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Справедлив си, Господи, справедлива е и твоята 
присъда. Съгрешихме, престъпихме закона и заради 
това сме наказани повече от другите народи.  Всичко, 
което ти ни отреди, е по справедливата ти воля.  
Ала ние те молим: пощади ни, Господи!

Дука, византийски историк от ХV в.

И се сбъднало предреченото: от Константин бил 
създаден града и при Константин погинал.

PALAEOBULGARICA / СТАРОБЪЛГАРИСТИКА, XLV (2021), 3

Книгата на видния български медие-
вист Васил Гюзелев се състои от две 
части. Първата от тях (Завладяване-
то на Цариград от турците на 29 май 
1453 година – повратна точка в исто-
рията на Балканите и Европа) е пос-
ветена на подготовката за обсада, са-
мата обсада и завладяването на Цари-
град. Тази част на книгата съдържа че-
тири малки статии: Кратък обзор на из-
ворите и изследванията за турското зав-
ладяване на Цариград (с. 16–20); Про-
логът на залеза на Византийската импе-
рия (с. 20–27); Обсадата и превземане-
то на Цариград от турците (2 април – 29 
май 1453 г.) (с. 28–43); Последиците за 
Балканите и Европа от турското завла-
дяване на Цариград (с. 44–47). 

В краткия историографски преглед са 
цитирани и някои по-малко известни за 
световната наука български публикации 

по тази проблематика. Българската тема 
присъства и по други поводи в изложе-
нието на В. Гюзелев. Авторът обръща 
внимание, че три от петте големи бит-
ки (Черномен, 1371; Косово поле, 1389; 
Никопол, 1396; Варна, 1444; Цариград, 
1453) довели до турското завладяване 
на Балканския полуостров, са станали 
в българските земи. Важна роля в по-
литическите събития през този период 
изиграли някои личности с до казан или 
предполагаем български произход: па-
триархът на Цариград Йосиф II (1416–
1439); папският легат кардинал Исидор 
от Киев и особено адмиралът на тур-
ската флота, приелият исляма българин 
Балтаолу (т.е. син на Балдю), известен и 
като Сюлейман бег. Той влязъл в битка 
(20 април 1453 г.) срещу три генуезки 
кораба, които носели провизии за Цари-
град. Заради претърпяното поражение 
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българинът бил жестоко наказан (веро-
ятно убит) от султан Мехмед ІІ (1444–
1446; 1451–1481), който според визан-
тийския историк Дука лично му нане-
съл 100 удара със златния си жезъл,  
тежащ 15 кг. 

Подробното описание на турското за-
воевание В. Гюзелев завършва с цитат 
на ридателния плач на Дука, който из-
разява най-ярко покрусата на християн-
ския свят от завладяването на византий-
ската столица (с. 43). Проницателно е 
заключението на българския историк за 
последиците от завоеванието: „Балка-
ните се нуждаеха от европейска защи-
та, но не я получиха навреме и в доста-
тъчна степен. Идеята за християнско и 
европейско единство бе изоставена, но 
не и погребана завинаги. Западноевро-
пейците бяха вече разбрали, че светът е 
по-голям и по-богат, отколкото те са си 
представяли, и не се състои само от три 
континента – Азия, Африка и Европа“.

Във втората част на книгата са помес-
тени в превод на български език 24 исто-
рически извора (писма, дневници, трак-
тати, речи, хроники, повести, сказания, 
разкази, поетични творби) за завоева-
нието (повечето със средноевропейски 
и западноевропейски произход). Тук в 
скоби са посочени изданията (или ръко-
писите), които са използвани за тяхно-
то публикуване: 

1. Описание на Цариград и право-
славния Изток от немския бенедик-
тински монах Йоханес Кек от 30 юли 
1437 г. (Баварска държавна библиотека 
– Мюнхен, Clm. 18298, 115r–116v). В 
описанието се споменават няколко бъл-
гарски крепости, центрове на митропо-
лии и епископии (София, Пловдив, Ви-
дин и др.)1.

1 Подробен анализ на този извор вж. у  
Г ю з е л е в, В. Описание на баварски бе-

2. Писмо за жестокостта на турци-
те от францисканския монах Барто-
ломео де Яно от 12 декември 1438 г. 
(Bartholomaеi de Jano ordinis Minorum 
Epistola de crudelitate Turcorum. – In:  
PG 158: col. 1055–1068). С ридание в 
писмото си авторът възкликва: „Къде са 
сега, питам, Далмация, Хърватия, Бос-
на, Рашка, България, Албания, Влахия 
– немалки кралства, лишени от жители-
те си в период от малко години?“. 

3. Дневник на обсадата на Констан-
тинопол от 1453 г. от Николò Барбаро 
(Giornale dell’assedio di Costantinopoli 
di Nicolò Barbaro, corredato da note e 
documenti per Enrico Cornet. Vienna, 
1856, p. 1–66). Дневникът съдържа ин-
тересни сведения за българина Балта-
олу, командващ турско-османската фло-
та през април 1453 г.

4. Писмо на италианския хуманист 
Лауро Куирини до папа Николай V от 
15 юли 1453 г. (A. Pertusi. Le epistole 
storiche di Lauro Quirini sulla caduta di 
Costantinopoli e la potenza dei turchi. –  
In: Lauro Quirini Umanista. Firenze, 
1977, p. 234–240). В писмото се споме-
нават завладените от турците българ-
ски черноморски крепости: Урдовиза 
(дн. Китен), Созопол, Анхиало (дн. По-
морие), Галата, Варна, Калиакра, Ли-
костомо (в дунавските устия), Мавро-
кастро (дн. Белгород Днестровски).  
Съобщава се още, че според кардинала 
на Рутения (т.е. Исидор от Киев) турци-
те след завладяването на Цариград уни-
щожили над 120 хил. ръкописа.

5. Из писмо на Енеа Силвио Пико-
ломини до кардинал Николай Кузан-

недиктински монах на Цариград, Балкани-
те и Православната църква от 1437 г. – В: 
In memoriam Ivani Venedikov. По случай 
100-годишнината от рождението му. София, 
2020, с. 421–434.
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ски от 21 юни 1453 г. (Briefwechsel des 
Aeneas Silvius Piccolomini. Hrsg. von R. 
Wolkan. – Fontes rerum austriacarum. II. 
Diplomataria et acta. Bd. 68 (III), S. 204–
215). 

6. Писмо на архиепископа на Ми-
тилини Леонардо Хиоски до папа Ни-
колай V от 16 август 1453 г. (Leonardi 
Chiensis Historia Constantinopolitanae 
urbis a Machumete II captae per modum 
epistole die 15 augusti anno 1453 ad 
Nicolaum V Romanum pontificem. – In: 
PG 159: col. 923–944.). Архиеписко-
път съобщава за съдбата на българина 
Балтаолу: „Султанът изцяло възнегоду-
вал срещу адмирала на флота Балтаолу. 
След като пощадил живота му благода-
рение на молбите на велможите, той из-
дал присъда да бъде лишен от служба и 
от всичките си имоти“. 

7. Реч, произнесена от епископа на 
Кафа пред унгарския крал Ладислав 
(1439–1457) през 1453 г. (N. Iorga. Notes 
et extraits pour servir à l’histoire des 
croisades au XVe siècle. IV (1453–1476). 
Bucarest, 1915, p. 57–63). Сред сведени-
ята за османските завоевания са споме-
нати и българите: „…безсрамните изма-
илтяни се опитваха да завладеят власи-
те, да застрашат трансилванците, сър-
бите и расците, да потискат българите 
и албанците, направиха свои данници 
Ахая, Македония, Тесалия и Киклади-
те, необезпокоявано си подчиниха Тра-
кия, Мизия, а също и самите устия на 
Дунава…“

8. Завладяването на Цариград (1453– 
1454 г.) от Антонио Ивани да Сарца на  
(A. Pertusi. L’Expugnatio Constanti-
nopolitana di Antonio Ivani da Sarzana. –  
Зборник Филозофског факултета Бео-
градског университета, 14 (1972), с. 224– 
230). 

9. Писмо на Янош Хуниади до гер-
манския император Фридрих III 
(1440–1493) от 1454 г. (E. Hurmuzaki. 

Documente privitoare la istoria românilor. 
II. 2 (1451–1575). Bucureşti, 1891, p. 47–
48). Част от писмото: „Ние обаче, как-
вото можахме с Божия помощ при на-
стоящето отсъствие на самия наш гос-
подар крал Ладислав [унгарският крал 
Ладислав V (1440–1457)] да напра-
вим за защитата на неговите кралство 
и княжество, лично настъпихме с вой-
ските си срещу самите турци и Мехмед 
бег, който, след като усети чувствител-
но нашето придвижване нататък, отте-
гли се от обсадата и се върна обратно 
в България, в града си наречен София, 
и изпрати в самото княжество Раш-
ка [т.е. Сърбия] някой си на име Фируз 
бег, най-главен свой войвода с тридесет 
и две хиляди воини неверни езичници 
около областите на Крушевац, с които 
имахме сблъсък; и с Божия помощ и с 
добрия късмет на речения ни милости-
вейши господар Ладислав ги разбихме 
и пленихме самия капитан Фируз бег, с 
много други знатни турци, които досе-
га държим пленени, опожарихме и из-
пепелихме владенията на самия турски 
император до града Пирот. Оттам стиг-
нахме до града му Бдин [дн. Видин], 
който опожарихме с всичките му обла-
сти и околии по подобен начин. А сега 
обаче самият турски император, за да 
отмъсти за това, излезе от града Одрин 
с цялата си мощ и силна армия и се раз-
положи на лагер между речените градо-
ве София и Пирот…“

10. Възвание към християнство-
то срещу турците на Йохан Гутенберг 
(Eyn manung der chistenheit wid der die 
durken!) от 1454 г. (Bayerische Staats-
bibliothek – München, Handschriften- 
und Inkunabelnabteilung. Rar. 1, p. 1r–
5r). Това е първата цялостно запазена 
печатна книга в Европа, дело на Йохан 
Гутенберг (1400–1468). Твърде интере-
сен факт е споменаването в нея на бъл-
гарите („вие дубровничани, албанци и 
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българи [wulgarischen], далматинци, 
хървати, словенци, вие, благочестиви 
християни, приятели, помогнете да ус-
тоим на турския натиск“) и техния град 
„Света София“2.

11. Превземането на Цариград 
(1455 г.) от неизвестен автор (A. Pertusi. 
Testi inedit e poco noti sulla caduta di 
Costantinopoli. Edizione postuma a cura 
di A. Carile. Bologna, 1983, p. 332–337). 
За историко-географската област Маке-
дония е използван следният израз: „От 
Охрид, Костур и България…“ 

12. Плач за падането на Цари-
град (1455 г.) от неизвестен автор (Σπ. 
Λάμπρος. Mονωδίαι καὶ θρῆνοι ἐπὶ τᾓ 
ἀλώσει τῆς Κωνσταντινουπόλεος. – Νέος 
Ἑλληνομνήμων, 5 (1908), σελ. 256). В 
стихотворния текст се споменават по-
ранните обсади на византийската сто-
лица: „И този град тогава бе обявен за 
столица. В по-късно време от множе-
ство варвари обсаждан бе – от скити, 
латинци, пък и от българи“3. 

13. Изцяло скръбен, печален и съчув-
ствен разказ – Горко ми! – за нещас-
тието на града на Константин (1455–
1456) от неизвестен автор (E. Legrand. 
Bibliothèque grecque vulgaire. I. Paris, 
1880, p. 169–202; Γ. Θ. Ζώρας. Βυζαντινή 
ποιήσις. Αθήναι, 1956, σελ. 177–197). В 
описанието на турското завоевание се 
споменава и България: „…каква огнена 
река потопи Града [т.е. Цариград], като 
се разля на запад в шест ръкава: първи-
ят тече към Сърбия, вторият към Вла-
хия, третият опожарява границите на 

2 Вж. по-подробно първата публикация по 
тази тема: Г ю з е л е в, В. Гутенберговото 
„Възвание към християнството срещу тур-
ците“ от 1454 г. и българите. – Историческо 
бъдеще, 6 (2002), № 1–2, с. 178–190.

3 Вероятно се имат предвид българските 
обсади на византийската столица през 705, 
813, 923 и 1235 г.

Унгария, четвъртият запали цяла Бъл-
гария…“. Споменават се още: „Сяр, Ве-
рея, Скопие с околностите си… Охрид, 
Костур, заедно с България“, т.е. истори-
ко-географската област Македония, на-
селена с българи. В призива към Вене-
ция и християнския Запад за прогонва-
не на турците от Европа пък се добавя: 
„Когато вие преминете Дунава, хрис-
тияните от Запада като един ще се на-
дигнат. Това ви казвам, владетели мои, 
умът ви да не бъде другаде. Брод за 
преминаване изберете при Смедерево 
и тръгнете към Ново Бърдо, премине-
те Скопие, превземете Костур и целия 
Охрид, завладейте България и Алба-
ния. Храбрите българи с босненците и 
другите, пък и Солун, веднага ще ви се 
предадат. Сяр, Димотика, Бер и Сервия, 
като видят кръста, всички ще ви се пок-
лонят, а пък град Щип веднага, Гревена 
начаса – те ще се поклонят пред кръста 
без никаква боязън“.

14. Писмо на Лауро Куирини до кар-
динал Лудовико от 22 ноември 1458 г. 
(A. Pertusi. Le epistole storiche di Lauro 
Quirini sulla caduta di Costantinopoli e 
la potenza dei Turchi. – In: Lauro Quirini 
umanista: studi e testi. Firenze, 1977, p. 
241–248). В писмото се споменават 
българските градове Костур, Сяр, Кюс-
тендил, София, Никопол, Скопие. 

15. Как и през коя година благород-
ният и могъщ град Цариград в Гър-
ция беше завладян от турците и какво 
голямо кръвопролитие стана (1458 г.) 
(Universitätsbibliothek – Graz, Abteilung 
für Sondersammlungen, cod. Lat. 1240,  
f. 95–96)4.

4 Вж. Г ю з е л е в, В. Извори за средно-
вековната история на България (VІІ–ХV в.) 
в австрийските ръкописни сбирки и архиви. 
Т. 2. Италиански, ла тин ски и немски  извори 
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16. Из писмо на кардинал Висарион 
Никейски, произнесена в Мантуа на 26 
септември 1459 г. (L. Mohler. Kardinal 
Bessarion als Theologe, Humanist und 
Staatsmann. Bd.  1–3. Paderborn, 1923–
1927–1942. Няма други указания за 
първоизточника на превода).

17. Писмо на Анджело Вадио до се-
кретаря на княза на Римини Roberto 
Valturio (1405–1475) (Cronaca di Ano-
nimo veronese (1446–1448). Ed. G. So-
ranzo. Venezia, 1915, p. 168–169). В пис-
мото се споменава античната провин-
ция и с даденото ѝ българско име Заго-
ра (т.е. „зад планината“: „Както и от Хе-
мотракия, която се нарича Загора [т.е. 
България]“; „[Султанът заповяда да се 
направят и] 22 триреми вече са израбо-
тени в Загора“5.

18. Из трактата на Лодризио Криве-
ли (1412–1464) „За похода на папа Пий 
ІІ срещу турците“ (1464 г.) (Leodrisii 
Cribelli. De expeditione Pii Papae II 
adversus Turcos. A cura di Giulio C. 
Zimolo. – Rerum Italicarum scriptores. 
Nuova edizione (Bologna), 23, parte 5 
(1950), p. 42–63).

19. За превземането на Цариград  
от Убертино Пусколо от Бреша 
(1468 г.) (A. Ellissen. Analekten der 
mittel- und neugriechischen Literatur. 
III (Anhang: Ubertini Puscoli Brixiensis 
Constantinopoleos libri, IV). Leipzig, 
1857, S. 49–52). В този документ на ня-
колко пъти се споменава византийската 
и българска черноморска крепост Ме-
семврия (дн. Несебър)6.

(= Архивите говорят, 9). София, 2000,  
с. 226–227.

5 Изработването на кораби по българското 
черноморско крайбрежие и в Русе е засви-
детелствано и в други извори.

6 Вж. анализ на поемата у Д а н о в а, П. 
Между историческия факт и поетическия 

20. Из „Световна хроника“ (1472–
1475) от Леонард Хефт (Universitäts-
bibliothek – Innsbruck, Abteilung für Son-
dersammlungen, cod. 2, f. 535v–539v)7.

21. Писмо на Йоханес фон Ру-
фах до Сигизмунд Майсерлин, писа-
но на 10 септември 1481 г. в Аугс-
бург (Bayerische Staatsbibliothek, 
Handschriften- und Inkunabel- Abteilung, 
Clm. 4416, f. 32r–v). В писмото се спо-
менава областта между Влахия и Бълга-
рия (вероятно дн. Добруджа) във връз-
ка с поражението, претърпяно от кръс-
тоносците край Варна през ноември 
1444 г. (Walachiam et Bulgariam).

22. Повест за превземането на Кон-
стантинопол от турците (1512 г.) от 
Нестор Искандер (Памятники литера-
туры древней Руси. Вторая половина 
ХV века. Москва, 1982, с. 216–267). В 
повестта се споменават действията на 
Балтавулия паша, т.е. помюсюлманче-
ният българин, адмиралът на турска-
та флота Балтаоулу: „След това [султа-
нът] изпратил Балтавулия-паша с много 
полкове и три хиляди отбрани воини и 
им заповядал, макар с цената на живо-
та си, да открият или да го убият с пи-
щал… Когато пристигнал Балтавулия с 
голяма войска, на разрушеното място го 
срещнали стратезите, но не могли да го 
задържат. Той влязъл в града с всички-
те си полкове и нападнал гражданите. И 
се завързала битка още по-ожесточена 
от всички предишни, и погинали в нея 
всички стратези, първенци и велможи, 
така че от мнозината малцина могли по-
дир това да донесат вестта на царя“. 

мит: балкански сюжети в италианската ре-
несансова поема. – Историческо бъдеще, 1 
(1997), № 2, с. 85–87.

7 Вж. и Г ю з е л е в, В. Извори за средно-
вековната история на България (VІІ–ХV в.) 
в австрийските ръкописни сбирки и архиви. 
Т. 2…, с. 168–169.

10 Палеобулгарика, кн. 3
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23. Сказание о Цариградское [плене-
ние], сиреч Визан, славнаго Цариграда, 
иже Констандинград или Новий Рим 
нарицаетсе, его же плени Моахмет Вто-
рия, осмии султан турскии, в лето 1453 
(Национален исторически музей – Со-
фия, Инв. №. 30489, f. 42–98; Л. Миле-
тич. Повест за падeнието на Цариград 
в 1453 год. – Сборник за народни умо-
творения, наука и книжнина, 12 (1895),  
с. 399–462). Важно е уточнението, че 
това преводно сказание се намира в да-
маскин, преписан в Котленския книжо-
вен център в края на ХVІІІ в. 

24. Сокол и цар Костадин (българска 
историческа песен) (Българско народ-
но творчество в дванадесет тома. Т. 3. 
Исторически песни. Отбрал и редакти-
рал Христо Вакарелски. София, 1961,  
с. 114–116). Тази народна песен е запи-
сана в Софийско, като се предполага, че 
има доста старинен характер.

В края на книгата е приложен речник 
на термини, на чужди и остарели бъл-
гарски думи. Изданието е снабдено с 
именен и географски показалец.

Така представеният корпус с изво-
ри за османското завоевание на Цари-
град е ценен принос на българската ме-
диевистика и отправна точка за по-на-
татъшното изследване на това важно 

за Европейския югоизток събитие през 
ХV в. Той е резултат от дълголетната 
работа на Васил Гюзелев в европейски-
те библиотеки и архивни сбирки. В на-
стоящата рецензия бе направен опит да 
се покаже българската следа по време 
на османотурската инвазия на Балкан-
ския полуостров, и по-специално при 
обсадата и превземането на Констан-
тинопол. С право Васил Гюзелев пра-
ви тъжната констатация за последстви-
ята от завладяването на византийска-
та столица: „Последиците [от завладя-
ването на Цариград] били отрицател-
ни за развитието на балканските наро-
ди и най-вече на българите, чиито земи 
били непосредствен хинтерланд на но-
вата столица на Османската империя. 
Лишени от самостоятелна държава и 
нейните институции, загубили църков-
ната си независимост и претърпели  
огромни човешки загуби в продълже-
ние на цяло едно столетие, българите 
и техните земи придобивали измере-
нието на селскостопански придатък със 
значение за столицата на Османската 
империя и нейната огромна армия. Тях-
ното държавно-политическо и култур-
но развитие било руинирано, прекъс-
нато и лишено от историческа перспек-
тива“ (с. 45).

Георги Н. Николов,
Софийски университет „Св. Климент Охридски“


