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The study aims to investigate two sworn charters (charters 
sealed with oaths), issued on 22th of May 1254, and mutually 
exchanged between Ragusa (Dubrovnik) and the Principality 
of Zachlumia. The content of the two documents is considered 
in parallel with the Bulgarian-Dubrovnik Treaty of 1253. The 
presented sources reflect a wide palette of political, trade-
economic, diplomatic and legal bilateral commitment. As a 
conclusion, the standpoint is inflicted that these series of 
agreements put the Serbian kingdom in clear isolation. 
Against the domain of Stefan Uroš I a broad coalition is 
formed consisted of several countries and each of these coun-
tries accepts to defend the political interests of its partner. 
The charters are also an indirect evidence for the develop-
ment of Bulgarian-Hungarian relations during the period un-
der review. On this basis we can point out that the coopera-
tion between Turnovo and Ragusa as reflected in the above-
mentioned documents is widely applied in the diplomatic 
contacts established in the European Southeast in the middle 
of the 13th century. Regarding the development of Bulgarian-
Ragusan relations, a conclusion may be made that the bilat-
eral relations are based on the cooperation imposed in the 
previous decades. Along with that however, the contacts be-
tween the Asenid State and the Adriatic Commune undergo 
further development in terms of an established political 
agreement between the two countries and an expansion of 
the existing trade cooperation between them. 
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Настоящото изложение има за 
цел да представи някои аспекти от 
историята и развитието на Българ-
ското царство в средата на ХІІІ в. 
Публикацията разисква двустран-
ните взаимоотношения между сто-
лицата Търново и нейните парт-
ньори, като разглежданите тук кон-
такти са изпълнени с политическа, 
икономическа, дипломатическа и 
правна обвързаност между стра-
ните. Основният акцент в проучва-
нето е поставен върху съдържа-
нието на две клетвени грамоти, 
съставени в средата на ХІІІ в., и 
тяхното значение за историята в 
рамките на разглеждания период. И 
двата извора, макар да нямат пряко 
отношение към хода на историчес-
ките процеси, протичащи в сред-
новековна България през фикси-
рания отрязък от време, са косвено 
свидетелство за редица полити-
чески и дипломатически контакти, 
осъществени от страна на Второто 
българско царство. Наред с това 
клетвените грамоти са извор, от-
насящ се до развитието на българо-
дубровнишките отношения през 
средните векове.  

 
* * * 

 
Споменатите два източника 

могат да бъдат причислени към 
владетелските документи, които 
отразяват връзките между Тър-
новското царство и Рагуза1. Важно е 

                                                 
1 Посоченото по-горе наименование на 

Дубровник, разпространено основно в ла-

тинските извори, намира широко място и в 

българската историческа литература. Наред 

с това, в изследванията на медиевистите 

много често се срещат и понятия като: Дуб-

ровнишката република, Републиката на 

да споменем, че въпросните 
официални свидетелства, засягащи 
контактите между България и 
Дубровник, не са много на брой. 
Затова пък този род извори се 
превръщат във важен източник, 
даващ сведения както конкретно за 
взаимоотношенията между стра-
ните, но така също те очертават 
мястото на Търново в политичес-
кия живот на Балканите и в Евро-
пейския югоизток като цяло. 

Преди да насочим вниманието 
си към споменатите извори трябва 
да очертаем някои основни момен-
ти от развитието на българо-дуб-
ровнишките отношения. Тук е мяс-
тото да отбележим, че контактите 
между Търново и Адриатическата 
комуна датират от 30-те години на 
ХІІІ столетие. Израз на това е Дуб-
ровнишка грамота2 на цар Иван ІІ 
Асен (1218–1241) [БОЖИЛОВ, 1985: 
77–92, № 7], свидетелство за офи-
циалното уреждане на търговските 
връзки и взаимоотношения между 
България и Рагуза. Чрез оризмото 
се потвърждава правото на свобод-

                                                                 
Свети Власий, Дубровнишката комуна, Ад-

риатическата република, Далматинската 

република и пр. 
2 Дубровнишкият историк Яков Лукари 
(ХVІІ в.) е първият, който се позовава на 
грамотата на Иван ІІ Асен, разработвай-
ки историята на Рагуза. Оризмото на цар 
Иван ІІ Асен е претърпяло през годините 
редица издания. По този проблем виж: 
Иванов, 1908: c. 579; Ильинский, 1911: c. 
13; Дуйчев, 1944: c. 43; Христоматия, ІІ, 
1978: c. 205; Божилов, Кожухаров, 1987: 
c. 192; Божилов, 2010: 61–64; Ангелов, 
2011: c. 312; Мошин, Ћирковић, Син-
дик, 2011: 123–124, № 25; Николов, 
Гюзелев, Костова, Данова, Хинковски, 
2017: 30–31, № 1. В последния сборник са 
посочени някои от по-старите публика-
ции на грамотата. 



Studia Iuridico-Historica, 2017, No 6                        I. ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ 

  
- 57 - 

 
  

на търговия, засягаща дубровниш-
ките търговци и техните интереси 
в България. Документът има пряко 
отношение към развитието на сто-
панския живот на Балканите в епо-
хата на Средновековието [Сакъзов, 
1922: 43–87; Сакъзов, 1930: 112–
148].  

През 50-те години на ХІІІ в. тър-
говско-икономическите и полити-
ческите взаимоотношения между 
България и Далматинската комуна 
търпят по-нататъшно развитие. 
Този процес намира своето прояв-
ление при един от наследниците на 
Иван ІІ Асен – Михаил ІІ Асен 
(1246–1256) [Божилов, 1985, (пре-
изд.: 1994): 106–110, № 19. За някои 
моменти от управлението на Миха-
ил ІІ Асен виж: Лазаров, 1984: 12–
19; Лазаров, 1988: 183–190; Субо-
тић, 1998–1999: 93–102 и пр.]. В ре-
зултат на това, след малко повече 
от две десетилетия, е изготвен нов 
официален документ, засягащ сто-
панските и политически контакти 
на Балканите. Това е българо-
дубровнишкият договор, издаден 
на 15 юни 1253 г.3. В резултат на 
въпросното споразумение, търгов-
ските връзки между Търновското 
царство и Републиката на Свети 
Власий доразвиват своя характер. 
Тъй като този документ има пряка 
връзка с анализа и коментара на 
                                                 
3 Договорът на Михаил ІІ Асен с дубров-
ничани, издаден през 1253 г., е претър-
пял редица издания. По този проблем 
виж: Христоматия, ІІ, 1978: 211–214; 
Божилов, 2010: 78–131; Ангелов, 2011: 
312–316; Мошин, Ћирковић, Синдик, 
2011: 199–204, № 55; Николов, Гюзелев, 
Костова, Данова, Хинковски, 2017: 34–
43, № 2. В последния сборник са посоче-
ни някои по-стари публикации на дого-
вора. 

клетвените грамоти, които предс-
тавляват акцент в настоящото из-
ложение, трябва да спрем накратко 
вниманието си върху извора. Това 
ще ни позволи да направим съпос-
тавка и така по-ясно ще очертаем 
сходствата и различията в полити-
ческото, търговско-икономическо-
то,  дипломатическото и правното 
уреждане на връзките между сред-
новековна България и част от ос-
таналите балкански и централно-
европейски държави. 

Важно е да подчертаем, че дого-
ворът от 1253 г. носи многопласто-
ва информация и освен чисто тър-
говски споразумения, съдържа и 
военни клаузи за сътрудничество 
между България и Дубровник, на-
сочени срещу Сръбската държава. 
Нещо повече – търговско-икономи-
ческите интереси този път са пос-
тавени на заден план, тъй като из-
ворът започва с политическо спо-
разумение между страните. В само-
то начало на документа се акцен-
тира върху издадената през 1230 г. 
грамота от страна на цар Иван ІІ 
Асен. Управляващите среди в Адри-
атическата комуна все още пазят 
спомена за установените контакти 
с Търновска България и в текста на 
договора се изразява ясно желание 
двустранното сътрудничество да 
продължи и да намери ново разви-
тие4.  

След изразената воля за съв-
местно разбирателство, потвърде-
на чрез клетви за вярност, дадени 
пред българския владетел, в извора 

                                                 
4 Николов, Гюзелев, Костова, Данова, 
Хинковски, 2017: 34–43 (34), № 2. „…… 
ѣко су жили вь правьду и любьвь и вь истину, 
да повеке растеть и плоть исьнесеть.”. 
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намират място клаузите, уреждащи 
политическото сътрудничество 
между Търновското царство и Ра-
гуза в случай на война със съседна-
та и на двете държави Сърбия. Ка-
тегорично е изразено желание за 
силен отпор срещу „неверния крал 
Урош”5 и срещу всички, които в ед-
на или друга степен са свързани с 
него. Тук клаузите на договора об-
вързват и двете страни с една и 
съща политика, т.е. всеки полити-
чески субект или личност, които са 
обявени за враг, или съответно за 
приятел на едната страна, немину-
емо попада в същата позиция по 
отношение и на другата страна, 
участваща в споразумението. Изра-
зена е ясна реципрочност и синх-
рон в отношението към Сръбската 
държава както в случай на конф-
ликт, така и при установяване на 
приятелски връзки със Стефан 
Урош І (1243–1276). 

Наред с това в договора изрич-
но се подчертава, че българският 
владетел не трябва да сключва мир 
с Урош, без изричното съгласие на 
Дубровник. Същото споразумение 
важи и с обратна сила – дубровни-
чани не могат да сключат мир със 
сръбския владетел преди да са по-
искали одобрението на Търново. В 
приготовленията си за един евен-
туален военен сблъсък срещу Сър-
бия дубровничани стигат и по-
далеч. Те заявяват готовност да се 
отправят по море срещу крайбреж-
ните сръбски територии при евен-
туално започване на военна опера-
ция от страна на българския владе-
тел.  

                                                 
5 Стефан Урош І (1243–1276) – крал на 
Сърбия. 

Тук няма да анализираме в де-
тайли чий политически интерес 
налага сключването на подобно 
споразумение с военна насоченост, 
защото това не е тема на настоящо-
то проучване. Ще отбележим само, 
че по отношение на Рагуза посте-
пенно укрепващата Сърбия се явя-
ва сериозна политическа заплаха в 
средата на ХІІІ в. Развивайки се 
през разглеждания период под 
върховенството и опеката на Вене-
ция, Дубровник продължава да 
търси и други външнополитически 
партньори срещу своя сръбски съ-
сед6. Добре известно е, че в начало-
то на 50-те години отношенията 
между Републиката на Свети Вла-
сий и Неманичите се изострят за 
пореден път. През 1252 г. между 
двете страни се разгаря конфлик-
тът за Барската епископия и това 
налага включването на нови поли-
тически партньори на страната на 
Рагуза [Jиречек, 1911: 299–300; 
Лазаров, 1988: 183–190; Божилов, 
2010: 85–86]. Що се отнася до Тър-
ново, отговорът на поставения по-
горе въпрос не може да бъде така 
еднозначен, защото липсват под-
робни изворови сведения, засягащи 
сръбско-българските отношения 
през разглеждания период. Безспо-
рен факт е обаче, че през 40-те и 50-
те години на ХІІІ в. България губи 
своите лидерски позиции на Бал-
каните7. Доказателство за това са 

                                                 
6 За този период от историята на Адриа-
тическата комуна, свързан с налагането 
на венецианската власт над града, виж: 
Krekić, 1980; Krekić, 2007 и пр. 
7 За дълбоката вътрешно- и външнопо-
литическа криза, засегнала Българското 
царство след смъртта на цар Иван ІІ Асен 
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териториите и областите, които ос-
тават извън пределите на държа-
вата. Редица изследователи отде-
лят внимание на разглежданите 
събития, поставяйки ги в рамките 
на историческия контекст [По този 
проблем виж: Златарски, 1940 
(преизд.: 1994): 438–445; Мутаф-
чиев, 1986: с. 298; Данчева-
Василева, 1985: с. 160; Ангелов, 
1985: 87–105; Лазаров, 1988: 183–
190; Матанов, 2002: с. 265 и пр.]. 
Каквито и да са причините, под-
тикнали българския владетел да се 
насочи срещу Сърбия, споразуме-
нието между Търново и Далматин-
ската комуна е своеобразен ход, це-
лящ да извади страната от полити-
ческата изолация, в която се нами-
ра. 

След сключването на договора, 
още на следващата 1254 г., имаме 
сведения за епизодични нападения 
на български войски в Сърбия, на 
територията на Бело поле8. След 
този изолиран военен сблъсък, е 
сложен край на българо-сръбското 
противопоставяне през разглежда-
ния период9. Причините, довели до 
прекратяването на конфликта са 

                                                                 
виж: Божилов,  Гюзелев, 1994: 501–526; 
Гюзелев, 2009: 119–128. 
8 Новаковић, 1912: 593–597, (593). „…. 

вь дни кралевьства ми всѣми землами отьчь-
ства ми, грѣхь ради моихь изидоше Боугаре и 
поплѣнише црьквь сватаго апостола Петра вь 
Лимоу, и вьзеше ризницоу и сьсоуди црьков-
ниѥ…. ”. 
9 Българо-сръбското противопоставяне 
при Бело поле намира отражение в исто-
риографията. По този проблем виж: Ста-
ноjевић, 1935: 191–198, (195–196); Зла-
тарски, III, 1940: 444–445; Историја 
српског народа, 1981: 348–349; Лаза-
ров, 1988: 183–189 и пр. 

няколко. На първо място – външ-
нополитическите интереси на Бъл-
гарското царство се насочват срещу 
друг политически субект – Никея, и 
това предопределя спазването на 
мирни отношения със западната 
съседка. При така разигралата се 
ситуация, Михаил ІІ Асен няма въз-
можност да разгърне военна кам-
пания на два фронта. На второ мяс-
то – историческият ход на събити-
ята, случващи се на Балканите, кара 
и Далматинската комуна да загър-
би политическото споразумение с 
Търново. На 23 август 1254 г. Сте-
фан Урош І издава клетвена грамо-
та в полза на дубровничани, с която 
се регламентират мирните отно-
шения между двете страни10. Сръб-
ският владетел дава редица приви-
легии на Републиката на Свети 
Власий в границите на собствената 
си държава.  

По отношение на търговските 
клаузи и споразумения, договорът 
от 1253 г. в основната си част ут-
върждава правата, които дубров-
ничани имат на територията на 
България още от 1230 г. В извора 
изрично се споменава, че българс-
ките търговци, пристигащи в Дуб-
ровник, заедно с техните стоки, ще 
бъдат закриляни в комуната, както 
са закриляни и пазени самите дуб-
ровничани. Чрез договора от 1253 
г. представителите на Българското 
царство получават правото на свое 
тържище в града, както и възмож-
ност за свободна търговия, без на-
лагане на такси [Николов, Гюзе-
лев, Костова, Данова, Хинковски, 

                                                 
10 Мошин, Ћирковић, Синдик, 2011: 
211–214, № 58. Авторите на Сборника са 
посочили и по-стари публикации на ци-
тирания извор (виж: с. 212). 
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2017: 34–43, (36–37), № 2. По този 
проблем също така виж: Сакъзов, 
1922: 43–87, (64)]. В документа 
подробно се изяснява свободното 
преминаване на търговците от 
българското царство – да имь се не 
вьзметь никоре данье ни на вратехь, ни 
на мосте, ни на броде, ни на пути… . 

Отделено е специално място и на 
стоките, които могат да купуват 
българските представители. В из-
вора се посочва, че пратениците на 
Търновското царство могат да ку-
пуват всичко, което име е необхо-
димо, като се изброяват изрично: 
„злато, сребро, дрехи и златни тъ-
кани, или каквото друго е нужно, 
освен пшеница, която да не изнасят 
от град Дубровник, без разрешение 
на княза” [Николов, Гюзелев, Ко-
стова, Данова, Хинковски, 2017:  
34–43, (36–37), № 2]. 

В отговор на тези широки при-
вилегии, дубровнишките търговци 
се ползват със същите права в пре-
делите на българския владетел 
Михаил ІІ Асен, както и в земите на 
севастократор Петър, зет на тър-
новския цар11. Представителите на 
Адриатическата комуна получават 
правото на свободно движение из 
територията на Търновското царс-
тво, както и възможност да купуват 
и продават всякакви стоки, без да 
им се налагат митнически такси и 
ограничения. За да осъществят 
търговските си ангажименти, дуб-
ровничани, а и стоките, които но-
сят със себе си, получават офици-

                                                 
11 Личността на севастократор Петър, 
както и неговите териториални владе-
ния, предизвикват широк интерес сред 
изследователите. По този проблем виж: 
Божилов, 2010: c. 95, 98–99. 

ална закрила в пределите на Миха-
ил ІІ Асен и в тези на неколкократ-
но споменатия в извора севасток-
ратор Петър. Тук е мястото да под-
чертаем, че в документа е обърнато 
специално внимание върху търго-
вията със сол и налагането на мита 
върху тази стока – важен компо-
нент от историята и развитието на 
стопанските взаимоотношения 
през Средновековието12. В извора 
изрично се подчертава, че дубров-
ничани запазват привилегиите си в 
търговията със сол, дадени им от 
сръбския крал. Българският владе-
тел поема ангажимент да спазва 
това сръбско-дубровнишко спора-
зумение, засягащо разпростране-
нието на ценната стока. 

Българо-дубровнишкият дого-
вор разглежда двустранните отно-
шения в пълнота. Доказателство за 
това е текстът, регламентиращ за-
пазването и предаването на иму-
ществото на чуждите търговци, по-
чинали в една от двете държави, 
страни по споразумението. Под-
робното регламентиране на отно-
шенията между Търновското царс-
тво и Адриатическата комуна 
включва и точки, отнасящи се до 
евентуално възникнал съдебен иск 
между представителите на двата 
политически центъра. В случай на 
конфликт, спорещите страни при-
лагат спрямо провинилите се чуж-
денци собствените си закони, но 
без налагане на „съдебни разходи и 
без данък, според закона на нашата 
съвършена правда” [Николов, 
Гюзелев, Костова, Данова, Хин-
ковски, 2017: 34–43 (39), № 2].  

                                                 
12 За търговията със сол, осъществявана 
от Дубровник, виж: Гецић, 1955: 95–153. 
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В обобщение трябва да посочим, 
че договорът между Михаил ІІ Асен 
и дубровничани наистина засяга 
почти всички важни аспекти от 
двустранните отношения – поли-
тически съюз и сътрудничество; 
разпределение на евентуални но-
возавладяни териториални придо-
бивки и ясно очертаване на бъде-
щите общи граници; търговски 
клаузи, носещи детайла информа-
ция за уреждането на стопанските 
взаимоотношения между страните; 
клаузи, регламентиращи различни 
съдебни спорове и искове, и пр.  

В края на документа следват 
клетвите на дубровнишката страна, 
дадени на българския цар Михаил 
ІІ Асен, както и изброяването на 
евентуалните Божии и земни нака-
зания, които биха сполетяли нару-
шителите на обета – популярна 
формула, прилагана в подобен род 
документи. Важно е да подчертаем, 
че клаузите на договора са съобра-
зени с политическата зависимост 
на Дубровник от страна на Вене-
ция. В текста на извора изрично се 
споменава, че Адриатическата ко-
муна ще спазва поетите пред бъл-
гарския владетел ангажименти, та-
ка както е длъжна да спазва анга-
жиментите си пред Венецианската 
република и пред нейния дож. 
Следва изричното споменаване в 
текста, че договорът е скрепен с 
два печата. Този на Дубровнишката 
община и печатът на Марсили Ге-
орги /Marsilio Giorgi (Zorzi)/ (1252–
1254) княз на Рагуза през разглеж-
дания период. В края на документа 
следва подробното изброяване на 
имената на всички дубровнишки 
първенци, които поемат ангажи-
мент да спазват дадената пред бъл-

гарския владетел Михаил ІІ Асен 
клетва.  

Както стана ясно от изложение-
то, по отношение на военните кла-
узи, насочени срещу Сърбия, дого-
вореностите между двете страни, 
макар че са описани доста детайлно 
в документа, не траят твърде дъл-
го. Доказателство за това са пос-
ледвалите политически и диплома-
тически ходове, предприети и от 
двете страни през втората полови-
на на 1254 г. Що се отнася до ико-
номическото сътрудничество, чрез 
този акт се потвърждават и разши-
ряват правомощията на дубров-
нишките търговци, които те имат 
още от времето на цар Иван ІІ Асен. 
Наред с това в спогодбата за първи 
път се регламентират правата на 
българските представители, осъ-
ществяващи стокообмен на тери-
торията на Рагуза. Като цяло, при-
вилегиите и задълженията, и на 
двете страни по договора имат ре-
ципрочен характер.  

По-малко от година след под-
писването на договора между бъл-
гарския владетел Михаил ІІ Асен и 
Далматинската комуна са издадени 
двата други официални акта – 
клетвените грамоти, които предс-
тавляват акцент в настоящото изс-
ледване. Тези извори безспорно 
имат отношение към двустранните 
българо-дубровнишки отношения 
и едновременно с това очертават 
редица процеси, протичащи в Ев-
ропейския югоизток през разглеж-
дания период. Двете писмени сви-
детелства, макар че са известни на 
науката, не са намерили твърде 
широко място в историографията. 
Първият документ е клетвена гра-
мота на Дубровнишката комуна, 
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дадена на жупана на Хълмското 
княжество (Хум, Захълмие) Радос-
лав13. Изворът е с дата 22 май 1254 
г. и се пази в Дубровнишкия архив 
[Карано-Твртковић, І, 1840: 26, № 
19; Šafařik, 1851: 21, № 17; 
Miklošič, 1858: 42–43, № 44; Wenzel 
Pest (I-XI, 1860–1874), II: 375–377, 
№ 487; Kukuljević-Sakcinski, 1896: 
195, № 658; Smičiklas, 1906, IV: 
558–559, № 487; Стоjановић, 1929: 
24–25, № 26; Мошин, Ћирковић, 
Синдик, 2011: 205–206, № 56; Ни-
колов, Гюзелев, Костова, Данова, 
Хинковски, 2017: 44–45, № 3]. Гра-
мотата започва с встъпителна част, 
в която съдиите на Дубровнишката 
община, заедно с положилите по-
долу подписи дванадесет властели 
от Адриатическата комуна, се зак-
леват пред жупан Радослав и пред 
хълмските властели. Клаузите на 
разглежданата тук клетвена грамо-
та са доста лаконични, особено в 
сравнение с представения вече 
българо-дубровнишки договор. 
Въпреки това документът регла-
ментира някои основни сфери във 
взаимоотношенията между Рагуза 
и Хълмското княжество.  

На първо място – с грамотата се 
потвърждават мирните отношения, 
съществуващи между двете страни. 
Както и в договора с българския 
                                                 
13 Разглежданите тук клетвени грамоти, 
издадени на 22 май 1254 г., поставян ин-
тересен въпрос, свързан със статута, 
който има жупан Радослав при под-
писването на документите. В историо-
графията се засяга въпросът, че при из-
даването на въпросните извори Радо-
слав не стои начело на Хълмското кня-
жество. В конкретния момент властелът 
не носи титлата княз, а представя себе си 
като „синь кнеза Аньдреꙗ хльмьскога”. По 

този проблем виж: Порчић, 2017: 35–36.  

владетел Михаил ІІ Асен, и тук из-
рично се споменава съществуващи-
ят „стар закон”, по който страните 
трябва да уреждат двустранните си 
взаимоотношения14. Наред с това в 
извора се подчертава, че дубровни-
чани не трябва да пакостят нито на 
жупана, нито на хората му. Поемай-
ки тези задължения пред Радослав, 
Републиката на Свети Власий отва-
ря града си за представителите на 
Хълмското княжество като повтор-
но се споменава, че това се случва 
по стария закон, който съществува 
между страните. В клетвената гра-
мота изрично се подчертава, че 
представителите на Захълмие имат 
правото на свободно движение в 
Дубровник, както и възможността 
да купуват в адриатическия град 
всяка стока, от която имат необхо-
димост. Свободното закупуване и 
изнасяне на стоки от страна на 
хълмските търговци е ограничено 
само от едно условие. В извора из-
рично се споменава, че закупената 
в Дубровник стока, не трябва да се 
препродава на трети страни, които 
са в конфликтни отношения с Дал-
матинската комуна. 

Подобно на договора с българс-
кия владетел Михаил ІІ Асен, и в 
тази грамота изрично се засяга 
уреждането на евентуални бъдещи 
спорове. В текста за трети път се 
изтъква, че в случай на конфликт 
между представители на двете 
страни, споровете между тях ще се 

                                                 
14 Проследявайки запазените до момента 
по-ранни кирилски и латински докумен-
ти, регламентиращи в една или друга 
степен връзките между Дубровник и 
Хълмското княжество, прави впечатле-
ние многократното позоваване на този 
„стар закон”. 
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разрешават чрез прилагането на 
съществуващия вече закон, без да 
се нарушава мирът между страни-
те15.  

След тези клаузи от споразуме-
нието следва интересен пасаж, 
който подчертава политическата 
обвързаност, която съществува 
между Дубровник и Република Ве-
неция. По подобие на договора с 
Търновското царство и в тази гра-
мота се изтъква, че договорености-
те с Хълмското княжество ще се 
спазват съобразно дадената клетва 
пред венецианския дож. Новото в 
този документ е, че в текста изрич-
но се споменава и името на българ-
ския владетел Михаил ІІ Асен, как-
то и дадената пред него клетва. По 
този начин отношенията между Ра-
гуза и Хълмското княжество се об-
вързват с официален документ, в 
който, освен двустранната спогод-
ба, се подчертават и останалите 
политически обвързаности на Ад-
риатическата комуна. Така в клет-
вената грамота се акцентира на ве-
че установените дипломатически 
отношения, обвързващи Дубров-
ник още в предходните десетиле-
тия. В конкретния случай с българ-
ския двор двустранните ангажи-
менти между страните са поети 
преди по-малко от година, но въп-
реки това те намират място в 
уреждането на политическите и 
дипломатическит отношения меж-
ду Рагуза и Захълмие.  

                                                 
15 Николов, Гюзелев, Костова, Данова, 
Хинковски, 2017: 44–45, № 3. „И да коѣ се 
кривина учини мегу луди дубровьчьке и мегу 
тебе и твои луди, да се исьправи правиномь по 
старому закону кое е меду Дубровьникь и 
кнежьство Хльмьско, а мирό да (с)е не руши.”. 

Представената тук клетвена 
грамота безспорно очертава пара-
метрите на двустранното сътруд-
ничество между Републиката на 
Свети Власий и Хълмското княжес-
тво. Клаузите на споразумението 
ясно регламентират връзките меж-
ду двете страни. На този фон спо-
менаването на Търново и подчер-
таването на съществуващата вече 
дипломатическа обвързаност с 
българския владетел Михаил ІІ 
Асен са доказателство за включва-
нето на Второто българско царство 
в общия ход на историческите про-
цеси. Чрез договора от 1253 г. Бъл-
гария се утвърждава като партньор 
на Дубровник и в резултата на това 
страната влиза в общия ход на по-
литическите, социално-икономи-
ческите и дипломатическите връз-
ки на Балканите през 50-те години 
на ХІІІ в. Друг е въпросът какви са 
реалните измерения и продължи-
телността на тези взаимни обвър-
заности в рамките на фиксираното 
десетилетие. 

Потвърждение на гореспомена-
тите думи намираме в още един 
документ, пазен в Държавния ар-
хив на Дубровник. Това е втората 
клетвена грамота, но този път тя е 
дадена на дубровничани16. Доку-
ментът е издаден от името на хъл-
мския жупан Радослав в отговор на 
клетвата, която Рагуза подписва в 
полза на княжеството и носи съща-
та дата, както и предходният доку-

                                                 
16 Клетвената грамота е съществувала в 
два преписа (А и Б), различаващи се по 
правопис и лексика; днес в Дубровниш-
кия архив се намира вариант Б; грамота-
та е била скрепена с печат, който днес 
липсва, но са останали следи от копри-
нената връзка.  
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мент – 22 май 1254 г. [Карано-
Твртковић, 1840: 27–29, № 20; 
Šafařik, 1851: 21–23, № 18; 
Miklošič, 1858: 44–45, № 45; Wenzel 
Pest (I-XI, 1860–1874), II: 377–380, 
№ 245; Kukuljević-Sakcinski, 1896: 
195, № 659; Smičiklas, 1906: 559–
560, № 488; Стоjановић, 1929: 25–
28, № 27; Мошин, Ћирковић, Син-
дик, 2011: 207–209, № 57; Нико-
лов, Гюзелев, Костова, Данова, 
Хинковски, 2017: 46–49, № 4]. 

Както вече споменахме, в отго-
вор на грамотата, която дубровни-
чани дават на властелите на Хълм-
ското княжество, и жупан Радослав 
се заклева във вярност пред съдии-
те и пред цялата Дубровнишка об-
щина. Макар че този извор много 
напомня на предходния документ, 
който разгледахме, съществуват и 
определени различия, на които съ-
що трябва да обърнем внимание. 
На първо място прави впечатление, 
че по подобие на предходната 
клетва, и тук Радослав първо се 
заклева във вечен мир според нор-
мите на споменатия „стар закон”. 
Следват клаузи, които подчертават 
политическата и дипломатическата 
обвързаност на Хълмското княжес-
тво. В текста на грамотата ясно се 
посочва, че Радослав е в клетвена 
договореност с унгарския крал17. 
Наред с този ангажимент и в резул-
тат на дадената пред Рагуза клетва, 
жупанът и хората му приемат по-
ложението на война срещу сръбс-
кия крал Стефан Урош І. От извора 
недвусмислено проличава, че това 
статукво в отношенията между 
Сърбия и Хълмското княжество се 

                                                 
17 Бела ІV (1235 – 1270) – крал на Унга-
рия. 

запазва и продължава докато Дуб-
ровник е в положение на война с 
Неманичкия владетелски двор. Та-
зи интересна точка, залегнала в 
клетвената грамота, предизвиква 
редица въпроси, на които ще отде-
лим специално внимание по-
нататък в изложението. 

Връщайки се към съдържание-
то на документа, в последвалата 
клауза на грамотата прави впечат-
ление широката обвързаност меж-
ду жупан Радослав и дубровничани. 
Представителите на Далматинска-
та комуна и техните стоки получа-
ват закрилата на велможата, както 
по море, така и по суша. В грамота-
та изрично се подчертава, че в слу-
чай на нанасяне на вреда на иму-
ществото на дубровничани от 
страна на Хълмското княжество 
или някои от неговите представи-
тели, то същото това имущество ще 
бъде напълно възстановено от жу-
пана, или от хората му. При усло-
вие, че въпросната движимост не 
може да бъде върната, то Радослав 
поема ангажимент пред Рагуза да 
заплати необходимата сума, която 
да погаси загубите. Този текст 
представлява една типична форму-
ла, която се среща в редица офици-
ални документи, регламентиращи 
търговските отношения на Балка-
ните в периода ХІІІ – ХІV в. 

Следващата част от клетвената 
грамота предизвиква нашия особен 
интерес, тъй като е пряко свързана 
с разглежданата тук тема. В извора 
изрично се подчертава, че жупан 
Радослав, заедно с властелите си, 
приема „да бъде поставен в клетва 
и в мир с великия господин Миха-
ил, царя български, и с неговите 
люде” [Николов, Гюзелев, Косто-
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ва, Данова, Хинковски, 2017: 46–
46 (46–47), № 4]. Важно е да отбе-
лежим, че хълмският първенец и 
хората му остават в клетвена вяр-
ност по отношение на Българското 
царство до момента, до който Дуб-
ровнишката комуна спазва догово-
ра си с Търново. Нещо повече – от 
текста става ясно, че жупанът ще 
зачита поетата договореност само 
ако и българският владетел спазва 
договорните си отношения с Дуб-
ровник, наложени преди по-малко 
от година.  

Клетвената грамота на жупан 
Радослав продължава с параграф, 
според който властелът обещава да 
не напада пределите на Адриати-
ческата комуна нито самостоятел-
но, нито съвместно с враговете на 
Дубровник. Така хълмският велмо-
жа заявява своеобразен неутрали-
тет по отношение на Дубровник, в 
случай че градът попадне под уда-
рите на политическите си против-
ници.   

С подписването на документа 
представителите на далматинския 
град получават възможността да 
навлизат свободно в пределите на 
Хълмското княжество, като се га-
рантира личната им неприкосно-
веност, както и тази на стоките и 
имуществото им. И в този доку-
мент, както и в предходния, за по-
реден път се акцентира върху „ста-
рия закон”, който трябва да бъде 
приложен в случай на конфликт 
между двете страни, като отново се 
цели запазване на мира, съществу-
ващ между тях.  

Следват имената на жупан Ра-
дослав и властелите му, които да-
ват клетвата пред Дубровник. Сред 
изброените първенци срещаме и 

името на Симеон Бугарин (Бълга-
рина). Това отбелязване поставя 
интересни въпроси, главният от 
които е дали Симеон е пребивавал 
в Хълмското княжество или е бил в 
Дубровник? Дали споменаването на 
договора с българския владетел 
Михаил ІІ Асен по някакъв начин не 
обуславя появата на този велможа 
сред първенците, заклели се пред 
Дубровнишката община? Това са 
въпроси, на които не можем да да-
дем точен и еднозначен отговор18.  

Актът завършва с обичайна 
формула, според която всеки, който 
наруши дадения обет, е заплашен 
от Божието наказание, както и от 
това на Богородица и на останали-
те светии.  

Анализирайки клетвената гра-
мота, дадена от страна на хълмския 
жупан на дубровничани, трябва да 
обърнем особено внимание на она-
зи част от текста, в която се засяга 
политическата обвързаност на Ра-
дослав. Велможата приема да спаз-

                                                 
18 Можем да изразим становище, че Си-
меон Бугарина вероятно е попаднал в 
Дубровник във връзка с водената от 
българския владетел Михаил ІІ Асен по-
литика и подписания година по-рано до-
говор. Не е изключено обаче Симеон да 
се е озовал в Дубровник и двадесетина 
години по-рано, когато отношенията 
между България и Дубровник се регла-
ментират чрез грамотата, издадена от 
Иван ІІ Асен през 1230 г. Не трябва да се 
забравя, че името на Симеон Бугарина се 
споменава в клетвената грамота, дадена 
от страна на жупан Радослав пред дуб-
ровничани. Факт, който не позволява 
категорично да предположим каква е 
била ролята на този българин и къде 
точно е пребивавал той. Изказаното тук 
са само твърдения, които на този етап не 
могат да намерят конкретно по-
твърждение в други изворови сведения. 
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ва клетвени обещания както пред 
унгарския владетел, чийто васал е в 
този момент, така е пред българс-
кия цар. Този факт поставя въпроса 
за състоянието на българо-унгар-
ските отношения в средата на 50-те 
години на ХІІІ в., както и за общото 
развитие на политическите и дип-
ломатическите взаимоотношения 
на Балканите през фиксирания пе-
риод. Проблем, намерил противо-
речиво отражение в историографи-
ята.  

Българо-унгарските контакти 
в средата на ХІІІ в. представляват 
интерес за редица изследователи. 
Проследявайки хода на събитията 
В. Златарски подкрепя становище-
то, че отношенията между Търново 
и маджарите през фиксираната 
епоха търпят изостряне. Според из-
тъкнатия български медиевист ос-
нование за това е именно включва-
нето на унгарския васал Радослав в 
изграденото вече българо-дуб-
ровнишко военнополитическо спо-
разумение срещу Сърбия19. Според 
други изследователи обаче тази 
хипотеза търпи корекции, тъй като 
цялостният ход на политическите и 
дипломатическите контакти през 
разглеждания период сочи друго 
[Лазаров, 1988: 183–190]. Това 
второ становище застава зад идея-
та, че Унгария приема благосклон-
но съюза между Михаил ІІ Асен и 
дубровничани, без да се противо-

                                                 
19 Златарски, III, 1940: 444–445. Това 
становище, освен в труда на В. Златар-
ски, намира място и в съчиненията на: 
Станоjевић, 1935: 191–198; Цанкова–
Петкова, 1978: c. 142; Petkova, 1980: 
108–115; Историја српског народа 
1981: c. 348; Божилов, 1985: 107–108 и 
пр. 

поставя на хълмския властел да 
участва в споразумението срещу 
Сърбия. Базирайки се на текста на 
клетвената грамота, където изрич-
но се подчертава васалната зави-
симост на Хълмското княжество 
пред маджарския двор, си позволя-
ваме да отбележим, че по всяка ве-
роятност Радослав не би рискувал 
политическата си обвързаност, в 
случай че унгарската корона е про-
тив предприетата от него диплома-
тическа стъпка. В подкрепа на из-
казаното от нас становище можем 
да споменем тезата на Х. Димитров, 
който подчертава, че в началото на 
1253 г. между България и Унгария е 
постигнат мир, който до голяма 
степен предопределя общите насо-
ки във външната политика на две-
те страни [Димитров, 1998: 156–
157]. Потвърждение на това откри-
ваме няколко години по-късно. В 
края на 1255 – началото на 1256 г. 
имаме сведения за поредния ди-
настичен брак, сродяващ династи-
ята на Асеневци с тази на Арпадите 
[Николов, 1994: 77–85; Georgieva, 
2017: 395–404]. 

В обобщение трябва да из-
тъкнем, че разгледаните тук изво-
ри отразяват една широка палитра 
на политически, търговско-иконо-
мически, дипломатически и правни 
ангажименти, които съществуват в 
Европа и на Балканите през 50-те 
години на ХІІІ в. Представената се-
рия от двустранни споразумения 
очертава една ярка особеност в по-
литическото развитие на Евро-
пейския югоизток през разглежда-
ния период. Като извод безспорно 
можем да отбележим, че поредица-
та от спогодби, за които стана дума 
в изложението, поставя Сръбското 
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кралство в ясна изолация. Срещу 
владенията на Стефан Урош І се 
оформя широка дипломатическа 
коалиция, изградена от няколко 
държави, всяка от които приема да 
защитава политическите интереси 
на своя партньор. Търновското 
царство от своя страна прави опит 
да се възползва от споменатите 
двустранни договорености, целей-
ки по този начин да разреши собст-
вените си политически проблеми. 
Така България е включена в описа-
ната по-горе широка мрежа на по-
литическо и дипломатическо 
сътрудничество. Друг е въпросът 
дали държавата на Михаил ІІ Асен, 
изправена пред редица външнопо-
литически проблеми, има реално 
намерение и потенциал, за да учас-
тва в един евентуален военен кон-
фликт срещу Неманичите. Стараей-
ки се изчерпателно да проследим 
картината на политическите и 
дипломатическите взаимоотноше-
ния, осъществени на Балканите 
през 50-те години на ХІІІ в., трябва 
да споменем, че Сръбското кралст-
во от своя страна не гледа безучас-
тно разиграващите се събития. 
Както по-горе вече бе споменато, 
през месец август 1254 г. Неманич-
ката корона издава клетвена гра-
мота в полза на дубровничани, с 
която регламентира мирните от-
ношения с Рагуза и гарантира на 
Адриатическата комуна редица 
привилегии. Този факт до голяма 
степен обезсмисля съдържанието 
на сключените преди това двуст-
ранни споразумения, които имат 
антисръбска насоченост.  

Конкретно по отношение раз-
витието на българо-дубровнишки-
те отношения през 50-те години на 

ХІІІ в. се налага заключението, че 
тези връзки се базират на наложе-
ното в предходните десетилетия 
сътрудничество. Наред с това обаче 
контактите между Търново и Рагу-
за претърпяват по-нататъшно раз-
витие, изразяващо се в установява-
нето на политическо споразумение 
между двете страни. Друг е въпро-
сът доколко резултатна е тази до-
говореност и колко дълго продъл-
жава тя във времето. Що се отнася 
до икономическите взаимоотно-
шения, важно е да подчертаем, че в 
епохата на българския владетел 
Михаил ІІ Асен търговското сът-
рудничество между Търново и Ра-
гуза достига нов етап от своето 
развитие. В резултат на договора 
от 1253 г. българските представи-
тели получават свободен достъп до 
пазарите на Адриатическата кому-
на, като едновременно с това се 
сдобиват с правото на собствено 
тържище в Дубровник. По този на-
чин стопанско-икономическите ин-
тереси на Второто българско царс-
тво търпят по-нататъшно разви-
тие. Не на последно място трябва 
да подчертаем, че българо-
дубровнишкото партньорство в 
средата на ХІІІ в. намира широко 
отражение в дипломатическите 
контакти, осъществявани в Евро-
пейския югоизток през разглежда-
ния период.  
 

* * * 
 

Сключването на двустранния 
договор от 1253 г. и издаването на 
двете клетвени грамоти между 
Далматинската комуна и Хълмско-
то княжество през месец май 1254 
г. предоставят на българския вла-
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детел нови възможности, свързани 
с дипломатическото развитие на 
държавата на Асеневци. Уреждане-
то на отношенията с Дубровник и с 
останалите политически партньо-
ри, за които стана дума в изложе-
нието, позволяват на Михаил ІІ 
Асен през есента и зимата на 1254 
г. да се насочи срещу Никея – друг 
сериозен външнополитически 
проблем, пред който е изправена 
България през разглежданата епо-
ха [Божилов, Гюзелев, 1994: 505–
507].  
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država srednjega veka. V, Beograd: Državna 
štamparija Kraljevine Srbije, 1912]. 
 
Порчић, 2017 – Н. Порчић, Документи 
српских средњовековних владара у Дубро-
вачким збиркама доба Немањића, Беог-
рад: Balkanološki institut SANU, 2017 [N. 
Porčić, Dokumenti srpskih srednjovekovnih 
vladara u Dubrovačkim zbirkama : doba 
Nemanjića, Beograd: Balkanološki institut 
SANU,  2017]. 

Сакъзов, 1922 – И. Сакъзов, Българската 
търговия през ХІІ–ХІV в., Списание на 
Българското икономическо дружество, 
ХХІ.1–2 (1922), 43–87 [I. Sakazov, 
Balgarskata targovia prez XІІ–XІV v., 
Spisanie na Balgarskoto ikonomichesko 
druzhestvo, XXІ.1–2 (1922), 43–87]. 

Сакъзов, 1930 – И. Сакъзов, Обществено 
и стопанско развитие на България при 
Асеневцитѣ, Българска историческа 

библиотека, ІІІ.3 (1930), 112–148 [I. Sa-
kazov,  Obshtestveno i stopansko razvitie na 
Bulgaria pri Asenevtsitѣ, Balgarska is-
toricheska biblioteka, ІІІ.3 (1930), 112–
148]. 

Станоjевић, 1935 – Ст. Станоjевић, 
Догађаjи 1253 и 1254 г., Глас Српске 
краљевске академије, 164 (1935), 191–
198 [St. Stanojević, Dogadjaji 1253 i 1254 
god., Glas Srpske kraljevske akademije, 164 
(1935), 191–198]. 

Стоjановић, 1929 – Љ. Стоjановић, Старе 
српске повеље и писма, Београд-Ср. Кар-
ловци: СКА, 1929, књ. І-1 [L. Stojanović, 
Stare Srpske Povelje i Pisma, Beograd-
Sremski Karlovci: SKA, 1929, knjiga I-1]. 

Суботић. 1998–1999 – Г. Суботић, Порт-
рет непознате бугарске царице, Зограф, 
27 (1998–1999), 93–102 [G. Subotić, 
Portret nepoznate bugarske tsaritse, Zograf, 
27 (1998–1999), 93–102]. 

Христоматия, II, 1978 – Христоматия по 
история на България. Същинско Средно-
вековие (края на ХІІ–ХІV в.), т. ІІ, съст. 
Петров, П., В. Гюзелев, София: Наука и 
изкуство, 1978 [Hristomatia po istoria na 
Bulgaria. Sashtinsko Srednovekovie (kraya 
na XІІ–XІV v.), t. ІІ, sast. Petrov, P., V. 
Gyuzelev, Sofia: Nauka i izkustvo, 1978]. 

Цанкова-Петкова, 1978 – Г. Цанкова-
Петкова, България при Асеневци, София: 
Народна просвета, 1978 [G. Tsankova-
Petkova, Bulgaria pri Asenevtsi, Sofia: 
Narodna prosveta, 1978]. 

Georgieva, 2017 – S. Georgieva, The last 
Bulgarian Tsaritsa of Hungarian origin 
(1255/6), Bulgaria Mediaevalis, 7 (2017), 
395–404. 

Krekić, 1980 – В. Krekić, Dubrovnik, Italy, 
and the Balkans in the late Middle Ages, VR, 
London: Variorum Reprints, 1980. 

Krekić, 2007 – В. Krekić, Unequal Rivals: 
Essays on Relations between Dubrovnik and 
Venice in the Thirteenth and Fourteenth 
Centuries, Zagreb-Dubrovnik: HAZU, 2007. 

Kukuljević-Sakcinski, 1896 – I. Kukuljević-
Sakcinski, Regesta documentorum regni 
Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae saeculi XIII, 
Zagrabiae: Typis officinae societatis 
typographicae, 1896 

Miklošič, 1858 – F. Miklošič, Monumenta 
serbica spectantia historiam Serbiae, Bosnea, 
Ragusii, Viennae: Braumüller, 1858. 

Petkova, 1980 – I. Petkova, A propos de la 
politique de la Hongrie dans les Balkans vers 
le milieu du XIIIe siècle, Etudes Balkaniques, 
16/3 (1980), 108–115. 

https://www.worldcat.org/search?q=au%3ANovakovic%CC%81%2C+Stojan%2C&qt=hot_author
https://www.worldcat.org/search?q=au%3ANovakovic%CC%81%2C+Stojan%2C&qt=hot_author
https://www.amazon.co.uk/Glas-Srpske-kraljevske-akademije-CXLI/dp/B00N4WXOIQ
https://www.scribd.com/document/132965833/Ljubomir-Stojanovic-Stare-Srpske-Povelje-i-Pisma-knjiga-I-Beograd-Sremski-Karlovci-1929
https://www.scribd.com/document/132965833/Ljubomir-Stojanovic-Stare-Srpske-Povelje-i-Pisma-knjiga-I-Beograd-Sremski-Karlovci-1929
https://www.scribd.com/document/132965833/Ljubomir-Stojanovic-Stare-Srpske-Povelje-i-Pisma-knjiga-I-Beograd-Sremski-Karlovci-1929


Studia Iuridico-Historica, 2017, No 6                        I. ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ 

  
- 71 - 

 
  

Šafařik, 1851 – Р. Šafařik, Památky dřevního 
písemnictví Jihoslovanův, Praha: Synové Bo-
humila Haase,  1851. 

Smičiklas, 1906 – T. Smičiklas, Diplomatički 
zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i 
Slavonije, Zagreb: Jugoslavenska akademija 
znansoti i umjetnosti, ІV, 1906. 

Wenzel, 1860–1874 – G. Wenzel, 
Arpadkoriujokmanytar, elsö kötet, Codex 
diplomaticus Arpadianus, Pest: Eggenberger 
Ferdinánd Akademiai, (t. I–XI, 1860–1874) 
vol. II, 1861. 

https://www.europeana.eu/portal/en/search?q=proxy_dc_publisher%3A%22Jugoslavenska+akademija+znansoti+i+umjetnosti%22
https://www.europeana.eu/portal/en/search?q=proxy_dc_publisher%3A%22Jugoslavenska+akademija+znansoti+i+umjetnosti%22

