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Бил ли е Калоян богомил? Кой е имал най-голям интерес да убие българския

владетел? Имало ли е папски заговор против Калоян? Искате да знаете защо всички български

Възтановка на образа на
слухове
цар Калоян
за изневярата на калояновата жена ту с Балдуин, ту с Борил и уж

ПРИЧИНИ?
- За да се скрият следите, мотивите и имената на истинските извършители и подбудители за уби

- За да се омаловажи и осмее могъществото и величието на една силна личност като Калоян, по

- За да се унищожи силна България, намираща се на едно от най-стратегическите места в Европ

- За да се унищожи богомилството - българската ерес, разпростираща се не само върху обикнов
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Кой е бил НЕ физическият убиец, а организаторът? Този, който е имал възможността и е получ
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Папа Инокентий III

най-голяма полза от смъртта на Калоян, и това безусловно е била римока

За българските царе, за победите им, за тяхното могъщество и значение за света до нас са дост

Заради поголовното унищожаване на всичко, което дори и с най-малък намек е могло да даде на

Съвсем целенасочено и като по нареждане, първата задача на всеки завоевател, преминал пре

Така за един от големите титани на България - император Калоян, можем да научим единствено

Днес ние можем да възстановим събитията по малкото оцелели или дадени ни да видим писани
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Откъс от хрониката наот
Жофроа
ватиканската
дьо Вилардуен
кореспонденция между Калоян и папа Инокентий III, хрон

И всякакви доводи за загубването им звучат като опит за прикриване на следи, но също и за едн

... Средновековието, XII век, вече няколко кръстоносни похода са прекосили Европа и по пътя и

Ето един само откъс от преминаването на кръстоносците през българските земи
Алберт Аквенски:
“... но оплячкосали всичко без мярка и без смисъл, като задигали на българите и на гърците сто

Превземането на Константинопол
страшно е да
отсе
кръстоносците
каже, един от паразитите отсякъл безбожно гърдите на

Било е време на жестокост. Време на дивашка алчност. Време на убийства, заговори, битки и пр
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Било е време на един от най-възловите моменти на европейската история - разединението на ц

Било е и едно от най-трудните времена и за България, толкова жестоко и несигурно, че днес, от

За живота на Калоян има няколко легенди, четиридесет писма и няколко документа от вражески

Цар Калоян 1197 - 1207летописци – неговото убийство, пленяването на император Балдуин, вели

Макар и даващи някаква представа за блестящия ум, съобразителност, дипломация и
световното значение на Калоян като блестящ държавник и родолюбец, за желанието и борбата
Днес ние не знаем защо и с каква цел е бил държан в плен император Балдуин, защото би било

Все пак проучвайки и малкото останали исторически документи, можем да стигнем до изводи ко
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Нека се опитаме да разтълкуваме следните събития:
1. Кой би имал възможностите и способността да организира заговор за убийството на Калоян?
2. Бил ли е Калоян богомил?
3. Кой е имал най-голяма полза от убийството на император Калоян?

4. Убит ли е Балдуин I Фландърски на бойното поле или е пленен? Кой е убил Балдуин I Фландъ

5. С каква цел е бил държан в плен император Балдуин I Фландърски? С цел откуп? С цел заме
ЧАСТ ПЪРВА

1. Кой би имал възможностите и способността да организира заговор за убийството на Калоян?

- Папа Инокентий III
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Много се е изписало относно кореспонденцията между Калоян и папа Инокентий III. Набляга се

INNOCENZO III

която цар Калоян извоюва за България. Което безспорно е така.

Искрен ли е бил обаче папата? Щял ли е да се примири с един ставащ все по-силен и независим
Възможно ли е било той, най-зловещият и кървав папа в историята, най-отявленият гонител на
Какво всъщност се крие под тихите води на дипломацията?

Нека първо накратко прегледаме историческите данни за двамата големи играчи на бойното по

Справка:
Кой е бил Инокентий III?

Джовани Лотарио Конти, граф Ди Сени е известен на света с името папа Инокентий ІІІ (1160- 12
По единодушната оценка, дори и от неговите най-сериозни критици и опоненти, той е бил с изкл
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Получил теологическо образование в Париж при Пиер Корбьойски и бил подготвен по каноничес
Единодушната оценка за него е, че е бил най-силният и влиятелен папа.
За неговото отношение обаче към хората говори един трактат, преведен и на български, чието

Познавал е отлично не само конфликтите в източната и западната църква, но и започващите да
през ХІІ век в средите на Парижкия университет и други антицърковни учения.

Опирайки се от точната си ориентация в съвременните му борби за надмощие, главата на Римок

Инокентий III започва да налага осъществяването на идеята си – световно господство на католи

Освен ловък и опитен дипломат, Инокентий ІІІ има и теоретичен принос към дипломацията. Реди

Една от първите задачи след ръкополагането за папа през 1198 г. е Инокентий III да се справи с

Тези от тях, които продължават да поддържат катарството, са отлъчени от църквата. В Средн

Когато дипломатическите опити на папа Инокентий III да сломи катарството не срещат успех и н

Поводът е намерен - убийството на папския легат Пиер дьо Кастелно? И папа Инокентий III обяв

В Албигойския кръстоносен поход са избити над 1 000 000 човека, сринати са цели селища, бога
За кръвожадността на масовите избивания, без значение на това каква е вярата на населениет
Когато го питат “Как ще разпознаем, кой са еретици?“, той казва: “Caedite eos! Novit enim Dominu
“Убивайте всички! Господ ще познае своите!“.

За същински основоположник на Инквизицията се приема папа Инокентий ІІІ, който през 1204 г.
Може да ви се стори и странно, но Инквизицията съществува до 17 век в протестантските държ

В началото на новото хилядолетие Йоан Павел II папа Йоан Павел II да поднесе официално изв
През 20 век делата на Инквизицията преминават към една от конгрегациите на Римската курия
И така, под благовидния предлог да обедини Европа в лоното на католицизма и с главна цел да
СПРАВКА НА КРЪСТОНОСНИТЕ ПОХОДИ ПО ВРЕМЕТО НА ПАПА ИНОКЕНТИЙ III:
- Четвърти кръстоносен поход (1202-1204)
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Кръстоносците обсаждат Константинопол четвъртия поход

- Албигойски кръстоносен поход (1209-1215)
Наречен по името на река Алби, наречен от някои специалисти Албигойски войни, приключили с
Един от най-кървавите и дълги походи срещу катарите, албигойците и всички свободолюбиви

Политическа карта на хора,
Окситания-Лангедок
презрително назовани еретици, хора, нежелаещи диктата на потъна
Избиват и разоряват богатите градове на Лангедог, най-богатата област в миналото и най-бедна
Тук е важно да се отбележи, че тамплиерите не участват в този поход. Те се държат настрана,
- Детският кръстоносен поход (1212 г.)

детският кръстоносен поход на френските деца през юни и втори детски кръстоносен поход на
Смята се, че избухване на стария религиозен плам довело до събиране на 50 000 деца от Франц
Тъй като предишните 4 кръстоносни похода не били успешни, плъзнал слухът, че Светите земи
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В крайна сметка нито едно от децата не достигнало Светите земи, защото тези, които не умрели

"Детски кръстоносен от
поход“,
глад по
гравюра
време от
наГюстав
пътуването,
Доре били продадени в робство. Предварителн
Между другото, по това време търговията с бели роби удря голям пик. Развиват я арабите и най

По време на първия кръстоносен поход започват гоненията срещу евреите, като целта е била да

През 1204 г. пак папа Инокентий III изразява пред краля на Франция недоволството си от практ
------------

ТОВА ЛИ Е СЪЩИЯТ ПАПА ОТ ПИСМАТА ДО ЦАР КАЛОЯН ПРЕЗ ПЕРИОДА 1199 ДО 1207 Г.?
Да, делата му нямат нищо общо с добре шлифованите и ласкаещи ухото думи.

И отново да си зададем същите въпроси:
Могъл ли е Инокентий III да приеме съществуване до границите на Латинската империя, на пътя

Възможно ли е било папа Инокентий III да допусне една страна, приютяваща и подпомагаща бог

Би ли гледал спокойно един владетел, за който интересите на страната му стоят пред Бог? А ак
Надали!

За целта, която папа Инокентий III си е поставил - световно господство на римокатолическата цъ
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- Унгарският крал Емерих

Възможно е било да е бил запознат, както се намеква в кореспонденцията му с папата, но орган

От тях можем да изградим макар и бегло образа на заклетия враг на Калоян, както самият унгар

възмущение, че Калоян е щял да бъде коронован за цар на българи и власи.

От отговорите на папата в писмата си до Емерих, обаче е съвсем ясно кой дърпа конците, кой с

Случайно или не, след няколко месеца - някъде след средата на 1205 г., цар Калоян потушава за

Според Никита Хониат веднага след голямата победа над кръстоносците през 1205 г. срещу бъ

- Възможен ли е заговор на търновските боляри начело на Борил?
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1. Един такъв заговор би получил потвърждение, ако Борил беше променил линията на българс

Second Bulgarian Empire
дъщерята
1185-11961
на Калоян с латинския император Анри (брат на Балдуин и лат

2. А това, че се разделя с първата си съпруга, вдовицата на Калоян, за да вземе латинска принц

3. Още Калоян е "прередил" на трона синовете на брат си Асен или Йоан I Асен (1186-1196), при
Възможно е Калоян и Борил да са се възцарили по обичая на сениоратното наследяване - тронъ

4. Хаосът, настъпилата суматоха и борбата за престола в Търново след убийството на Калоян, д

5. Все пак, защо му е на Борил да организира заговор за убийство, без преди това да се погрижи

6. Не е логично сам да се поставиш в ситуация, която вместо да гарантира положението ти, го по
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7. Слухът за това, че Борил е Калояновият убиец, уронил престижа му на един от равните помеж

Кой печели от един слаб държавник като Борил на българския престол и преднамерено опетне

От установяването на Борил на българския престол най-големи ползи имали латините, унгарцит

По време на управлението на Борил България губи големи части от Тракия, Източните и Западн
Въпреки, че в началото на управлението си е следвал политиката на цар Калоян ситуацията се

След победата на Борил, Стрез избягал в днешна Сърбия и се наложил над западните българск

Дори и фактът, че през втория период в управлението му той променя коренно политиката си и

Събитията, които следват подсказват, че организатор не е бил Борил. Точно обратното, Борил е

- Заговор на търновския архиепископ Василий?

1. Съществуват два смущаващи момента около личността на търновския архиепископ:
-Писмото на папа Инокентий, с което той настоява Васили да му съдейства. Става въпрос за пис
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Балдуиновата кула в Търново, не е била затвор на Балдуин I Фландърски

Писмо №35
“Писано е до (Василий), търновски архиепископ, примат на българи и власи, и той да го посъвет
ЛИБИ III Писмо №35

Няма запазен документ за отговора на Василий до папа Инокентий, поради което не можем да з

2. Но, друг един факт буди неловко подозрение – в съборния Синодник на цар Борил (1212 г.) не
В годината, когато е издаден Синодикът, Инокентий и Василий са живи, а и двамата отсъстват
Прелюбопитно и твърде странно!

3. Като примас на папа Инокентий III и римокатолическата църква търновският архиепископ Вас
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Възможен ли е бил заговор на архиепископ Василий заедно с папа Инокентий? Ако - не, то поне

- Заговор на Манастър?

Какъв би бил мотивът на Манастър да убие цар Калоян?
Сестра му не може да стане нещо повече от това, което е била тогава – българска царица. За ка

Красноречив е фактът, че след убийството на цар Калоян, Иван и Александър били спасени от
Според сведенията от Джагфар тарихи калояновият син също бил спасен от куманския войвода

Кумански воин (наричани
Витлеем
още кипчаци,
(каквото половци
и да е било
- потомци
името на
на калояновия
древните скити)
син) е11останал
век
в Рим)

Този факт показва, че верните на Калоян хора са имали доверие в куманите и ни най-малко не с
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Във връзка с въпроса къде е бил отведен Иван Асен II със своя брат, срв. И. Дуйчев, Приноси к

Относно неговото изчезване след убийството (името му повече не се споменава). Възможно е да

Манастар няма никакъв мотив за убийството на Калоян. Точно обратното - той би загубил и, как

- Участвала ли е жената на Калоян, куманката Анна (Анисия)?

(Името на царицата не е засвидетелствано в изворите. Има основания да се допуска, че с оглед

Крайно време е да дадем заслужено уважение и почит към една свята българска царица, още п

Единственото известие за съпружеския живот на българското царско семейство оставя Албери
„Той именно разправял, че съпругата на Йоаниций (Калоян), докато мъжът й се намирал на
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Цар Калоян
друго място, изпратила на латинския император Бодуен I (Балдуин Фланд
Самият Алберих пристъпва към сюжета с уговорката „не предавам потвърдени данни“.

Най-малкото, което можем да се запитаме е, на какъв език са общували? Латински, френски? К
“Нека бъдат дадени по нейна повеля да научат в училището латинско писмо, защото тук нямаме

Справка:
Най-вероятно за преводач при кореспонденцията на Калоян с папата е бил използван грък. Дуй
Сложните преводи от български на гръцки, а после от гръцки на латински, показват, че действи

И още би ли убил пленника си Калоян, поради изневяра на съпругата си, а би съхранил нейният

Константин Иречек ( въпреки, че е оспорван като достоверен историк) констатира, че разказът

Доказателства за подобно деяние няма. Много повече – няма и логика! Защото българската гос

Много по-късно един самозванец, обявил се за самия латински император Балдуин, отшелник от

Явно не става въпрос за роман на царицата с императора, а реакция на отмъстителност и кова

Гнусни са и всички подозрения за съучастие на царицата в съзаклятие за ликвидирането на ней

Историята мълчи за човешката драма зад кулисите на събитията, но наш дълг е да възстановим

Справка:
За да разберем по-добре безпочвените клевети, ще разгледаме Синодикът на Българската прав

Според средновековната норма вдовицата не е имала право на друг брак, докато не изтече пъл
Съгласно канона женитби между родственици по сватовство до VI степен, каквито са царицата
Едва ли царицата се омъжва за сестриника на покойния й съпруг под напора на лични чувства.

Макар да не е известно точно как е бил разплетен управленският възел след смъртта на цар Ка
Във Византия за подобни случаи са предвидени няколко решения, предпочитанието към някое,

За единствено законен Църквата счита първият брак, а вторият допуска по необходимост, но сл
- Византийски заговор

Едно такова твърдение има разбира се основания и потвърждения в историята. През целия тоз
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Исак II Ангел/ IsaacII Ange
на Алексий IV след възшествието му на 1 август, не може да не е довел д

Все пак вторият опит на гръцката аристокрация от Тракия се увенчава с успех и на молбата им з

Жофроа дьо Вилардуен:
„И те [ромеите] тайно взеха пратеници от всичките градове на страната и ги изпратиха при Йоан
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Исак II Ангел

воюваше: и те му известиха, че ще го обявят за император и че всички ще

През последващите две години обаче вече се оформила опозиция на гръцката аристокрация, ко

След победата над латинците и присъединяването на Тракия, гърците прекратили съюза си с К

Към 1206 г. срещу Калоян съществувала оформена вече опозиция на гръцката аристокрация, ко

Защо обаче не е бил византийски заговорът, както е общоприето да се смята? Първо - византий

Относно предположенията, че е възможно цар Калоян да е починал от естествена смърт преди

/От скелета на цар Калоян, който бе открит при разкопки през 1972 г. в търновската църква „Св

Мощите костите на цар40
Калоян
мъченици“ , разбираме, че той е бил тежко ранен в главата. Раната е б
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Бил ли е наясно цар Калоян с папските намерения? Вероятно да. И това се вижда от неговите п
ЛИБИ писмо №32 и 33 от ноември 1204 г.

И така на полето на дипломацията се изправят двама могъщи воини. Единият провежда тайните

Започва голямата игра за погубването на Калоян и България.

Кореспонденцията межди папа Инокентий ІІІ и цар Калоян
Всички писма вижте тук:http://www.promacedonia.org/libi/3/index.html

ЧАСТ ВТОРА
2. Бил ли е Калоян богомил?
Дори и да е приемал или да е харесвал богомилското учение, а всички негови действия говорят
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За Калоян е било повече от ясно, че една богомилска църква само ще утежни още повече

Патриаршеската катедрала
участта
Св.иВъзнесение
съпротивата
Господне
срещу България и особено след процеса и изгарян

За българския владетел е било важно българите да бъдат обединени от призната и силна църк

Според тази уния българската православна църква се изменяла към католическа и попадала по

При управлението на Калоян в българските църкви са пренесени мощите на много православни
Той внесъл в Търново мощите на св. Иларион Мъгленски (за тях Патриарх Евтимий през ХІV век
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Калоян е бил изключително религиозно толерантен, нещо абсолютно противоречащо на световн

За папа Инокентий III няма да е било никаква тайна, че за цар Калоян унията с католическата цъ

Искане за собствена църковна инвеститура сигурно е било разчетено много точно от дипломат и

Но също така би било обида за интелекта му да сметнем, че не е бил наясно относно преголямат

Една интересна хипотеза за връзките на цар Калоян с богомилите е вероятно неговото бягство

Кой би могъл да организира извеждането на младия брат на българските царе Асен и Петър, от
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Наивно би било да си мислим, че току-що освободила се българска държава е имала ресурсите

Но братята му Асен и Петър са имали силни поддръжници в лицето на богомилите, които вземат

ИМАЛО ЛИ Е ПАПСКИ ЗАГОВОР?

За никого не е тайна интригите, заговорите, подмолните игри и мистериозни кончини на папи и х

Най-влиятелният човек, имащ преки ползи от унищожаването на българския император Калоян,

Ако Папа Инокентий еТрябва
имал някакви
да е бил
илюзии
бесен ипапа
очаквания
Инокентий
в началото
III от този
относно
съюзКалоян
с мюсюлмани!
като предан
Тряб

Тогава за папата е било абсолютно ясно, че Калоян е трябвало да бъде отстранен. Точно за тов

БИЛИ ЛИ СА КОДИРАНИ ПАПСКИТЕ ПИСМА? СЪС СИГУРНОСТ! Самите пратеници също са п
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Папа Инокентий III. Мозайка
папатаот
), така,
старата
че много
базилика
от истинските
Свети Петър
лица и фактите на заговора ще ни у
Виж също статията: Шифър, тайни кодове и тайнописи/ Шифърът на Калоян

Всъщност още от самото начало на папската кореспонденция, в която странно НЕ са се запазили

(курсивът в писмата е за подчертаване на важността на смисъла в изреченията)

В едно от най-знаковите писма - № 23, ще видите, че във всички глави на писмото папата (5 на б

Макар, че има и заплаха към Емерих да се подчини на замисъла на папата, тя по-скоро внушава
- Писмо № 29
Преди 15 септември 1204 г. (много преди коронацията на Калоян)
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Папа Инокентий III отговаря на оплакванията на унгарския крал Емерих II относно коронясванет
откъс

„Макар наистина нашите предшественици да са се старали да обичат и да почитат с някаква осо

“Колко много апостолическият престол се е погрижил да помогне и на тебе около началото на ца

“По това да знаеш напълно сигурно, че за нас е твърде тежко всяко нападение, което се извърш

“... без да се допитаме до тебе, така внезапно за цар толкова открития ти враг, това, за да говор
Най-интересна е цитираната от Инокентий притча на Соломон от IV глава на писмото:

“...НАПРАЗНО СЕ ХВЪРЛЯ МРЕЖА ПРЕД ОЧИТЕ НА ПТИЦИТЕ („Защото напразно се простира

“Ако ли случайно се боиш да не би, след като получи короната, внезапно издигнат, да стане по-н

В пета глава на писмото папата папа Инокентий дава обещание за обезвъзмездяване на унгарск
„По същия начин би бил наказан и споменатият Йоаница, ако след получаването на короната би

--------------

Друго знаково писмо е писмото № 36. В него, освен настойчивите молби за помощ на латинския и

Снимка: Факсимиле от преписка с папа Инокентий ІІІ, съдържаща формулата - Калоян, цар на б
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- ПИСМО № 36
От 5 юни 1205 г.

Братът на император Хенри съобщава на папа Инокентий III, че българите са пленили императо

Факсимиле от препискаБалдуин
с папа Инокентий ІІІ съдържаща формулата -Калоян цар на българи и в

“После, след като господарят на власите( Калоян -бел.ред), когото и гърците извикали, но тайно

“... можете да ни се притечете на помощ. Простряни в пълно смирение в краката на ваше бащинс

“... а освен това благородния
да им окажете
мъж Н(икола)
безсъмнено
де
“ Маин
и сигурно
и Йоан Блио.
доверие
Ние
в молим
това, което
и искаме
ще съобщят
да благов
на
-----

- ПИСМО №37
В странното писмо номер 37, единственото писмо, което е толкова кратко, е отговорът на папат

- ПИСМО №38
От 11 декември 1206 г.

Папата подканя всички кръстоносци да помогнат на император Хенри във войната му с Влаха (к

Писмото, което е достигнало до нас (възможно да има и предходни), с което всъщност папа Ино
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“... константинополски император, завърши последния си ден във ВРАЖЕСКИ ЗАТВОР, начело
-------------

Писмо №39 е писано след горното папско писмо призив до всички кръстоносци за война срещу К
- Писмо №39
От 25 май 1207 г.
“ До любимия в Христа наш син Калоян светлия цар на българите

...ти бе длъжен да припишеш предоставената ти от Господ победа не на своята храброст, но по-

И тъй, макар да си се възгордял в себе си поради споменатата победа повече, отколкото трябва

И тъй, ние напомняме на твоя царска сияйност и те поощряваме в Господа, като ти поръчваме с

Инокентий ІІІ е информиран за двете специални пратеничества на българския цар през първата

И не Калоян е бил той този, който е желаел война с кръстоносците и римокатолическата църква

Из “Делата на папа Инокентий“ III CXIII

”А гореказаният Йоаница или Калоян, цар на българите и власите, отговори, че след като чул за
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Тъкан от гроба на Калоян
превземането
в църкватана
Св.
Константинопло,
Четиридесет мъченици
бил изпратил и писмо до латинците, за

Съвсем очевидно е било за цар Калоян, че тази позиция на новите владетели на Византион е пр

Имало ли е папски заговор? Всички косвени материали сочат именно това. И нека си припомним

ЧАСТ ТРЕТА
3. Кой е имал най-голяма полза от убийството на Калоян?

Нека видим, какво се случва в международен план след смъртта на Калоян и кой придобива най

- Латинската империя получава един слаб съсед в лицето на Борил. Много скоро той губи всичк
- България губи цяла Тракия, Източните и Западни Родопи, Македония, Белград и Браничево и

- Българският цар Борил, макар отначало да следва политиката на Калоян, през втория си пери

- Унгарският крал Емерих заграбва отново българските земи Белград, Браничево и Ниш
През 1213 г. Борил успява да се справи с един бунт на кумански вождове във Видинската облас
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- България все още неукрепнала има едно трудно десетилетия – разединена, изтерзана, окърва

- Католическата църква остава водеща до връщането й в лоното на православието през 1235 г.,

- Борил най-вероятно по внушение и нареждане на папа Инокентий III започва гонения за унищож
(По същото време е започнал и албигойският кръстоносен поход, свикан от папа Инокентий III 1

На 11 февруари 1211 г. Борил, следвайки съветите на папа Инокентий III, подкрепян от Църкват

Председателства самият цар, облечен в най-тържествените си одежди, и той лично води разсле

След завършване на събора по нареждане на Борил е преведен на български език гръцкият Си

Проф. Златарски
“Издадена била заповед да се изловят по цялото царство всички проповедници и по-видните при

Крал Стефан в биографията на баща си Неманя нарича Борил мъчител, „чиято душа се радва, к

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
4. Убит ли е Балдуин I Фландърски на бойното поле или е пленен? Кой е убил Балдуин?

Въпреки съмненията, че Балдуин е бил убит на бойното поле, писмото на Калоян до папата и Ан

Със сигурност Балдуин не е бил убит на бойното поле, бил е пленен и вероятно това пленничест

1. Изчаква се около една година докато Анри е провъзгласен за император на мястото на брат с

Братът на Балдуин

IФ

ландърски – Анри е заел
moderator
латинския
imperii”
престол т.е
след
бил
пл
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2. Писмото на Калоян до папата

Тъй като самото писмо на Калоян до папата липсва, единственото достоверно сведение, което

намираме е от попълнената на липсващите писма папска кореспонденция. (ЛИБИ т III Делата на

“... обаче той не може да освободи казания император по негов съвет и по поръка на върховния

Един кратък, сдържан отговор, който може да означава много неща, включително и изненада, н
Реакцията към съобщението явно не е била бурна, съпроводена с клетви и обиди към българск

Какви биха били политическите изгоди за Калоян от една екзекуция? Никаква! Риск от скъсван
Калоян не би спечелил нищо с убийството на Балдуин, освен това и не би се посрамил пред

Печат на Балдуин Фландърски
съгражданите си с едно такова унизяващо го убийство на вързан мъж.

Но тогава остава мистерията – възможно ли е да е било Балдуин да е отровен... дори отвлечен
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ЧАСТ ПЕТА

5. С каква цел е бил държан
С цел откуп?
в пленСимператор
цел заменянето
Балдуин
му срещу
I Фландърски?
връщане на български земи ? Ка

земи с унгарския крал Емерих II?

Един от най-интересните въпроси е защо Калоян е държал в плен латинския император Бо

Надали българският цар е целял да убие зпленения Балдуин в затвора.

Историята и животът на Калоян доказват, че българският владетел е бил изключително обмисл

Дори и да приемем, че е искал да покаже на българите пленения император, за да докаже прев
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Малка е вероятносттаИмаме
Калоян
пример
да е искал
с взетия
откуп.
заложник Мануил Камица, протостратор на визан

За това говори и фактът, че Балдуин е бил свободен да се разхожда из Търново и с него са се о

Забележителното в това писмо е, че Анри доказва, че е имало и други високопоставени пленниц

ЛИБИ тIII Писмо № 36 от 5 юни 1205г.

“ Наистина ние не знаем кой са били заловени, кои убити. Все пак ние научихме от най-сигурни н

Има и някои интересни въпроси относно взаимоотношенията на Калоян с представителите на Ла

Тъй като някои съвременни автори допускат контакти между българските богомили и тамплиер

Дори и малкото запазени документи от онова славно време на царуването на император Калоян
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Имало ли е папски заговор насочен да унищожи българския император Калоян? Със сигур

Световно признание за император Калоян
Средновековната българска империя през 1930 г. в Лондон излиза книгата на известния англий

България при Калоян империя.

Английският византолог Доналд Никъл окачествява император Калоян като приемник на цар-Си

По-късно по повод завладяването на Цариград в 1204 г по повод завладяването на Цариград в 1
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Безусловно император Калоян се наложил сред целия православен свят като най-могъщ владет
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M. Boyo

Мнение от форумите:

Sanya Velichkova Gök:

Години наред ни разказват, че Калоян идва от гръцки „Кали Ян”т.е. Хубавия Иван. Това е поред

Католическата Църква възниква и функционира до ден днешен като търговско дружество и най

Няма как да не ни прави впечатление, че „богатият Запад” е католически, а „бедният Изток” е пр
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