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The article discusses the texts of the first treaties 
between the Ottoman rulers and Venice during the 
reign of the Sultans from Bayazid I (1389-1402) to 
Mehmed II (1445-1481). So far, well-known studies 
have focused on examining the complex political 
relationships in the Balkans and Asia Minor in the 
first half of the 15th century, and have rarely 
affected the analysis of these treaties. Interesting 
observations can be expected on the dual policy of 
Venice towards Christian Byzantium and the early 
Ottoman Empire. The documents discussed here 
represent the initial form and the subsequent steps 
in the development process leading to the well-
known later capitulations. 
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Венецианската търговия в Ле-

ванта има дълбоки корени във 
времето далеч преди XV век. Тър-
говците на Републиката винаги са 
се стремели да получат привилегии 
за своята търговия не само от им-
ператорите на Византия, а от всич-
ки владетели на Балканите, в 
Егейско море и в Мала Азия, от ко-
ито тя е зависела. Византия, разби-
ра се, е най-основният им партньор 
още от ранното Средновековие, а 

впоследствие и другите християнс-
ки владетели на Балканите са се 
отнасяли покровителствено и са 
издавали своите грамоти за сво-
бодната им търговия, в това число 
вкл. и българският цар Иван Алек-
сандър (1347 г.). Венеция търси 
покровителството не само на хрис-
тиянските владетели, но както е 
известно, привилегии са ѝ били да-
вани и от владетелите на ислямс-
кия свят – Персийския шах и сел-
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джукските султани, мамелюците в 
Египет, монголите, и най-накрая – 
османските владетели.  

Настоящето проучване има за 
цел да разгледа отблизо текстовете 
на първите търговски привилегии, 
които Венеция получава от османс-
ките владетели, започвайки от Бая-
зид I (1389–1402). „Договорите” 
между Серенисимата и османските 
владетели от началото на XV в. ще 
бъдат съпоставени със съответни-
те византийски привилегии, изда-
вани от страна на императорите в 
Константинопол. В много случаи те 
съвпадат във времето, или пък са 
договаряни от едни и същи вене-
циански пратеничества. Става въп-
рос за периода след установяването 
на османците на Балканите в нова-
та им европейска столица Адриа-
нопол (1363), която е на два дни 
път от столицата на самата Визан-
тия – Константинопол. За крайна 
граница вземаме превземането на 
Града през 1453 г.1 

Самите документи в голямата 
си част и до ден днешен се съхра-
няват в Архива на Венеция – в раз-
лични негови серии, най-вече в 
Miscellanea atti diplomatici e privati, 
Pacta и Libri Commemoriali, а об-
съждането и решенията на Сената 
на Венеция, както и инструкциите 
на пратеничествата – в Senato misti, 
Senato secreta и др. Проблемът е, че 
в повечето случаи когато става 
въпрос за най-ранните търговски 
договори, османските оригинали не 
са запазени, а разполагаме или с 
документ, съставен първоначално 
на гръцки или османотурски език, 

                                                 
1 Вж. османските привилегии след 1453 г. в 
превод на български език у Ракова, 2017: 
Приложение: 243–261. 

и впоследствие преведен на итали-
ански, или – в някои случаи, само с 
италианския вариант на текста. 
Всъщност договорът на Мехмед II 
от 1446 г., е първият османски ори-
гинален документ, който се пази в 
архива.2 

В многобройните си проучва-
ния посветени на този период, ис-
ториците изучават богатството на 
венецианските архиви и се позова-
ват често на различни документи 
от тях. Публикуването на тези ори-
гинални извори започва твърде от-
давна, още преди края на XIX  в., но 
продължава и наши дни. Сега вече 
можем да се възползваме от диги-
тализацията на някои архивни се-
рии и отворения достъп за учените 
чрез Интернет. От по-старите изда-
ния може да посочим подбраните и 
издадени от Николае Йорга вене-
циански документи от XV век, кои-
то се отнасят до антиосманските 
Кръстоносни походи [Jorga, 1896]. 
Макар и в някои от интересуващи-
те ни случаи румънският учен да не 
е включил текстовете на самите 
договори, или пък да предава до-
кументите в резюме, все пак имаме 
(единствено у него) инструкциите 
на пратениците и кореспонденция-
та на преговаря-щите, както и съ-
ответните решения на Сената. Са-
мите венециано-османски договори 
са издадени малко по-късно от Ри-
кардо Предели като част от целия 
набор дипломатически документи, 
с които Венеция е разполагала за 

                                                 
2 Повече за османските документи в Архива 
на Венеция вж. у Pedani, 2010: 15–16. Вж. 
също и списъка на договорите у Theunissen, 
1998: р. 190: съответно от 1403, 1411, 1419, 
1430, 1446; както и анализ на формуляра на 
грамотите, 192–198. 



Снежана РАКОВА                                                                ТЪРГОВСКИТЕ ПРИВИЛЕГИИ НА ... 

  - 74 - 
 

  

своята търговия в Леванта [Predel-
li, 1899: DVL]. След споменатите 
двама първоот-криватели, твърде 
малко учени са се връщали към 
оригиналните документи, пазени в 
архива. Едно от малкото изследва-
ния, което прави изключение, е то-
ва на Дж. Денис, който директно 
изследва текста на архивния ек-
земпляр на договора от 1403 г. и го 
публикува отново [Dennis, 1967]. В 
повечето случаи авторите анали-
зират съдържанието на договорите 
и дипломатическите отношения, но 
само по изключение отбелязват 
физическите характеристики на 
самите документи. Твярде рядко се 
обръща внимание именно на 
външната форма на документите и 
малцина са учените, които я отбе-
лязват. Един от малкото примери, 
който може да бъде приведен, се 
отнася до документ още от XIII в. 
Става въпрос за привилегия за Ве-
неция от 1220 г., издадена от сул-
тан Алаеддин Кайкубад, селджу-
кидски владетел на Икония. Един 
от изтъкнатите специалисти по та-
зи проблематика – Ханс Тойнисен, 
подлага на анализ важната особе-
ност на документа, който пред-
ставлява грамота, подписана с чер-
вено мастило и висящ златен печат. 
Документът е наречен “хрисовул” в 
самия текст [Theunissen, 1998:  р. 
56, и бел. 2]. Това заслужава да бъде 
отбелязано, тъй като е важно за 
проследяването на заемки от ви-
зантийските практики. По същия 
начин, макар и за по-късно време, 
може да се облегнем и на други 
наблюдения относно собствено 
османски документи. Така напри-
мер, в свое изказване при пред-
ставянето на  проекта за дигитали-

зация на документите от атонския 
манастир Зограф, българският 
османист Григор Бойков отбелязва, 
че османските дарствени грамоти 
за същия този манастир, издавани 
през XV в. от султан Мехмед II, са 
били писани на венецианска хар-
тия и следват формата на визан-
тийските хрисовули.3 Разбира се от 
тези откъслечни сведения трудно 
могат да се направят генерални за-
ключения. Това, което засега може 
да се отбележи е, че византийската 
практика на издаване на грамоти 
(хрисовули) за търговски привиле-
гии на венецианците, а и не само на 
тях, се превръща в обща практика 
за всички тогавашни християнски 
и мюсюлмански владетели. Друг 
елемент от тази практика, който 
също е подчертан и в посоченото 
вече изследване на Х. Тойнисен, е 
свързан с дипломатическите про-
цедури, които водят до издаването 
на хрисовулите [Theunissen, 1998: 
57–60]. Самите хрисовули от десети 
век насетне представляват всъщ-
ност договор за отдаване на приви-
легии за търговия, но издаден от 
името на императора (макар че 
всъщност представляват двустра-
нен договор), в който се съдържат 
клетвени формули и обещания. По-
специално дипломатиката на гра-
мотите и техния формуляр са изс-
ледвани от сръбския учен Станое 

                                                 
3 Международна конференция „Research Ap-
proaches to Digitizing, Cataloguing, and Editing 
the Sources”, СУ, 27-28.10.2017. Представяне 
на проект Zograf Digital Archives at the Sofia 
University /Зографски дигитален архив в СУ 
„Св. Климент Охридски”, 28.10.2017. Доклад 
на Grigor Boykov, Damyan Borisov: From an Old 
Dusty Chest to a Digital Archive: Overview of the 
Ottoman Documents’ Collection in the Zograf 
Monastery. 
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Станоевич в началото на ХХ век. 
[Станоjевић, 1928]. 

Добър общ анализ на същност-
та на търговските привилегии, 
изисквани от венецианците, е 
направен напосле-дък и от Е. Ор-
ландо [Orlando, 2016]. Този автор 
посвещава на проблема обширна 
студия, в която представя в детай-
ли целия ход на дипломатическите 
преговори вежду Венеция от една 
страна, представяна от свое прате-
ничество и от друга страна – 
съответните владетели на отдел-
ните държави: а именно, предвари-
телни обсъжда-ния, дискусии за 
спорните въпроси и приемане на 
окончателния вариант на договора, 
връчването на един или повече 
екземпляри от договора на посла-
ниците на Серенисимата, ратифи-
кацията и от двете страни-
контрагенти и пр. Също така, в 
споменатата студия са разгледани 
и групирани в два раздела 
съответно юридическите и търгов-
ските клаузи в договорите, които 
включват: гарантирането на сво-
бодна търговия и придвижване на 
търговците, специални привилегии 
като притежаването на обособен 
терен, квартал и др. собствености, и 
съответно най-важната част от до-
говорите, която е свързана с опре-
делянето на митата и търговските 
такси (и която не винаги е записана 
в самите текстове). 

Факт е, че в трудния за осман-
ците период на гражданската война 
в началото на XV в. всички наслед-
ници на султан Баязид потвържда-
ват привилегиите на венецианците. 
Важно е да се отбележи, че тази 
практика продължава да се следва 
и от следващите султани.  

Вече беше отбелязано, че раз-
полагаме с многобройни проучва-
ния, посветени на първата полови-
на на XV в. Историографията би 
могла да се раздели на отделни об-
ласти, или по-скоро проблемни 
кръгове, свързани съответно с ис-
торията на Византия, на ранната 
Османска империя, или на самата 
Венеция. Особено през последните 
години и в трите посочени проб-
лемни кръга се появиха някои важ-
ни изследвания, на които ще обър-
на специално внимание. Анализ на 
ситуацията в началото на XV в. в 
Източното Средиземноморие може 
да бъде направен от различни 
гледни точки. Например от гледна-
та точка на развитието на ранната 
османска държава във връзка с 
критичния за нея период между 
1402 и 1419 г. С тази задача се зае-
ма Димитрис Кастрицис, който в 
своя монографичен труд представя 
многопластов анализ на цялата на-
лична документация, включвайки 
също така и венецианските дипло-
матически документи [Kastritzis, 
2007]. Благодарение на неговото 
изследване разбираме логиката, с 
която наследникът на Баязид, еми-
рът Сюлейман (Челеби) сключва 
първия договор след битката при 
Анкара, не само с Венеция, а и 
изобщо с всички християнски сили 
(нещо, което ще се повтори и през 
1415 г.). В годините след битката 
при Анкара от 1402, всъщност в 
продължение на повече от десети-
летие, синовете на султан Баязид, 
наречен Светкавицата, си съперни-
чат за бащиното наследство. Но та-
ка или иначе, те трябва да се съоб-
разяват с християнските сили, кои-
то владеят ключови територии на 
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Балканите и в Егея. Това води до 
поредица от договори между ос-
манците и отделните балкански 
владетели. Наблюденията на Каст-
рицис за периода на османските 
междуособици 1402-1419 г. ще бъ-
дат в основата на настоящия ана-
лиз на документите. 

От друга страна, логиката на 
венецианците и тяхната политика 
спрямо османската опасност, са 
разгледани от Стефан Станчев в 
наскоро публикуваната негова сту-
дия, която е част от тематичен 
сборник под редакторството на 
Норман Хъсли [Stantchev, 2017].4 
Авторът си поставя за цел да ана-
лизира решенията на венецианския 
Сенат във връзка с острите проб-
леми пред Серенисимата през този 
период, които изискват цялото 
напрежение на нейните сили. Под-
ходът му е любопитен, тъй като 
той отваря границите на перидиза-
цията си от края на XIV в. (голямата 
генуезко-венецианска война за Ки-
оджа, завършила през 1381 г.) до 
превземането на Константинопол 
през 1453 г. Основният сюжет, кой-
то е проследен в това проучване, е 
участието на Венеция в инициати-
вите на папството за антиосмански 
кръстоносни походи. 

Относно мястото и ролята на 
Византия през този период, значи-
мо и все още използвано изследва-
не е това на Доналд Никъл, в което 
можем да открием представена 
както византийската политика в 
региона, така и връзката между Ве-
неция и Византия [Nicol,  2001, 443 

sq.]. Това, което е характерно за ве-

                                                 
4 Норман Хъсли (Norman Housley) е рeдактор 
на няколко сборника от последните години, 
посветени на късните Кръстоносни походи. 

нецианската дипломация спрямо 
Византия през първата половина 
на XV в., е че по инерция продължа-
ва практиката едно и също венеци-
анско пратеничество да посещава и 
Константинопол, и двора на султа-
на. Това е добре показано най-вече 
от Антонио Фабрис в една от него-
вите студии. [Fabris 1992].5 От дру-
га страна, византийските импера-
тори продължават да разчитат на 
помощ от страна на Венеция и ре-
довно изпращат свои пратеничест-
ва до дожа на Серенисимата. 

През 1390 г. султан Баязид 
потвърждава привилегиите на ве-
нецианските търговци в завладе-
ните от него територии на османс-
ките бейлици Ментеше и Айдън – 
това е осъществено чрез две негови 
писма до дожа на Венеция. Текстът 
е на италиански език, а писмата са 
датирани в 6886 г. от Сътворението 
на света; по същото това време 
(юни 1390) имаме и ново потвърж-
дение на венецианските привиле-
гии от страна на византийския им-
ператор Йоан VII Палеолог [DVL, № 
134–135: 222–229]. 

 
Договорът от 1403 (Галипо-

ли). 
Ситуацията в навечерието на 

битката при Анкара може да се 
проследи чрез бързите и многопо-
сочни дипломатически ходове на 
венецианската управа. От една 
страна Венеция приема пратени-
чества от името на византийския 
император в странство – Мануил II 

                                                 
5 Вж. по-специално Ibid.: Appendix I. List of Ve-
netian envoys – 1401-1418; Appendix II. Otto-
man envoys to Venice – from 1384, 1390, 1402, 
1406, 1409, 1410, 1415, 1417, 1436, 1451 (199-
200). 
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(1391–1425), от друга страна – пре-
говаря и с османците, а от трета – с 
управляващия император в Конс-
тантинопол – племенникът на Ма-
нуил, Йоан VII Палеолог [Nicol,  
2001: 442–445; Kastritzis, 2007: 54–
55]. За някои от тези пратеничества 
разполагаме с документи, които в 
повечето случаи представляват 
решения на Сената [Jorga, 1896].  

Решение на Сената от 23 април 
1401, което препоръчва на главно-
командващия на венецианския 
флот, както и на вице-капитана и 
на баилото да изразят симпатии 
към византийския император, но и 
да водят успоредни преговори и с 
османците при Галиполи [Jorga, 
1896: р. 241], същевременно Вене-
ция има грижата и да съобщава но-
вини от Романия на византийския 
император Мануил, който е в Па-
риж по това време (6 май 
1401)[Ibidem, р. 242]. В самото на-
вечерие на битката при Анкара – 
през периода май-юли 1402 г. 
[Ibidem, 250–251] отново имаме 
запазени решения на Сената относ-
но преговори и внушения за дейст-
вия към император Мануил, с об-
мисляне на възможни комбинации 
от съюзи между Франция, Генуа и 
самата Венеция, като по това време 
в Серенисимата присъстват и ви-
зантийски пратеници. 

Вече след битката при Анкара 
(28 юли 1402) през месец декември 
на същата година във Венеция ед-
новременно пристигат и визан-
тийско, и османско пратеничество 
от страна на емир Сюлейман 
[Ibidem, р. 256]. Така възелът на 
отношенията между различните 
сили, се заплита в самата Венеция. 
Усещането, дори и само според  об-

съжданията на различните проекти 
в Сената, е за извънредна актив-
ност на полето на дипломацията и 
сложно лавиране на венецианците 
между византийските интереси, 
западноевропейските сили и жела-
нието за приятелство и мир с ос-
манците.  

Самият мирен договор на 
христианските сили с главния пре-
тендент за властта над османците, 
емирът Сюлейман, е публикуван по 
единствения запазен вариант на 
италиански език [Dennis, 1967: 77–
80; ASVe Pacta, reg. VI, fol. 130v].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

След като са проведени най-
вероятно предварителни прегово-
ри с императора в Константинопол 
– регентът Йоан VІІ Палеолог, през 
януари-февруари 1403 г. Сюлейман 
подписва договор с византийците, 
но заедно с тях и с “големите кому-
ни” – Родос (ордена на Хоспиталие-
рите), Венеция, Генуа с острова Хи-
ос и дука на Наксос (който е под ве-
нецианска власт). През май месец 
на същата година завърналият се в 
страната си император Мануил 
потвърждава договора.6 Може да се 
каже, че има клаузи които са ва-
лидни за всички участници от 
страната на християнските сили  – 
освобожда-ване от трибути, приви-
легии за търговия, освобождаване 
на пленници, и като най-
съществена част – определянето на 
терито-риите на влияние и грани-
ците. По изключение се споменава 
и статутът на княз Стефан Лазаре-
вич (без Сърбия да е страна в мир-

                                                 
6 Коментари за съдържанието на договора, в 
зависимост от интересите на различните до-
говарящи се страни вж. у Nicol, 2001: 46–448; 
Kastritzis, 2007: 56-58. 
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ния договор): „Също, за сина на Ла-
зар – земите, които държеше при 
управлението на на моя баща, да 
държи и сега, и трябва да дава 
трибута, който е давал преди на 
моя баща” [Dennis, 1967: § 9, р. 79].  
Относно търговските привилегии е 
записано: „Търговците (франки, ве-
нециани, генуезци, гърци и тези от 
Родос)  могат да идват в моите зе-
ми и в земите, които с Божия по-
мощ евентуално ще придобия, по 
суша и по вода, и това, което са 
плащали преди, да плащат и занап-
ред без други утежнения.“ И още 
търговски клаузи, които са общоп-
риети в тогавашния свят, и които 
се коренят доста назад във време-
то: „Търговец, който прегреши, друг 
да не носи отговорност вместо не-
го” [Dennis, 1967: § 9, § 11, р. 79]. 
При случаи на корабокрушение се 
предвижда – всичко, което бъде 
спасено (хора и вещи), да се върне 
на собственика. Очевидно по иска-
не на византийската страна се въ-
вежда и специално разрешение за 
изкупуване на зърно, от всички 
пристанища – при условие да се 
плаща по 1 перпер за модий (mozo 
de Constantinopoli). Специална кла-
уза забранява излизането на турс-
ки кораби отвъд Дарданелите: 
„Нито един мой кораб да не излиза 
от проливите, без разрешението на 
императора и на Лигата.” [Dennis, 
1967: § 13-14, р. 79] Генуа също по-
лучава някои отстъпки – най-
важната от които е, че нейните 
пристанища в Черно море се осво-
бождават от трибут, както и остро-
вът ѝ в Егея – Хиос; предвижда се и 
освобождаването на пленници и от 
двете страни [Dennis, 1967: § 16–
21, р. 80]. Що се отнася до Венеция – 

тя благодарене на активната дип-
ломация и с император Мануил, и с 
османците (в лицето на Пиетро 
Дзено, господаря на Андрос), полу-
чава потвърждение за възстановя-
ването на предишните си владения, 
като се добавя и Атина; получава 
също така и ивица земя от сушата 
срещу остров Евбея (Негропонте), 
но с изключение на солниците и 
пристани, където се изнася жито, за 
което трябва да се плаща мито (ко-
меркио); и отново тук, както и при 
останалите страни в договора, така 
и спрямо венецианците – пристъс-
тват клаузи за освобождаване на 
пленници и опростяване на трибу-
та, дължим за Нова Фокея [Dennis, 
1967: § 21–26, р. 80]. В договора е 
включен и Маркиза на Бодоница 
(дн. Менденица, Гърция, до прохода 
Термопили), която се владее от 
представители на венецианската 
фамилия Дзордзи до 1414 г. 
(Giacomo и Nicolo Zorzi). Накрая – с 
най-малко отстъпки, се нарежда 
Родос с неговия “Хоспитал” – т.е. 
ордена на Хоспиталиерите, който 
получава град Салона (дн. Амфиса, 
близо до Атина).7 

Оттук нататък Венеция следи 
отблизо промените в борбите за 
властта у османците и се възползва 
от настъпилия хаос, завладявайки 
нови територии и градове. Нейната 
политика се ръководи единствено 
от желанието да запази възмож-
ностите за търговия на нейните 
търговци и свободното им прид-
вижване по море и суша. Начело на 
Серенисимата са дожите Микеле 
Стено (1400–1413) и Томазо Моче-

                                                 
7 Вж. коментари  по съдържанието на догово-
ра у: Kastritzis, 2007: 54–57; Setton, 1976: 
377–378; Teunissen, 1998: p. 113. 
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ниго (1413–1423) – тяхната поли-
тика е доказателство точно за този 
водещ стремеж. В периода между 
1403 и 1411 г., когато е подписан 
следващият договор (вече конк-
ретно и само между Венеция и но-
вия господар на османците Муса) 
има разменени множество прате-
ничества между двете страни. Пър-
воначално по традиция преговори-
те с османците и с императора на 
Византия вървят паралелно. Пър-
вата серия от мисии е още през 
1404 г.: на 22 май 1404 е сключено 
5-годишно примирие с Византия от 
венецианския пратеник Паоло Дза-
не (това е формата, под която се 
подновяват вече споразуменията 
между Венеция и Византия) [Iorga, 
1896: 283–284; Predelli, 1899: № 
163, 301–302]; а пратеник на Сере-
нисимата „за Турция” – т.е. до двора 
на Сюлейман, е Франческо Джусти-
ниан (вж. решение на 
венециaнския Сенат от 30 януари 
1406) [Iorga, 1896 : р. 281]. 
Cледващият пратеник е Джовани 
Лоредан, за когото са написани 
подробни инструкции за преговори 
и със Сюлейман, и с император Ма-
нуил [Iorga, 1896: 287–288]. Граж-
данската война сред османците 
между тримата братя – наследници 
на Баязид, продължава след извес-
тно прекъсване между 1403–1406 г. 
Следващият ключов момент е през 
1410-11 г., когато на власт идва Му-
са (февр. 1411 – 5 юли 1413) 
[Kastritzis, 2007: p. 146, 150]. 

Междувременно Венеция е 
завзела някои градове и принадле-
жащите им територии в Албания и 
в Пелопонес (Скутари, Патрас и Ле-
панто) [Theunissen, 1998: p. 113; 
Ракова,  2017: 96–97]. Това води до 

нови мисии на Серенисимата, изп-
роводени не само до Сюлейман, но 
и до неговите местни управители в 
земите на Пелопонес и в Албания 
(Игит паша в Скопие и Юсюф бег в 
Трикала) [Kastritzis, 2007: 127-128]. 
Тук трябва да се отбележи, че дока-
то Сюлейман е на власт, венециан-
ците успяват на два пъти да подно-
вят клаузите на договора от 1403 г. 
– през 1406 и 1409 (не са запазени 
текстовете им, но както ще стане 
ясно по-долу, има сигурни сведения 
за договор от 1409). Същевременно 
пристига и османски пратеник във 
Венеция – някой си кир Павлос, 
който води преговорите през 1406, 
и за когото се твърди, че е опитен 
дипомат, но така и не се стига до 
подписване на договор в самата 
Венеция. Пратеничествата на 
Франческо Джустиниан (1406 и 
1409), Джакомо Суриан и Джовани 
Лоредан (1407) (който остава и ка-
то баило в Константинопол) и пос-
редничеството отново на Пиетро 
Дзено през 1408, имат за цел да 
разрешават възникналите пробле-
ми и да поддържат все пак мирните 
отношения. [Fabris, 1992: 166–169]. 
Венеция вече е склонна да приеме в 
замяна на мира плащане на раз-
лични годишни трибути – за градо-
вете в Албания, за Патрас и др.  

 
Договорът от 1411 (Селимв-

рия).  
Идването на Муса на власт е 

съпътствано от някои инциденти, 
които пряко засягат венецианците 
– нападани са венецианските вла-
дения Модон и Корон, венециански 
кораби с екипажите им и стоките 
им са пленени. Тъй като Венеция 
държи да получи потвърждение за 
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своите привилегии и от новия вла-
детел, на 11 май 1411 г. е взето ре-
шение за изпращане на посланик. 
На 4 юни амбасадорът Джакомо 
Тревизан получава много подробни 
инструкции. В този слуй те са осо-
бено показателни за големите уме-
ния на венецианците в дипломаци-
ята и за опита да се предвидят 
всички възможни ситуации в Рома-
ния.8 Твърде интересно е спомена-
ването на документите, които пос-
ланикът трябва да носи със себе си: 
креденциални писма до Мeхмед 
Челеби (а не до Муса), както и пис-
ма със същото съдържание, но без 
адресат (в случай, че има промяна 
във властта); препоръки до паша 
Игит в Скопие, както и копия на до-
говорите със Сюлейман, включи-
телно и този от 1403 г.; копия на 
писма от Пиетро Дзено за предиш-
ните преговори, водени от него; до-
говора от 1409 г., сключен от Фран-
ческо Джустиниан, документи за 
привилегиите и границите в Дул-
чиньо и Антивари, издадени от та-
мошните власти [Kastritzis, 2007: p. 
176]. 

Договорът е подписан оконча-
телно на 3 септември 1411 г. в Се-
лимврия, въпреки протестите на 
византийския император. Посла-
никът Тревизан е отпътувал, зато-
ва неговите писари, заедно с капи-
тана на венецианския флот Пиетро 
Лоредан изготвят окончателния 
вариант. Текстът е запазен само 
във венецианската му версия на 
италиански език [Iorga, 1896: 515–

                                                 
8 Текст на инструкциите – Iorga, 1896: 511–
414; подробен коментар, както на инструк-
циите, така и на самия текст на договора с 
цит. лит. у Kastritzis, 2007: 173–178. 

516; Predelli, 1899: № 164, 302– 
303]. 

Още в първите редове, след 
обичайните тържествени формули 
и призоваване на божията подкре-
па и обещанието, че ще се спазва 
мира с дожа и комуната на Венеция, 
се споменават предишните спора-
зумения, скючени с предшествени-
ка му Сюлейман – мира от Галипо-
ли (1403), както и мирния договор 
между Сюлейман и Венеция, подпи-
сан от Франческо Джустиниан през 
1409 г. Венеция може да задържи 
териториите и крепостите в Алба-
ния, които са били притежавани от 
Георги Страцимир и Георги Балша, 
за което баилото в Константинопол 
да изплаща годишен трибут на Му-
са от 1000 дуката през месец август. 
Лепанто остава за Венеция срещу 
100 дуката трибут, но без околните 
му земи, с изключение само на къ-
щите, лозята и градините, които са 
до самите крепостни стени. За Пат-
рас трябва да се плащат по 500 ду-
ката, но те да са за сметка на архие-
пископа на Патрас и баилото. В 
продължение на клаузите от пре-
дишните споразумениия, маркизът 
на Бодоница също е включен в до-
говора, тъй като е под венециански 
протекторат (всъщност това са 
последните години от съществува-
нето на това венецианско владе-
ние, което бива окончатлно загубе-
но през 1414 г.). Накрая на текста 
са изброени поименно венецианс-
ките крепости: Корон, Модон, Аргос 
и Наполи, Птелион (срещу о. Евбея), 
както и островите Евбея (Негро-
понте), Тинос и Миконос, и накрая 
Лепанто на брега на Йонийско мо-
ре. Овен договора е запазена и раз-
писка (полица!) за получаването на 
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сумата от 1100 дуката от Муса, из-
дадена в Селимврия, едновременно 
с подписването на документа за 
мира. 

Разгледаният венецианско-
османски договор е в основата на 
следващите споразумения на Ре-
публиката, вече с новия господар 
на турците Мехмед І (1413–1421). 
Всъщност султан Мехмед поддържа 
траен мир единствено с Византия, 
докато отношенията му с Венеция 
са белязани от сериозни военни 
конфликти и сражения (между 
1414 и 1416 г.) и едва през 1419 г. 
се стига до подписване на нов ми-
рен договор.9 Това става в Адриа-
нопол на 6 ноември 1419 г. между 
Мехмед и баилото в Константино-
пол по това време Бертучо Диедо 
[Iorga, 1896: 610–614; Predelli,  
1899: № 172, 318–319]. Трябва да се 
отбележи, че междуврeменно Вене-
ция се стреми редовно да подновя-
ва съответните си споразумения с 
Византия: през 1412 г. император 
Мануил потвърждава предишния 
договор от 1406 (текстът му не е 
запазен), а на 30 октомври 1418 г. 
споменатият по-горе баило Берту-
чо Диедо поучава нова поредна 
грамота за венецианските приви-
легии, чийто текст дословно повта-
ря предишните образци [Nicol,  
2001: p. 453, р. 457].  

Договорът от 1419 г. има за 
цел да признае всички венециански 
владения – градове и острови, кои-
то са изброени поименно, повта-
ряйки тези, които са изброени в 
текста от 1411, но и с добавени още 
много селища и градове. Към това 
отново са прибавени и владенията 
                                                 
9 Ракова, 2017: c. 98; Theunissen, 1998: 115–
116. 

на дука на Наксос, който е венеци-
ански поданик. Трибутът, който 
Венеция трябва да плаща (вече 
през месец септември) чрез своя 
баило в Константинопол е: 100 ду-
ката за Лепанто; 200 дуката – за 
трите града, които са бивши владе-
ния на Балша – Скутари, Алесио и 
Дриваст. Целта и на двете споразу-
мяващи се страни е да се уреди сво-
бодното плаване и търговия на ве-
нецианските кораби (но също така 
и изрично се вписва и реципрочно-
то условие, касаещо и османските 
кораби и търговци) и да се прила-
гат предишните правила за данъци 
(комеркио) и за връщане на избя-
галите роби, както е било по вре-
мето на неговия (на Мехмед) дядо и 
на неговия баща. Следващите ос-
мански владетели също подписват 
на свой ред съответните споразу-
мения с Венеция, така както се на-
лага от вече установената тради-
ция. Това става въпреки сериозни-
те конфликти между двете страни, 
въпреки 7-годишното владение от 
страна на венецианците на Солун 
(1423–1430), което предизвиква 
истинска война, но най-вече заради 
желанието на самата Венеция да 
продължава да развива печелив-
шата си търговия в Леванта. До 
превземането на Константинопол 
през 1453 г. са подписани още три 
договора: единият е с Мурад ІІ през 
1430 г., а другите два са с Мехмед 
Завоевателя през 1446 и 1451 г. 
[Predelli, 1899, № 182: 343–345; № 
198: 366–68].10 Съответните визан-
тийско-венециански петгодишни 

                                                 
10 Подробно изложение за мисиите на вене-
цианските дипломати, както и за посещения-
та на османски пратеници във Венеция у 

Fabris, 1992: 176–177. 
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ратификации вървят успоредно с 
преговорите на Серенисимата с ос-
манците. Имаме сведения за нови 
хрисовули, издадени от страна на 
новия император Йоан VІІІ Палолог 
(1425–1448) от 1423 г. и веднага 
след загубата на Солун, от 26 май 
1431 г., както и от 1436 и 1442 г. 
[Nicol,  2001: 478, 496–497]. В пове-
чето случаи водещи преговорите 
както с императора, така и с двора 
на османците в Адрианопол са ве-
нецианските баили [Fabris, 1992: 

179–182]. Такъв е случаят, що се 
отнася по-конкретно до отношени-
ята с Византия, с баилото Мартино 
да Мосто от 1431 г, който получава 
подпечатаната със златен печат от 
императора була в двореца Влахер-
ни; по същия начин постъпва и ба-
илото Дарди Моро през 1447 г. Така 
може да се изведе като общо наб-
людение, че дипломацията на Ве-
неция (в лицето на пратениците и 
емисарите на дожа и на венецианс-
кия Сенат, които са главни творци 
на венецианската външна полити-
ка) през първата половина на ХV 
век се осъществява главно от баи-
лите, и в някои отделни случаи – от 
капитаните на флота. Без да полага 
твърде големи усилия, Венеция ус-
пява да запази силното си търговс-
ко присъствие в Константинопол, а 
от друга страна – договорите ѝ с 
османските господари показват все 
по-голямата ѝ готовност да изпла-
ща годишни трибути в замяна на 
запазването на териториалните си 
владения. За осъществяването на 
тази си политика Серенисимата из-
ползва всички възможни прийоми 
– от даването на подкупи на вис-
шите османски служители до все 
по-скъпите и по-впечатляващи да-

рове за османските вадетели. В 
крайна сметка, в перспективата на 
времето след превземането на Кон-
стантинопол през 1453 г., тази 
дипломация се оказва успешна и 
осигурява задълго доминиращата 
роля на Венеция в моретата и по 
сушата на Адриатика, по Егейските 
брегове и в земите на Османската 
империя. 
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