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Историята със своята безпристрасност се стреми да подрежда всички значителни

събития на миналото в логическа последователност. Там, в света на сенките, всеки военачалник

През 1196 г. е убит цар Петър – брат на Иван Асен Първи и заедно с него освободител на Бълга

най-великите си владетели, известен с името Калоян (хубавият Иван). Непримирим враг на гърц

С желязна ръка Калоян усмирил болярите и гарантирал тила си, като се оженил за куманка. Ср
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през България към Цариград.

Идеен вдъхновител и организатор на похода е папа Инокентий Трети, военен ръководител - мар

Несметните богатства на византийската столица далеч по-силно привличат хитрия и пресметлив

дож от съмнителните райски блаженства, които ще му донесе борбата за освобождението на Б

Скритата цел на кръстоносния поход е да се осъществи старата мечта на германските императо
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Разгромът на Византия означава разгром и унищожаване и на всички държави на Балканския п

Дори за съвременния изследовател, който разполага с много документи и сведения, все пак не е

Калоян, за да разбере това, което до последния момент остава тайна и за самите кръстоносци –

Българският владетел разбира, че отново започва двубоя между католическата и православнат

По време на втората обсада на Цариград Калоян предлага на рицарите военен съюз против Виз

За император на новата Латинска империя е избран фландърският граф Бодуен, познат на изто
Най-напред императорът се заема да покори всички византийски земи. Когато той обикаля из
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Тракия, Калоян за втори път прави опит за споразумение. И сега обаче получава надменен отка

Балдуин се отнася с пренебрежение не само към българите, но и към ромейските благородници
Калоян се завръща в Търново и търпеливо чака пристигането на папския пратеник.

На 12 април 1204 г. кръстоносците превземат Цариград, като го подлагат на грабеж, какъвто ня

В Домотика се разпореждал жестокият граф Хуто дьо Сен Пол. Рицарят можел да убие българ
Калоян разбрал, че с тези хора, не може да се говори на друг език, освен с езика на меча. Той

надмогнал себе си и сключил военен съюз с византийците – общата омраза, общата опасност, о
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Папата, който досега е протакал преговорите с Калоян, изведнъж се разбързва - "христовите в

На 8 ноември 1204 година кардинал Лъв тържествено коронясва българския владетел.
Kардинал Лъв миропомазва със специално изпратеното от папата свето миро Калоян за Крал (п

Въпреки това в официалната си благодарност към папата Калоян благодари за изпратената им
Папата така и не се противопоставя енергично по този въпрос. В основанието си за коронясване

Най-сетне Калоян изтръгва от папата онова, което му е нужно - международно признание в хри

писмо Калоян сам се нарича "Цар". А царската титла е равнозначна на императорската...
В същото писмо той съобщава на римския първосвещеник:

" Пиша ви също и за маджарина, че царството ми няма никаква общност на областите или някакв
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работа с него, нито му вредя; напротив, той ме не зачита и вреди на областите на царството ми.

...Относно латинците, които навлязоха в Цариград, аз пиша на Ваше светейшество да им съобщи

И така - предупреждението е направено. Сила и решителност се чувствуват в думите на Калоян.

Ромеите от Тракия сами потърсват Калоян. За тях маршалът на Шампания и Романия Жофруа д
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Валардуен пише в хрониката си:
" И взеха тайно свои пратеници от всички градове на страната и ги пратиха при Йоанис...,който
Никита Акоминат допълня:

" Той...заповядал на дошлите при него ромеи да се завърнат в родните си места и да причинят с

Така завършва 1204 година.
Началото на новата година е време за последни приготовления срещу латинците.

На 14 април 1205 г. армията на Калоян се среща с армията на 4-ия кръстоносен поход край Одр
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католичеството с православието, франко-немците – със славяните. В тази битка Западът е разг

Българската армия като ветрило се разгръща на юг от Стара планина в две посоки: към Царигр

През юни 1207 г., някъде из Родопа, в теснините около Месинопол, пада пронизан от българска
Цар Калоян остава в българската история като велик пример на владетел, единен с народа си,

преследващ неуморно големите цели на държавата. По време, когато непоносимият феодален

Почти 400 години след Борис Калоян ще разбере двойните стандарти на западния свят и на като

Оттогава България ще попадне в черния списък на “лошите страни” за Запада и отмъстителните
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Поразителната вест за разгрома на латинската рицарска армия се разнася бързо из Европа. Дъ

Англия, Франция, Германия и Италия се разказват ужасяващи подробности за неочакваната вое

По повод най-големия разгром, от който кръстоносците не успяват да се възстановят, и което сл
Робер дьо Клари, пише : “Загина цветът на латинското рицарство в този бой”!

А маршал Жофруа дьо Вилардуен, отговарящ за охраната на лагера откъм града, отделя следни
“...Този бой продължил дълго време. Имаше някои, които се справиха блестящо, и имаше някои,
Уви! Колко пълна бе нашата загуба! Там бяха изгубени епископ Петер от Витлеем, и Стефан от

Перш, брат на граф Жофруа, и Рено от Монтмирал, брат на графа на Невер, и Матийо от Валин
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Именно от тогава французите са ни намразили. Смятат, че сме ги опозорили. И непрекъснато се

Французите си отмъстиха за това унижение дори след седем века - подписването на мирния дог

Ньойският договор

Ньойският договор е договор между България и страните от Антантата, поставил край на участ

Ньойския договор е подписан именно в сградата на общината на парижкото предградие Ньой, б

В тържествената зала, под парадния портрет на гравюрата на Гюстав Доре от неговия цикъл г

време на преговорите е било казано достатъчно ясно, че този договор ще бъде отмъщение зара
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Когато се подписва договора, при който България бива орязана на парчета един френски граф

/ Има твърдения, че графиня дьо Ньой всъщност била потомка на светородната династия на кня

Високомерните представители на Франция тържествуваха. Днес те се смятаха за победители! З

И все пак големите държавници и военачалници, даже след столетия и хилядолетия, успяват да
Бихме могли да отговорим само с две думи: България съществува!

Ако имахме политици като Калоян, Симеон, Иван II Асен ... и се беше се осъществил докрай поли

А в новите условия каквото са за Русия Проливите, заради които България на Балканите беше с

Без това България винаги ще си остане една осакатена и ограничена страна. Черно море е вътр
Оцеляхме, защото големите победи и големите имена от миналото винаги бяха с нас.

Накрая нека да помним - омразата е лош съветник, в политиката няма приятелство, единственит

Какво е станало с Император Бодуен

Цар Калоян отказва да преговаря и отхвърля молбите на многобройните пратеничества, даже о

Така Латинския император Бодуен умира безславно в крепостта на българските владетели - Цар

Легената разпространявала се още в средновековието гласи, че са се отнасяли към него, като к

Тука продължението има на легендата има два основни варианта, породили са се от анекдотич
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Калоян, която се била влюбила в красивия пленен император и се опитва да му помогне да избяг

Дали е имало изневяра, или е било само платонична любов не се знае. Каквото и да е, но Цар Ка

В другия вариант, разказан от латински трубадурни разкази, в тях се възпяват красотата и благ

Какво представлява за французите император Бодуен Фландърски, ясно показва митологизира
Императора е бил млад, силен, богат, смел и много красив - идеала за рицар. Трубадури
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съчиняват песни за пленения император и разнасят историята по всички замъци из Европа.

Историята на разбитата кръстоностна армия, смятана дотогава за непобедима, за погубеният "ц

Покрай станалия най-известен такъв случай, се е вдигнал голям шум през 13 век в Европа. Пред

измамника представящ се за завърналия се от плен император, за кратко време полагат клетва

Мнимия Бодуен щедро раздавал титли и обещания. Също така предявява претенция да му се "въ
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Наложило се на Бодуен да подкрепи претенцията си и да отговори на няколко въпроси. Първот

Абсолютно неподобаващо за владетел на Латинската империя - стоящ по титла над френския кр

Та мнимия Бодуен, е трябвало да отговаря на зададени въпроси за известни събития от минало

Естествено се заплита и не може на много от въпросите да "намери" правилния отговор. Накрая

след молба да се оттегли и да си припомни отговорите, си признава измамата и моли за прошка

Живял през следващите години в разни краища на Европа и препитавал се със сладкодумни раз

Според друга легенда свети Димитър убил Калояна по съвсем друга причина: понеже Балдуин

14 / 20

ydara.com

М. Боуо
www.ydara.com
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Валентин Иванов - atil
http://atil.blog.bg/history

Иван Йонков
http://gepard96.blog.bg/history

1)Бронзовите конници.София.Народна младеж.1968 г.(под научната редакция на акад.Александ
2)Христоматия по история на средните векове.Народна просвета.София.1976 г.

3) Сборник с исторически летописи Джагфар тарихи.Оренбург.1994г.изд.на в-к Болгар иле.(под

-------------------Справка:
Четвъртият кръстоносен поход е военна кампания от 1202-1204 година, един от кръстоносните

Първоначално кръстоносците си поставят за цел завземането на контролирания от мюсюлманит

Условия на Ньойският договор
Териториални промени
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Според договора България трябва да предаде на Кралството на сърби, хървати и словенци

Западните покрайнини - села в Кулско, областите около Босилеград, Цариброд и Струмица. Ант

Безпомощността на българската държава се използва безмилостно от нейните тогавашни съсед

През лятото на 1919 г. Белград изпраща мемоар до френския премиер Жорж Клемансо, където

Гърция проявява претенции за Западна Тракия, въпреки че шест години по-рано, през 1913 г. д

Румъния присъединява Южна Добруджа, въпреки противоречия между великите сили, но стра

Разнообразното население на Балканите става база за фалшифициране или преувеличаване
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числеността на дадена група. Възниква пазар за купуване на мнения на "независими" чуждестр
Военни клаузи

България няма право да притежава модерни военни технологии, флот и авиация, а задължител

За сравнение през 2009 г. армията на България има състав от 32 000 души, като след 2011 г. се
Репарации

Репарациите, които България трябва да изплати на съюзниците според Ньойския договор, са в

Те трябва да се изплащат на шестмесечни вноски на Репарационната комисия, създадена с Верс

Първото плащане трябва да бъде направено на 1 юли 1920 година, а последното — на 1 януари
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През първите две години лихвата върху репарациите е 2%, а през следващите години - 5%.

В сумата на репарациите са включени и евентуални финансови претенции към България от стра

Освен паричните репарации, изплащани на Репарационната комисия, България трябва да компе

Вид
Бикове

Гърция

Румъния
15

Сръбско-хърватско-словенск
Общо
60
50

Млечни крави

1 500

6 000

6 000

Коне

2 250

5 250

5 000

Мулета

450

1 050

1 000

Волове

1 800

3 400

4 000

Овце

6 000

15 000

12 000

18 / 20

ydara.com

Верни ли са слуховете за убийството на Балдуин и Калоян? Разберете тук:

Какво се крие зад убийството на &nbsp;българския император Калоян

Статията е предназначена единствено www.ydara.com
M.Boyo
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