Mt.inchen-\Vien , 1944, S. 65ff. 
203. Мехмеq 1-Iешри , Оглсr~ало на cBen1a ( Исmорuя l1a ocl\1aнckt1 j1 

яВор), cъcmuBumeлcmBo и пре8<)9 от ocмaг1on1ypcku cзuk М . l(,мtiцuti , 

С. , 1984, с . 91-92. 
204. То8а cmaBa ясно om uзброяВане1110 на xpucтuянcku111e нapogt1 , 

koumo са Взели учас111uе 6 би111kаmа nри l(oco8o nоле nрез 1389 г . - Cronici 
turcesti, I, р. 38. 

205. Мехме~ Hewpu, Оглеgало на c8ema, с . 93. 
206. Ос110Вен из8ор за похоgа cpeu\Y България nрез 1388 г. са сВе~)(~

нuяmа на Мехме!l Ilешри, Ог1\еяало на cBema, с . 93-99 . Даниumе на яру

гumе османсku ucmopuцu u xpo1-1ucn1u 0111 XV-XVI В. nperic1naBi\Л()an1 n1)е

разkаз и съ!-")ър.Жаm peguцa 81nopuчнu наслоения (ВЖ . В . Гн>зелеВ и ГI . 

Пеn1ро8, Xpucmoмan1uя по uc111(>\)UЯ на България, II, с . 187-19() ); C1·onic1 
turcesti, I, р. 110, 153-154 etc. 

207. Мехмеf) Нешрu, OглegrL\<> 11а с8е111а , с . 93. 
208. Ilak Jnaм , с . 93-94 . 
209. Паk n1ам , с . 94. И11111e1)11pc111at\ll}I н<1 J11ези ин111 с1)еснt1 t:l~ <.~~JCHltjl 

98 

-- 11111•1 ' ••• _ .... _ ... _ ... _______ .„._ .... _____ ---- -·~- ----~---

ВЖ. у Cmp. ДuмumpoB, Упра8umеляm на ПpoBaguiickama kpeпocm по 

Време на османсkоmо нашесmВuе. - BekoBe, VI, 5, 1977 , с. 40-45; Йорg . 
,\нgрее8, CpegнoBekoBнuяm ОВеч през XIII-XIV В . В : CpegнoBekoBиuяm 

българсku граg , С ., 1980, с . 279 сл. 

210. Мехмеq Ifeшpu, Огле~1ало на сВс111а , с . 96. 
211 . Паk 1nам , с . 96-99; В . Гюзелев u 11. ПеmроВ, Xpucmoмamuя nu 

t1cn1opuя на България, II , с . 190-192, 193-194. 
212 . П. Муmафчuе6, Доб1)уrJЖа , с . 354-355. 
213 . G. Os t1-ogors ky, Geschichte des byza11tinischeп Staates, S. 451 . 
214. Е. Hиrmuzaki, Docи1nente privind istoria romanilor, I, 2, Bucure?ti, 

1890, р. 322, 333-334. В:Ж. Д. Кръ11йЖа~\08, Влашkия1n kняз Мuрчо и Доб

J>уg.Жа cпopcri негоВите грамоn1u . ГСУ-ИФФ , XLII, 1946, с . 27 сл. 

215. П. МуmафчuеВ, ДобрупЖа, с. 52, 356 сл., гgen10 е n1Jеразkазан 

разkаза на Й. ЛеунkлаВиii за съ~Jбаmа 11а населенuеmо на Сuлuстра 
масово унuщо.Жено om турцumе. 

216. Исmорuя на Бълеарuя, III, с . 362 сл. 
217. Мехмеg Нешри, Oглegfu\O на cBema, с . 123; Cronici tиrcesti, I , р 
218. Р. Р . Panaitescи, Mircea се] Ваt1·ап (1386-1418), Bucure~ti , 1944, р 

252-253. 
219 . G. Ostrogorsky, Geschichte des byzaпtinischeп Staates, S . 455. 
220. J. Bogdaп, ор . cit. , р . 530 ; Р. Scl1reiner , Die byzantinischer 

Kleinchronikeп , 1, \Vien, 1975, S. 623; В. Гюзеле8 и П. ПеmроВ, Xpucmoмn 

muя по uc111opuя на Бълеарuя , II, с . 201. 
221 . G. Ostrogoгsky, Gescl1ichte dcs byzaпtinischen Staates, S. 456. 
222. Monun1e11ta spectaпtia l1ic;to1·i ~1111 Slavorum meridioпalium , IV. 

Zag1·abiae 187 4, µ. 399. 
223. Мехмеn Hewpu, Оlле9ало на c8e111t-1, с. 129; Croпici tш·cesti, I, р . 83. 
J Rogdan , ор . cit., р . 531. 
224 . В. Гк>зелсВ , Chronicon Mesen1b1·iae, с . 168-170. 
225 . Паk n1ам , с . 150. 
226. Паkn1ам , с . 169-170 . 

227. l(. Р. Matschke, Die Scl1lacht bei Ankara иnd das Scl1icksal V(>J1 

liyzaпz (Studien zt1r spatbyzantinischen Geschichte zwischeп 1402-1422), 
Wei1nar, 1981, S. 9 ff. 

228. Doct1111enta Romaniae historica, B. 'J'ai·a romaneasca, I (1247-1500), 
ed. Р. Р. Paпaitescu si D. Miosc , Bucuresti, 1966, р. 63, 70, 75, 80. 

229. Ibide1n, р. 90. С пълно осноВанuе 6ъз осно6а на mълkу6ане на 
zpaмo1nama om гле~на mO"tka на нei.i11ama gunлoмamиka се uзразя8а 
съмнение В неuнаmа a8meнmuчнocm u тя се смята за е~uн om фaлщu

фuknn1иn1e, с kou1110 е uзnълненn 6лaшkamn npakmuka - 8Ж. Д. Крън-

11Jkалс>8 , ци111 . съч. ., с . 72 СА . 

99 



1 

230. Р. S. N~sturel, Une victoire du vo6vode Mircea l'Aпcien sur les Тurcs 
devaпt Silistra (1407-1408). - Studia et acta orientalia, I , 1958, р. 239-247. 

231. Documenta Romaniae historica, В., I. р. 77-78. 
232. В. Гюзелев, Chroпicon Mesembriae, с. 150, 170-173. 
233. Ал. КузеВ, Bocmaнue Консmанmuна u Фру:Жuна. BHR, II, 3, 1973, 

р. 53-69. В. Гюзелев, Chroпicon Mesembriae, с. 173-176. 
234. J. Bogdan, ор. cit., р . 535. 
235. В. Гюзелев, Chronicon Mesembriae, с. 176. 
236. J. W. Barker, Manuel II Paleologus (1391-1425). А Study in Late 

Byzaпtine Statmanship, New Brunswick-New Jersey, 1969, р. 282 sq. 
~37. Мехмеg Hewpu, Оzлеgало на cBema, с. 205; Хюсеuн, Беgа' u ул

Веkа u (YguBumeлныe собыmuя), uзgaнue mekcma, BBegeнue и общая pe
gakцuя А. С. TBepumuнoBou, анноmuроВанное оzла6ленuе и уkазаmелы 
Ю. А. Пеmросяна, М., 1961, с. 146 б; Cronici turce~ti, 1, р. 32, 342. 

238. Мехмеg Hewpu, Оzлеgало на cBema, с. 205-206. 
239. Hans Schiltbergers Reisebuch nach der Nurnberger Handschrift, 

hrsg. von V. Langmantel, Тi.ibingen , 1885, S. 52; Х. Шuлmберzер, Пъmenuc, 
npeBog om немсku no Нюрнбергсkuя pъkonuc М. КuселuнчеВа, С., 1971, 
с . 84. 

240. Laonicus Chalcocondyles, Historiarum demonstrationes, II, 1, р. 
98. 

'241. ПъmуВане на ЕВлuя Челебu uз българсkumе земu през cpegama 
на XVII 8., npe6ege Д. Г. ГаgЖаноВ. ПСn , 70, 1909, с. 648 сл. 

242. А. Е . BukmopoB, Каталог слаВяно-руссkuх pykonuceu, nрuобре
mенных MockoBckuм nублuчным и РумянцеВсkuм музеем 61861 г. пос
ле д. В. ПuckapeBa, М ., 1871, с. 9-10; Cnupugoн uеросхuмонах, Иcmopu. 
6о kpamцe о болzарсkом нароgе слаВенсkом сочuнuся u cnucacя В ля1nо 
1792, uзg. В . Н. Злamapcku, С., 1900, с. 92-93. 

100 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

- ВЕНЕЦИАНСКИ И ГЕНУЕЗКИ ДОКУМЕНТИ 

Nl 

Венецuансku cnucъk на uмnepamopume, kpaлeme u Bлagemeлume, с 
koumo penyблukama nоggърЖала оmноwенuя (Вероятно om 1313 г .) 

ASV - LiЬer pactorum, ПI, f . 82 v = Copia, f. 126-127 r . 

Тituli regum et baronum etcet ... 
De Sclavonia et Bulgaria. 
Ser Urossius rex Servie, Chelmie, Dioclie, Albanie et maritime regions. 
Ser Steffanus regis Urossii rilius, rex Dioclie, Albanie, Chelmie et mari-

time regionis. 
Ser Steffanus rex Raxie et cetera ut supra. 
Ser Ladislaus filius eius. 

Ser Michael despoti Bulgarie, dominus de Bigdino, gener regis Urossii. 
Ser Vecelaus imperator Bulgarie. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• „ • •••••• •••• • • • •••••••• •••• ••••• ••••••• „ ••••••• „ ••••••• „ •••• ••••••• •• • 

De Romania. 

Ser Adronicus in Christo Deo fidelis imperator et moderator Romeorum 
Duchas Angelus Comnienus Paleologus semper Augustus. 

Domina Erina in Christo Deo fidelis imperatrix et moderatrix Romeorum 
Duchena Angelina Comniena Paleologina semper Augusta de Montifferati 
m archionissa. ' 

Domina Anna Christi fidelis despina Cumnina ducissa. 
Ser Nicolaus sancte Constantinopolitane ecclesie patriarcha. 
Ser Dux Athenarum. 
Ser Thomasius Dei Gratia despoti Comnjnus dux. 
Ser T~omas Dei gratia magnus Romanie despotus, princeps Blachie, 

Archangeli dominus, dux Visentie, comes Achilo et Nepanti ас regalis castri 
J oanine dominus. 

Ser Ludoycus princeps Achaye. 
Domina Mahalda principissa Achaye, eius uxor. 

fumлu на kрале u баронu u gp. 
На Сkла6онuя u Вългарuя u m.н ... 
Гocnoguн Урош, kрал на Сърбия, Захълмuе, Дuоkлея, Албания u npu

мopckama област. 
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Гocnof]uн Стефан, сuн на kрал Ypow, kрал на Дuоkлея, А~\банuя u 
npuмopckaтa област. 

Гocnof]uн Стефан, kрал на Puшka u n1.н., kakтo no-zope. 
Гocnoguн ВлаnuслаВ, не20В сuн. 

Госnо~uн Muxauл, gecnon1 на Бълzарuя, eocnogap на Bu~u11, зеn1 i1a 
kрал Урош. 

Гocnoguн СВеmослаВ, цар на Бълеарuя. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • „ ••••• „ • „ ••••••••••••••••••• „ „ • „ • „ •• •••••• „ ••••••••••••• „ ••••••• „ •••••••••••••••• 

На Романuя. 

Гocnoguн Ан~1)онuk , В Xpucma Боеа Верен uмnepamop u ynpa8umeл 
на poмeun1e, Дуkа, Анzел, Комнuн, Палеолоz - Buнazu aBzycm. 

ГосnоЖа Ирu11а Дуkена, Анzелuна, Ком11uна, Палеоло2u1-1а , 8 XpL1c
ma Боzа Верна uмnepampuцa и ynpa8u1neлka на poмeun1e - 8uнa2t1 aBzy
cma, Монфераmсkа марkuза. 

Госn<)Жа Анна l{омнuна, Ве1)11а 8 Xpuc111a f]ecnuнa u gykeca. 
Гocnonuн Hukoлai.i , nan11Juapx на c6en1ama Цapuepaf]cka църkВа. 
Гocnonuн nyka на amuнt~u111e . 

Гocnoguн Томазuус Комнt1н, no БоЖ:uя мuлосm gecnom и ~yk. 
ГocnOrJtiн Тома, no бо.Жuя милост Beлuk necnom на Романuя, Вла!)е-

mел на Влuхuя, eocnogap на Архан~ел, !-']yk на Вuценцuя, граф на Лхuлс) tl 
Неnан1110 u zocno!=)ap на Bлa~Je111eлckan1a kpcnocm Янt1на. 

Гocno~1u 11 ЛJ{)noBuk, npu11t\ 11u Ахея. 
Гc)cnc>:il<u Махал~а, npt111t\l'CU ни Ахея, 11u20Ba cъnµy2u. 
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Tpu реu1енt1я на zенуезkuя Съ6е111 за Хазарuя 01n 22 мар1n 1316 г. 
ASG-M<1n<)sc ritto me1nb1·aneo III (Liber Gazarie), f. 7v, 53 1·, 53 v. 

De non eundo ad aliguan1 te1·ram de Zagora. 
• •••••••••••••••••••••• „ •••• •••• ••••• •••••• •••• „ •••••• ••••• ••••• „ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• •• • •••••••• •••••• ••••••••• ••• ••• „ • „ •••••••••••••••••• „ •••••••••• „ ••••• „ ••••••••••••••• „ •• „ ••• •••• ••••••••••••••• 

De non eundo ad Susopolim. 
Quod aliquis notarius non audeat scl'ibere aliquod instru111entun1 

()hligacionis de eundo ad terras do111ini il11peratoris. 

* 
Devetun1 de non eundo in Zagora 
Millesimo tI·ecentesimo sexto decimo die xxair~ marcii. 
Consciliu1n octo sapientiu1n constituto1-um super factis navigandi et 

Mu1·is Maioris et qui omnes octo preter unus fuerunt presentes et concordes, 
Viso quodam tractatu, facto per quosdam sapientes ad hec ellectos et 

(lt•J)Utatos per dictos octo sapientes super factis et negociis pe1·dencium et 
(la1111pnifficato1-um per imperatorem de Zagora et suЬdictos sive gentem ipsius 
flc•111i11i iI11pe1·ator·is et qui tractatus firn1atus fuit per consciliun1 dictorum 
{»(' t o sapie11tiu111 Gaza1·ie M"CCC"XV" die ХХ" 111arcii: 

Viso et cognito quod nobilis vir B~гnab<>s de Monya1·dino ) civis Ianue, 
1111baxato1· et si11dicus Con1unis Ianue, accessit р1·0 parte dicti Con1unis ad 

fl<1111int1111 Fcdixslavu111) Dei gt·«1ciu i111pcrato1·t~1n et dominato1·e1n Bulgarie, 
acl гeqL1 i 1·endt1111 e 111endacione111 de dan11Jnis illactis Ian1Jensibus in terris 
\1hciictis cii<.:l<) d(}n1i11<) impe1·atc>1·i ta111 in Mau1·ocastro qua111 alibi et ecia1n 
•<f t'(!q1.1eгendu1njusticiam de i11aleficiis }J1·efacti pe1·p1·etatis atqt1e co1111nissis; 

С<>gт1 it<) cci<1111 quod dicta111 c111cnda111, satisfaction e111 et justiciQI11 dictus 
1111 l)axUt()l' c{)J11tlI1iS Ianue Pl'() pu1·te dicti Co111unis non potuit obti11e1·e; 

c()g11ito ecia111 quod dictus don1inus i111peratoг nobile111 viru111 
( ' 1111 st~1ncit11n Rt1het1111, ambaxato1·en1 dicti domini in1peгato1·is , а Co111uni 
ln11t1e d<~stinuvit ad гt~spondcndu111 an1baxatc n1isse per dictum Bernabone1n 
1)1'<> pa1·te dicti Co111unis Ianue ad dominum ilnperatorem pгefactu111 , qui 
(~<111st<1ncius Rt.1beus ambaxatoг et nuncius domini in1pe1·ato1·is p1·edicti 
J)<)testatem C<)1111)lendi et faciendi еа que per dictum Barnabonen1, 
1111haxatorem Comunis Ianue, fuerunt reqt1isita se dixit et asseruit non 

t1;1})fi1·e, cui Co11sta11tino pro pn1ic Co111unis Ianue responsu1n eлrtitit quorl 
1it·1· co111une Innt1e an1baxat(>r Vf~l nu11cit1s if)SiLIS Con1t1nis n1ilte1·ett1r i11 
l)t.')' 1·~1111. <1ct qt1~111 locu111 dicttis D. lon1inus 1 it111)e1·ator mitteгet an1baxatoгe111 
·t 11t111<.:it1111 sut1111 JJ<J-::;set act co11v(i11i(~11clt1111 ci(_.) d~11111Jnis ct inju1iis st11)гadictis 
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cum nuncio sive ambaxatore Comunis Ianue, qui, in primo tempore si vere 
tunc proximo esset ibidem, de predictis sufficienter instructus et plenius 
informatus; 

Ad quem locum Peyre discretus vir Gregorius Furmentus, ambaxator et 
nuncius Comunis Ianue, dictis occaxionibus extitit destinatus, qui Georgius 
supradictus in Peyra ambaxatorem vel nuncium domini imperatoris predicti 
pluribus mensibus expectavit nu]lus tamen ipsius D. [omini] imperatoris 
ambaxator vel nuncius comparuit sive venit, et quod p1·opo1te1·ea dictus 
Georgius, ambaxator Comunis Ianue, iuxta forman dicti tractatus pro parte 
dicti Comunis Ianue fecit sive fie1·i mandavit et fecit denunciaciones et cridas 
quod nulla persona Ianuensis vel que pro Ianuensi distringeretur vel 
appellaretur, burgensis vel alia auderet ire vel mittere per se vel alium ad 
aliquam terram sive locum suЬdictam vel subclictum dicto domino imperatori 
res aliquas seu merces, et quod nulla persona de Ianua vel districtu vel que 
pro Ianuensi distringatur vel appelletur in aliqua terra vel loco subdicta vel 
suЬdicto dicto domino imperatori, stare vel morari deberet, sed inde deberet 
recedere et expedivisse dictum imperium infra quadraginta dies tunc 

• proxnnos; 
Et quod ipse ambaxator nomine Comunis de predictis devetum f ecit 

sive imposuit generale iuxta formam dicti tractatus, prout de hiis c1·idis 
denunciacionibus et deveto apparet; 

Idcircho dicturn conscilium pro necessitate et utilitate et evidenti cornodo 
navigancium et dampnificatorum in dictis partibus; 

Et vigore cuiuslibet baylie et potestatis ipsius consilii et eorurn officii 
omni jure modo et for111a quibus melius potest, 

Statuit, decrevit, firmavit ас eciam ordinavit quod nulla persona de 
Ianua vel districtu, vel que pro Ianuensi distringatur vel appelletur audeat 
vel presumet ire per mare vel per terram ad aliquam terrain sive locun1 
subdictam vel subdictum dicto domino imperatori de Zagora, vel res aliquas 
sive rnerces, quocumque nomine censeantur et in quocumque consistant, 
per se vel alium ad aliquam terram sive locum subdictarn vel subdictun1 
dicto D. l 0111ino] imperatori mittere vel deffere, publice vel occulte quocumquc 
colore quesito, 

Et quod nulla persona Ianuensis vel que pro Ianuensi dist1·ingatur vel 
appelletur audeat vel presumat morari vel stare in aliqua terra vel loc<> 
subdicta vel subdicto dicto D. [omino l imperatori, sub pena librarun1 
quingentarum pro quolibet qui contrafecerit et ultra sub pena kharatoruni 
sex pro quoliЬet perpero sive pro valimento cuislibet perperi in quo sive d<· 
quo fuerit contrafactum. 

ltem tractat et ordinat quod omnes et singuli Ianuenses et districtualc!' 
lanue sive qui pro Ianuensibus distringuntur vel appellantur, qui hinc ret1·t) 
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contrafecerunt cridis, denunc1ac1onibus et deveto predictis factis per dic
tum Gregorium Furmentum , tunc ambaxatorem Comunis Ianue, vel in 
posterum contrafacient vel contra fecisse reperte fuerint hiis que continentur 
in dictis credis, denunciacionibus sive deveto vel hiis que continentur in 
presenti ordinacione incidisse intelligantur et incidant cum effectu in dictam 
penam librarum quingentarum et ultra kharatorum VI pro quolibet perpero, 
ut dictum est supra. 

Item statuit et ordinavit quod dictus D. [ominus] imperator et subdicti 
sui impune possint puniri, offendi, molestari, gravari in personis et rebus et 
quod occaxione alicuius injurie, offensionis, spoliationis vel dampni non 
possit aliquis Ianuensis vel qui pro Ianuense distringatur vel appelletur vel 
eciam quicumque alius inquetari, gravari, exigi vel molestari realitcr vcl 
personaJiter, civiliter vel criminaliter, ordinarie vel extraordina1·ie, ecian1 
J)er Officium robarie vel per quemcumque aliu1n magistratu1n vel officialen1 
seu officiales Co111unis Ianue. 

* 
De non eundo ad Sinopoli1n 
Item, quod nulla persona cun1 aliqua galea, navi, ligno vel barca audeat 

vel presun1at ire ad locum Susupoli sub pena predicta, sub pena librarun1 
quingentarum Ianue pro qualibet persona et qualibet vice. 

Quod aliquis notarius non scribat aliquod instrumentum oЫigacinis de 
cundo ad terras domini imperatoris 

ltem statuit et ordinavit quod nullus scriba sive notarius audeat vel 
presumat scribere vel conficere aliquod instru1nentum 

Да не се omuBa яо koяmo u яа е област на Загора. 
•••••••• „ •• „ ••••••••••• • ••••••••••••• •• •••••••••••••••••• • • •• • • ••••••••••••• ••••• •• • • • • ••• • ••• • •••••••••••••• „ •••• 

• ' •••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••• •• ••••••••• • • •• •••••••••••• „ „ • „ •• „ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Да не се omu8a В Созопол. 
Koi:imo u ga е нomapuyc яа не смее ga cъcma6u kakъBmo u ga е akm 

със заgълЖенuе за omuBaнe В земumе на гocnoguн uмnepamopa. 

* 
Забрана ga не се ornuBa В Загора 
Хuляgа mpucma u шecmнagecema го~uна, gен 22 марm. 
Съ8еn1ъ111 на осемте мъgрецu, nocmaBeнu за наgзор на kорабоnла

Ванеmо u Черно море, и kou1110 Bcuчkume осем с uзkлюченuе на eguн 
npucъcm6axa и бяха eguнogyшнu, 

слеg kaino разглеgа оно6а uзло.Женuе, наnраВено om няkоu мъgрецu, 
uзбранu u уnълномощенu за moBa om cnoмeнamume осем мъgрецu за 
разслеgВане u уреЖgане на загубumе u щemume, uзВърwенu om uмne
µan1opa на Загора u него6umе nogaнuцu uлu om нароgа на същuя moзu 
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2ocno~uн uмnepa111op, u koe1110 t1зл0Женuе бе npuemo om СъВе111u на cnu

мeнamume осем мъgрецu за Хазарuя на 20 марm 1315 г.: 
слеq kan10 раз2леqа u узна, че блaiopogнukъm Бернабо ne Moнuap

gu110, гpwkgaнuн на Генуа, npan1eнuk u nълномощнuk 11а Генузkаmа об
щина, се яВuл om с111рана на cnor.-1eнaman1a общuна npeg iocnoguн СВе-
111ослаВ, no Бо:Жuя мuлосm uмnepamop u гocnogap на Бъл~арuя, за тър
сене на Възмезquе за щemun1e, нанесени на генуезцun1е 8 kaзa11ume зе
ми, nog\.1uнe11u t1a сnоменаmuя zocno~uн uмnepamop - kakmo 8 MaBpo
kacmpo, n1aka и gpyzaнe, и съu\о за търсене на npaBocъgue за uзВърwе-
нu злuнu, npenuwнu, а също u cczatuнu; 

kamo узна, че сnоменаn1uя npa111{'1-1uk на Генуезkаn1а oбtt\uнa 0111 
с1111)uна l"Jй c1>\l\a111<1 (>бщu11u не J\1(>)ka,\ ~JU 11<)Cn1uzнe ucku11<>J110 Възм<··~-
~1uе, oбt\Зtt1,e111J1(),1н~ Ll npaB<)CЪ~JLit~; 

ka111<> уз11u, nµ<>Чt>e, че c11<>:\1t•11a111L1>1111 Z<>cnoguн ul\.1ne1)a11101) npc>l~o-
~ J LlЛ l) <>I11Gt)Bl• I) 111)~1111 l' нuчес111В<)111 t>, u:3ti'l>}) \.tl~ 1 LC> om cn OI\.1<.~11an1 UJJ hl~}) l"!UV<> 
0 111 С111})(111<.1 нu С11()Л1енаn1а111u Гt'li)'eзk:.1 0Ult\l1ll3 !-')О CП()l\.1C11Ul11l1Jl ZOCП()

~lllll uI\111('!)<1111<>1), б1\t12opo~11t1k<1 l\<>нc111~111t\UU Рубеус, n1)a111ei:1t1k на с11<) 
менаn1t1я 2uc11()~1u11 uмnepa111()1), k<)ti111<) l(<>нc 111a11цuii Рубеуt: kc.1зu u yt)t:>
pu) че }tЯl\ta l)лuc111 ~Ja uзn·ьj\1it1 t1 y~J<>()j\(->111R<>l)U онези нPtt\a, k<>u1110 бuлl1 
uсkани 0111 сn<)ме11а111uя Бернаб<), np<.1111eнul<. 11а Генуезl<.аn1а o(>u\uнa, на 
ko\.in10 I<<>нс111ин111uн om cn1pa11a на Ге1~уезkаmа община бu1\ ~1а~1ен on1-
zo8<>p, \lC с>111 Г(!нуезkс.1mа общt111u ще 61~!1е uзnра111ен nocлaнt1k t1лu n1)a

meнt1k ни cъutn111a общuна В Пt.• 1)а, на koen10 място сnом~11а111t1я zocno
nuн uмne1)nn1op моЖе !1а u3npan1u cBoii nocлaнuk u npa1neниk за сnора
зуменut' 0111н<>СН<> <><>реkазанu111е tt\e111u u нecnpa8e~лuBocn1u с npш11cнu
ka t1лu noC1\aнu1<a на Гену<'зk:1111а oб\l\t111a , k<>i.in10 на nъ1J6<> 6 J)еме , kak111<> 
n11)ябВu 11 <1u-ck()p<), ще бъr~е ~)()с111u111ъчно Bett\ u нaii-nъJ\HO u11<j)<>l)J\1u1)aн ; 

11а kc>e111<> .f\.1яcn10 Пера бе u 3n1)а111ен 0111 ,\uчнuя .f\.1ЪЖ Гpu<.<)1>u<> <l>y1J

м<~11111<>, n<>Cлaнt1k u i1pamc11t1k нu Гену·3kа111~1 <)nu\uнa 011111oc1-i<> 1<.<.1занt1111t· 
случаt1, koun10 Гео1)2u 2<>р<\kаза11t1я111 \t<1k<i..\ l\.11-1020 мecet\U noc1\[1нuka U;\t1 
П()[lI11f'Htll<a tla kаз<111UЯ Z<>Cfi()~jllli \.1MПt'IJU111())) , но нukakъB npt.1111cнuk UЛll 
11<><..:ланt1l< на 111<)1U ~<)Cll<)пu11t1л1nt\1)a111<>\)11<~ се noя6u1\ U i\U ~ J <>ttl'lн\ , no1Ja~1t1 
k<><~I11U kuЗt1HL\.}lll1 r('()l)ZU, ll()C1\tlliltk l-lt1 Гl~ ll)'( ' ~ku111a oбtl\U11U , Cl1<J{JE?rJ uзuc 
k()<.111(~]11() на c11 (,~'l{:!t t a111on10 1>c.1 · ~11<>J)t>.1l<~J~ltIC' ()111 името на Гe1~)'<"~l<a111n oб 
tt~t111a u !(~(.·c111Lt 1\ ll н:1k<.1µ<.tл ~1~1 L13(\t•t.:111.>1111 t111~1111>аВил uзt~l"t.:J11L1~ LI i><l]П<>pe 
.Ж~J<lHLl.>i , 1.1~ нt11\1u t·~ 1 t111 2c11)'t"3t~L\, t1,\t1 011зu k<>i.i1110 се npt.·~1<.:111u(~J1 t1 нaзol)u
L~<.1 за 2L•11yt~ 3kL1 11<>~J<t11t1k uлt1 k :.1!<1110 u ~i:1(' 11t~ l\.t())ke ~а 0111t1t~:.1 t1.\t1 ~1u t1 ·~n1) <.1 -
tt\~l <.:•1!'v1t111111 111c1i.'1 t1.\t1 по няkui.i $Jl))'2 ~J<> k<,.н111u u ~1а е облnс111 t1 1\U c<.'Лllll~<.\. 
I1<>~JЧl1\-l('IJ() t-t<l Cl1()i\1t) l\[lffil1Я 7()l'l1t>~lllll ll ::\1Пt'l > <1111()f) kukl~\11110 ll ~J<l (:' l~f\ttit1 
tt,\Ll l'l11<>kt1 . t1 \lt' 11t1k<>я .\L1чнс1с111 <>111 Гt•\t)':1 Ll.\tl обласr11111:1 . LL.\\.1 l\.<)я111<> <..:( ' 
11J)('~lCl11tl({н llЛtl Ht1'3t)tsaBa З<l c>t'llY(.' ~Р\.~ 1:-1(1 l\'1())1<<' !)а ()Cl11ali(' llЛtl !l(l l1}) e:>бuR ~l 
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Ва В koяmo u f'JH е област uлu селuще, nо~\1uнена uлu nо!lчuнено 11а сn<> 

менаn1uя zocnc>~1uн uмnepan1<>p , но 111ряб6а ~1а uзocmaBu u наnус}1е cn<>
мeнan1an1a uмnCJ)UЯ 8 mеч.енuс· на блuзkL1111е чcmupuпccem !J1ltt; 

u, че същuяn1 nосланиk 0111 uме1110 на uб\.l\uнama наnраВuл u nocma
нoBuл обща забрани съобразно uзuckBa11c1110 на насn1<>яще111<> разnоре

Ж~ане, kak1110 се Вшk~а on1 }lt.ic111c>ящu 111e µазnоре.Жqанuя , uзBccn1uя u 
забрана ; 

nO})a~u koe1110 cnoмeнamuяn1 СъВе111 за ну:Ж9аmа, nолзаn1а u очеВuf]

но1110 улес11снuе l"ta kopaбon1\a6uu\и111e u ощс111яВанun1е В 111(~зu з~мu: 

no cuлu111a на koemo u ~J<l е nъл11омо\.l~uе и Власт 11а съu\uя СъВе1n u 
\1рез 11ezo6u1ne З<l!JълЖенuя , Всяkо npaBo, нuчuн и форма , чрез kои1110 no
~ Joбµc мо.Же, 

ус111ан<>[~J18а, n<>cmaнoLЗя(~(l, нuр<·Ж~а t1 1)<1Зnope:Жria . че нt1111п e!JHa лt1 -

\1нос111 on1 Гt:)нуа U1\U облас111111а. U.\U kоя1110 се npeqcma8я U.\U назовава 
·4а ze}lJC!.Зl~ц ~JU i1e се осмели tlt\U ont1111a ~а c>111uqe no M<)J)e t1лt1 no cyt11a l) 

k<>я1110 u ~}а е обл<1сm uлu мяс1110. no!lчu11t~11a uлu nо!=)чuнено на сnо~1ена 
111uя zocno~1t111 uмnepamop 11а '3а2<> 1>~1 , uлu ria uзnpan1u uлu !}())<~lIJ~l я611(> 
t1.\u 111ai.iн<) u no kakъBmo u qa е ~Jpyz начuн kak8omo u ~Ja е или c111oku, on1 
kakB01110 и ~а е име и kъ!1с1110 u !1а е било, 

u, че нt1kоя лuч.носm на ic11ye3tit~ U i\U k<>u1110 се npef)cma()я tli\U назо

НаВа гену<~зсt~ !J<.i 11e смее uли се ont1111a !JП n1)~6uBaBa uлu ocn1aBu () koяn1<> 
t1 па е <>блuс111 t1лu мнс111<> , nc>~Jчt111c11u t11\t1 n<)~1чu11ено на kазанt1я zoc11n
~1u 1i t1мne1)c.111101J no!l заnлах<1111а за ~ 1\оба 0111 ne1nяece111 лt1б1)u за Bcekt1 
t'~Ju11 , l<.<>i.i111<> ttз(~ъ1>tt1u нaµyt11t'JtL1~ , u <><.:(~f'll 111о(За nof.'} з<.1111\<.lХа зu ~л<>ба 0111 
\Lll~l~ll1 kё l})<ll11:.l :i~l (~l'eku nti(J П<.'() l1.\\.I })<1()1J<>l'J11<)UH0Cll1J11(1 3(1 }(()lilll() l1 ~1а (' 
llt'l)l1(.'I), l) k<)llll1() ll1\l1 за k<)l1111<> (>L~](.' } '.\Ll\lt'll !{ ~ltlpyt.Ut'lll.1~. 

(;1>tt1,0 i><l :~n<>JJ(')k~a LI 'iUn1> ()51~J():1 , \!(.-' t)cLl\Jl\.LI ()llCЗU Zell} '(!]\.\l.I u .Jl<t1()yuttl · 
111е 6 <>б1\(1C111 J11U 11~1 Г~нуu U.\Ll <>lll'ЗU , k<>l lll1<> l't:' npe~CI11<.1B}llll \.11\ll 1i~13t>t~(l 

t~(.1111 l()l1)' (' :~\.tl1, k<>\.11110 rJC>CC2<1 са 1l(l})Y\.ll C.t(·)~l.\U 11pt1~}UtUHUJ11~ HC.lpt:>;.k~J<.l1lU}l , 

J>'1111<>1)сЖ~1u~:1ия t1 ·~<1брана , })<.1 i11<>1>e~1t·11t1 <>111 сnомена111uя Г}>t~~OJ)tl(> <l>py 
~1t~1-1111<> , 111u~uBc.1 111)nme11uk i-1u ГL~11ye:зk~1111n обu\t1на, t1лu no~)tl}) 11108а с<1 

ftt11\u улu\.1~нu r)a нuµyt11u(~a111 lt.\tt н:1JJ}' Lt1<.1(~<1rn онези 11cu~a , kot1111<) се с1>-
11 ЪJ)Жа111 В n102aRaLt1ниn1e µc.1·~nOJ)t.'!J()и, н~11><'~J f>1.1 tIJ\tl з<.1б1)а11u t.1.\u ()lie3t1 , 
k<)t1n1<> се с·ь~JърЖа111 6 11acn1<>Jitt\a111a 11:1ре~Jб<1 , па се разбира, Ч() са n<>nc.1-
<111<.L\L1 u non<1!1<1n1 ~:t<)3абаВн<) l) i11a]U 21\CJfi<1 <>111 nem~1<)<.~en1 лuf>J)tl tt c()r>1.x 
tt1{>()a 6 k(11);1111a 'i<1 t1ceku ne1J11(\IJ , kal<.111<> с l<.t1 'i~1110 n0-2<)pc. 

('г.U\0 , ti(l[)€Ж!1<l u Р<1'3П<)1)(\)k~1а . \le Cll()l\.1 l\}l3ll1l1Я ZOCПO!'JU11 l1J\1Пt-'})<ll110J) 
u 11eZ<)(~u1n е n<>~J (111 t1 цu бсзнс.1l<.:1·з а. Н<> l\I<)2 t1111 ~J :1 бъ~ а111 1 in ka:>Ru 11 Ll, <>сkъ1 >
fi.J1()~111 t1 , 3(1111JJ)7~JllЯ()(}Hll , ()\.\.\t'l11Яl1i ~lll\.1 t~ ,\l)\}}1()Cl11U u 8eu~Ll , u \lt' l~ C.\\7\)~li.J }~;1 -
k:1k()<1111<) t1 ~1 ~1 е 1it'('np,1Be~1 .\ttt1<>c111. c1ckъ1>f>,\eiiue , 2po.nt->:1k t1.\t1 tt\(•111t1, нt• 

1(>.ikt• k<)lllll() tl !J() е GCH)'~Зl'\.\ ll.\Ll , kt)ll ll)() ('(.1 П})t'~)cn1~1t~я U1\U 11~1·~( )()(1l~a З~l 
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генуезец uлu нещо поgобно ga бъgе разпumВан, наkаз6ан и uзгонВан uлu 
оmе:ЖняВан В geiicmBumeлнocm uлu лuчно, яВно uлu mauнo, обuчаuно 

uлu необukно8ено, uлu kakmo и ga е om СлуЖбаmа за наkазанuяmа uлu 
от koiiтo и ga е магuстраm uлu слу:Жба uлu слу:Жбu на Генуезkаmа 
общuна. 

* 
Да не се отuВа В Созопол. 

Също, че kоято и ga е личност с kakBamo и ga е галера, kораб, лuг

но или лogka ga не смее uлu ga не помисли ga oтuge В npucmaнuщemo 
Созоnол поg заплахата за глобата пpeguwнa, за глоба om neтgecem 
либри no kypca на Генуа за Всяkо лице и за Всеkи nълномощниk. 

Koiin10 и ga е нотариус не моЖе ga съсmа6я kakъ8mo и ga е akm, 
заgълЖаВащ ga се omuge В земun1е на uмnepamopa [на Загора) 

Също, постаноВяВа и разпореЖgа, че нukoii nисар uли нomapuyc ga 
не се осмели uлu ga се замuслu ga нanuwe uли състави kakъBmo и ga е 
аkт uли няkаkъВ gогоВор uлu заgълЖение, от koiiтo gогоВор или заgъл

Жение няkоu трябВа или се заgълЖаВа ga oтuge, изпрати uлu gocтaBu 
лuца, Вещu uлu cmoku \!ЯkakBu по море uлu по суша В kоято u ga е 
област uлu селище, nоgчuнена uлu поgчинено на сnоменаmuя госnоgин 

император с kаkъВто u ga е kорабен съg nog заплахата за глоба om 
gВecma либрu по kypca на Генуа . 
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NЗ 

Из борgнuя gнeBнuk на генуезkаmа галера на Сuмоне ЛеkаВела 
(Царuграg-Созоnол-Несебър и обратно 8-21март1352 г.) 

ASG-Antico Сотиnе, N 629. Galearum marinariorum ratioпes, f. 94v. 

. Diejovis.iп mапе VIII marcii separaveruпt gallee de inimici et veneruпt 
~п Coпstaпt1пopolim а faraпga et nostre gallee iп illa mane venerunt in 
Тurchia. 

Die jovis XV marcii in mane separavimиs de Giro. 
Еа die in sero apricuimиs in Stagnara. 
Die ~e~eris in ma~e XVI marcii separavimus de Stagnara. 
Еа d1e in sero apncuimus in Suxopory. 
Die ~ominicha. in mane XVIII marcii sepa1·avimus de Sexopory. 
Еа d1e ad med1um die apricuimus in Mexenbre. 
Die Iиnis iп mane XVIIII marcii separavimus de Mexenbre. 
Еа die in sero apricuimиs in Sиsopoli. 
Die ~a~cori in m~ne.XXI marcii separavimus de Susopoli. 
Еа d1e in sero apncuпnиs in Stagnaria. 

В gеня чеmВърmъk на ympинrna, 7 мaprn, галерите на неприятеля 
omnлaBaxa и пристигна.ха на пристан В Цapu2pag, а нawume галери 
nрез същата уmрин gonлaBaxa 6 Турция. 

Ден чеmВърmъk, 15 март, на уmрuнта оmnлаВахме от ДЖuро. 
През същuя gен 8ечерmа akocmupaxмe 8 С~nагнара. 
В gеня nemъk, на уmринmа на 16 март оmnлаВахме от Сmагнара. 
През същия gен Вечерта gоnлаВахме 8 Созопол. 
В gеня неgеля, на уmрuнта на 18 марm оmnлаВахме от Созопол. 
През същия gен no обя!-J akocmupaxмe В tlесебър . 
В noнegeлнuk заранта, на 19 март оmnлаВахме om Несебър. 
През същия gен Вечерта gоnлаВахме go Созопол. 
През gеня сряgа, на ympuнma на 21 март оmnлаВахме om Созопол. 
На същия gен Beчeprna gоnлаВахме но Cmaiнapa. 
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N4 

Из сме111kо8о~наmа k}1u2a на 2енузkа111а „Военна слу-А<ба'' за 1351-
1352 2 . 

ASG-Antic<> Co111une, Nr 21~ . Officiu111 ьruerr·e - int1·oytus et cxitus, f. 
17 , 16, 76, 60 , 91 , 60, 65, 114, 36, 64, 214, 318. 95, 269, 308-309, 292, 290, 276, 
223, 316, 245, 319, 328. 

Item еа die in domino Podcstate et Officio gue1·re pro n1ittendo ipsos in 
Zagora pro f'ieri faciendo Ьisc<>t.un1 in Nicolao Bistoni in XXVII - ре1·µ . D 

Itc111 еа die in Jacobo de Pontгe111t1lo fo1·nario in Nicolao Bistoni in XXVII 
- perp. ХХХ 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • „ ••••••••••• • • • • •• •• „ • • • •• •••• •••• ••••••••• 

lten1 die XVIIII novemb1·is in Fi·ancisc<) Vacha in CIII -
регр . LX III, karati - Vll 

•••• „ •••• •• • • • • •••• „ ••••••••••••••••••••••••••• • „ • „ • • • • • • • • • ••••••••••••• „ ••••••••• • ••• ••••• •• •••• ••••••••• • •••• 

Iten1 еа die i11 Alcxio de Ct•111b~1.lo J)iJC)t<> uci eundun1 in Va1-na111 i11 гacior11.J 
co111inis in LII - })e1·1).VII. 

* 
Die VfII nuve111bris 
Bisc<>Lu111 fac 1<~ ndu111 in Z:.1g<>1·a debt~l r1oh1s pr-o Guira1·do de D1·n1>eгiis i11 

LXXVI, acipiente quodam g1·uco 1>1·0 f)o1·ta11do in Zagora dc 111andt1t() domin1 
a<i111i1·ati et eius consilii et pгovisionis Реу1·е - perp. D. 

Itc1n die VIIII novemb1·is acipiente Jacobo de Pontren1ulo fo1·na1·io р1·0 
cantaris viginti hiscoti datis Jacobo Fornige de mandato Gui1·a1·di de 
Drapcгiis in LXX\' l - perp ХХХ. 

Ite111 еа die acipiente Jol1anne de Baconte fornario pro canta1·is viginti 
biscoti datis Rainerio Domestico de manctnto dicti Guirarcli in LXXVI - pcr·p. 
ХХХ, karati XVI. 

Item die Х novf'mbris pro Nicolao Luciano in LXVIII , quos habuit 
J achinus de Casteliano, pro portando in Zagora pro biscoto fiendo de 
mandato do111ini admirati et eit1s consilii - ре1·р. D. 

Biscotum facif'ndun1 in Zago1·a debet n<>bis pro racio11e sua de isto 
supeг1t1s - pt~1·p . М. 

Ite111 рго Ba1·tl1olomeo f't Noucli<> Leitaгe in ХХХ.11 et sunt, qu<>S Galcotus 
Iudex de 111anctato domini ad111i1·ati ct (>ius consilii dedit р1·0 dictis 
BaгtL1<>l(>n1eo ct Nuuclio , .Jacl1i110 de Castel]a110 pro po1tando in Zagoru 
occaxic)11c ficгi fucic11di biscut t1111 pel' J) . D. 
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Die V III nove111 hгis 

Avaria ьri·~u~es facte ОССахi<>П(.! atmate galea111m deЬent nobis ac1pient<· 
Johan11.~ ~е Lipt1 рго eundo pilloto in Va1·na1n de mandato Guiгardo de 
Drapeг11s Jn LXXVI - perp. IIII. 

Itc111 die XII novembris pro Dominico Villanucio in XXXXIII pi·o 
laboratoribus - ре1·р. V, ka1·. V. 

* 
Die XVIIII novemb1·is 

. Co1nune Januc debet noЫs acipiente Alexio de Cembalo pilloto pr·o eundo 
111 M*esenb1·e et Var-nam de n1andnto Gui1·ю·di de Draperii in LXXVI _ pei·p. \'11. 

Rece1)in1us die ХХ novembris in ХХХХ Ьiscoti faciendi in Zagora in XXVII 
- ре1·р. D . 

* 
. Ite111 di() XIIII deccn1bris i11 Guirardo de Draperiis in LXXVIIII et sunt 
inf1·a S<>luc1<>nen1 de P<\гpe1·iis n1ill<~ })ecl1ati illo1·um de Gutopoli - pei·p . DC 
LXXX ka1·. XI. 

.Ite111 die ~\1111 decernbr·is in (iui1·ardo de Draperiis in LXXX ct sunt pr·<> 
cqu1s VII, ~u1 ctcb~bant appo1iaгi detcntis Sysoµolim - µегр . СС. 
. Ite111 ci1~ XXVI dc•cen1b1·is i11 \1Шc1nnti110 dt> Canoulio fab1·0 et p1·u i·acion<~ 
111 Gu1rar·d<> dt:> nгa1><!t•ijs in L~'{,"X el sunt µ1·0 ()l'CCi unius Ьа1·с}1е - IJCГIJ . xr 
ka1·. VI. 

. Ite111 , еа die in Pelro de Pag11t1a J)l'O 1)1·eci<> t1nius g1·a~)<J1·ie et рег t>u111 iii 
N1colao I„uciuno i11 LXVIII - ре1·р . ХХХХ. 

.. ...... ........ .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I~e111 р1·0 bi~coto delato de Caffa i·~· · ~~i~~:iь~~· · ~~~i~ii~· · di~t~:iь~t~ · ·~~·1~ 

d(o1111nt1n1 ) c.1dn111·atu111 ct eiu111 consiliu1n in XXVIII -
1)е1·1). VIII111 LXX XIIII kar. VfII. 

• ••••• •• •••• • • „ • •• „ ••• ••• 
• • • • • • • • • • • • • • • „ • „ „ • •• •••••••••• • •• 

Ite1n р1·0 ava1·i1s Ьiscot1 Jnolendino11.l~.i~·LXii·~··· ·· ······· · ······ · · ······ ········· 

ре1·р . СС~С ХХ III, kar. rr. 
Ite111 р1·<> ava1·iis factis in t1·ibt1s gi·ecis de Sysopoli hostagiis in XXXVII _ 

1)е1·р. ХХ V. 

Ite111 рго avariis factis in l1o~tadiis . caгce1·atis et detentis i11 XXXVI -
J)e1·p . СС I, kаг . XVI. 

* 

, l l<:111 i11 11.1~~iis LXVIIII gгn11i dt• SysOJ)<>li delati super lig11<) Raffaelli~ 
( .аь~1·111с !)()Slll Jn }Jt'l'J)~}·. rrrr РГ<> 111ocii<> i11 C~XXXVIIII - ре1·р. се L хх VI. 

„IlP111 i11 u11<> ca1·ateli<> vi11i ~t µ("1· diclu111 in Guira1·do de D1·a1)~гiis 111 
l.XXXVIII - µt-1·1) . С ХХХ \'. 
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Item in grani modiis V 1/ 2 dclatis super galea Filiponi de Calcinaria in 
racione dicti grani in CXXXVIIII - perp. ХХ II. . 

Item in ordei modiis quad1·aginta quinque delatis super ba1·cha Cardan1 
de Portveneriis in racione dicti ordei i11 CXXXXII- perp. С ХХХ V. 

* 
Die XIIII decem bris 
Guirardus de Draperiis bancherius debet nobis pro i·acione sua in 

LXXVIIII - perp. VI"1 DC LX VI. . 
Item die XVIII decembris pro cornune Janue in LII et sunt pro equ1s 

septern, qui debebant apportari detentis Sysopolim - perp. СС. 
• • • • „ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• 

• • • • • • • • • • „ •• •••••••• • •••••••• • ••••• • •••••• • •••• ••• 

Item еа die [XXV decembris] pro una gтiparia, quam habuit Valentinus 
de Camoulio faber pro racione comunis in LII - perp. XI, kar. VI. 

•••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••• „ ••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • „ ••• • •••• • ••••••• „ ••••••••••••• • •••••••••••••••••• • • 

Item еа die [XXII decembris] in avariis factis in tribus hostagiis carceratis 

de Sysopoli in XXXVII - perp. ХХХ V. 
Item еа die in 1·acione grecorum sclavorum de Ierica in XXXV - perp. III. 

• • • • • • • • • • • • • • • • „ • • • • • • • • • • • • • • • ••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • „ ••••••••••••••• • •••••••••••••••• • ••• 

Item еа die in Manuele de Finolio in racione sclavorum greco1-um in 

XXXV - perp. VII. 

* 
Die XXII decem bris 
Avaria facte in tribus ca1·ce1·atis de Syso1)oli debet nobis р1·0 Guira1·do 

de Draperiis in LXXX et sunt рго custodia ipsorum ad co1nplc111entu111 
acipientis Ogerio de Enrice et Nicolao de V alegia, Bastardino de Lavagio et 

Gandolfo de Clavaris - perp. ХХ V. 

* 
Con1une Janue debet noЫs р1·0 i·acionc biscoti Ilm ficri debebat in Zago1·a 

in XXVII - ре1·р. 1111 D. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Item pro Raffaele Gaberni in CLX ei sunt pro naulo grani delati de 
Sysopo1i et precio vini in С - perp. СС LXX II kar. V. 

* 
Recepimus in racione comunis in LXXXXI et sunt pro naulo g1·a.ni el 

vini dcllati per ipsum de Sysopoli, quod vinu1n ft1it dispensatum per do1111nun1 
admiratu111 et eius consilium - perp. СС LXX II kar. V. 

* 

Die XVI ma1·cii 
Ambaxata mitenda ad Imperatorem de Zagora deЬet nobis pro Frederic<> 

de Loico et sociis Officialibus gue1·re de Peyra in С ХХХ IIII - perp. 1
111

• 

Item die XVI madii pro Carloto Spinu la uno de ambaxatoribus i11itendi'-, 
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quos plus expendidit, quam habue1·at р1·0 te1·cia parte sua de mandato Galeoti 
.Judicis in racione dicte ambaxate - perp. LXX.XX V kar. XVII . 

* 
Die XVI marcii 
Raube ambaxatorum trium mitendorum ad Imperatorem de Zagora 

deЬent nobis pro Carloto Spinulla in С LXXX I et sunt pro mantello et epitogio, 
tunica, capucio et capello scarlati de grana f oratis de ventribus et dossis 
variorun1 ct pro mantellina una de misclo forata de ventribus, epitogio forato 
de dossis et tunica cum capicio de dicto panno f orato de misclo cum avariis 
in ipsis factis et raubis et foratu1·is 1·aubarum domicellarun1 dicti Carloti -
perp. ССС XVI, kar. XIII . 

ltem, die XVIIII madii pro quondam Thoma de Magnerii in CLXXXI et 
sunt pro n1antello, epitogio, tunica et capucio scarlati forati de ventribus et 
dossi ut supra et pro mantellina, epitogio, tunica et capucio de misclo cum 
foratura de ventribus - perp. СС L, kar. XVI. 

Item, еа die pro quondam Jachino de Castellano in CLXXXI et sunt pro 
pichis Х de scarlato de grana, mantello uno de scarlato forato de ventribus 
variorurn, mantellina forata de ventribus - perp. СС XII, kar. Х . 

Ambaxata n1ittenda ad Imperatorem de Zagora debet nobis pro racione 
comunis in LVIII - perp. LXXXX V, kar. XVIIII. 

* 
[Die XXVII marcii) 
Carcerati Greci de Sysopoli deЬent nobis acipiente Manuele de Casteliono 

infra solucione eum, quod recipere deЬet in Guirardo de Draperiis in Galeoto 
Judice in LXX - perp. С. 

lten1 , die ХХХ marcii acipiente Petro Presbytero custode carceratorun1 
1n Guira1·do de Draperiis in ... , qui supra in LXV - perp. 

Ite1n, die XVIIII aprilis Dcipie11te Manuele de Casteliono ad 
C(>mple1nentu111 cibi, potus et salarii ipsius dictorum carceratoru111 in dicto 
C~ui1·a1·do in LXXXVIII - perp.LX III, kar. VI . 

Ite111, еа die acipiente Johanne de Urino pro pensore magazeni unius 
ui mensis unius in dicto Guirardo in LXXXVIIII - perp. 111. 

* 
Item, еа die in Manuelis de Casteliono in racione carceratorum gi·ecorum 

dt1 Syso1)oli in CLVII - perp. С. 

• ••••••••••• ••••••• •• „ •••••••••••••••••••••• ••••••• „ •••••••• • •••••••••••••••••••••••••• •• • •• • • •••• ••••• •••••••••• 

Item, die XVI madii in Carloto Spinula pro ambaxata de Zagora in 
('1100{! - perp. LXXXX V, kar. XVIIII. 

* 
Recepimus die XVI aprilis in Antonio Furnica de Saona in una scla

vn et per eum in Guirardo de Draperiis in LXXXVIII - perp. ХХ III. 
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Item еа die in Antonio Benevendio1·io рго uno sclavo infe1·1110 et ре1· 
) 

eum in Guirardo de Draperiis in LXXXVIII - perp. Х IIII. 
Item, in Georgio Arduino pro una sclava et per eum in dicto Guira1·do in 

LXXXVIIII - perp. ХХ V. 
Item, in Lanfranco Carlevario in una sclava per eum in dicto Guirardo 

in LXXXVIIII - perp. ХХ V. .. . 
Item in Nicolao Luciano et per eum in Guirardo de Draper11s in 

LXX.XVIIiI et sunt pro una sclava, quam babuit Audacio de Zoalio - perp. 

ХХ V. 
Item, in Nicolao de Rede1·eto pro una sclava et per eum in Galeoto Judice 

in LXVIIII - perp. ХХ V. 
Item, in Jacobo de Pasaco р1·0 una sclava et per eum in Nicolao Lucian<> 

in LXVIII - ре1·р . ХХ V. . 
Ite1n, in Raffo de Sigestro рго una scluva et per eun1 in Gale<)to .Jud1ct· 

in LXVIIII - perp. XVIII, kar. XVIIII. · 
Item, in Symone Lecavella р1·0 una sclava et per eum in ех - J)Cl' JJ. хх \Т 
Ite1n in don1ino Percivalle de Cavalla pro duobus sclavis in XXXVII 

' 
perp. XXX 

Ite1n , in Thadeo Illionis р1·0 una sclnva in CXXI -
perp. Х V. 

Item, in Bonifacio de Sauro pro tribus sclavis in CUL'CII -

perp. ХХХХ V. 
Item, in Rainerio Domestico pro una sclava in CXIII -

perp. XV. 
Item , in Rogerono I111periale р1·0 una sclava in CVII -

perp. XV. 
Item, in Marcho de Varagine pro una sclava in CLXXVII -

perp. XV. 
Item, in domino admirato pro una sclava in CLXXVII -

perp. XV. 
Item, in Dano Imperiale pro una sclava in CXXVII -
ре1·р . XV. 

* 
Bonifacius de Sauro debet nobis pro ti·ibus mulie1·ibus g1·eco1--un1 dt• 

Sysopoli ca1·ce1·atis in CLVII -
ре1·р . ХХХХ V. 

Nota, quod d (ominus ) ad111i1·atus pro una sclava, qua gr.echa ~st . 
occaxione an1haxate Orchani non feciL vcndicionem, qua su1)e1· d1ctus d1c1t 

Bonifacis, quod G1·echa fuerat se. . . 
Ma1·cus de Varagine debet nobis pro ltno sclavo g1·eco de Syso1)ol1 i11 

CLVII - perp. Х V. 
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Danus Imperialis deЬet nobis р1·0 una sclava de Sysopoli in CLVII -
perp. XV. 

D(ominus) Paganinus de Au1·ia admiratus debet nobis pro una sclava 
greca de Sysopoli in CLVII - ре1·р . XV. 

XXXX
Recepimus in tribus carceгatis in CLXII, qua greci sunt ut supгa _ perp. 

v. 
. ~ecepimus in Raffo Erminio et Obe1i:o Gatilusio syndicis in CXXXI ad 

ac1p1endun1 аЬ ipso Marcho sic posserit - perp. XV. 

Recep~us ~n rac~one sclavorum de Sysopoli in CLVII - perp. XV. 
~eceplmus in rac1one sclavorum de Sysopoli in CLVII - perp. XV. 

Die II madii 

Pantaleonus Carena debet nobis pro domino Paganino de Auria in CLXVI 
et sunt pro conta pa1i:e de ре1·р . CXXII kar. VI et de perperis LIII e t eciam 
pro pena, raube ei aliis facta racione sua - perp. LX ka1·. VI. 

I~e1n pro una n1antelina de n1isclo fo1·ata de ventribus et pena una d e 
vent11bus et ~apelJo uno de scu1·leto de vent1ibus quondam Tho1ne de Magneii 
J)ro u11a 111ul1eru111 aJnbaxato1·u111 de Zag<>1·a in CLXXXII. 

Ite111 рго Ma1i:ino de Mat11·<> dt.„ isto SUf)(•гio - perp. ХХ; 

* 
perp. С ХХХ. 

Die II n1adii 

Carlotus Spinula debet nobis pro i·acione sua de XXXIII - pci·p . IIII 
kar.XII. ' 

Iten1, pro dicto Paganino de Au1·ia ad1nirato in CLXVI - perp. Х.ХХ v, 
kar. I. 

ltem, р1·0 dicto domino Paganino in CLXVII - perp. V, kar. XV. 
Item, pro d~cto domino Paganino in CLXVI - perp. Х, kar. XIII. 
Item, р~о d1cto domino Paganino in CLXVI - perp. Х, r. 

, Item, d1e XXIII .~ro una pena de vent1·ibus variorum marcelli, quondam 
Гhome de Magnerus de scarleto et uno capucio de scarleto pro racione 
raubarum ~mbaxate de Zagora in CLXXXII - perp. ХХ v. 

Item, d1e ultima madii pro Thome de Magneriis in CLXXXIIII- perp. v, 
kar. Х. 

ltem, pro Martino de Mauro in CLXVIIII, quod nabuit in rauba ipsa _ 
pcrp. СС LXX IIII, kar. XIII. 

Die 

Martinus de Mauro debet nobis pro do111ino Paganino de Auria in CLXVI 
ре1·р. ХХХ, kar. I. 

:~•n, еа d~e pro ~cto do111ino Paganino in CLXVI - perp. VII, kar. I. 
e1n, еа d1e pro d1cto do111ino Paganino in CLXVI - perp. х.х, r. 
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Item, die XXVI madii pro pena una de ventribus Marcelli quondam 
Jachini de Castellano et pena una de ventribus, mantelina miscli quondam 
Jachini predicti et pena una de dossis, epitogii dati quondam Jachini pro 
racione ambaxate de Zagora in CLXXXII- perp. L. 

Item, Pto domino Paganino de Auria in CLXVI et sunt pro dictis et 
florenis autiLXXXX- perp. С L V II, kar. XII. 

Item, Pto Bartholomeo de Ast in CLXXVIIII et sunt pro florenis - perp. 
VIII kar. XV!I. 

Item, Pto racione sua de CLXVIII - perp. С L I. 

* 
Die VIIII madii 
Salvus Liqis debet nobis pro racione sclavorum grecorum in XXXXVIII 

et sunt pro uno puero parvo - perp. VII kar. XII. 
* 
Recepi111us die XVI madii in Carloto Spinulla, Jachino de Castellano et 

Thoma de lvtagnerii ambaxatoribus ellectis ad eundum ad Imperatorem de 
Zagora in CXxxxV - perp. 1111

• 

* 
Die XVI madii 
Carlot1!s Spinulla debet nobis pro Galeoto Judicic in et sunt pro 

ambaxiatade Zagora in CXXXV - perp. СС ХХ, kar. XVII. 
Item, еа die pro dicto Galeoto Judice in LII - perp. LX.XXX V, kar. 

XVIII. 
Die XVI n1 adii 
Jacl1in'Us de Castellano debet nobis р1·0 ambaxiata die Zagora in CXXXXV 

- pel1 P· СС XII, kar. XVII. 
Die XVI madii 
Tho1nas de Magnerii debet nobis р1·0 a111baxiata de Zagora in CXXXXV 

- perp. СС XII kar. XVII 1/ 2. , 
lten1 , die XVIIII madii pro Guirardo de Draperiis in LX.XXXII -

perp.XX,x VII, kar. XXII. 
* 
RecepiJnus die XVI madii in Carloto Spinulla in CLXXI -

perp. СС ХХ, kar. XVII 1/2. 
Item, еа die in J achino de Castellano in CLXXXI -

perp. СС XII, kar. XVII 1/ 2. 
Item, еа die in Thoma de Magnerii in CLXXXI

perp. СС XII, kar. XVII 1/ 2. 
Item, еа die in Michaelle de Minerina scribe dictorum triun1 

ambaxatorum et sunt pro complementu de perp. LX, quos habuerunt 
facta cum conta de perperis Х, qui ipsis expediderunt in certis neccessariis 
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racione dicti itineris et pro racione Galeoto Judice in LII - perp. L kar. 
хх 1. 

* 
Recepimus die ХХ madii in Carloto Spinulla in CLXVII et sunt pro pena 

una de ventribus variorum marcelli quondam Thome de Magnerii et capucio 
uno de scarleto - perp. ХХ V. 

Item, еа die in Lanfranco Carena in CLXVIII et sunt pro mantelina una 
miscli forata de ventribus vario11ll1n quondam Jachini de Castelano et uno 
capello de scarleto forato de ventribus perp. ХХ 

Item, еа die in domino Paganino de Auria in CLXVII et sunt pro uno 
mantello de scarleto forato de ventribus cum hosmaldo uno ad annam 
Spinularum - perp. ХХ:ХХ. 

Item, еа die in Martino de Mauro in CLXVIII et sunt pro pena una de 
ventribus marcelli de scarleto quondam Thome de Magneriis et foratura 
una de ventribus manteline quondam Jachini de Castelano ас pena una de 
dossis, data quondam Jachini, et capello uno scarleto forato de ventribus 
variorum - perp. L. 

Item, in racione comunis in CLVI - perp. DC ХХХХ IIII, kar. XV. 
Nota, quod res domini raubarum remansit penes syndicos prout in una 

memoria de Draperiis. 
Recepimus in eidem racione in XXXXV et sunt, qui scripti sunt, quod 

dicte ambaxate debet accipiente Carlovo Spinula de mandato Galeoti Judicis 
in LXX et in racione dicti Carloti in CLXXX scripti sunt, quod dictus Ca:rlotus 
debet pro dicto Galeoto in LXX - perp. LXXXX V, kar. XVIIII. 

* Dieprimayumi 
Corina bovina ССС ХХХ VI die prima Junii delata super Ligno capto in 

Maurocastro per Galeotum Gallum, ducto in Peyram, debet nobis accipiente 
camalis, qui detulerunt ipsa de marina ad magazinum in Gabriele Predomo 
in LXXXV - perp. I, kar. III. 

Item, die IIII Junii pro camalis, qui portaverunt еа ad ponderandum de 
racione Galeoti Judicis in LXXI - perp. 1, kar. VI. 

Item, pro eodem, videlicet kar. VIII р1·0 cantaro, de racione dicti Galeoti 
in LXXI - perp. 1. 

Item, pro racione comunis in LXXXX - ре1·р . СС LXXX IIII. 

Също , 1ia същия gен (8 ноем6рu 1351 г. l за гocnoguн nogecma u за 
Военната слуЖба за uзnращанеmо uм 6 Загора, за ga ypegяm нanpa8a
ma на сухар, nлamu на Hukoлaii Бucmoнu no cмemka 27 - 500 nepnepa. 

Също, на същuя gен за хлебаря ДJkakoбo ge Понmремуло броu 11а 
Hukoлau Бucmoнu по cмemka 27 - 300 nepnepa. 

• •••• •• •••••••••••••• „ •••••••• „ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••• „ ••••• • •• • •••• 
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Също, на gеня 19 ноемВри nлаmи на Франчесkо Ба.ха no сме111kа 103 
- 63 nepnepa и 7 kapama. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . 
Също, на същи.я gен [19 ноемВри 1351 г.J nлamu на kормчuяmа Aлe

kcuu om Чембало за отиване ВъВ Варна за cмemka на общuна111а no 52 

cмemka - 7 nepnepa. 

* 
Ден 8 ноем6рu [1351 г.] 
За uзгоmВянеmо на сухар В Загора зае om нас чрез Гyugapo ge Дpa

nepuuc по cмemka 76, nолученu om няkаkъВ гръk, koumo ga гu занесе 8 
Загора, no наре:Жgане на госnоgин аgмuрала и негоВuя СъВеm u за npe
xpaнama на Пера - 500 перпера. 

Също, на gеня 9 ноемВрu, получени от хлебаря Д.Жаkобо ge Понm

ремуло за g6agecem kaнmapa сухар, gageнu на ДЖаkобо Форнuzа по на

ре:Жgане на Гyupapgo no сме111kа 76 - 30 nepnepa. 
Също, на gеня 10 ноемВрu за Hukoлaii Л)rчuано по сме111kа 68, koun10 

Взе Д:Жаkuно ge l{асmелано за 0111насяне 8 Загора за сухар, koi.imo ще 

бъgе наnра8ен no наре.Жgане на аnмuрала и негоВuя съВеm - 500 nepn~?a. 
За сухар, koi.in10 ще бъgе 11аnра6сн В За~ора, gageнu om нас за неuна 

[на общuнаmа} сме111kа за също1110 kak1110 по-горе - 1000 nepnepa. 
Също, за Барmоломео u Hykлuo Лeii111ape по 32 cмcn1ka u са, онезt1 

napu, kou1110 съ~uяn1а Галеоn10 зае no наJ)С)kпане на госnопuн anмupaлn 
u нег0Вuя1n Съ8е111 зapagu kазаниmе Барn1оломео u Hykлuo u Д:Жаkuно 
ge Касmелано за занасяне В Загора ВъВ 8ръзkа с uckaнe1110 ga бъgе прu

гоmВен сухар - 500 перпера. 

* 
Ден 8 ноемВрu 
ИзВънреgнu paзxogu ВъВ 8ръзkа със съоръЖ:а6анеmо на галерu111е, 

броенu om нас , nолуче11u от ДЖ08аJ1u йе Лunmu Вмесmо on1t1Baщuя Въt1 

Варна kормчuя no нареЖgане на Гуuрар90 ge Дpanepuuc no смеп1kа 76 -
4 перпера. 

Също на ~еня 12 ноемВри за Домuнuk Вuланучuо no Cl\1en1ka 43 з,1 
uзBъptt1eнume paбomu - 5 nepnepa u 5 kapa1na. 

* • 

Ден 19 ноемВрu l 1351 2 . I 
Ге11уезkа1nа <>бu,uна зае on1 нас , п<)Лу\.tе11u om kормчu.н111а Алеkс\1\1 

от Чембало за on1uBaнe В Несебър u Нар11а no нареЖйане 11а ГyupaJ)~jo 

ge Дpanepuc no cмemka 76 - 7 nepnepa. 
* 

Получихме на ~еня 20 нoei\1R1)u за 401kuн111apa1 сухар, koii1110 111})J1rt 
l~awe ~Ja бъпе наnраВен В За2с>ра no 27 cI\.-1en1l<.a - 500 nepncpa. 
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С'ьщо, В ~Е:>t1я 14 gekeм8pu брои на f'yt1pap~)O ge Дpanepuuc no 79 сме-
111kа u cu Вkлl<>ченu 8 uзnлащане1nо на xuл.яgama nepnepa, бµоенu om 
онези 0111 Ах111оnол - 680 nepnepa и 11 kapmna. 

Съ\цо, на ~Jеня 18 gekeмBpu броu 11а Гyupapgo ge Дpa11ept1uc no 80 
сме111 ~а и са за 7 kоня, kou1no 111ряб8аu1е ga gokapam nлененun1е 8 Созо
пол - 200 перnера. 

Също , на 9еня 26 gekeм8pu брои на мai.icmopa Валенmино ge Каму-
лuо u за cмe1nka на Гyupapn д · 

;-,О ge panepuuc no cмemka 80 u са за це11аmа 
11а е~на лogka - 11 nepnepa u 6 kapama. 

Също, 1-ia същu.я gен броu на Пuempo ge I1агнуа за цената на еgна 
граnари.я и Вместо него nолученu om Hukoлaii Лучuано no 68 cмemka _ 
40 nepnepa. 

• • • • • • • • • • ••••••••••••• „ 

Съ U\O за суха~:. ~~k~~~~ ~~· К~ф~· ·~~ . ~·~~~~· k~;~б~· · ~·~·~~;·~~~~~ ·~;;; 
2ocnonuн аgмuрала u него6u.я Съ6еm no 28 cмemka - ВО84 перnера u 7 
kapa111a. 

• • ••••••• „ •••••• • •••••••• „ • 

Също за pa·1xon~· ·~~· ~~~~~~k~;~~. ; ;~. ~; ,~·~·;:. ~· ~~~~~·~;~·с~;~~~~ ~~· 37 
сме1n l<a - 25 ne1)11epa. 

Съu~о за разхоnи, наnраВенu за uз~Jpъ1kka на зamBopeнun1e u nлeнe
t1un~e n() 36 сме111kа - 201 nepnepa u 16 kapa1na. 

/gekeмt{pt1 1351 г. / 

. Съu~о за 69 моguя Жumo 01n Созопол, ~okapaнu на kораба на РафаеJ\ 
Г<~берина , nлamcнu no 4 nерпера за мonuu по 139 cмemka - 276 nepnepa. 

. Съu~о за eri110 буре Вино u за него на Гyupapgo Qe Дpanepuuc по cмe
tn ka 88 - 135 nepnepa. 

. Съu~о за 5 1/2 моgия Жun10, ~okapaнu на галераn1а на Фuлunон ge 
К<~лчuнарt~я за cмemka на kазано1nо Жu1no по 139 cмemka - 22 nepnepa. 

Също за чe1nt1pи!-')ecem u пет моguя ечемиk gokapaнu с лogkama на 
к~I J)~Jaнo ~е ПорJ1108енере за cмen1ka на сnомен~~uя ечемuk п~ 142 cмe
rt1kc.1 - 135 nepnepa. 

* 
Ден 14 ~Jek(~мBpu / 1351 г.1 

Ga.-ikepъn1 Гyt1})DJ)go ~е Дpanepuuc 11u ~ълЖu за с8оя cмeJ11ka no CM('-
t\k:1 7~) - 6666 ne1)nepa. · 

Cъtt~<> , н~ 18 fJt~keм8pu зa1)~1~Ju Ге1-~у~зkа111а общuJ1а бр<>u n<> сме111J<~• 
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52 u са за cegeмme kоня, koиmo mряб6аще ga gokapam nлен<~11u11 

Созопол - 200 перпера. 
............. .... ............................. ............................... ............ ' .............. . 
Също, на същuя gен (25 gekeм6pu] за еgна гpunapuя, kоя1110 

мaucmopa Валенmuно ge Камулuо за cмemka на общuнаmа no 52 „ 1 

ka - 11 nepnepa u 6 kapama. 
••• •• •• • ••• • •• „ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• 

Също, на същия gен [22 gekeм6pu] за paзxogu, наnра8ени за uзg11 

kama на mpuмama заmВорницu om Созопол no 37 cмemka - 35 nc1>1' 
Също, на същuя gен за cмemka на гърцumе-робu om Йepuko 11 t 

cмemka - 3 nepnepa. 
••••••• ••••••••• •••• ••••• „ ••••••••• „ •••••••••••••••••••••••••••• •••••••• „ •••••••••••••••••••••••••••• ~ • • ' 

Също, на същuя gен на Мануеле ge Фuнолuо за cмemka на p<)бut 
гърцu по 35 cмemka - 7 перnера. 

* 
Ден 22 gekeмBpu [1351 г.1 
За paзxogu, наnраВенu за mpuмama заmВорнuцu om Созоnол, заf.' о 

нас Гyupapgo ge Драnериuс no 80 cмemka u са за mяхноmо пазене, \1зцл 

nолученu om Omepuo ge Енриkе u Ниkолаu яе Валеgзена , Бacmap~Jt1110 
Ла6аf)зено u ГанfJоефо ge Кла6арис - 25 nepnepa. 

Генуезkаmа община нu зае за cмemka на 2000 сухара, kou111<> 1111) 
6а ga се npuгomBяm В Загора no cмemka 27 - 1500 nepnepa. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• + •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• „ ••••••••••• ••••• •• 

Също брои на Рафаеле Габерна no 160 cмemka u са Жun101110 , ~1(>~ 
рано om Созопол, и за цената на 6uнomo no cмemka 100 - 272 nepnt•J> 1 

5 kapama. 
* 
(3 януарu 1352 г.] 
Получихме за cмemka на общuнаmа no 91 cмemka u са за npeBo В 

нето на :Жumomo u Buнomo, gokapaнu от Созопол, koemo Вt1но бе 1>n 
nреgелено om гocnoguн аgмuрала и неговия Съ6еm - 272 nepnepn u 
kapama. 

* 
Ден 16 марm [1352 г.] 
ПpameнuчecmBomo, koemo ще бъgе uзnpame110 В Загора nолучu 01 

нас чрез фреgериkо ge Лouk u съgруЖнuцu om СлуЖбun1е за 6ouнan1n 11 

Пера no 134 cмemka -1000 nepnepa. 
Също, iia gеня 16 ~iau броu на Карлоmо Сnuнула, eguн om npю11t:Jt\I 

цume, kou1110 ще бъgаm uзnpameнu, koumo са В nоВече uзnлameнu с>11 
nолагаемаmа му се mpema час1n , no наре.Жgане на cъguяma Галсо1110 
за cмen1ka 11а kазаноmо npan1eнuчecn1Bo - 95 nepnepa и 17 ka1)n111a. 
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• 

• tclt 16 марm (1352 г.1 
1 ярехu за mpuмama npameнuцu, koumo ще бъgаm npoBogeнu npu 
pnn1opa на Загора Взеха om нас зapagu Карлоmо Сnuнула no 181 
ku \1 me са за nлащ u шал, риза, kач.улkа u wanka om черВено kagu
••mBън с koЖu u разлuчнu уkраси, а също за еgна nелерuна om kon
tt nлam оmВън с koЖu, шал оm6ън с ykpacu u myнuka с kачулkа 
tt със konpuнeн nлam, заеgно с paзxogume наnра6енu за mях, за 

u1t1u u за пognлamume на gомащнumе gpexu на kазанuя Карлоmо -
ne1>11epa u 13 kapama. 
(71.u\o, на gеня 19 мaii за онзu Тома ge Магнерuо по 181 cмemka u me 
1 плащ, шал, myнuka u kачулkа om черВе110 kaguфe оmВън с koЖu и 
С\1, kakmo no-2ope, u за пелерина, шал, myнuka u kачулkа on1 konpи-
nлi1111 с kо.Жена nognлama оm8ън - 250 nepnepa u 16 kapa111a. 
t•1)u\O, на същuя gен за онзu ДЖаkuно ge Касmелано no 181 cмemka 
~са за 10 nuku kаguфян nлam, eguн nлащ om kaguфe оm6ън nognлa

c разлuчнu koЖu, nелерuна оn16ън с koЖu- 212 nepnepa u 10 kapama. 
llJ>i11neнuчecm8omo, nро8о.Жgано npu uмnepamopa на За2ора, зае om 
1а cмemka на общuнаmа по 58 cмemka - 95 перпера u 19 kapama. 
• 
lден 27 марm 1352 г.1 
ЗnmBopeнume 2ърцu om Созопол нu gълЖаm за 6зemume om Мануел 
Касmелuоно, 6kлючumелно заnлащанеmо му, koemo mрябВа ga noлy
om Гyupapgo ge Драnериuс u cъguяma Галеоmо no 70 cмemka - 100 
nepa. 
Съu.\о, В gеня 30 марm nолученu om Пеmрос ПрезВumера, пазач на 
6<)рнuци111е, om Гyupapgo f)e Дpanepuuc за ... , koumo са kakmo no

l>e n<J cмemka 65 - „. nepnepa. 
Също, на gе11я 19 anpuл, nолуче11u 0111 Мануеле ge I<acmeлuoнo за 

111,1Bka на храна u nueнe и за заnлаJ11а на същuя за nазене 1о1а kaзaнu
t• зu111Ворницu чрез kазанuя Гyupapgo no 88 cмemka - 63 nepnepa и 6 
pu111a. 
С1>ЩО, на същuя gен nолученu 0111 ДЖоВанu ge Урuно за пазене на 

ut1 ckлag за eguн месец чрез kаза1о1uя Гyupapgo по 89 cмe1nka - 3 nep-

• 
127 марm 1352 г. ] 

(~ъщо, на moзu gен ~ageнu на Мануеле ge Касmелuоно за c~remka 
Зl1111Ворениmе еърцu om Созопол no 157 cмemka - 100 nepnepa. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• „ •••••••••••••••••••••••••• „ „ •••• „ • „ •• „ • „ ••••• „ •• „ •••• „ • • • „ • 

(~ъщо, 6 gеня 16 мaii gageнu на Карлоmо Сnuнула за npan1eничecn1-
8om<> 6 Загора no cмemka 181 - 95 nepnepa u 19 kapaina. 
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* 

Полу,1uхме В !-1еня 16 anpuл 0111 Анn1онио Фурниkа om СаВона за enнu 
робиня и Вмесn10 неео orn Гуt.1рар90 ge Дpanepuuc no 88 cмemka - 23 
nepnepa. 

Съu\О, на същия !=}ен 01n Ан1nонио БенеВен~иорuо за e~Jt.1н болен роб u 
8месn10 orn неео orn ГyupaprJO !ie Дpanepuuc no 88 cмen1ka - 14 nepnepa. 

Също , от ДЖорgЖо Арпуuно за е~на робиня и В~ес1110 0111 неzо on1 
kазания Гyupapgo no 89 cмen1ka - 25 nepnepa. 

Също, 0111 Лан«рранkо Ка1)лсВарио за епна робиня и Вмес1110 on1 неzо 
on1 kазанuя Гyupap~JO no 89 сме111kа - 25 11epnepa. 

Съu\О , 0111 от Hukoлaii Лучuано u 8месn10 неео orn Гyuf)ap~Jo 9е Дра
nерuис no 89 cмernka и са за епна робu11я , koяn10 kynu Аупа'-1uо Зоалио -
25 nepnepa. 

Съu\О , 0111 Hиk<)лaii ~)е Pe$Je1Je1110 за е~на робиня u Вмес1n() не20 0111 
съr1uя111а Галео1110 no 69 cмen1ku - 25 nep11epa. 

Също , 0111 Д)kаl{обо ge Пасаkо за en11a 1)<>6t.1ня и Вмес1110 0111 неео 0111 
Ниkолао Лучuаt10 - 25 nepne})U. 

Съu\о, 0111 Pu<l><}>o r1e Cu2~c1111)0 за сп11а робиня и Вмес1110 0111 неео 0111 
съgt.1я111а Галео1110 no 69 сме111kа - 18 nepne1)a и 18 kapama. 

Също, 0111 Сuмоне ЛеkаВела за еnна })обuня u за не~о no сме111kа 110 
- 25 nepnepa. 

Също, от zocnogинПepчuB3.J\e ge l(аВала за gВама роби no 37 cмen1 -

ka - 30 nepnepa. 
Също, от Та~ео Илuонuс за еgна робuня no 121 cмemka - 15 nepne-

Също, 0111 Бонuфачuо r1e Cnypo за n1puмa роби no 177 сме111kа - 45 
nepnepa. 

Също, 0111 Paiiнepuo Домес111ukо за еgна робu1iя no 113 сме111kа - 15 
nepne1Ja. 

Съu\О , 0111 Роzероно Им11еJ)t1ме за еnна JJобuня no 107 сме111kа - 15 
nep11e1Ja. 

Също , 0111 Mapko ~е Вара2uно за е~1uн }Jоб no 177 сме111kа - 15 nepne-

Съu~о . 0111 2<>cno~uн a~}l'vtuµмa за е~1 на IJобuня no 177 сме111kа - 15 
nepnepa. 

Също , om Дано Имnерuме з"1 е~нn робt1ня no 127 сме111k<1 - 15 nep
nepa. 

* 
Бонt1ф<-1чuо пе Cnypo HU ~JЪ1\Jl<t.l зu lll)) U :1l<eнu zъpkuнu зa111B<>J)11U~lkl1 

от Созоnол no 157 cмernka - 45 nepnepa. 
О111белеЖu , че 2ocno~u1-i <l~lJ\.1U}JD...\a З<1 eriнa робиня, koяn10 е 2ъr)kt.1ня . 
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1 1 ,,,~~.._.....~_....~~~~~--~~~----...----------------------------------------

no случай npan1eнuqecmB01no на Орхан не nозВолu npo~Jшkбa , за koя1n<) , 

освен kазано1nо , Бонuфачuо f)ече , че бuла е·ьрkt.1НЯ. 

Mapkyc ~е Вара2ино нu gъл.Жи за eguн µоб-2ърk on1 Созо11ол no 157 
сме111kа - 15 nepnepa. 

Дано Имnерuале нu gълЖu за еgна IJОбuня om Созоnол no 157 смс111-
kа - 15 ne1)nepa. 

Гocnoguн Паеанино Дорuя, а!=}мuралъn1, ни gълЖи за еgна робuня 
гърkиня om Созоnол no 157 cмernka - 15 nepnepa. 

Получuхме за трима за1118орнuцu no 162 cмemka, kou1110 са еърци, 
kakmo бе записано no-2ope - 45 nepnepa. 

Получихме от Рафо Ермuнuо u Оберmо Гаmuлузuо, nълномощнu

t\u111е , no 131 cмemka, nолученt.1 on1 онзu Mapko - 15 nepnepa. 
Получихме no cмernkan1a за робu111е om Созопол no 157 cмen1ka - 15 

nepnepa. 
Получихме no cмemkama за poбume от Созопол no 157 сме111kа - 15 

nepnepa. 
* 
Ден. 2 мaii J 1352 e.J 
Панn1алеоне I<арена nолучu 0111 нас зa1)ngu госnо~ин Па2анuно Да

рия no 156 сме111kа u са час111 0111 сме111kа111а 0111 122 nepnepu u 6 ka1)an1D. 
u on1 53 nepne1Ja, u uменно за koЖ}rxa , ~}pexume u gруеи, наnраВенu за 
1 1еео - 60 nc1Jnepa u 6 kарата. 

Съu\о за e f)1Ja konpuнeнa neлe1)t.111a 0111(3ън с koЖu u за eRuн kо:Жен 
kо.Жух u е!iна kапu(ряна t.uanl{a с k<);.l<u , 8::3e111u 01n онзt.11"'ома ~е Маенерt.1 
·Ja еgна 0111 :Женt1n1е на npan1e11иt\иn1e CJ111 ~3uiopa no 182 cмemka. 

Също за Map111u110 !=Je Мпуµ<) зu съu\01110 kakmo no-2ope - 20 nepnep"1 
t1 130 11epnepa. 

* 

Ден 2 мai.i / 1352 2.] 
Карлоmо Сnинула зае on1 нас за с6оя cмemka no 33 сме111kа - 4 nep

r1epa u 12 kapa111a. 
Също, за сnоменаmuя Па2а11uно Дорuя, а~мuрала, no 166 cмen1ka -

:J5 nepnepa u 1 kapnm. 
Също, за сnоменаmuя 2ocnoguн Па2анu110 no 167 cмen1ka - 5 nepne ... 

1)а u 15 ka1)a111a. 
Също, за kазuнuя zocnogt.111 Паеанt1но n(> 166 cмen1ka - 10 ne1)nepa t.1 

13 kapan1a. 
Същ<) , за kазанuя Z<>cnof)uн Па2анu1'1О no 166 cмemka - 11 nepnepa. 
Също , на 23 мaii за ейuн kс>Жух 0111 различни kоЖи от сърна за онзL1 

'l'ома ge Мс.1енерио , за kа~ифе u за еgна kа~и<рена kачулkа за сме111kа на 
!JJ)exun1e за npa111eнuчecm801110 <)111 Зu~<)}JU 110 cмen1ka 182 - 25 11cpnc1><1. 
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Също, на послеgнuя gен om маu за Тома ge Магнерu no 184 cмemka 
- 5 перпера u 1 О kapama. 

Също, за Mapmuнo ge Мауро по 169 cмemka, koяmo nохарчuл за 
meзu gрехи - 27 4 перпера и 13 kapama. 

Ден ... 
Mapmuнo ge Мауро зае om нас Вместо гocnoguн Паганuно Дорuя 

по 166 cмemka - 30 nepnepa и 1 kapam. 
Също, на същuя gен за kазанuя гocnoguн Паганино по 166 cмemka-

7 nерпера u 1 kapam. 
Също, на същuя gен за kазанuя гocnoguн Паганuно no 166 cмemka -

21 nерпера. 
Също, на 26 gен от маu за еgин kоЖух om сърна за онзи ДЖаkuно ge 

Касmелано u за еgин kо:Ж:ен kо:Ж:ух, за kоnринена пелерина за същия 
moзu zореkазан ДЖаkино u е9ин уkрасен kоЖух u шал, gageнu на mози 
Д.Жаkuно за cмemka на npameнuчecmBomo om Загора по 182 cмemka -
50 nepnepa. 

Също, за гocnoguн Паганино Дорuя no 166 cмemka u са за kaзaнume 
и за 90-me златни флорина - 157 nepnepa u 12 kapama. 

Също, за Барmоломео ge Acmu no 179 cмemka u са за флорuнumе - 8 
nepnepa u 17 kapama. 

Също, за негова cмemka no cмemka 168 -151 nерпера. 

* 
Ден 8 маu 
СалВо Лиk6и зае om нас за cмemka на гръцkumе робu no 48 cмemka 

u са за еgно малkо момче - 7 nерпера u 7 kapama. 

* 
Получихме на gеня 16 мai:i за Карлоmо Сnuнула, ДЖаkuно ge Каете 

лано u Тома ge Магнериис, npameнuциme, избрани ga omиgam при uм

пераmора на Загора, no 145 cмemka - 1000 nepnepa. 

* 
Ден 16 мai:i 
Карлоmо Сnuнула зае om нас чрез cъguяma Галеоmо и са за пра

mеничесmВоmо go Загора no 135 cмemka - 220 перnера u 17 kapama. 
Също, на същuя gен за kазанuя съguя Галеоmо no 52 cмemka - 9!> 

nepn~pa и 18 kapama. 
Ден 16 мai.i 
ДЖаkuно ge l{асmелано Взе 01n нас за npameнuчecmBomo go Заго1Jа 

по 145 cмemka - 212 перnера и 17 1/2 kapama. 
Ден 16 маu 
Тома ge Магнериu Взе on1 нас за npa111eнuчecm6omo go Загора tl() 

145 cмemka - 37 nepnepa u 22 kapama. 
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Също, на gеня 19 маu за Гyupapgo ge Дpanepuuc no 92 cмemka - 37 
nерпера u 22 kapama. 

* 
Получихме В gеня 16 мai.i за Карлоmо Сnинула no 181 cмemka - 220 

nepnepa u 17 1/ 2 kapama. 
Също, на същия gен за ДЖаkино ge Касmелано no 181 cмemka - 212 

nepnepa и 17 182 kapama. 
Също, на същия gен за Тома ge Магнерuи no 181cмemka-212 nep

nepa u 17 1/ 2 kapama. 
Също, на същия gен за Миkеле ge Мuнерuна, nисар на сnоменаmи

mе трима npameнuцu, u са gоnълВане на 60 nepnepa, koumo са nолуче
нu с оmбиВkа om 10 nepnepa, koиmo същumе бuлu изхарчс11и В няkои 
необхоguмu неща за cмemka на kазаноn10 nъmуВане и no съобраЖенuе 
om cъguяma Галеоmо no cмemka 52 - 50 nepnepa u 21 kapama. 

* 
Получихме В gеня 20 мai.i за l{apлomo Сnuнула no 167 cмemka и са за 

еgин kоЖух om разлuчнu сърнени ko:Жu за онзи Тома ge Маzнериu u за 
еgна kачулkа om kаgифе - 25 nepnepa. 

Също, на същия gен за Ланфранkо Карена no 169 cмen1ka u са за 
еgна konpuнeнa пелерина, обwиn1а с различни koЖu за онзи ДЖаkино ge 
Касmелано и за еgна kаguфяна wanka, обшита с koЖu - 20 nepnepa. 

Също, на съu,uя gен за госnоgин Паганuно Дория по 167 cмemka u 
са за eguн kаguфян черВен nлащ, nognлameн с koЖu с еgно изобраЖение 
cnopeg гер(>а на Сnuнулиmе - 40 nepnepa. 

Също, на същия gен, за Map1nuнo ge Мауро no 168 cмemka u са за 
еgин kо:Ж:ух om сърнени koЖu на онзи Тома ge Магнерuu и еgна поgnла
mена пелерина на онзu ДЖаkuно ne Касmелано и за eguн kоЖух с уkра
си на същия ДЖаkuно u за черВена kаgифена шanka, oбwuma с разлu'-1-
tiи ko:Жu - 50 nepnepa. . 

Също, за cмen1ka на общu11аmа по 156 cмemka - 644 ne1)nepa и 15 
kapa1na. 

Да се оn1белеЖu, че зanлau\n11e1110 за ~IJexиme на гocnoguн la~Jl\.1upaлa J 

ocmaBa за nълноJ\1ощнuциmе, kal{n10 е cnope~J еgна белеЖkа на Дpanepuc. 
Получихме 8 същата Връзkа no 145 cмen1ka u са онезu kot1mo са 

' Bnuca11и , kocmo Взе за kазано1110 n1Jи111eнuчecmBo nолучuлuяm сума111а 
Карлоmо Сnинула no нареЖgанс 11а съguя111а Галеоmо no cмcmka 70 u ct1 

Вnисанu В cмen1ka111a на същия I\арло1110 no 180 cмemkn, kou1110 kазани
я111 Карл(>mо Взе Вместо kазанuя Галео1110 по 70 cмemka - 95 ncpne1)a t1 
19 kapama. 

* 
Ден 1 юни [1352 г.J 
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·------------------н1r ·cJJ'""1Шi..i/llL 

336 Boлcku koЖu goka . Галеоmо Гало k , . ранu на kораба, nленен В MaBpokacmpo о111 
, ~Jo аран В Пер· kourno ~u а , зае on1 нас за плащане на хамалt1mе 

<- пренесоха om n ' 
Проgомо no 85 сме111k - рuс111анuще1110 fJO ckлaga, gaReнu на Габрuелt• 

с 
8 

а l neJ)nep u 3 kapm11a. 
ъщо , яенн 4 юнu за ха , k pewe1-iue 

11
„ съ< Г малun1е , (>u1no ги npe.-1ecoxa за ~11с2лс11с nu 
и .Juяma алео Също за n108 ( 1110 nu cмen1ka 71 - 1 nepnep u 6 kapan1a. 

, а теглене) u 8 k реЖ~Jане на kазан Г ' менно no apama на kaнn1ap, no разn<>-
С uя алеоn10 - 1 nepnep. 
ъщо, за cмemka на об щuна1nа no 90 cмemka - 284 nepnepa. 
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N5 

Доz<>Вор на rioбpy~Жa11ckuя ~ecno111 JtlBaнko Tepmep с 1""1~11Уа , сkлю
чен 11а 27 мai.i 1387 2 . 8 п~()(l 

ASG-Archivo Segгeto, Mate1·ie politicl1e, 11 .g. 2729, bjsta 10, 111 a1)JJO 1, .t'-: 

25 , f'. 41·-5v. 

In no111ine D(>111ini. Ame11 . 

Egi·eьrii et potentes viri, do111ini, Jol1annes de Mezano, Potestas Peyre et 
.Januensiu111 i11 iI11pe1·io Roinanie, Gentilis de GI"imaldis , Janonis de Boscho, 
ambassatores, sindici et pi·ocui·atoI"es 111agnifici et excellentiss1111i don1ini 
Anthoniotti Adu1·ni, Dei gratia Januensiunl ducis et populi def~nsoris , et 
t·ons ilii Anci~1norti1n civitatis Janue , nec non Officii oct<> civiu111 
constitut<>tL1n1 super tractandis et consu)e11ct1s rebus partium 01·ientis, de 
qua }Jl'()Ct11·<1tione facta per iJ)SOs: don1jnu111 dtJCeJn, consiliu111 et officiun1 in 
J)ersonis dictorum dominoi·u111 Gentilis ct ,Janoni, aprJaret instгt1т11en t() 
puЬlico cum plena et larga et sufficienli baylia, sc1-iptum 111anu I)et1·i de 
Bargalio nota1io et cancellario Communis Janue, M"CCC"LXXXV[l", die XXII 
marcii, no1nine et vice Co1nn1unis Ja11ue et omnium Januens1um in 
quacun1que 111<)ndi parte exist~ntiu111, ех una parte; 

et disc1·eti et sapientes viii, don1ini Co~ta et JoJpanii an1bassalo1·<·::;, nuncii 
t't p1~ocurato1·es speciaJes ad ii1fi·ascripta , ti·un:;Jnissi ре1· J11ag11ifict1111 et 
J>OtE.1nte111 d<)111inu111 domint1111 Ju[111cl1t1111, filiL1111 bone 111<.)111,>1·ie 111 c.1gnifici 
clo111ini Duburdice, cuin pJena t•t ':'lufficit>nti \):tylia, ut a1Jpa1·t!t J)t•1· littc1·u~ 
J>att-•nt~::; s t1h:"c1·i1Jtas cum sul)sc i·i}Jtiunc ~c i·i JJ ta pi·opria 111a11t1 dicti d(>111i11i 
.Jua11chi , te11<>1·i~ infi·asci·ipti, 111 i sL~i·ic<>J 'dic.i Dt•i , doniinus .Juancl1t1~. sc1·i1Jt c.1 
<i1e XIII м,1dii 111e11~is µr·esentis, IJГt>s~11tatu~ JJt·i· dictos aл1has::;atu1·t·~ p1·efat i:; 
ctu111inis p,>tcstati et ainbassat<) l'il)us 11odit.), n<>111ine et vice dicti .Jt1unchi t>l 
1,111niu111 sL1l)dituгu111 suo1-u111, ех alte1·a })(11·L~ ; 

in IJ1·~s<~11tia Ct>ncilii octo д11 cia1101-u 111 clitti domini Potestatis l )t totit1~ 
l )eyre, qu<>1·u111 non1ina sunt l1aec: 

RaffueJ de At11a, Dc>111inicu111 Ma1·1b<>nus, 
L<>dixius Vayi·olus, Pl1iliJ)pus Rt1bens et 
Lucas Usus111aris, Da1·it1s Spinulla, 
J<.>hannes P<.1ncia J 

PerveneI't111t et pervenisse ccJnfessi ft1e11111t dicte pa1tes, dictis n<>111inibus, 
ad bon<1n1 et vera111 pacem peri>ctuo dui·:itu1.,1111 . VideJicet, quia 1·t~111isse1·un t 
(ticte pa11.~s, dictis non1inibus, ~ihi in,' it·e111 et vicissim, et una P'11·s altei·i et 
•1lte1·a aJte1·i, <)mnes injuz·ia~ , <>ffensas, violencia~, rappinas. l1<>111icictia e t 
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01nnia quaecumque hactenus per unan1 ех dictis partibus in altera111 , 
quomodocumque et qualitercumque, usque in diem et horam presentc11) 
illatas; promittentes dicte partes, dictis nominibus, et una pars alteri (•t 
aJtera aJteri, solempnibus stipulationibus hinc inde inte1\Тenientibus, se '(' 
non offendere, sed ipsam pacem perpetuo tenere et observare cum pact1 , 
modis, promissionibus, for1nis et conditionibus infrascriptis. 

Renunciantes exceptioni pacis predicta, ut supra non facte , pact ''• 
promissiones et conditiones infrascriptas non factas , rei ut supra et inf1 ll 
sic non geste et sic se habentis, doli mali metus infectum, actioni, conditio111 
sine causa et omni aJii juri. 

Videlicet, quia prefactus dominus Potestas et ambassato1·es predict1 , 
nomine et vice Communis predicti et Januensiun1 predictorum, promixeru11t 
dictis dominis Coste et Jolpani, ambassatoribus predictis, а die celebrationi 
presentis pacis in antea, benigne habere, tenere et tractare prefactu111 
dominum yuanchum et suЬditos ipsius, et quoscumque alios subditos ejusder11 
in quibuscumque terris ejusdem Communis Janue, ipsosque subditos suo 
et gentem fideliter salvare et custodire in rebus et mercibus eorumde111, 
eisdemque hominibus et subditis domini Juanchi predicti jus et justitia111 
facere, reddere et n1inistrare, vel fieri, reddi et ministrari facere, et omni· 
bus et singulis Januensibus eisden1 debentibus seu qui de cetero gentem et 
subditos p1·efactos offenderent а die celeb1·ationis presentis pacis in antclt 
offendissent, in here vel personis, quocumque loco territo1·ii dicti C<>111munis, 
secundun1 qu<>d ipsi Con1n1uni seu i·ecto1·i p1·esidenti p1·edicto Commu111 
melius videbitur, equa lib1·e luncc se1vatn. 

Ite1n, pr·ohibetur quibuscun1que galeis Januensium, seu Ql.Ii de Jant1a 
transn1itte1·entur, ne prefacto do111ino Juancl10 et gentibus suis, ter1·is vt·J 
locis, aliqua dampna faciant . 

Item, si co11tingeret aliquc111 a1)po1·ta1·e 1·cs scu 111erces aliquoru111 
Januensiun1, et cum ipsis se recipe1·e in teг1·is seu locis prefacti don1i11i 
Juanchi, quod restitutis prius i·ebt1s et pe1·sonis possint hujusn1odi l101nin(• · 
in te1·ritorio sut> in personis et n1e1·cibus i·ecipe1·e et tueri; et ec>de111 n1odo clt• 
iis, qui auffuge1·cnt de districtu p1·efacti domini Juanchi et i·eciperent 111 
terr1·is Communis. 

Versa vice, prefacti Costa et Jolpani, ambassatores prefacti p1·0111ixeru11t 
prefactis dominis Potestati, ambassatoribus predictis, pro Comml.1ni Jan\1e 
et universorum et singulo1Lim Januensium recipientibus, omnes et singul(> 
Januenses in quibuscumque te1·1·is et locis sibi submissis et submittend1s, 
11onorare, te11e1·e, i·ecipere, tractare benigne et fideliter sa]vare et custodiгt;, 

in terra et n1ari, sa11os et naufragos 1 in here ipsorum, et non impedi1·e V(•I 

aggravaгi talite1· vel pro aJiter, vel impedire vel aggravaгi pern1itte1·e, П(~ t"' 

offende1·e vel offendi facere vel pe1·111itte1·e, y111mo аЬ eis omne~ i11juг1,1s, 
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()f'fcnsas et n1olestias vel violentias propulsare in territorio et districtl.1 suo, 
111 tc1·1·is et locis siЫ submissis de cetero subn1ittendis, et in quacun1que alia 
111t1ndi pa1·te; 

in ipsisque te1·1·is consule111 .Januense111 rccipcre, qui reddat et n1inistret 
J\tS et justitiam ,Januensibus quibuscun1que, de et super omnibus causis et 
C<>ntrove1·siis inte1· ipsos Januenses emergendis vel oriendis, seu inter dictos 
J,1nuenses et subd1tos prefacti don1ini Juanchi, civiliter et crin1inaliter, ita 
t11men quod actor sequi debeat forum rei; cui consuli eligendo mitendo et 
rnansuro in dictis terris prestaгe debeat auxilium, consilium, fortiam et 
fuvor·em, ad officiu1n suum exercendum, et Januenses quoscumque in suo 
t ('rritoгio frequentantes gubernandum et regendum, sibique et ceteris 
.J<1nuensibt1s redde1·e et facerejustitie comple111entum de quibuscu1nque aliis 

t1b foro et ju1·isdictione sua con1pellendis, in civilibus et criminalibus; et 
1ntelligi debea11t Januenses 01nnes illi quos consul Januensis declaraverit, 
dixe1·it ~t nn111inavcrit esse Janucnses, seu р1·0 talibus reputatis. 

I t~111 p1·c>111ixe1·u11t p1·efacti Costa ct Jc)}})D.ni, ambassato1·es p1·efacti, 
1>1·efactis do111inis Potcstati et a111bassuto1·ibus i·ecipientibus no1ninibus 
4t1ibus sup1·a, quoscun1quc co11st1les Jant1E:!nses in territorio suc> existentes 
ht•11ignc ct gгaciose tгuctare , t:>t ipsos et qL1e1nJibet ipsorum audire, et supe1· 
4uibuscu111ql.1e causis sibi specta11tibt1s bгcviter et sumaгie judicaгe, prout 
•J>Se cu11scie11tie ip:;ius do111i11i videЫtur expcdi1·e, ita et taliter qund possint 
<ie со n1el'ito co11tentaгi; et t1lt1·a tencantur et debeant da1·e, traddere et 
t'<>n~iьrnure consuli JJгedictc> ve] cc>nsulibtis, mitendo vel eligendo t1t supra, 
t t'Гritoril.11n aptum, congruu111 et necessa1·iu111, in quo construi possit logiD 
(•t есе le~ia in qua dicti .Januenses in tc1·1·is suis com1norantes et f1·equentantcs 
~tare et morari possint et con,rersari, neque molestari ve] aggravari, 
111olestari vel aggravaripern1ittc1·e alique111 vel aliquos ех dictis Januensibus , 
1>1·0 scelere st~u dclicto commisso et perpet1·ato per aliquem seu aliquos alios 
.Januenses; neque quis insons daЬit penas pro aJiquo alio scelerato seu 
(fel111quente, im1110 J)~nas suos tenebit acto1·es; neque, etiam ех uvis acerbis 
ч Lia8 J)Utrcs con1edissent, <>bstt11)escent dentes fi]iorum, vel а contra; scilicct 
q t1<>d ncque etian1 filius dapit penns pr·o scele1·e patris, vel е c<>nt1·a; cont1·a 
<.Jtios n1aJcfactores ct deliquent{~s Januenses consul Januensis i·e1)c1"tus in 
l(>co cc>111111issi delicti, cognoscet et inqui1·el nc judicabit, p1·out ihi videbitu1·, 
jt1stitia n1edia11te. 

It~111 , p1·<>111ix~гun t p1·edict1 nt111cii t1t st1pra, quod iµse i11ngnificl.1s 
ci<J111i11us ,Jt1<1ncl1us 1·<1tione111 bona111, v~1·u111 et lcgalem i·eddct .Ju11t1ensibl.1s 
cle QltihLiscL111qt1e du111pnis, ft11·tis, i·<Jbo.1·iis, vcl v1olentiis factis Jвni1~nsibL1~ 
(1 die celeb1·0.ti<)nis pгesentis pacis , cognitis et celebгatis ()<.~1· consules 
.Ja11t1t~nst~s sct1 const1lt~1n in SLl(J tt11·1·itu1·iu existentem, factis рс1· subditos ct 
d1st1·1ctu<1lt~8 pгefacti dom1ni .Juu11cl1i seu alios quoscun1que, Ct1jt1scu111qt1(' 
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. 
conditionis existant; ita et talite1· quod dictis Januensibus fiet inleg1·~ 
satisfactio de predictis, sum1na1·ie, sine aliqua qualia cogniti<>11e; et ultra 
pro1nixerunt quot quotiescumque produci debuerint aliqui G1·eci, Bu1·ga1·i. 
vel alii cujuscumque conditionis existent, in testes cont1·a aliquos .Junuenses. 
quod ipsos jura1·e faciant cu1n solen11)nitnlibus necessa1·iis et debitis, 
antequш11 attestatio ipsoru111 in aJiquo judicic> admittatt1r. 

Item, pro1nixe1~nt ambassatores prcdicti ~t nuncii, qu<>d ipse n1agnificu:; 
dominus ,Juanchus .Ja11uenses quoscu1114u~ it1 te1·rilo1·io su<> deГf'c11det <.1 

quibuscun1qt1e pe1·so11is, in he1·c et pe1·soni~, et omnes .Jant1l~11 se~ et bon<1 
ipso1-u111 in tolo te1·гitorio suo s;1lvai-e ct ct1~todi1·e ; et si co11tinge1·ct ipst1n1 
dominu111 ,Juanchu1n velle pacen11)1·edicta111 \1iola14 e , vel Co1n111une tJa11u(~ act 
ьrue1·1·a1n ct1111 ео pc~rvenire , qu(>d tu11c et ео casu teneatu1· i])Se dc)111i11u s 
Juanchus ipsos Januenses et Ьо11а i1)s o1't1111 s<.1l,гa1·e et cust()di1·c, et eisdc111 
da1·e et concedere navigia super quibus possint infra t(~1111.)t1s cong1\.1u111 ct 
rationabile de te1·1·ito1·io suo disccde1·e i·es c~t n1e1·ces st1btiles i11f1·a unun1 
mensen1 inde expo1iare, et sale111 (\t navigia inf1·a menses sex~ ita (~ t Lalitc1· 
quod posseni libere de te1·rito1·io suo in })ersonis et rebus exire; et с contra 
de gentibus et districtualibus suis existe11tibus in terris C<>111111u11is fiat. 

Item, p1·0111ixerunt et solc1npniter cc>nvenerunt })refacti nuncii et 
ambassatores ut st1p1·a, quod prefactus et 111nьrnificus don1inL1s .Jt1ancl1us i11 
locis ips ius habitis vel habitu1·is , nullu111 fiet devetu1n , quon1inus ip~ i 
Januenses se111pe1· et quandocun1que possint ct valeant , de dictis te1·1·it<)1·iis 
ct districti ipsit1s, ad ipsorum libe1·am vo]ur1taten1, extral1eгe qut1sct1111que 
i·es et 111e1·ces et quacumque victt1alia qt1e el qt1as ipsi J aJ1t1cnses de111i~se11t 
vel quo111odoct1n1que aquisivisscnt, itu ~t t<11 ileг qu(>d nL1llL1111 J)():;~ it fac~·t t• 
cievetu111 dictis J:.1nt1enRibus, s<~ci iµ sos ei11<•t·e i)e1·111itte1·~ in tt'1·1·itnгi<> Stlt) 
quascu111qt1e i·es et quucu111qt1e vict1.1alia voltierint, salv<) t~1111) <)1 ·c ft.1111 is: 
quu casu liccat S\.llJeг te1·rit<.11·io s t1u f'ncet~ c1evetum ips is J :.111 L1~ 11 sibus t ~t 
p1·ohiЫtio11e111 in tuntun1 qu<>d aliis (1t1ibt1scu111que Pxtгu11e is t·ace1·t:> 
delibe1·a1·et, et si c<>ntingerit ipst1111 n1ictii cl~ victL1<1libus f<1ce le g1·::iti:1111. quL>ct 
tunc tc11eпtu1· ft1cc1·e dictis .J <111 ut~11 sil)u s li})~ 1 ·t1111 concedt•t·(\ µt>l(:' ~t ~ 1t<'111 . 

Ite111 , pгo111ixe1·L111t p1·edicli 11\111cii ct '1111t)us~utores ut su1>1·t.1 , чu<>d dictt1 ::; 
do111i11us Jua11cht1s Jibcrabit 011111cs et ~ingL1 los .Januenst~:-> i11 qL1ibt1:'cL11nqt1<• 
te1·1·is et locis suis i·e1)c1tos, cu111 t1xo1·ibt1s ct concubinis et libc1·is i1)S<>1·u111. 
et etiп111 11atu1·alibus, ita ta1nen quod 11t1llu 111 J anuens l•111 \rel aliqt1~111 cl(~ 
familia sua, in qua i1on intellign11tu1· scluvi, aliqualite1· 1·ctine1·e lJ<)~sil , sed 
in potestate sua ipsos ponct, ut possint quuct11nque volu<~ 1·i11t iге :1d st1u111 
liЫtun1 volu11tatis, ta11qt1am a111ici dicti d<>111i11i Juancl1i , et i11lellig~111tt11· 
esse Januenscs ot de familia i1)so1·un1 <)111nes et singuli qt1i d(;'C l:.1rati ft1e1·i11t 
ре1· consule1n .J anuense1n , ipsos esse J ant1(~11ses. 

Iten1, pгo111ix<~1-unt pгedicti 11uncii ct a111bass<.1tn1·es, ut su1J1·a. с1 t1c>d dictt1 ~ 
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{lu111i11us Jt1ancl1u1n salvabiL eL custodiet quoscumque Januenses in 
l{Uibuscun1que locis repertis cu1n i·ebus ipsis, si vero invadent aliqua loca 
in imico1~um suorum aliquos J anuenses in dictis locis repreriretur et 
cii1nicando liberetur non propter еа teneatur restituere dampnorum 
1)redictorun1 talibus Januens ibt1s illato1-um, salvo quod qui se invenire 
contingerent sint cum bonis suis salvi et franchi. 

Item, promixerunt predicti nuncii et a1nbassatores ut supra, quod dictus 
dominus Juanchus salvabit et custodiet fideliter omnes et singulas res et 
merces quorumcumque J anuensium predictorum, nec exigere, percipere vel 
colligere, exigi, colligi, vel percipi face1~e а dictis J anuensibus nostris, pro 
eorum rebus et inercibus ibidem po1i.andis, vehendis, vel transmittendis, et 
tam ре1· n1a1·e qua111 per te1·ras , nisi dt1os J)ro centenario tantun1 valoris et 
cxistin1atic>nis dictar11m rei·um; vidclicet, unum pro centenario р1·0 int1·oytu , 
et alter-tu111 f)l' O exitu; non tan1en intelligantur in ipsis rebus naviьria, aurum, 
:11·gentu111, pe1·Ie ve1·aces , seu jocalia aliqua, yn1mo cum ips is navigiis, au1·0 , 
t11·gento, pe1·lis et jocalibus, ta111 ibidc111 })OГtandis, transmittendis, qua1n 
inde extrahenciis et exportandis, i1)si ,Januenses nostri sint liberi, f1~anchi et 
iin111u11es , et esse clebeant, et f)t·o 1·1·ancl1is, Jibcris et immunibus l1abe1·i ct 
t1·acta1·i acl ipso do111ino Jua11cho, st1bditis ~t officialibus ejusden1; sa11e 
se111r-'~t· intellccto quod prefacti Januenses ad solvendum predicto comerchio 
teneantt1r ut supra, ipsis vendentibus et alienantibus res et me1·ces p1·edictas, 
ipsis ve1·0 non vendentibus seu alienantibt1s, nequaqua1n pro eis aliquod 
solve1·e teneantur; excepto pro rebus et n1ercibus que portarentur per eos et 
extral1crcntur de dictis terris ad aliqua alia loca, pro quibus solvi debeat 
unum pro centcna1io tantum; neque supe1· Januensibus imponi possit aliquз 
alia cohentio, mutuu111 seu gravnn1en in dictis terris suis, per ipsun1 do1ninu111 
.Jua11chu111, gentes et subditos ejusde111. 

Ite1n , p1·01nixe1-unt p1·edicti a111bassato1·es et nuncii ut supra, quod dictus 
don1inus Juanchus libe1·Ш11 restitutione1n faciet , infra menses duos postquan1 
ad ejus notitia1n pervenerit de расе predicta, heredibus quondюn Loctixii de 
Goasto , de quibusct11nque rebus et bonis dicti quondam Lodixii, que res et 
bona in i1)su1n dominum Juanchttm seu subditos suos pe1·venerunt tempore 
1no1tis dicti quonda111 Lodixii vel legiSI)e1·ite pe11 sone р1·0 ipsis heredibus seu 
J)e1·sc>ne рго communi transn1isse . 

Ite111, 1)1·c)111ixe1·unt p1·edicti a111bassatoгes t1t supra, quod i1Jse i11agnifict1s 
do111i11us Jt1u11cl1u111 inf'гa 111ens e111 unt1111 proxime ventt1ru111 а die 
notif'ic;.1Li<)11is s ibi f'3cte de расс 1>1·cdicta pur· r>uЬlicu111 ins t1-u1nentu1n , cu111 
ju1·a111c11tis ct uJiis quibuscuJ11c1ue C:.1utelis ratificabit, ap1)1·obabit et 
co11fi1·111:1hit {}<l<~t!111 111·t~dictc1111 ct 0111nicJ ct s ingula in са C<)nt<.~11t~1 , qua111 
pe1·1)etuo t1tte11de1·e })romittet. 

Qua 0111nia et singula supгt1 sc1·i1)ta dicte pa1i.es, dictis no111inibus, sihi 

131 



invicem et vicissi1n, et una pars alteri, et altera alteri solempnibus 
stipulationibus hinc inde intervenientibus, promixerunt et ~d cautel~.m 
juraverunt ad sancta Dei evangelia, corporaliter tactis sacr1s. ~vangelus; 
videlicet, prefacti dominus Potestas, a1nbassatores et cons1l1иm mor~ 
Latinorum tactis sacrosanctis Scripturis, et prefacti domini Costa et Jolpan1, 
nиncii et ambassatores prefacti more Greco1Lim; predicta omnia et singula 
habere perpetuo et tenere per se ipsos, gentes et subditos, et offic~ales 
eorumdem et dicti Communis, ct иniversos Janиenses; ratta, grata et f1rma 
attendere complere et observare, et in nиllo contra facere vel venire, aliqиa 
ratione vel саиsа que dici vel excogita1·i posset, de jure vel de facto , sub 
pena et in pena pe1·pe1·orum centиn1 inilliиn1 at1reorum, ad s.agiu~1 Pey1·e~.in 
qиam penam incidat pars non obse1-vans pa1i.i observant1, tot1e~ qиot1es 
fиerit cont1·a factt11n vel ut supl'Cl non obse1vratи111 р1·0 dD1npno 1nteresse 
partis obse1-vDntis; et qие pena poss1t co111111itti е~ exigi ~um effectu ре1· 
partem obseI"Vante111 а parte contгa faciente, qиot1es f~e1·1t con~ra fDctu111 
vel иt sиpi·a non obser)vatu111 cun1 i·estilucione omn1u111 et s1ng-ul<)l-U111 
dampnorum, interesse et expensa1·иn1 que p1·opte1· еа fie1·int; ~ue pena solиt f.1 
vel non , pi·edicta 0111nia et singula nil1ilo1ninиs rata et f1rn1a. pe1·pett1<~ 
perdиrent. Et р1·0 his omnibus et sinьrulis attendendis et obse1vand1s, p1·efacl1 
domini Potestat ambassatores et consiliи111 oЫigaverunt et ypothccaverunt 
dictis ambassat~ribus, omnia et sinьrula bona dicti Comтиnis Janиe ct oppicl1 
Peyre, que a)iquo capitиlo 0Ыiga1i non prohibentиr; et predicti an1bassato~~s 
omnia et singula bona prefacti do1nini Juanchi presentia et fиtu1·a, 1n~bil1a 
et immobilia, qие nunc habet vel possidet , vel in fиtиruт habeb1t vel 

possideЫt . . 
Actum Peyre, in palatio habitationis domini Potestatis in aula supe1·.101·1 

dicti palatii, anno dominice nativitatis n1illesi1110 trecentesiтo octuages~u 
septu110, indictione nona secundи111 cuгsu1n Janиe, die vigesin1a sept~111~1 
тaii hora post tertias et ante no11as. P1·escntibиs testibиs ad hoc vocat1s et ' . . . . . . 
rogatis: discreto vi1·0 domino Antonio dc Via , notar10 v1ca1·10 ct11·1e l})S1t1s 
domin1 Potestatis Angelino de Siru11baldo de Saиlo, Lodixio de Po11te, quon
da111 Jol1annis, Lodixio Carpe11eto , filio Lauгe11tii ; Barttholo1neo Villanucic) : 
nota1io inte1·p1·ete puЫico p1·cdicta o n1nia lcg()nte, predictis Coste et Jolpa111 
inte1·pr~tanti, Johanne de Bozolo, nota1·io , ct Raffaele de Via Cava, fil i<1 

Gcorg!ii 1nilitc cuгic ipsius d()J11i11i Potcstutis. ' . 
ExtractиJ11 est ut supra dc volu111ine sivc libгo conventionu111 Com111un1-: 

Peyre, existente pent->s don1int1n1 l)<>teslate111 I)e)'1·e, sed ad authe~tic<) puhlic~ 
inst1-un1enli sc1·ipti 111anu HeLu1·is cle Abe11c1·ii~ , 11ota1·ii, in clicto 11Ь1·0 exte11~1 

et pиЫicati . 

Antonius de Mиrtedo de M<>nilia, nota1·1t1s. 
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В uмemo на Гocnoga. Амuн. 

Блaiopogнume u Велемощнu мъже zocnogama ДЖ:о6анu ge Мецано, 

nogecma на Пера u на генуезциmе В Poмeiickama имnерuя, ДЖ:енmиле 

ge Грuмалgu, ДЖ:аноне яе Босkо , npameнuцu, nълномощницu u goBepe
нuцu на Велелеnния u nреВъзхоgен госnояин Антонио Аgурно, no Бо:Жuя 
мuлосm gоЖ на генуезцumе и защuтниk на нароgа, а също u на СъВеmа 
на стареiiwини111е на граgа Генуа, kakmo и на СлуЖбаmа на осемте 
zра.Жяанu , nocn1DBeнu за разглеЖ:gане и уреЖ:gане на geлama В изmочни-

1nе облас111u , за koe1110 я0Верu111слсm60 , gage110 uм от тях - zocnoguн 

gоЖа, Съ8еn1а u СлуЖ:баmа В лuцеmо на cnoмeнamume iocnoga Д.Жен-
1nиле и ДЖ:аноне, с8иgеmелс111Ва ноn1ариалнuяm akm за nълно, wupoko 
u gост11а111ъчно nълномощuе, i1ucaн on1 p·ьkama на Пеmро ge Бар~алuо, 

нотариус u nucap 11<1 Генуезkа111а 06u\u11a В яеня 22 марm на 1387 гоgu

на В uмe1no u on1 с111рана на Генуезkа111а община u на 8cuчku ~енуезци В 
kоя111<> u ga е област на сВс111а !-"fa :ЖuВея111, on1 eg11a страна; u 01nлuчни
mе и мъgрu мъЖе гocnogan1a I{ocmD u Чоnла11, nосланuци, nратеници и 

сnецuалнu nълномощнuци 8 n1yk изло:Жс11оmо , uзnраmени om Велелеn 

ния u могъщ госnояuн ИВанkо , сuн на nочuналuя Велелеnен гocnogu1-t 

Доброn1uца, снабgе11u с nъл110 и gосn1аmъчно пълномощие, kakn10 лuчu 
от yBepumeлнo1no писмо, nognucaнo със собсm6еноръчнuя nognиc на 

сnоменаmuя госnоgин ИВанkо , koiimo ~ласи: „ИВанkо, no БоJkия мuлосn1 
gecno1na, nucaнo В gеня 13, на настоящия месец мaii , nреgстаВено om 
cnoмeнamun1e nраmенuци на сnоменаmuя iocnoguн nogecma u на nра-

111енuциn1е 01n uмe1no u om сn1рана i-1a kазанuя гocnoguн ИВанkо и Bcuч

kun1e му noga11uцu gнес, on1 пру2а с111рана ; В npucъcmBuemo на СъВеmа 

на cn1apei.itltt1нun1e на kаза11uя гocnog u11 nogccma u на цяла Пера, чuu-

то uмена са: 

Рафаел ~Je Ама , 
Лoqt1зuu Ваu1)()ло , 

L\yl(a Узусма1)uс , 

ДЖu8u11u Панча. 

Домuниkо Марuбоно, 

c1)u1\u110 Рубс11с u 
ДaJ)UO С11t111ула. 

• 

l{азанu111е cn1pa11u чрез kаз<1нu111е uмена goiigoxa u се зalQ\exa, че 
ucka1n gобър, uc111u11ckи и Ве\1но1111)ае11 MUJ). Именно, че kазани1nе стра

ни чрез kаза11иmе имена cu с>nрощаВа111 nомеЖgу си и Взаимно, egнan1a 

с1nрана llD яру2а1nа u gpyzama на eg11ama Всичku беззаkонuя, осkърбле
нuя, насuлuя, 2рабсЖu, yбuiicmBa u Всичkи kakBumo u ga е било неща 
яomyk, cmopeнu go gнеwнuя gен u час om е9наmа om kазаниmе cmpaнu 
на gpyгama no kаkъВто u ga е начин u kakmo и ga е; kaзaнume страни 
чрез kазанuте имена си oбeu\a6am, egнama сmрана на gpyiDma u gpy
гama на е~наmа чрез търЖесmВенu обещания, gageнu сега и за 8 бъgе
ще, ga не cu наВре:Жgаm, но па noggъpЖarn moзu Вечен мuр u ga го съб-
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люяаВаm \1рез gо20Варянuя, сnоразуме11uя, обещания, формu и усло8uя, 

koumo са uзло:Женu no-goлy. 

Те обя8яВаm, че не nраВя111 Възрюkенuе спрямо сnоменаmuя мuр, 

kak1no (бе kазано no-zope), че сnоразуменuя1nа, обеща11uяmа и услоВuя
mа, Bnucaнu no-goлy, не са наnра8енu, kak.rno u ~ело1110, kakmo е зanuca 
но no-iope u no-нamamъk не е uзВършсно npu налuчuеmо на измама, 

заnлаха, geiicmBuc, услоВuе без 11pu\1u11a u Всяkо ~pyzo npaBo. 
Taka че cnoмe11a111uяm 2oc11onuн no~)ecma и cnoмe11amu111e npa111e

нuцu om uме1110 u страна на cnoмeнan1<11na обu\uна и cnol\1eнamun1e 
еенусзцu обещаВа111 на kaзa1-iu111e iocno~~a Koc1na u Чолnан, cnoмeнan1u

me npameнuцu, от gеня на сk.t\юч8ане1110 11а насmоящuя мuр занаnре~J 

~а се 011111uс.н111, 9ър:Жаm и oбx<>)lcrJa111 б1\а2осkлонно kъм cnoт-.1cнu111u}J 

iocnogu11 ИRанlсо u nogaнuцu111e му и k<>u1110 и ga бuло ~1pyzu нeio8u no
ga11uцu 8 kou1no u ga е земu на съu\а111а 111uзu Генуезkа oбtt\ttнa, u 11<1 
meзu нezoBu nogaнuцu u насе1\е11t1е Ве1)1~0 ~)u сnася6а111 u nаз.11111 n1cxнt1-

me l1еща и cmokt1, на същu111е хора u no~a11uцu на сnоменаn1uя 2ocn<>
guн ИВанkо ga gaBam, omga6an1 u okaз6an1 npaBo и nраВосъпuе, uлu ~J~I. 
нареЖяаm ~}а uм се npa6u, 01n~1a(~a u оkаз8а (mako6a npa6o u nра8ос'ь

gие) 0111 Bcи'-1ku u от omgeлнu 2е11уезцu, koun10 t1ма111 з:igъЛJkt'нue kъм 
тях uли koиn10 иначе са yBpe~1uлu или y6pe:Жgam на нароgа u сnомена
mиmе nояанuци занаnре~, cчt1maJ10 on1 ~еня на настоящия мt1р, uму
щесmВено uлu лuч110, и на ko~1110 u !1а е място на mcpu11101)uя1na на 

kазанаmа обu\ина - cnope~ n10Ba kakn10 uзzлеЖ~а no-npaBtu\110 на ca:rv1a
ma община или на уnра8и1nеля, k<>iin10 c111ou на\1ело на cnoмeнam<1111t.1 

обu\ина, kamo се сnазВа точно nrJaBocъ~uc1110. 
Съu\о, зс1бран.яВа се на knl<()t11110 ti !1;1 е zа1\Сри на 2e11yt>~L\t1111c, t1•\tI 

n1akt1()a, kot1111<> Генуа uзnpatt\a, ~J<l tiзB'I}J1tt1{)<.:1111 kak8t11110 u f)a (о' tt1e111u Н(1 
сnомена111t1я i<>c110~1u11 И6uнl<о и нezol)t1111~ 1\Н>~е, земи tiлu ceлt1u\a. 

С·ы.t~о, <lk(> се СЛ)'ЧU 11J1ko'li ~1:1 ~Jt)i<af)<l rl('tt~a uлu cn1oku н<1 HJ1l<()U 2е11_)1-

сзцu u с n1ях се yc111a1108u В З(~:л1t1111е t1,\u <.:t'1\t1щan1a нn cno11v1t-н~1n1uя <'<>c
no~JUH IrlBai1k<J, 111<> слсg ka111<) n ·ь1Jl3oнn\1<1.\11<> б·ь!-')аm Въ·~(~ьр11(1111 t1 c111(>kt1-
me U ЛUЦ<lJl1U, ПO~Jlll> 11108а 1\.t(>2~1.11l 111al<t1()u ЛЮf)С f)a 61„~<1111 nput~l11L1 U З<tl<

J)l1ЛЛllU в нс20В<.1111[1. 111ept1n1<)J)t1Л ll\() се 01111-l()С.Н ~о ЛUЧHOCJ11U l.l c1nokt1: ll 
no съtцuя 11<1\1t1н (~Ja се nocn1ъ11()<1 ) cnf)Jl:'\t<> i11eзu, kош110 uзбя2а111 0111 B1\<.1-
geнue1no 11D. с11омс11с.1111uя zocn<>nt111 I!Jl)a11l\o u бъnаm n1Juюn1('11u (1 з~l\1t1 · 

J11e 1-la обu\uна111а. 
0111 сВоя страна, cnoмeнamt1111e l(oc111a u Чолnан, cnoмeн<m1u111e n[><.1-

111eнuцu, обеu\аха на cnoмeнt1111u111e zocnonuн nogec111a, c110~1t'нa111u111{' 
npan1eнt1цu, kou111c> nолуча8а111 (11\оВа oucu\aнue) зара9u Ге11уезkа111а <>\•
щина и Всичku и 0111nелнu <'<'11yeзt\U в kot11110 u na е земи t1 ceлuu\:1, nori\111 -
нeнu им, uлu, kou1110 ще бъяа111 11оя\1uненu ~а iu noчu111an1 , уВu:ЖаВ<1111 , 
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111)uюn1я(~<.1111 и t:t' 0111~-1ася111 k·ьJ\.1 ~11нх б~\u~<Jсkлонно u Вярно ~1а сnася8а111 
L1 t1азя111 11<> cytt1a u no море, ·~!1pal)t1 Ll kOJJt1бokpyшeнцu, 1nях1101110 t1мy
U\ccmBo, u ~Ja н~ nозВо,\ЯВа111 !J<.l uм се npeчu uлu ga се обре:-.1еня8аm за 
inoBa uлu oн<>tia. t1лu ria nозВ<>л.н()um n<1 uм се npeчu u ga се обреме11яВаm, 
11t11110 nъk па npa8яm и ga nо ·~()<>ляВа1n ga се oбшkgam uлu бъgШ11 обшk 
~)анu, а 11anpo111t1{~ - ga on161\'ЬCk(~am on1 m.нх 6cяkak6u беззаkонuя , обиgu 
u зampy$)11et1uя uлt1 nъk насuлu.н 8 с6ояmа mepumopuя u 8ла9енuс, 8 зe
ML1n1e t1 ceлt1u\a111a, koumo са t1l\1 nogчuнeнu tlЛu занаnре9 U\e uм бъgю11 
nonчu11c11u, и В kоя1110 u ga е <>б,\ас111 •1а cBema; 6 същun1е зe:rv1u ria npue

мam 2енуезku kонсул, koi.in1c> ~а on1naBa и nосmано8я8а npa8o u npaBo
C'Ь!JUe ll'-1 kak8u1110 u ga е 2eнy(-'·~t\u omi-1ocнo u Върху Bcuчku gела и cnopo
Be, kot11110 ll\e Bь·знuk•t<l1n uлt1 tt\e се 11оя8я111 бtlЛО меЖ~JУ самu111е 2c11yeз
t\t1, бuло меЖ~1у ?енуезцu111с u nor1a1-1ut\u111c на cnoмe1-1a1nuя 2ocno~1u11 
Иt~'-1нkо , n<) ~l)~1Ж~J~1нcku наk<1за111е1\ен JJf'q , 111<1ka щоn10 uu\cцъ1n ga n1ъi)
cu съqа 11а <>111t)<.•11111uka; 11а J11<>3u kо11сул , k<>i.i1110 ще бъgе u·~бµа11, uзnра-
111ен u tti,t> nJJt'fit1GaBn 8 kaзa11u111C\ зе~1u 111r>яfiBa ga се оkа·~ва nOJ\,11oщ, съ
(~<·111 , n<>~JkJJe11a t1 nuk1Jt)8t1111t•,\c111L~<J з:.1 t.1з11ъ,\1lt'11uemo на не<'<>Вu111а cлy-.J<
Gu , '~u !Ji.1 }'11JJ1J(),\.>1(1,a u J>t>kul~<>~JU (~cu\1ku l~нy<."~Ll,U 8 cBu.нn1'-1111t•J>t111101)uя, а 
llt:>MY u lli.1 Ul'111(111C.u\ll111C 2eHj'l1 3l1,ll ~)[1 Cl-' ()111!)(1(~u u оkазВа ~){}]1Ъi\1ll.l11leЛHL1 
11µ<.1Bocь~)Ji(l ])()\1Ult\ 3U t{CU\lkll ()}\(-1ЗU ll(;'lll,i.l, k<>Un10 П(>Па~1а111 nOfJ нt•20BU}I 
СЪ$J u n1>,18u<.:ъ~Jll(~ () 2paЖgaJ1cl<t1111e L1 11<.1kaзt.1111cлнt1n1e ~Jела; и no~ 2eнyt•з 
t\tt in1)нal~(1 ~1;1 <.'t~ 1>(1·~fittJ>(1111 ()l·t1чl\.L1 <>11(•:jtt, kot11110 2ei1ycзkuл111 kc>r1cyл uie 
<>fiя({t1, 11t)l'uчt1 t1 11~1 ·3u8e, че C(l <'l'11ycзt\t1, tL\t1 се смяn1а1n за 111<1kиВа . 

Съ1.t\(>, cn<>1'1t-'11<1111t1111e l\c>c111<1 u Чол11:.1н, с11оменаmu npa111c11t1t\U, обе
U\аха на cno\.1c11n111t1я iocno~u1i 11<>!Jt•c111a u 11J)ill11eнut\u111e, k<)un1c> l1JJUe
:vian1 1110Ва (>111 t1:\1c)n10 на <>1-1<.'3t1 , noC<>\l(-'llu r10-2ope) щоn10 ( !IJBaнko ) ga се 
<>11111<.1с.н б1\UG<>ckлo11110 11 люб(··~1J() с 8t.:t1\1ku 2<'Jtyeзku kонсулt1 , kou111<> npc
бt1()a8a111 HL1 нt->i<,[~c.1 111t-'JJt1111<)JJtt.>1, u ~JU tt ~C,\)'lttBa n1ях u Bceku 0111 n1ях, и !J<l 
cЪfJU k1)a111k<) tt Gt>})З<) (~ЪJJX)' t~t:L1\1kt1 !Jела, kot1mo се 011111ася111 go не20, 
k'-1lu11<) 111<>Ва uз?.1\РЖ~1<1 y2ori110 '3 (1 cъBt'cn1111a 1-1D. 111озu 2ocnof)L1н , 111aka че 
111t• па мо2а111 3<1t~.\уЖен<> !JU fir,!J:1111 n0Bc>.\11t1 0111 него, u ос8с1"1 11108а, 111с се' 
<)бВь1) :3()(1111 tl зt1~1 ь;\Ж<.1Вu1n fJD !J1l~J<1111, n1)~!lё1!-Jn1n и nuc~1eнo I1f)ex8ъ1)лJ1111 
11с.1 c11()11v1e~-1c.1111t1J1 ko11t'y1\ t1.\u k<>11t~)'1\L1111t~ , k<>i.1111n ще бъ!J~ uзn1)an1eн u uзб

J)<lн. kc.1k111<) бе <.:n<>f\.1c11an10 n<>-2<)1>t~, )'fJ<>fiн<>, no~JXO~ЯU.\O и необхо~Jt1::\.10 3ei\:1-
1\tttt\<', 11а l<<.>e111<> J\t<>.i-ke ~Ja с~ t1<><.:1111JoL1 1\<J!J.Llc:1 u църkВа, 2!Jt~111<> kc.1зuнt1111l' 
2(!ll)'e'3LtU. k(>t1111<> t:(~ _vl·111a1106}1(1,1111 u т1<>t:e11~<1(),11n В 11c2<>t)u111~ ·~(:>:\111, ~а 1'.1c>
<:u111 r1a llj>eбtt(~c.1(„<1111 ll !JU Жt1(~('}1111 - бt•j !l<l ёU заkачс.1111 U.\U безn<>kоя111 

' LlЛll ~)<111<> :~(~(),\ЛВс.1111 !JU бъ~l(' Зcll\(l\1L11i Ul'\l1 fit!Зl1()koeн koi.11110 ll ~)<.1 е llЛU kou-
11)() u ~)а t~u <)111 k:1:~<111t1111(~ ?.<'11) (' ~t~t1 ]~l 111)(~111 ·1,11ленt1е tl,\U np0Bu1-1et-1t1c, uз
()Ъj>tt1ctJ() LI t:111<>})l~1 t<J <)111 HJII<<>~<> !11))'2 LJ,\\t 11}1l<ou ЯJ)y~u 2c1t)'CЗt\t1; 11u111c> 
111>k няk<>i.i 11l•t)L11t(•t1 !J<l n<>J~(:'C(:'- 11<11<~1:3<111\1~ зn 11.}1ko20 ~py2u2<>, kt>i.11110 е tt:j -
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Върu1uл npecmъnлcнue uлu npoBuнeнue, а нanpomu6 - uзBъpwumeлume 
ga noнecam cBoume наkазанuя; нumo nъk също „от kuceлon10 zpoзqe, 
koemo бащumе бяха uзялu, ga uзmpъnBam зъбumе на cur10Be111e", uлu 
nъk обратно; именно, нumo сънъm ga бъ!-]е 11аkазВан за nрес111ъnленuе 
на бащаn1а, uлu nъk обратно; срещу n1akuBa злосmорнuцu u npec1nъn

нuцu генуезku kо11сул, koiimo се okwke 11а мясn1оn10 на uзВършено1110 
nрес1nъ11ленuе ga npoyчu, UЗйUPU U ()111CЪ~JU , kakmO 11реценu За f]Oбt)e , 
ръkоВоqен 01n npaBocъguemo. 

Също , cnoмeнa111ume kakn10 no-io1Je n1)a1neнuцu обещаха, че самu
яm Велемощен iocnoguн И8анku щ~ gnBa 11а ~еr1уезциn1с ~1об1)а, uс111и11с 
ka u заkонна cмemka за Bcu"1ku ще111u , zрабе:Жu, kрюkби uлu насuлuя, 
uзBъpuieнu cnJ)ЯMO zенуезцu, cчu1na11<> 0111 ~J<~liЯ на сkлючВане1110 11а нас-
111оящuя rv1u1), узна111и u uз6ec111c11u 0111 ic11y~3l<ume kонсулu uлu kuнcyл<-L , 
koiin1o npeбuBaBa i1a 11ezo8a mc1)u11101)uя, изВършенt1 0111 noriu11ut~и u n<>
r1Bлacn1нu на сnоменаn1uя iocnoпu11 I1t~at1ko , uлu nъk on1 11яkou яpyzu 
лuца 0111 kakB01110 и ga е nоло:Женuе qa са 111е : maka u no 111аkъВ на"1u11 , че 
на cnoмeнamume генуезцu ga бъйе ~1aqc110 бързо пълно yq0Bлen1Bope11ue 

1а zopekaзaнume неща без kakBon10 u qa е 1)азслеgВане; u осВсн 11108а , 
обещаха, че koгamo mрябВа ga се npeqcn1aBяm няkоu гърцu, бълzарu 
uлu gpyгu 0111 kakBomo u ga е nолоЖенuе за cBugemeли Cl)CU~ няk<>и zer1y
eзцu, me ga бъ!-)аm наkаранu ria се зnkълнаm с необхопимu111е u non1pe
бнu обре~1u, npegи !-')а се ~оnусне mяхноn10 сВипеmелсmВо , 8 koe1110 u gu 

разgа8ане на npa8ocъgue. 
Също, c11oмe11an1ume nocлa11uцu и 111Ja111eнuцu обещаха, ч<1 съu\t1я111 

Велемощен zocnoguн ИВанkо u\e защu111аВа (~сичku нaмu1)au,u се на не
zоВа n1c1)u11101)uя zeнyeзt\U 0111 ВслkаlсВи лt1t\a относно Ul\.1(>111 u лuч11oc 

n1u , u u\e 11азt1 u б1)а11u Bcuчl<u ~енуезt\u и 111cx11ume uмyu\ec111(~a В цяла 
ina cu земя; u ak<) се случu самt1я111 zucn<>~Jt.1 11 ИВанkо ~1а n(>J>ke„\~1e ria 11 <1 
рушu cn<>rv1e1-.a111uя мuр, uлu 11ъk ГeнyE:•'Jk<.1111t1 общuна В1\езе ВъВ Boi..i11a t: 

неzо, 1no 111u2aBa u В 111озu cлyчuii caJ\1t1я111 iocno~uн ИBuнku с~ зu~JълЖu 
Ва йа naзu u бра11u n1eзu zeнyeзt\tl t1 111 ex11\J111t• uмущес111В<1 u ~а им 9а~1е t1 
omc111ъnu ko1)aбu , на kou1110 n1e ~1а м<>~а111 зu nogxo~яu\o u ~)<>с111а111ъч11 <> 

Време па се on1111ezляm от не~<>t~а111а зt\1\1н , 9u uзнеса1n <>111111а~1 В n1)0~1ъ,\
Женuс на enu11. ~1есец лekume Beu\u t1 cmokи , а солта u kopaбtu11c зu tt1ec111 
месеца; i11aka u no makъB на\1uн , че ~1<1 мо~аm ga наnусна111 сВобо!-')11< ) 
нeioBaina земя лuчно u с нeu\aina cu; и обrJа111но maka па се noc1nъnи с 
нezo8ume Лt<)rJe u non8лacmt1t1 , kou1110 се намt1раm В зel\1u111e на обu\t1н~1 

1na. 
Също , cnoмeнamume no-ioi)e n1)а111енt1ци u nосл<1111.1цu <>бeu\ax<l t1 

mъpJkecm6CllO се СЪ2ЛЭСUХа, U\01110 Cn<>Me~1a1nuяm U [)(~ЛеМС)U\~Н 20СП() 

!1UН ИВанl<о В земите cu, kou1110 11pt1111cЖn8a uлu u\e npu111eЖ:.it~a ~а llt' 
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забра11яВ<1 Ca1\1u111e ~енуезцt1 ()uна~и и no ()сяkо Време па M<>2an1 u f)U 

uмю11 ВъзмоЖ:11ос111 Ra t1знас11111 с>111 ka:Jaнt1111e нeioBu земu и on1 ВлаRенu
е1110 му no <.:Воя сВ060~1на Вол.и l)cяkakBu 11cu\u u cmoku u Bcяkakl)и xpa11u , 
kou1no ~.амu111е 2e1iy~зt\U са kynиi\U uлu no kakъ8mo u !la е начин , n1aka 
че нukou ~а не може na noc111a8u Възбрана на kaзaнun1e 2енуезt\U но С) '1 

им nс>зВоляВа В Iie208an1a земя na npи9<>6u6am 8cяkak6u неu\а u 8~яk~~
l)t1 хранu, k~kBumo n0Жслая111 , ос()сн no Вр~ме на 2лаR ; В moзu случаii се 
~)оnуща J~ou ga обяВu забрана u заnреu\сние за caмu1ne ~~нуезцu, ~)okoл
ko1110 n1ou е ~осmаноВuл inoBa сnрямо Bcuчku осmаналu чуЖgенцu; u ako 
се cлy"JU mou па gапе няkому nµuBuлeiuя за xpaнun1e, mo2a8a се заgъл
Жа8а r1a 0111сn1ъnи с8обоп110 pa~3nOJ)CЖПt111e u на kaзaнume 2е11усзцu. 

Съu\с), c11c>мf'нt1n1t1n1e no-г<> J>c~ t1ocлn11ut\t1 u npameнuцu обещаха \le 

kаза11uял1 2ос11опu11 И8a1J.ko U\C осl)об<>!Jи Bct.1"1Jcu заеяно и noon1 ~JCЛlf() Bc~ktt 
2снуезец, koun10 се оkа.Ж:а111 В k<1t11110 u ~Ja е 11cio8u земu и <.:~лutt\a , за<\~ 11<> 
с mexнu1ne cъnr)y2u, 11aлo.Ж11 t1L\t1 u !JCt\a, ~1<>1 >u 11езаkонно1)оr1с11u , 111akt1 "lt' 

fJ3. не моЖе ga ~D~JЪI)Жu no k~1k·ь(~1110 ll ~):1 е начин нukoi..i 2е11ус•зеt\ Ui\ll 
няkо~о 0111 c<.~1'.1et1c111Bo1110 l\1y , t~ k<,l'111<> ll(> се с~1лmа , че с~ чuсля111 J>Oбt1111 c~ . 
1-10 fJ<l Ul\1 11)Jf~~JOC111UBU 8ЪЗI\1U.ikl l<)CJ11111(l ~l<l <>111u8a1n, 2~}е1110 П(>;l< ~.\;111111 ~JC.1 
<)111u~J<1111 110 сВ(>Я С<)бс1118енu t~<> .\11 k<-1111<J 111JuJ1111eли на kа3анt1я 2(><.:nonu11 
ft18a11ko ; ll ~JU б1»~1u111 CMЯ111<111ll :!U 2Pl1Yt'Зl\U u чuслящu LC kъм l11ЯХ}-{()11)() 
ceмt~iic111B<> (Зrttч.ku за~~711<> t1 11<><> 111~1t~1\11u , kt>t11110 бъnа111 oбяBt•1 itt <> 111 2е 11у
(~зkuя kt>нсул , че C<l ieнyeзt~t1 . 

C1>U\<>. oб<~lt\ax.<1 с11оме11<1111t1111<! k,1 J<:i11<> 11(>-zope nocлuнut\u ti nJ)tlJ"l"\<'
Httt\\.1 , \le k<Jзанt.1я111 iocnoпut1 I1l(>.:111 I<<) ute UJ)ilHu u naзu Bcu\!l<.u 2eнy<.~зt~ti 
зae~!llO с 111ех11и111с Вещu, в kot11110 ll CCЛ\..lll\t1 111е па се H<1Mи}Jc1J11 ; tlkO П'J,l\ 
111ou на11<1qне няkс>u ceлuu\a нu c(~c>u111e 81)а208е u нaмciJu В kaзaliti111 t~ 
ccлttu\a 11яlcou генуезцu, cµuЖ~1B•1uku <.:е , не само се запълЖа8<~ на zu (>С 
Вобопu , но u qa В1>зсn1ан0Вu k:11n1it1n1e U\c111u , сторени на n1akt1Ba г<~нуе
·Jцu, maka че 8cu"1ku n1e със cBou111c U.l\;tyu~ecmBa ga бъпа111 з~JpaBu u чu-
1nаВи . 

Съu\о. обещаха cnoм~нn1nun1e kakn10 по-горе nocлaнttt\u u npume
нuцt1 , че ka:Ja.нuяn1 zocno~uн rrвut1ko u~e бJ)<lllU u пази Вяр110 Bcuчku зae
~J}l0 u ОП1!Jелнu Beu\u u cmoku на kои1110 u ~а било от kазанu111е 2(•11уезцu , 
нumo nъk ще t13uckBa, Взема u.\t1 събt11>:1. нu1110 ще nозВолu па се ttзuckl~;1 , 
събира t1 Взема 0111 kаза1-1и111с н:1tt1и (»(\11y~:3t\U за mехни111е BE>tl,tt tl c111okt1 , 
kou1110 се 811ася1n, nрен<1ся111 и 111>c8<>:$()u111 111ам, и 1110 k~i k1110 no MOJ)l' . 
111aka и г~с) cytua, nr)l)c"•e <>111 ~J(1v 11а с111с> c11<>J)C$1 t\ена111 а u Ol\~11ka111~1 11 ;1 
knзa11u111 (J ()t>tt\t1 ; ul\1eн110 - <.~~11 1 <> 11;1 ('111<) 111Ju {)11ос u inoлkol)u зu L1J11oc; 11t' 
111 Р116В<1 oGn\1~ п~1 с<.~ J)aзбu1J~11 11 (~ 111<!зt1 11<.~ tt\<1 l{opaбu, з1\<11110 , C(Jen1Jo, t1c-
111ui.1cl{u 6L1ce1)u t1лt1 ~JJ)y2u cl{ъ11r,t~t·1111<><.:111 t 1 , ~1 нanpoinul3 , ~{лa 111 (>Jtl<J, CIJ~б 
1>(>1110 , бuc~pu111e t1 ckъnot\Cl!ll<)<:111u111t~, k<>u111<> с ineзu kOJ)aбu Gtiлo 111uм ct• 



Внася111 u n1)e11ucя111, uлu nъk бuJ\O oтn111al\1 се uзkapBa1n u uз11ucяn1 за 
n1ях caмurn~ нawu zeнyeзt\U qa бъ~1а111 Сl\1я111анu с8обоqнu, <)c806oqc11u 

o1n мuma u н<.tлозu tl защu111<.~11u, Ll 111рябВа ~а бъgаm смяn1анu u 111µ(~1nu

paнu за cB060~1t1t1, осВобо~енu 0111 мu111u u наt\озu u зaщun1c11u 0111 самuя 

iocnoguн ИВа11kс>, нez0Bu111e no9aнt1цu и BJ\acmu; kan10 Buнazu се nogpu

збupa, '-lC сnомена111u111е 2e11ycзt\U са заgъл:Женu, kakmo бе kаза110 n<>

iope, за uзnлаu\анс на l\1ur110111<>, ko2u1110 111е npo9aBa111 u ПJ)Рхt)ъ1)ля111 
cnoмeнan1t.1111e (1t->tl\U u cmoku; 11<> k<>2u1110 nъk t1c гu n})O~Jaqan1 u,\u n1)сх-
8ър.'\.я111, 11ukuk н~ се за~эъАЖаt~а111 11cu\u за 111>1х, с uзkлн)\1с11uе нu Beu\u111t• 

u c111oku111e, koL1111<) u\e бъq<1111 <>111k<.1pu11u 0111 ~11ях u uз11<.~с<.~нu ол1 k<1эа11\..1 -
111е ЗCMll (1 HHkOLl qJ)Y2l1 MeClll(l, '{<.1 kOLll llO 111\)Ябt~а f)a Cf:! ЛЛ(l\1\U C<.lJ\110 С~]11<> 

на с1110; 11<1 C~lJ\1\.1111(:' 2с11уеЗЦLl litl\(()ti ~1<1 H(:l J\1().ikC ~JU liUЛC.\(>[l llJll<<.ll\(~<l ~1l)Y2~l 
ZЛ<>бU, l~Зl~l\lUllt~ llJ\ll lllli\()2 В ki.l '!~llllll\1t' tl~2Ul~ll З<.'~1U 0111 t.li\1t'111U t1U CЪtl\ll}I 

lOCll<>~J\lH llt~:111k<) . ,\l{)~C111(' ll 11<)~/~llllll\ll111<.~ l\l)'. 

Също, cn<1~1e11u111un1e k~1k111<> 11<>-20\)е 111)::i111eнuцu u n<)c,\aнttl\U oб(' 
U\<l.Xa, че k~1·~::i11t.1я111 2ocnorit111 I lt~aнl<o В cpc)k om йВ~1 t\1Ccet\D., c\1u111c.111<> 

()111n102n8a, k(>iu1110 l\1Y бъ~1с Lt3B<)c111eнo за с11О::\1енаmt1я l\1t1p, t.t\P 11 ·3L~ъ1>t.t1t.1 
~оброВол~-10 l~ъзl\-1<~зпяВане на I1~1C1\CfJ11t1цu111e на nok<>i.i1iuя 1\oqt.1зt1i.i пе Гс)
~с1110 за ()cuчkt1 11<'U\U u uмyu\~<.:111Ba на kaзu11uя nokoc11 i\of)t1зui.i, k<>t.1111<) 

неu\а u uмyt.t\l~c111Ru по 8pcJ\1c Ila cм1~r)111n1a на kаза11t1я n<>koi.i11uk Л<>!JU 
зuu са с111ана\u n1>t1me.Жa11ut1 •1:.1 с·ьu\t1я гocnonuн ИВа11kо LL\U нn 11c2<>(~t1 
no~a11uцu, u,\u (tt\<' бъ~аm Bъ1>11u111t1) на Bcu\o лице, у11ъл1101\.1U\t\с110 (>111 

1neзt1 нacлe~111t.1L\lt , t1,\u на ,\Ut\<), t1зn р~1111ен<> ()ln uбtt.\lt Н(1111а. 
Съ U\<>, с 11<) 1\1 t•11<1111un1e n<> - ~<J\ )(' n р~1111 t•11u t\U <>бeul,axn , \lC cъt1\L1J1111 l~c,\t•

.l\.'10U\f> tl ~<>Cn<>$) ll li 1 IB:.1нko l) с.;})<) 1< ()111 (~$1ll11 ]\ 1 l'L('l\' С'-1U111и11() ()111111()(.' :.1()u, k<> -

2a1110 му f>Ъ$)<' u·~Rt'C111CH() з:.1 Cl1<>r-.1l'1l(l111LIЯ ;\1L1J) '-l})СЗ <>фllt\lltli\~11 ~J<>l<yм~ti.111 
с fu\CJ11()t1 t1 ()c}1l"t1l<[)t.1 ~J\))' ?lt .) ' t~t'l>( ~ 11L1.н Ll\e <.>$1l>Ul)t1, npt1311ac t1 11<>111BLI)~JLI 
ktl3{111l1Я l\.1\.llJ ll ()Ctl'1kll нe\t\:l , l\.()Lll11() ()0lll0 ll (}\11~1елнu l'~ CЪ!JЪIJ.il<~111 () ll('-

20, kз1110 o<>t~ t1\<1t):1 ()l~\lll() ~1<1 ~<> c11:.1:зl)u. 
l{t.13(llltll11(' l'l11\)tll\U ()J11 lli\1l'I\\() lli.l k<1 ' ~ : 11llll11t' L1J\.1C1lcl ll():\1e.il\~J)' l ' ll ll ()'i i.l · 

l11'1H<>, u ('~Jl1i1111tl Cl11JJc.l11U Н<.1 ~Jll) ('<1111(1, ll (J\J.)'GU111D. lla f~~J}lil1113 с 111 f,J>Ж<•c111 -
[)<.'}ill uf>t'U\(ll~ll}I Ctl ()OCU\axa 11)(' ~LI ?<)\)t'lltll1Lll'~llll.l 11(-•U\U ll '~\.~}[1\() ll t1()()J11~)(' 1\

ll<>, u за n1><.~!J()(1\>~Jt):.111<.~ cf:' 3;11~\t'Xi.1 11<1~1 с(~(:1111<>1110 БоЖLt(:' t>()t1H<'(!1\tll', 1<.(111111 

~)Okt)Cll[LX<.1111('1\('l'll() ('()e1110l11<) u():111<~<'1\\IP. ; tl~1l'l11l() - CП(IJ\1f:'ll<.1111lll11f:' iuCJ1()

$Jll н n оп ('С 111;. 1. 11 \J :.1111 t•11u t.t u111 t~ t• С' 1 ,(1t:111 а i1 <> l\:.1111 t111c ku <) \1 Ll '-ltl i.i. ~ <) k< )<,:(),1i.i1\ \ 1 

CBt)n10111<) <.'t)<111i<'.\L1t>. u cт1<>~l<'lti.1111t1111e i<>c11<)~J~l l\oc111a u Чо1\11t.111. t·11<>J\1t•

нa111t.1111t! 11(>C•\i.1ill1t\U ll np3111Clll.ll\ll 11() iµьL\kU Oбtl\lClli . f]3 L1Mal11 ll ~)З П<)~) 

~JЪJ)Ж3n1 Be\J}~<) t~11<>r-.1eнa111u111<~ 11<'tt\(1 t1Зt\Я,\О u no111~JeЛH{> k<1k111<> i11e ct1:1\1t1 -

mc, 111<:1ka u 1\t<>~i<.~111t> u no~1a11ut\L1111f:' u n1cx11t1111e Влас111t.1 u 0111 kuзt1н~1111(1 
<>6U\l1Ha u {)ctl'-lktl 2e11ye3l\t1; ~)i.l П()~/~1 ·1~1>Жа111 ll с11азВа111 MU}J(l UПl)C~J('Л('li() , 

fJ<)бJ)oBol\110 t1 111(~1.r)~J<) u В Ilt.ttl\(> ~J'"l не се np<)111uBonoc111aBя111 u ,\t.t n1)0111L1 -
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8o~ei.ic1118a111 , !Ja npo1nu8oc111oяm на Вс.нk<> Оl'ноВанuР t1лt1 ПJ)ttчuнa, koя-
1no МОЖе П<l Се 1-taл.1epu UЛU UЗ1\1UCЛU IOJ)ll~)U\ll~Cku UЛU фuk111uчecku, nopa

~U ~лоба u zлоба <>111 <;1110 хuл.я~1u зла11111t1 11e1J11cpa no kyJ)<;U 11а Пера; n<>п 
ле:Жu 11а zлuба c1111)a11an1a, kоя111<> нt- сn<1зВа мuра, В nолза J1a c11uз8au\u 
111а с1111)анu, 11102u8a, koгan10 бъ~с uз()ърtt1ено наруwенuе u1\t1, k<.1k111<> no

~oµc се kаза, нссnаз()а11е ВъВ B1)efla на u11111epeca на cnuзBaщan1a crn1)a-

1ia; t1111aзu глоба мо.Же ga бъ!lе на~\0Же11а и uзuckaнa e<pek111uBн<) 0111 cr1u

зBaщan1a cmpa11a спрямо с1111)анm11а, uзBъptuuлa наруu1снt1е, Вuнагu, ko

za1no бъf]е uзВършено неuзnъ1\ненuе u.'\u, kakn10 no-zope е kаза110, несnа
з8ан<\ с Въз6ръщанс на Bcu'-1kt1 u 0111~1(~Лl1u u\emu, uн111epecu u puзxo~t1, 
koumo е имало npeпu 1n0Ba; npu nлаmен<1 uлu не ~лоба, неkа cnoмeнamu
n1e (~Joгo8opeнoc1nu) uзt\яло uлu nо111~слно ()nреgелено , i118ъpfJ<) u 8еч11о 
ga 111ра.н111. И за съблю9а8ане u сnазВа11е на 1neзu неu\а uзt\яло u noo111 -

~eлt10 cnoмcнa111ume <'<>cno~a nonec111a, npa1neнuцun1e u С1>8с111а се за

qълЖuха u залоЖuха nperJ kaзaнun1e n1>an1eнt1t\U изцяло u noon1f)t>1\HO u:\1y

щec1n8a111a на kазана111а обu\uна Гс11уn u }13 2paga Псr>а, kou1110 no !lPY<> 
ak1n tie се заnре111яВа йU се зu...\о:Жn111; а k[13(111ume npa111t•11ut~t1 - B<;uчku t1 

nооn1пЕ>л110 uмo111t1 ~la сnомt~нз111uя 2с)<.;110~1t1н ИВанkс>. ce2t:1tuнu t1 бъf)t' 

U\ll, !JBu.:Жt1l\.1u u н«:>~1ВuЖt1мu, k<>t11110 се2а Ltf\1c.1 tlЛLl npu111f'Ж<1l~a . L1,\u В бъrJ<.' 
ще ще uма u U\e npu111e.ЖuBn. 

Сkл1{)\lен в ПPJ)U, в n8opCt.\ё.1-<>6un1tu\lllL\f' ~ltl ZOCПOПllll 11()~l~Cl11<1. в Z<>1>

нa111u Зc:L\U на kaзn11uя f)60l)Ct\, (~ 2(>!Jlll1~11113 (}111 pюknui-1e111<> ни l,ocnO~J<l 
XU1\Я~JU Пl})LlC111:1 <><.:<'Л.1fJPCen1 ll C<~rJJ\1(.l , llll~JllkJll пе8е111u l'J1C>!)C~/ 1\t'l11t)бpot•

H('111() 11~1 Il~µu, ~1~11 ~Jl~nпec()111 t1 CC'rJ!\1t.1 lltl l\it1i.i, В часа П()~JllJ) 111fJt1 u 11JJ(~!Jt1 
~еВс111. П1Ju<;ъc111l~~l.XU n1)t.1:~<>Bt111t1111t• u 11<J(~t1l<~111u cBu~J('111<!.Лt1: !)'>CJl1<>лenнt.1 
.Н111 мъж G<)CП<J~)Ul1 Alll110HU() пе Bt1:1. Зt1~1('Clll!lllk HOПlUIJttyc 11i.l l<<lllt\e1'\a1Ju 

ЯlТlt1 н;_1 C't>U,t1я 2<>cn<>riu11 П()~J<'l'111<1. A11!1.il'\<:>,\t1110 ~1е Ctl!Jlll\tfitl,\~J(> !Jt' С<.1у.'\<) , 

1\o~}tl '3t.l<) !JC Пон111с . с..:L1н 11а 11<>k<)i.i11t1.я J~.il<<>l~:..111L1, i\ogt1зu<> I<,11>11L:l1(~111 o, ct111 

н,1 i\uyµ<•нt,LI<>. Бa1)111ol\<J:\1C'O l~Ll.\(J l !Y\lll<J, l{(>111~1puyc, qъ1JЖ~1Вен i11)c8c)!JU'I , 

koii1110 П/)О\1е111t! Bcu\1ko npe~JU ku:~c.1110 u ~<> J)UЗ111ъ1\kyBa 11а cn{>i'.ttj11(1111t1111(' 

I<oc111a u Чолnан, Д:il<oBaнu f!P Боt\оло, н<1111<tJ)t.1yc ) u Раф~1елс ~J\' Rua J(a8o. 

CUll на ДЖ<)l)~1Жо, слуЖu111сл в kt111t,e1\tl))L1Яll1 f.l на СЪЩ'\..1.}i 2()C)1()~)t.111 Пl>$]Cl; -
1na. 

Г<>рl101110 е t1эl~1\C'-1<•t1ue 0111 mol\1a U.\u k11t12an1a на ~02<>l~<)J)UJ11~ 11а <>6-
tl\uнa Пера, koя1no се 11ar..1t1J)a npu г<.>cnoriuн no~ec1na 11<.1 ПС])U, 110 0111 

П<>cn1ot1<.'J)Ht1я oфL1t\t1a\e11 ~okyl\.1cн111 , 11a11L1c~111 01n ръkа111а liU Е111111<>рс ~Jt~ 
Лбен<~рuuс ) 110111~1puyc, uзлоЖ<•н u <>fiнnJJ<>!1(~nн В cьu~a111n k11t1c>a. 

Л11n1011uo $Jl" My1>111C~J<> ~1с l\1<>11u1\L1я , 11<>111:.11)uyc. 



No6 

Gеле.Жkа за съ~ъ1)Жа11u<'111<> i1a но20Воµt1111е на Ге11уа 1 ckли) \tt•11u 111 

1387 2 . 

ASG-Arcl1ivi<) Gegгeto-Mate1·ie politicl1e) 11.g. 2729, busta 10, 111:11>1 • 1 
f . 10 v. 

Cant. (era) S(econda) 1387. 1'u1·chesca 
P(.lX cum don1 in<) Mo1·atl1y b(~ghy. 

Рах cu111 do111ino Sorcati~11si. 

Рах cum filio clo1nini Dob1·oclizc. 
Que 0111nes pacte fuerunt рс1· Ge11tile111 de Grimaldis et Ja11<)11c11' 

Boscho, a111ba.xialo1·cs Com1nunis .Januc) 
м· · ССС" LXXXVII·· 

Bn1opa n1c111r><l!Jka on1 1387 2 . Тypckama : 

До20Вор с ?ocno~uн Мура~1 бeii . 

Доzо6ор с zocno~apя на Copkam. 
До?.<>8ор със cu11a на госnопuн Доброn1uца. 

• 

Bcuчku i11cзu ~<>гоВорu бяха сkлюченu 01n ДЖенmuле ~е Гµt1 ~1 r1л 1 

дж,1н<>не riu Бпсkо 1 npameнut\U tla Гeнye:ikarna община . 
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N o 7 

Из kнu2a1na на I<0Вче.Жнuчсс1118оn10 на IIepa за 1390 i . 

ASG-San Gio1·gio 34/ 45 (n .g. 1303). Pei1·ae Massaria а. 1390, f . 51-, 9v, 
5~)v> 88v 1 96v. 

Die ха octub1·is de LXXXXI11 

And1·ea Vasilicho collect<>r stabie bu1·go1~m de Lagi1·io , inpositus р1·о 
custodia nocturna dictorum bu1·gon1m) debet nobis pro racione Cominis 
Jc1nue de XXXVIII - perp. XXXVI kar. XVIII. 

Die XIII:' octu bris de LXXXXI" 

~~dreas Vasili~ho ) collecto1· stabie р1·0 custodia nocturna buгgo1-u1n de 
Lagir10, debet nob1s pro racione Comunis de isto de XXXVIII - ре1·р . Х.Х. 

Die XVIII 1 madii 

Domus, e1npta 1;1·0 Comune а Blaxino de Ceria) qua dictus Blaxint1s e111it D 

l.t1cho Cat;1nie, posita in qua1ie1·0 sancti Micl1aelis, cui col1e1·it etcet., debet 
nubis р1·0 dicto Blaxino et sunt рго precio dicte domus et pi·o certis (~XJ)ensi~ 
f11ctis in don10 de гacione Pet1·i de Gt·oto de CLXXIII - регр . CLXXXVII. 

Die XVIIII octttb1·i~ de LIOL~X11 

Expc11sa dive1·se Co111unis ,J;t11t1e in P<.~y1·n debet nobis р1·0 sc1·iЬis cu1~ie 
\,idfllicet Antl1011io dc Cla.vaгo ~t i-\ntl1(J11i<, de Castiliono et sunt р1·~ 
~~t1'~1endo in sc1·iptis pace1n f'uct :.1111 cum ,Juu11cho Dob1·otic1c, quan1 po1i:avit 
1 t1od1scl1us Pastecl1a, ambassat<>l', J11isst1s fJ1·0 Co111une de i·acione Petri dL· 
Gr·oto bancl1e1·ii de CLXVIIII - р~1·1) . III. 

Itcn1, die ХХ ' ot;tobгis pro Philippo Rubeo et sunt pro quodan1 panno pichi 
\'11 de Floгencia , dato cuidan1 JJ1;l()~<10 de Jh<tl<1Ы et, ecciam J) l'O <:llafa, dato djc
to .Jhaosao et eidem de racione d1cti Pet1·i dc CI ,XVIIII - ре1·1> . XXVI l{аг. III. 

Die XVIII" n1arcii 
F1·osig·ni BuJga1·a debet nobis })ГО quadan1 Condempnacione de еа facta 

J)(~ 1·. d.(on1inum) Do111inichu111 de At1ria honestatum potcstate111 Pcyre d(~ 
1 c1c1one conde1111)nacione de ~'CV - perp. II. 

Et pr<) еа Do111inichus de Sога At,rne1·it1s. 
Die XVI·1 octub1·is 

D. (011li11us) Gentille de G1·j111;.lldis, unit1s ех provixoгibus Co111t1nis .Jc-1nt1( ... 
1n f)m·tibus 01i.ent<1libus, dcbet nohis J)1·0 Massa1ia noЬis assignt-\ta р1·0 d. ( 0111jno ) 

1rolao de Flistl10 et BPnedicto de Pisano de СХХ.ХХ - регр . СС ХХ VIIII. 
R_ecepi111us die XXTIII:i apгi]is de J,X.XXXI" in racione Co111unis et st1nt , 

(J\l<>s ipse d . (0111int1s ) GentiJle SL1n 1>1·01)1·ia (1t1cto1·it,ate acc~J)it JJt·o SLI() sulu1·i<J 
1r1XXXVI-})Cl'J). се хх VIIf l . 

В !=)ен11 1 О ok.J11<>11.1Bpt1 на 1 3~> 1 ~ . 
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AH!Jf)eti Bacui\uko, бupнuk на чu<l)i\ttka k1>l\1 kpenoc111un1e на Лazu1>t10 
~1ос111а(~ен з<.1 11<)щ11а сn1ра.Жа на kaзa}1t1111c k1)cnocmu , Взе 01n нас за C!\1LJ 

111k<l нu <>6L.t\u11a111u Генуа 110 cl\1e111ka 38 - :3С> 11epnepa u 18 kapa111a. 
• • • • • • • • ••••••••• „ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• - •• - • - ••• „ - •••••• • • • . . . . . . . . 

Н ~с1 ~я 1 :~ <>k11101"1Bpu на 13~) l 2. 
Aн~JIJei.i Re:1cu.'\uko, бupi-1t1k Нёl чt1<pлul<a, [33с 0111 11ас за 11ощна с1111)аЖ.<1 J111 

k1)enoc111t1111t' 1\a2u1) t1(), за Cl\.1P111l<:1 н;.1 l<C>J1.1y11a111a no сме111k'1 38 - 20 11 е1) 11( 11>11 
• • • • ••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••• •• - • - ••• „ „ •••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••• „ • • • • • • • • 

в rie1~я 18 маu 11:3~)0 z. J 

д<>мы11, 11ас•111 0111 oбtt\u11u111a \lJJ~3 Б.\[1СL1но йС Чсрt1.л > k<)u111<> kaз~111 t1 

я111 Бласu11<) 11<>~ <>111 Луkо Ka111a1iuo , ])Uзnол<>Жен 8 kBapmaл "СВ. Muxalt/\
1 

k<>ii111(> е сВ·ь))3ан u ~11.н., noлy,1u (>11111<.1с чрез kазанuя Блахu110 187 nt~l>tl<' 
IJU u 111t> t:il за t:n1ou11c>cmrnu i-1u k;1·занt1я ~1<>~1 ll за няkоu I><1зx<>~Jt1 , нc..1n\J~1IЗ(• 
нt1 8 rJ(>l\1a з<1 см(•111kа на Пen1f)<> ~Je Г1)0111с> 110 173 cмe1nka . 

••••••••••••••••••••••••••••• „ • „ ••••••• „ ••••••••• •• • • • „ •••••••••••••• „ •••••••••••••• „ •••••••• „ ••••••••••••••••• 

Н ~с11я 19 <>k111oм8pu на ~:з~о 2. 

За рС1злu\1нu разхойu на Генуезkаn1а обu\uна В Пера uзnла111ен<) 011 

11ас uмсн11<> на nuca1)ume на kaнt\e1\a})tt}11na ) uменно Анn1онuо ge I<..'\t16.a 
ро u Ан111онuо ~с Kacmuлt1aн<> u 111езu napu са за npenucBaнe f}oio(~<>l)1l 
Cfu\]()\)('11 с ив,111kо, сuна на Дoб1)01nuua , koumo npcnuc занесе To~]lll'I (1 

Пас111(."'kа , 111)a111eнuk , uзnpan1e11 (>111 <>nu\u11a111a no nреnло.Женuе на fin11 
kepa I le111po f}e Г1)01110 no cJ1v1c111k<1 16~) - 3 11~1)nepa . 

Съu\о 8 ~с11я 20 ok1noмL~pt1, rJi1~}eнu 26 i1e1)11epa u 3 k<1JJi\ma н:1 Cl)t1J\\111 
Рубtао t1 Се\ 'j(\ JtJТk<\l<ъB флc>1)et1111t1~1cl<t1111\n 111 7 l1t1l<u, ~Jc\~1e1111a k(l'~t-1нt1я l1xrat• 
<.:<10 !)L' tic1\cбu t1 nJJ<>Ч(~e за rJc11J, ~Jt-1~J~H H<l l<t-1 ·~,1 11L1я Их<.\()С(1<> u същ<) 1111>t~r1 11 

нe:11) ~.ik~1e:1t1e t1<1 k<1за•1uя Пс111ро 11(> 169 t.:l\.1t->111l<<1 - 26 nepne1)<1 u 3 k<.11)<1111<1. 
• • • • • •• • • „ • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • ••••••••• „ „ • • • • ••••••••••••••••••• 1 •••••••••••••••••••••••••• „ •••••••••••••• 

[~ ~JCllJ[ 18!\1<1})111l13~)1 ?..1 
Бъ1\CJt.1µk~1111::i tl>J)Ocuнa 6зL' <)111 11~1с з~1 1111k~1k({a u~e111a , нанеl~е11~1 i1 <)1 

2oc110~1t111,ТJ.<>1\1uнuk д<>рL1я . n<)Чt1111~1t•л1t1н 11t>~Jl'C111a 11а ПL't>a , за t1311л,1t1\:111 

н<l t1.~e111a111a no 35 C:I\1en1ka - 2 11c1}11c1>u. 
И В\.1<'С111<> 11ся (~~Je1nu 0111 Д(>~1t1нt1I< rie СО))а А2нерu<>. 

• • •••••••••••• „ • •••••• •••••••• • ••• • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
n nеня 16 okn1oмBpu [ 13~)0 i. I 
Г()cnof}UH Д;kенmuле ~е Гpul\1tl.\~uc , ~flllH om на9зорнuцu111с 11'1 l 'e11 

eзka111n 06u\u11a 8 u~3111очнu111е зf1;1..1u, В3е 0111 нас, uзnлan1c1it1 нu <)111 l(<1 B\1 
Жнt1'-1f1с111Во1110 чрез 2ос11о!=)uн I-It1 koJ\ai.i ~Jt' (}>лt1cmo u Бeнe9ulu110 ~1.? 11 t:1 J 1 

но no 140 сме111kа - 229 ne])nf't)a. 
I 1<)Луt1L1хме 6 ~~еня 24 an])ttл 11а 1391 i. зu cмemka на Генуезkn111 r-1 о • 

Щll}l(l 22~) ПC:'IJ11t1})U u n1eзu cu (Jl1eЗtt, k<>tl 1110 2<>СП()~U11 Д}k(~lll)1lli\~ <.: 1~t· cR 1 

собс111R(•11(1 n()l)Ъt1t1111c1\c1n[)c) 11()1\j'\Jtt '3il <:(~о.я ·~~1111\ama no 36 Cl\1c111 k:.1 . 
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СПИС1>К НА СЪl(ГАIЦI~НИЯТА 

Apxeo,\oiuя 

Бъл2арсkа uc111opuчecka 6u6лuomeka 
Бъл2арсku eзuk 

Bocннo-uc1nopuчccku сборнuk 

Гoguwнuk на Co<puu<.:ku.н yнu8epcu111e111 , lilc111opuчcc
ku фаkул111е111 

Гo~uttllittk на Co(puuckuя y11u8epcumen1 , l/lc111c>pukc>
фt1лoлoit1чcckt1 <pukyл111c111 

ГO$)Utt1нt1k l-IU Co(puuckL1.н yi1u8epcun1e111 , Фui\C>c<><pck<> 
U СП1() l)U t{(•t; l\. U <]> C.l I< )' ,\ 111t'111 

ГorJutt111t1k l-If.1 Co<l•t1i.ickl1.н yJ-1u8epcu111e111, I01Ju~JLtЧ<'C 
l<u q>a l<yi\111(•111 
)l(yp11a\ ~1 l11 ll1Clll(J J )l' l11(~u ll<1PO!-"JH02U 11µoc8ett\('1lUЯ 
Збopi-1uk J)~l~J<>(~a Bt1 -~u1 i111<> 1\<>шkoг uнcn1u111y111a 
Ilзt~«:>c111t1н li<l l}1.).\l<ll)t:k<>1110 ucn1opuчecko ~IJyЖcc1n(~<> 
ltlзl~ec111t1}1 на 1 I:11)<1~111t1я ~tyЗ<"'u - l~a1J•1u 
vlc11101Jut1e:>t:kl1 nре2лс~ 
lvfockt~a 

Пept1o~u\1<•cko c11t1ca11t1e 1-Ia Бъл2арсkо1110 kнt1.Ж.0Вн<> 
!-)ру.Жес111(~0 

Софu.н 

Caнkrn-Пen1<~µGy])Z 
A1·cl1ivio cti SLnto di c;enova 
A1·cl1ivic> dj Stato di T(>Гin<> 
Arcl1i\1i<) cti Sic.1L(> cti V~n<~z1a 
A1·cl1iv f'tiг s1:1\1jscl1e rl1ilogie 
Atti dc•lla S<>cieta I„iь'l1 1·p di Sto1·ia Pat1·ia 
Bt1lga1·it.111 I Ji ~t<> 1·1c<1I f{~vit•w 

l~yzan L1<>no ht1lga1·ica 
Ett1d~s bc.1ll'<1111ctj<•s 
Etudp:-; l11sl<>1·1qt.1~~ 
.J <111 гbt1l· l1 cf („ l' u::; te1·1·(•1c 11 iscl1cn Byza n tinist1 k 
~I<>nu111(->11t <1 (;<'1·111n11j<l<1 l1istorica - Scгipt<>Гl'::) 
R(~V\..le d<·~ (•tt1rl<•s l))'Z,111 ti11es 
RPvue d<-'~ l't ttrl<·~ st1ci -(•:..;t t:>t11·opennes 
Rf-ivt1e hi:-\tc )l"itJlI<.' SL1cl- t·:-:t t'Ul'()j)Oe11 
Tr~1v<.tt1x €:L ~1l< • 111<,i1·t ·~ 


