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Обем на дисертацията:  

 Дисертационният труд е изграден от увод, три отделни глави, 

заключение, библиография и приложение. Първата глава е разделена на 9 

подглави; втората – на 3; третата – на 9. Заедно с библиографските 

списъци на използваните извори и научна литература трудът се стои от 312 

страници плюс 98 страници приложения.  

 
  
 

Цели на изследването:  

 
 Интересът към Северните кръстоносни походи в Балтика като част 

от общото кръстоносно движение е засилен през последните няколко 

десетилетия и е традиционен за скандинавската, германската и руската 

историографски школи. По отношение обаче на духовната, визуалната и 

менталната култура за разглеждания период изследванията все още не са 

изчерпали тематичния обхват и дори има липсващи звена. 

Малкият брой на англоезични монографии и статии, посветени на 

германските ордени, регионализира отчасти Прибалтийската история в 

една относително ограничена историографска традиция, обхващаща само 

страните от Балтика. Руската историческа традиция доскоро разглеждаше 

твърде едностранно развитието на Прибалтика, поради това че то е част от 

собственото й наследство.  

При направения преглед на изворите и научната литература се 

установи, че в тях липсват определени страни по въпросите на 

менталността на населението в Прибалтика през ХІІ–ХІІІ в. Нещо повече, 

дадени фрагменти от изворите, най-вече от хрониките, рядко се използват 

или споменават от съвременните изследователите на периода, като 

например тези свързани с представата за “другите”. В българската и дори 

в световната историографска традиция липсва цялостно фундаментално 

проучване по въпросите за представата за “другите” в Прибалтика за 

обхванатия от автора период.  
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Цел на работата е реконструкция на самосъзнанието както на 

германските военномонашески ордени, така и на техните противници 

(като за посочения времеви обхват по-голямата част от тях са езичници) и 

базираната върху това самосъзнание представа на всяка от двете основни 

страни за “другите”.  

Обект в изследването са създадените от Ордена писмени и 

неписмени източници, чрез които предметът на изследване –

самосъзнание на ордените и представата за “другите” – се реконструира и 

представя.                 

Задачи на изследването. Достигането на поставените цели изисква 

решаването на следните изследователски задачи:  

- Семантичен анализ на различните групи основни писмени 

паметници за германските ордени с оглед разкриване значението на 

сведенията от писмените и неписмените паметници и реконструиране на 

представата за “другите”;  

- Иконографски анализ на най-често използваните от ордените 

мотиви на базата на неписмения материал с оглед изследване на 

менталността и виждането за “другите”. 

 
 

 

Увод 

Уводът запознава освен с целите, предмета и обекта на изследване в 

дисертацията, също и с хронологичните и географските рамки на темата.  

Времевата рамка обхваща периода от първата мисия в Ливония на 

епископ Майнхард (1186–1196) до края на ХІІІ век. За територията на 

Прусия хронологическият обхват е от 1230 г. (навлизането на Тевтонския 

орден в Прусия) до 1283 г. Разбира се, при изследване на менталността на 

ордените и местното население е необходимо да се приложат и някои по-

ранни или по-късни изворови данни, за да се получи пълнота при 
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решаването на задачите и постигането на целите на дисертационната 

работа. 

Посочва се необходимостта и актуалността на една такава тема в 

съвременната историография. Аргументират се и причините за 

изграждането на труда именно в тази структура. Според автора 

представата за “другите” в Прибалтика през ХІІ–ХІІІ в. е важна и 

интегрална част от Северните кръстоносни походи, която се вписва в 

изследователската насока за разглеждане на отношенията на “ние” и 

“другите” през Средновековието. 

Отделните части на дисертацията я правят на пръв поглед 

фрагментарна, но това се налага поради множеството въпроси, които 

предполага разработването на темата. Изследването на представата за 

“другите”, самовъзприемането на Ордена, неговата идеология и култура 

изисква наличието на редица подглави, към които трябва да се добави и 

представянето на историята на Ордена като цяло.  

 

 

Първа глава: ПРИБАЛТИКА И КРЪСТОНОСНИТЕ ПОХОДИ 

В ХІІ–ХІІІ ВЕК 

 

Първата глава е структурно разделена на девет части: “Източници и 

изворова база”, “Историография и изследователски подходи към темата”, 

“Основаване и развитие на Тевтонския орден (до 1291 г.)”, “Структура и 

висши длъжности в Тевтонския орден”, “Климатични условия”, 

“Северните кръстоносни походи и Прибалтика в края на ХІІ в.”, “Причини 

за провеждането на Северните кръстоносни походи”, “Участниците” и 

“Населението на Прибалтика”. 

Авторът използва голям брой наративни и документални извори, 

както и т.нар. “образни източници”, които за първи път се разглеждат като 

такива в българската историография. Наративните могат да се разделят на 
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западни (латински, старогермански, средногорнонемски) и източни 

(старославянски, арабски). Най-важните от тях са представени с кратки 

бележки относно времето, мястото и причините за съставянето им. Сред 

основните използвани хроники са тези на: Петър от Дусбург (с превода му 

от Николаус фон Йерошин на средногорнонемски език), Хайнрих 

Латвийски, Херман Вартберг, Ливонската римувана хроника и др.  

 “Образните” или художествено-изобразителните източници, както и 

различни художествени произведения и архитектурни паметници на 

епохата, отразяват пряко идеологията и представата на ордените за 

“другите”. Тук се включват хералдични, нумизматични, сфрагистични 

(восъчните печати на различните видове служители на Ордена) паметници, 

както и миниатюрно (илюстрации в кодексите) и монументално изкуство 

(витражи, скулптури и живопис). 

В отделна глава авторът проследява съществуващата историография 

и основни изследователски центрове за германските ордени. Всъщност 

темата за представата за “другите” (от гледна точка на жителите, 

населяващи територията на Прибалтика) с така оформено заглавие досега 

не е изследвана цялостно, съществуват само няколко статии със сходна 

проблематика.  

Разгледана е историята на Тевтонския орден в Светите земи, 

причината за неговото създаване по време на обсадата на Акра през 1190 г. 

и неговото военизиране през 1198/1199 г. От основни извори за тези 

събития (Narratio de primоrdiis Theutonici) научаваме, че Тевтонският 

орден израства от една полева болница. Впоследствие с помощта на 

имперския нобилитет се издига до един от трите “международно” 

признати военномонашески ордени (наравно с хоспиталиерите и 

тамплиерите, без никога да разполага с техния икономически ресурс). 

Финална точка във военизирането на хоспиталния орден се слага с булата 

от 19 февруари 1199 г. на папа Инокентий ІІІ, която утвърждава промяната 

на така изградения орден в рицарско-духовен.  
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Подкрепата на Ордена идва от всички социални групи в империята, 

като всяка от тях вижда в това различни предимства. За императорите 

Щауфени подкрепата на Тевтонския орден е елемент от техните по-

обширни усилия за увеличаване на влиянието в Леванта. За период от 7 

години императорите организират два големи похода в Източното 

Средиземноморие, по време на които владетелите на Киликийска Армения 

и Кипър дават васална клетва към Хайнрих VІ. Като имаме предвид, че 

кралят на Кипър е и крал на Йерусалим, може да си представим колко 

много нараства влиянието на империята в Леванта. За християните в 

Леванта сюзеренитетът на императорите води до възможността да се 

разчита на най-голямата политическа и военна организация в християнския 

свят. От друга страна, за императорите на Свещената римска империя това 

е възможност за следване на легендарния пример на Карл Велики като 

защитник на Йерусалим. 

Тевтонските рицари получават много дарения като отплата за техните 

грижи. Сред дарителите се отличават групите на: поклонници, пътували в 

Латинския Изток, които имат личен опит от срещите си с Ордена; вярващи, 

които не са ходили лично на Изток, но са чували от връщащите се 

пилигрими за набожната работа на тевтонските рицари. Това е видимо от 

славата на Ордена през ХІІІ в., която е отразена в епическите поеми “Wolf 

Dietrich” и “Die Kreuz fahrt des Landgrafen Ludwigs des Frommen Thüringen”.  

Авторът проследява накратко и “Трансилванският план” на 

Тевтонският орден, целящ неговото въвличане в защита на границите на 

европейското католическо пространство от степните езически народи. 

През 1211 г. унгарският крал Андраш ІІ (1205–1235) предлага на 

тевтонските рицари земя в Югоизточна Трансилвания, наречена 

Бурценланд, със задачата да я защитават от езическия кумански народ. 

Въпреки че Орденът изгражда 5 крепости и заселва многобройни 

германски колонисти, бързо влошава отношенията си с унгарския 

нобилитет и през 1225 г. е експулсиран от Унгария. Вероятно основният 
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проблем между Андраш ІІ и братството е построяването на каменните 

крепости, каквито дотогава са в прерогативите само на кралската власт. 

Орденът не възприема дървените укрепления за подходящи защитни 

съоръжения и благодарение на богатия си строителен опит от Светите земи 

бързо изгражда здрави защитни съоръжения. Редица изследователи смятат, 

че това е първият проект на Ордена за създаване на собствено 

териториално владение, но авторът е на мнение, че това е неподходящ все 

още термин за този период. 

Включени са и основните направления в политиката на Великия 

магистър Херман фон Залца (1209/1210–20 март 1239). Не е ясно кога той за 

първи път се среща с император Фридрих ІІ. През 1216 г. императорът е 

спечелен от честността на Херман и дарява Тевтонския орден с имоти в 

Бриндизи. От тази година до края на живота на Великия магистър те 

остават близки приятели. През 1225 г. Фридрих ІІ се оженва за Изабел 

Бриен, принцеса на Йерусалим, и става регент на кралството. Херман фон 

Залца присъства на сватбеното тържество и използва възможността да 

накара Фридрих ІІ през януари 1226 г. да издаде документ, в който взима 

под специална закрила Ордена, братята и собствеността им в 

Йерусалимското кралство.  

В следващите подглави (от 1.5 до 1.9) се проследяват основните 

причини, довели до началото на Северните кръстоносни походи; основните 

участници в тях и племената противници на тези походи. 

Подчертава се основната причина за по-късното налагане на 

западноевропейските културни и политически ценности в Прибалтика, а 

именно, че климатичният фактор води до по-кратък период на вегетация 

и по-лошо качество на реколтата в сравнение с по-южните райони. Оттук 

следва и по-трудното добиване на излишък за задоволяване на по-голяма 

група, което от своя страна да е предпоставка за създаването на държавност. 

Освен това възможността за забогатяване чрез експлоатация на селските 

общности е ограничена и поради факта, че основна икономическа роля в 
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балтийската зона играе използването на морски и водни ресурси, а не 

земеделието. Едрите владетели тук са собственици на водни стопанства по 

бреговете на реките, езерата и морето. 

Като цяло географският фактор води до видимо усложняване на 

обществения и социален живот в Прибалтика, което се вижда от 

консерватизма в областта на политическата и социална система, 

включително и религиозния живот.  

Основните племена, населяващи Балтика могат да се разделят според 

езиковите си различия на четири групи: нори (германи), славяни, балти и 

угро-фини. Първите две групи са напълно християнизирани до края на ХІІ 

в. и активно участват в покръстването на последните две през ХІІІ в. Като 

отделни племена се посочват: западнобалтийската езикова група на 

прусите, скаловците, ятвягите, галиндите, курландците и 

източнобалтийската група на самогитите, аукщайтите, литовците, 

семигалите, селоните и летгалите; както и редица други като угро-финските 

ести и ливи.  

 

Втора глава. НАВЛИЗАНЕ НА ГЕРМАНСКИТЕ ОРДЕНИ В  

ПРИБАЛТИКА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОРДЕНЩААТ 

 

Втора глава разглежда историческия процес на създаването на 

Орденщаат в Прибалтика през ХІІІ в. (за Ливония още от края на ХІІ в.), 

завладяването и усвояването й; изграждането на орденската структура и 

хронология на основните събития. Периодизацията в подглавата за 

Ливония е изградена на хронологичен принцип, базиран на управлението 

на епископите, мисията на папските легати и навлизането на Тевтонския 

орден в Ливония. В посветените на Прусия части се следва хронологията 

на пруските “вероотстъпничества” (въстания). Последната трета подглава 

обобщава развитието на Ордена през ХІV–ХVІ в. 
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През 80-те години на ХІІ в. най-голямата сила в Балтика е Датското 

кралство, което има сериозни намерения да контролира цялото крайбрежие 

на Балтийско море. Въстанието на подчинените му славяни в Померания 

не позволява на кралството да проведе поход по река Даугава, за да 

довърши завладяването на цялото море. От  тази ситуация се възползват 

търговските градове в Северна Германия, които осъществяват морската 

връзка с устието на реката. Контролът на устието на река Даугава и 

съответно на търговския път към Псков и Новгород дава контрол не само 

на търговията в Прибалтика, но и на целия северноевропейски търговски 

транзитен поток. 

 

Епископ Майнхард (1186–1196). За историята на Ливония, нейното 

покръстване и изграждане, основен извор е Хайнрих Латвийски и неговата 

Ливонска хроника. Първият епископ е Майнхард, августински монах от 

манастира Зегеберг в Холщайн. Той се присъединява към група търговци 

от Любек, които искат да достигнат до богатствата на руските княжества, 

като по този начин избегнат посредничеството на Висби. Преди да започне 

своята мисия през 1184 г. Майнхард иска разрешение от полоцкия княз за 

провеждане на проповед сред езическите племена. През 1186 г. монахът е 

посветен в епископски сан от бременския епископ Хартвиг ІІ. 

 

Епископ Бертолд (1196–1198). Наследникът на първия епископ 

Майнхард е Бертолд, цистерциански монах, игумен на Локум, потомък на 

министериалски род от Долна Саксония, изпратен от архиепископа на 

Бремен Хартвиг ІІ с папско одобрение. Епископът опитва да развие 

активна дейност в Ливония, но е убит през 1198 г. в едно от сраженията с 

ливите.  

 

 Епископ Алберт І (1199–1229). Третият епископ на Ливония 

Алберт І разработва подробен план за покръстването и завладяването на 
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балтийските племена, чието изпълнение води до пълна промяна на 

политическата, социалната и демографска карта на Прибалтика.  

Алберт ясно разбира, че трябва да се справя не само с утвърждаване 

на християнството сред племената на Прибалтика, но и най-вече трябва да 

лавира между политическия и религиозния елит на Северна Европа. 

Благодарение на папската благословия кръстоносните походи в Ливония се 

приравняват с тези в Светите земи, а с подкрепата на германския 

император епископът успява да събере винаги свежи кръстоносни сили от 

държавите в Северна Европа. Успехът му на мисията му се дължи и на 

враждебните взаимоотношения между коренните балтийски племена. Но 

този успех би бил по-голям, ако нямаше противоречия в християнския 

лагер – между рижкия епископ, мечоносците, датчаните, папските легати и 

т.н. Курията често служи като последна инстанция в споровете в и извън 

Ливонската конфедерация. Като любопитен факт може да се отбележи, че 

границата на Ливония и Новгородската аристократична република, 

установена с договор от 1224 г., въпреки многократните опити през ХІІІ в. 

да бъде променена, почти напълно съвпада в днешно време с границите 

между Руската федерация и съответните държави от Прибалтика. 

По документи от ХV в. се приема, че Алберт произхожда от рода 

Буксхьовден, а по майчина линия е родственик на архиепископа на Бремен 

Хартвиг ІІ. Вероятно той е посветен в епископски чин през пролетта на 

1199 г. 

През 1200 г. Алберт І се отправя в Ливония със събраната 

кръстоносна армия от 23 кораба. На следващата година поставя началото на 

нова епископия и бъдещия град Рига.   

 

Създаване на Ордена на мечоносците (1202 г.). Според Хайнрих 

Латвийски, през 1202 г. по препоръката на епископ Алберт І 

цистерцианският монах Теодорих създава военномонашески орден. Важна 

информация за създаването на Ордена на мечоносците черпим и от була на 
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папа Инокентий ІІІ (1198–1216) от 12 октомври 1204 г. към бременската 

църква, в която се посочва, че заслугата за създаване на ордена е на 

епископ Алберт и още, че орденът е организиран по образеца на 

тамплиерите. 

Нуждата от създаването на такъв орден е същата, която предизвиква 

появата и на останалите военномонашески ордени в различните части на 

католическия свят, а именно, че по-голяма част от кръстоносците, след 

изтичане на времето на техния кръстоносен обет, се завръщат от Ливония 

преди началото на зимата, а по-рядко остават там и през тази част от 

годината. Промеждутъкът между два кръстоносни похода е най-

подходящото време за местните племена да организират атаките си над 

християните.  

Военните успехи на ордена довеждат до големи териториални 

придобивки в Прибалтика (днешна Латвия и Естония), но те са 

съпътствани с чести кризи в отношенията между църковните 

представители (в лицето на епископите на Ливония и архиепископите на 

Рига). Тези противоречия са наследени от Тевтонския орден след 

сливането им с мечоносците на 12 май 1337 г.  

Освен официалното название Fratres miliciae Christi съществуват и 

други: milites Dei и Gottes Ritter, а в руските източници са известни като 

Божье дворяне. Названието на ордена е поради неговия отличителен знак – 

червен кръст от лявата страна на плаща, а под него меч с острието надолу. 

През 1210 г. папата потвърждава правото на ордена да получи една трета от 

всички завладени земи в Ливония. Освен братята рицари други членове са: 

братята свещеници и братята служители (die dienende Brüder). 

В първото десетилетие на ХІІІ в. са покорени ливите, а до средата на 

30-те години и естите, чиито земи са разделени между датския крал 

(Северна Естония) и Орденът на мечоносците и другите епископи в 

Ливония (Южна Естония).   

Част от основните военни и политически събития в Ливония са: 
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 - През 1218 г. новгородският княз Всеволод Мстиславович подготвя 

голяма организирана офанзива срещу Рига. При нея е обсадена от русите с 

16 000 войска за 2 седмици главната квартира на Ордена на мечоносците – 

Венден. Без необходимата обсадна техника те не успяват да превземат 

крепостта и се оттеглят; 

- Междувременно продължава борбата между епископа и 

мечоносците за търсене на покровители в светските и духовните среди. 

Поради тази причина през 1222 г. император Фридрих ІІ Хоенщауфен 

признава на ордена правата да владее териториите извън ливонската 

епископия. Папският легат Вилхелм от Модена в края на 1225 г. и 

началото на 1226 г. урежда споровете между епископа и мечоносците; 

- Мисията на Балдуин от Ална (1230–1233) води до остро 

конфротиране на мечоносците с папският легат. Политиката на легата 

влиза в противоречие с желанието и практиката на много от политическите 

сили в Прибалтика и особено със силните мечоносци. 

 

Битката при Сауле 1236 г. Според редица изследователи 

финансовите проблеми карат мечоносците непрекъсното да търсят все 

нови и нови територии за завладяване с цел увеличаване на техните 

доходи. Атака на изток към руските княжества е задача, която надхвърля 

техните възможности. По-перспективни изглеждат Курландия и Семигалия 

на юг, срещу които е възможно образуването на коалиция с помощта на 

Тевтонския орден (Прусия), руските и полските князе.  

През 1236 г. армия от 2000 кръстоносци пристигат в Рига, търсейки 

сражение с литовците. Магистър Фолквин събира всички налични 

контингенти на мечоносците. На 22 септември 1236 г. според един от 

основните източници за битката – Ливонската римувана хроника, 

кръстоносците се уплашват от огромния брой литовски воини и отстъпват 

без ред, а саможертвата на магистъра на мечоносците и неговите 

приближени позволява на малцина да се спасят. Според НІЛ  
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(Новгородската Първа Летопис) на всеки 10 човека от псковския отряд 

един се завръща. Заедно с магистър Фолквин загиват между 50 и 60 от 

братята рицари, с което е унищожена голяма част от състава на ордена. 

Поради това поражение мечоносците се обединяват на следващата година 

с Тевтонския орден. 

През 1238 г. папският легат Вилхелм от Модена назначава нови 

епископи в епархиите на Йозел–Вик и Курландия и успява да накара 

Тевтонският орден и епископа на Йозел–Вик да се споразумеят, че 

Орденът ще притежава ¼ от Вик. 

Тевтонският орден отдава необходимото значение на международната 

политика и поради настояване на папската страна (Григорий ІХ, 1227–1241) 

през 1238 г. с договора от Стенсби признава правото на Дания да владее 

Северна Естония – областите Харин, Вирланд и Ватланд (Harrien, Wierland, 

Watland). Но Средна Северна Естония (областта Ярвиа, Jarwia, Jarven) 

остава под властта на Ордена без правото да строи крепости, сключен е и 

военен съюз за бъдещи съвместни действия срещу езичниците и 

православните и разделяне на земите им. При евентуалните бъдещи 

завоевания Тевтонският орден ще получи една трета от тях. 

Ливонски кръстоносен поход (1240–1242 г.). Според НІЛ през 

лятото на 1240 г. флотилия от шведски, норвежки, суомски и емски кораби 

и контингенти навлиза в устието на река Нева. На 15 юли след тежка битка 

новгородският княз Александър Невски успява да ги откаже от плановете 

им за покръстване на финскоезичното население.  

През септември 1240 г. епископът на Дорпат с контингенти от 

естонските гарнизони на Тевтонския орден завладяват Псков и поставят 

двама фогти за негови управители. През зимата на 1240–1241 г. построяват 

крепост в Копорието на територията на племето води, близо до Новгород. 

Тевтонците напускат Водската земя през лятото на 1241 г., а от Псков са 

принудени да се оттеглят през март 1242 г. от княз Александър 

Ярославович, който ги разбива на 5 април на бреговете на Чудското езеро. 
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 Прусия. Първите мисионери. В подглавата се посочват първите 

мисионерски опити за покръстване на Прусия, които започват още от Х в. 

Първите сведения, които имаме са за разпространение на християнството 

през 70-те г. на същия век, инициирано от полски владетели. Гал Аноним 

съобщава, че княз Болеслав Храбри (992–1025) упорито иска да покръсти 

прусите, но неговите опити винаги завършвали с неуспех. 

През 997 г. на пруското крайбрежие акостира чешкият епископ св. 

Адалберт (чеш. Войцех). Още в началото прусите посрещат враждебно 

епископа и го изгонват, а когато въпреки предупреждението той се 

завръща със своите спътници, те го убиват в Самбия през април 997 г. 

поради опасения, че неговото присъствие ще донесе безплодие и липса на 

урожай за прусите.  

Стратегията на Тевтонския орден за завладяване на пруските 

племена е добре подготвена, базира се на добре развитата военна 

организация на Ордена и включва защитата на всяка завладяна територия 

чрез замъци и крепости, построени от завладените вече пруси. Заедно с 

това тези опорни пунктове стават и основа на градския живот, който се 

изгражда благодарение на германската колонизация. В някои райони 

германски благородници получават феодални имения. Оттук, от тези 

добре укрепени центрове се подчиняват заобикалящите ги територии, а 

местното население става част от пруската милиция. В кръстоносните 

армии главна роля играят доминикански свещеници, които извършват 

покръстването на прусите според условията на мирните договори. Като 

основна точка на този план се поставя усвояването на десния бряг на река 

Висла от Кулм до лагуната Фришес Хаф. Благодарение на това операцията 

би имала възможност за връзки с немските провинции по море и най-вече 

с град Любек. 

Навлизането в Прусия е съпроводено с привличането на пруския 

нобилитет към Ордена, като му е обещана земя и плячка в замяна на 
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приемане на християнството и даване на техните синове за заложници. 

Към 1232 г. по-голямата част от Кулм е окупирана и Орденът изгражда 

едноименната крепост, която дава и името на цялата област. Първият 

замък в Кулм е построен от епископ Кристиан през 1215 г. и разрушен 

скоро след това от прусите. Новата крепост е издигната с помощта на 

полски и немски кръстоносци. 

През 1233 г. се случва важно събитие в историята на Прусия: 

епископът на Прусия е пленен от прусите и остава в техни ръце повече от 

шест години, а Орденът не полага необходимите усилия за 

освобождаването му (не осъществява размяна на намиращите в  неговите 

ръце пруски заложници и пленници срещу епископа). През този период се 

случва и друга важна промяна – през 1234 г. папа Григорий ІХ дарява 

Прусия като фиеф на Ордена. Две години по-късно Орденът е подкрепен 

от папския легат Вилхелм от Модена по време на неговата мисия в Прусия 

за изграждане на църковната организация. Той игнорира булата от 1218 г. 

(даряваща светската и църковната власт в Прусия на епископ Кристиан) и 

разделя Прусия на четири епископства. След освобождението на епископа 

от плен, разбира се, той протестира, но папата не го подкрепя решително. 

Кристиан успява да получи като компенсация само едно от епископствата 

в Прусия, но малко по-късно умира (1245 г.) и неговите виждания, че 

намесата на Ордена води до връщане на прусите обратно към езичеството 

не получават гласност. По този начин в Балтика се установява още една 

теократична политическа единица, но не епископска, каквато е Ливония, а 

манастирска  политическа система (на рицарско-духовен орден), наречена 

Орденщаат. 

Основното противоречие между Ордена и княза на Източна 

Померания – Светополк, лежи във взаимния им спор за трафика по река 

Висла, контролиран преди това от княза. Всъщност Орденът се намесва 

директно във войните между полските князе. 
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През 1241 г. новият ландмайстер на Прусия Хайнрих фон Вайде 

(1239–1244) се опитва да прекрати контрола по река Висла, упражняван от 

княз Светополк (князът има владения от двете страни на реката). Светополк 

и прусите сключват съюз, неизвестно точно кога, според който прусите го 

признават за свой владетел. Новият магистър дава отново подкрепата си за 

княз Самбор (брат на княз Светополк, негов съперник) и започва строежа на 

крепост, която би дала възможност за рейдове в Померания. Светополк 

действа моментално, унищожава крепостта и пленява своя брат Самбор. 

Заедно с прусите той бързо успява да плени всички кръстоносни замъци без 

пет от тях.  

Колкото и да е трудно да се определи численост на населението през 

Средновековието, общоприетите приблизителни данни за жителите на 

Прусия са: преди началото на завладяването около 170 хиляди души; през 

1300 г. вероятно 90 хиляди и през 1400 г.  – 140 холяди, от тях 100 хиляди 

с германско потекло и 26 хиляди с полско. 

След 1242 г. започва масово заселване на завладените територии. 

Орденът, подпомаган от доминикански свещеници, създава нови села за 

покръстените пруси. В завладените области са заселени малък брой 

германски васали. Основния приток от население в Прусия идва от 

многобройни полски рицари, заселени в Кулм от епископа на Куявия. Те 

притежават фиефи от неговите земи там. Много от тях служат в 

Тевтонския орден срещу заплащане в предоставена за ползване земя. 

Кулмската харта регламентира, че Орденът е владетел на всички 

земи, водоеми и природни богатства. Тя определя също, че всеки град има 

изборни магистрати, които водят съдопроизводството с изключение на 

углавните престъпления. С нея се гарантира и правото на свободно 

придвижване и унаследяване на движимо и недвижимо имущество на 

гражданите. 
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Трета втора. ПРЕДСТАВАТА НА ГЕРМАНСКИТЕ ОРДЕНИ ЗА 

СЕБЕ СИ И ЗА “ДРУГИТЕ” 

 

В трета глава са разгледани основните идеологически предпоставки 

на представата за “другите”. Структурно е разделена на 9 части: 

“Историческото наследство на Ордена като фактор за неговото 

самоосъзнаване и изграждане на представа за “другите””, “ Идентичност и 

самовъзприемане на германските ордени”, “Представата на германските 

ордени за “другите” (образът на местните балтийски племена)”, 

“Болничните грижи - Spitaldienst, като част от представата на Ордена за 

себе си”, “Сравнение между епическата поезия на немски език и 

самопредставата на германските ордени”, “Основни символи на 

германските ордени. Ментални граници (представата за света и мястото на 

Ордена в него на базата на изображенията от печатите и монетите)”, 

“Самосъзнание и представата за “другите” в иконографията на 

германските ордени (печати и монети)”,  “Възприемане на представа от 

“другите”” и “Представа на местните племена и народи за кръстоносците, 

военномонашеските ордени и западноевропейските заселници”. 

  Изграждането на представата на Тевтонския орден за “другите” се 

гради на редица старозаветни герои и новозаветни мотиви. Многобройни 

са старозаветните сравнения и отпратки към Макавеите – в хрониката на 

Николаус фон Йерошин те са споменати 15 пъти, докато Давид е посочен 

само 8 пъти. След това следва Соломон (3 пъти) и Даниел (2 пъти) и по 

един път са използвани Иисус Навин, Авраам и Саул. По-важното е, че те 

не само доминират в количествено, но и в качествено отношение, 

доколкото се споменават в най-ключовите моменти на хрониките, в които 

Орденът трябва да защитава своето право на водене на война срещу 

враговете си. Тези моменти са: списък на библейски предци на 

кръстоносците; текстове в хрониките на извадки от папски були, които 

санкционират тяхната справедлива война; важната част в хрониките, 
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където се определят материалните оръжия, които те имат право да 

използват в свещената война; списък на определени обстоятелства, при 

които употребата на оръжия е обоснована. Посочени са редица 

старозаветни битки, които показват библейските предци на кръстоносците 

като тези на Авраам, Давид и др. с кулминация върху войните, водени от 

Макавеите.  

Николаус фон Йерошин обобщава изводите, които трябва да 

направят слушателите на хрониката, а именно, че “тези битки са 

продължени от смелите подвизи на свещения рицарски Орден на 

германския дом”. 

Всъщност една от заслугите на Ордена е именно използване на 

старозаветните герои в степен, която не е позната по-рано в кръстоносната 

литература, и по-точно използването на Макавеите като предшественици 

на религиозната война. В пролога на Статутите списъкът на старозаветните 

предшественици изкарва на преден план съществуването на истинска 

рицарска активност в служба на църквата от времето на Авраам, която 

кулминира с Макавеите. 

Основните новозаветни лица светци, с които Орденът се 

самоидентифицира и почита особено са: св. Елизабет (1207–1231); св. 

Георги; св. Варвара;  св. Мавриций и най вече култът към Дева Мария.  

Специалното отношение на Германския орден към Дева Мария се 

показва в наименованието на три важни крепости в Прусия, Ливония и 

Седмоградско (които носят нейното име). В средновековните представи, 

които Орденът напълно приема, тя изпълнява тези свои функции чрез 

посредничеството на видения и сънища. Явява се в сънищата на 

колебливите във вярата братя и им посочва правилния път; обещава на 

ранените и умиращи братя вечен живот като награда заради тяхното 

участие в борбата срещу злото; лекува рани и помага след битки; 

наставлява в правата вяра прусите езичници и наказва тези, които нападат 

орденската земя, която всъщност й е посветена. На тази тема откриваме 



 18 

многобройни примери в хрониката на Петър от Дусбург, чиято задача е да 

затвърждават вярата на братята. Братята рицари от Ливония, които се 

възприемат за служители (Dieners) на Богородица, носят в битките знаме 

на своя сюзерен – образа на Богородица с Младенеца в ръка (vexillum 

virginis Mariae).  

Съществуването на езичници и техните богове е важна предпоставка 

за кръстоносната идея. Изложената представа на Тевтонския орден за 

“другите” е ориентирана към местните езически племена в Прибалтика 

(подглава 3.3.). 

Забелязва се, че откакто кампаниите срещу езичниците в Прусия и 

Ливония се описват като божествено предписани, оттогава се използва 

език, теологични аргументи и старозаветни представи за войните, 

обичайни за кръстоносните проповеди и датиращи назад във времето още 

от Първия кръстоносен поход. Независимо от това, представите за 

езичника и неверника не са със статичен характер, а се променят във 

времето. Хрониките на епохата са ни завещали, както и епическата поезия, 

описание на близките ежедневни и прагматични контакти между 

кръстоносците и неверниците в Прусия. Според автора днес описанието на 

отношенията между кръстоносците и неверниците в Прусия като 

дихотомия на “ние” и “те” или “черно и бяло” е остаряло схващане. 

Хрониките са дълбоко пропити с духовните ценности на братята от Ордена 

и поради тази причина представата им за балтийските племена е 

неизбежно повърхностна. Ръководейки се от своята кръстоносна 

идеология, те са неспособни да постигнат съдържателно разбиране на 

местните ценности. В контекста на хронистите от епохата се цели 

съживяване на кръстоносните идеали. Описанията на прусите от ХІІ в. 

противоречат на тези от по-късните епохи. Ранните сведения за техния 

живот са с изненадващо доброжелателен характер и с липса на теологична 

язвителност, каквато би трябвало да очакваме.  
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Авторът използва многобройни цитати от хрониките, за да покаже 

представата за “другите” на Тевтонския орден. Известна част от тези 

цитати показват, че силите на дадени членове от местните племена, 

независимо дали мъже или жени, се определят от много от хронистите на 

епохата като свръхестествени. Когато те са в полза на християнската 

страна  –  идват от Господ, а когато са в тяхна вреда тези сили са получени 

от Дявола.  

В интересна история от Прусия откриваме сведения за специални 

жени, ръководещи ритуали за пророкуване, които вероятно са с висок 

социален статус в балтийските племена. През 1336 г. Виганд фон Марбург 

описва атаката на Ордена над литовската крепост Пиленай (с неизвестна 

локация в Литва). Когато кръстоносната армия прави пробив в защитата, 

литовците решават да извършат масово самоубийство вместо да бъдат 

пленени. Така воините убиват своите деца и жени и ги хвърлят в огромна 

погребална клада, а на свой ред биват обезглавени от вожда си или от 

“стара жена”, която отсекла повече от 100 глави преди да разцепи своята 

глава със същата брада. Поради стремежа за засилване на кръвожадните 

страни на враговете това може просто да е една легенда, парафраза на 

историята на Макавеите.  

Значението на хоспиталните грижи е много важно при всички 

военномонашески ордени. Тевтонският орден също не прави изключение, 

но и не постига добрите резултати, познати ни при хоспиталиерите или 

лекарите във Византия от този период. С течение на времето болничните 

грижи остават на заден план в дейността на Ордена, но до края на 

съществуването на Орденщаат (територията и управлението на земите, 

контролирани от Ордена) продължават да имат важно значение за 

духовните практики на братята, което виждаме и от изображенията на 

печатите.   
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Идеите на кръстоносното движение, откривани в старонемската 

епическа поезия през ХІІ и ХІІІ в. (“Rolandslied” и “Willehalm”), оказват 

влияние върху самопредставата на Тевтонския орден.  

Основните символи на германските ордени заедно с иконографските 

сюжети от печатите и монетите на Тевтонския орден обогатяват 

наративните източници и разкриват друга страна от самопредставата и 

представата им за “другите”. Отново изпъкват основните жалони  и 

аргументи на Тевтонския орден като избран “свише” за своята дейност в 

Прибалтика.   

Иконографските сюжети върху печатите показват голямо 

разнообразие, от което проличава богатството на представената 

символична информация (те буквално възпроизвеждат образно 

самопредставите на братята за Ордена им). Най-разпространени са 

иконографските сюжети  на Богородица и Христос.  

Други сюжети от христологичния цикъл са: Разпятие, Възкресение, 

Христос Пантократор, сцени с Мария Магдалена и т.н.   

Като художествени изображения се открояват Дървото на Живота и 

Светия Дух (в образа на гълъб), а сред печатите с апостоли и светци, 

можем да отделим типичните покровители на Ордена:  

- Йоан Кръстител и Предтеча, Йосиф (Прекрасни); 

- апостоли: Тома и Павел;  

- светци:  св. Стефан; св. Георги  на печат на конвента на Прусия от 

1232 г., който е единственият запазен печат на конвента на Прусия, 

прикрепен върху грамота на епископ Михаил Куявски (1216–1252); св. 

Елизабет; св. Екатерина (от 1259 г.); св. Яков и някои други светци с 

регионално разпространение.  

По-ограничено се срещат печати с растителни и зооморфни мотиви – 

напр. печатът на комтура на Регенсбург, балай Франкония, 1252 г., кафяв 

восък, сюжет: гълъб с маслинена клонка в клюна, кацнал върху 

стилизирана лилия, пред гърдите на гълъба има звезда с шест извити лъча, 
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т.е. изображение на Светия Дух. Можем да добавим и изображение на 

птица (орел) върху печата на ландкомтура на Кобленц, 1274 г. Друго   

важно изображение откриваме върху печата на Главния шпитлер на 

документ от 1400 г.: шпитлерът мие краката на болен в съд коленичил пред 

неговото легло.  

Много интересна е иконографията върху печатите на маршалите на 

Ордена, още повече, че преди 1309 г. не са ни познати печати на 

гросгебийтигeри (Großgebietiger) – Великия маршал, Главния комтур, 

Шпитлера, Драпиария и Ковчежника.  

Някои изображения отразяват вътрешната йерархия на Ордена. 

Сюжетите с Богородица в цял ръст са характерни предимно за Великите 

магистри, докато допоясното изображение на Богородица заема водещо 

място в печатите на Дойчмайстерите. Друг лесно видим извод е разликата 

в идеологически план между наративните източници и печатните и 

монетните емисии на Ордена. Противоположно на наративите, чието 

съдържание е силно доминирано от старозаветни образи, вторите 

включват много новозаветни образи и сюжети и значително по-малко 

старозаветни. Налага се заключението, че наративната традиция търси 

идеала на militia Christi в старозаветните защитници на юдейската вяра, а 

образните източници (печатите, монетите) дават по-често новозаветни 

идеали, свързани с хоспиталните грижи, пряко свързвайки ги по този 

начин с Христос и Богородица.   

В кръстоносната идеология войната с езичниците не е проблем за 

разлика от тази срещу християните – в определени случаи тя също е 

разрешена. Една от причините за написването на римуваната хроника на 

Николаус фон Йерошин е привличане на светски рицари на страната на 

Ордена. Езикът на неговата творба е близък до този  на кръстоносните 

епически поеми, с което успява още повече да вдъхнови рицарите да 

бъдат главни герои в този вид подвизи.  
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За разлика от хрониките на Петър от Дусбург, Хайнрих Латвийски и 

Николаус фон Йерошин, в Ливонската римувана хроника виждаме 

съществена разлика: изключително редки библейски препратки, акцент 

върху технически детайли на военното изкуство и близък до светския епос 

стил. В хрониката на Николаус фон Йерошин се съчетават кръстоносните 

идеали на клерикалната традиция с говоримия език на епохата; творбата е 

връх в развитието на верникуларната историография за Северните 

кръстоносни походи – едно уникално съчетание, което ни позволява и 

днес да се докоснем до амалгамата от идеи на воините и свещениците от 

Тевтонския орден. 

В подглавата за възприемане на чуждата представа се показват 

редица важни моменти в хрониките, които свидетелстват за акултурация в 

Прибалтика през изследвания период.  

Представителите на ордените използват напълно практически 

културните традиции на завареното население. Този извод се доказва от 

посочените примери, сред които изпъкват трупоизгарянето от страна на 

братята и уменията на местните гадатели за предсказване хода на 

предстоящи сражения. От друга страна заварените жители на Балтика 

приемат някои представи от католическите завоеватели и заселници 

според техните конкретни нужди по време на война или мир 

(омилостивяване на християнския Бог). 

Езическите племена, а дори и руските княжества (Полоцк, Псков, 

Новгород и др.) са често силно впечатлени и дори шокирани от 

възможностите (най-често технически) на католическите християни. 

Някои от причините за това са: германските и полските кръстоносци 

обитават силно укрепени крепости, от които завладяват племената в 

Прибалтика едно след друго. Обсадната война е изцяло непозната на 

прусите, въпреки че имат характерните за Източна Европа землени 

укрепения, но те не са пригодени за обсада. Враговете на прусите имат 

оръжие, което може да ги порази от неочаквано голямо разстояние, и са 
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снабдени с превъзхождащи нападателни и защитни оръжия, изработени от 

по-качествен материал. Новите завоеватели имат коне много по-големи и 

силни в сравнение с пруските понита и ги нападат в такава военна 

формация, която никога преди това прусите не са виждали. Още по-чудно 

за тях е, че кръстоносците не извършват земеделска работа, защото ядат 

само напълно непознати зеленчуци, докарвани с корабите (предвид, че по 

време на пости не консумират животински продукти). Враговете живеят 

по твърде странен за прусите начин – в общежития и споделят цялата си 

собственост един с друг, като напълно избягват компанията на жени и 

роднини и същевременно се молят денем и нощем в техните църкви. 

Вероятно прусите се страхуват да се бият с такъв противник, правят го, 

само защото им се налага.  

 

 

 

Заключение  

  

В представата на повечето братя рицари Христос е живял в Светите 

земи и Йерусалим и по тази причина те ги възприемат като patrimonium 

Christi. Те, като васали на Христос, трябва да защитават патримониума на 

своя Господар срещу неверниците, а завладяването на Йерусалим е 

основната им цел. Политически и идеологически това схващане се 

трансформира на Север и води до навлизането на Германските ордени в 

Прибалтика.  

Един от най-важните приноси на германските ордени за развитието 

на геополитическата ситуация в Прибалтика през ХІІ–ХІV в. е, че 

кръстоносната политика в региона (основно в лицето на Тевтонския 

орден) постига търсения резултат – местното езическо население се 

покръства окончателно (когато през 1386 г. се покръства и Великото 

литовско княжество). Така последната голяма езическа държавна 
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традиция в Източна Европа става част от римокатолическия свят и в този 

смисъл част от западноевропейското средновековно общество с всички 

негови технически и културни постижения. По този начин отпада и 

основната необходимост за съществуването на Ордена в Балтика – за 

въоръжена борбата срещу неверниците. Резултатът от борбата на 

Папството и Ордена срещу езичниците в Северна и Източна Европа в 

крайна сметка е успешна, независимо, че именно тази уния (между 

Полското кралство и Великото литовско княжество) води впоследствие до 

силно отрицателна политическа тенденция на постепенното изтласкване 

на Ордена като водеща сила в Балтика през ХV в. и прекратяването на 

съществуването му през ХVІ в. Залез, който се съчетава с 

общоевропейския преход от Средновековие към Новото време, при който 

преход средновековните монашески идеали и по-точно трите монашески 

обета – безбрачие, послушание и нестяжание вече са по-скоро една химера 

за Ордена.  

Друга важна последица от инфилтрирането на германските 

военномонашески ордени в Прибалтика е консолидацията на местните 

езически племена (военните съюзи), които не са покорени в началния етап 

от експанзията на Ордена. Пряка последица от този процес е създаването 

на Великото литовско княжество през ХІІІ в.  

Изводите, до които достига авторът в своето изследване на 

представа за “другите”, включват няколко основни пункта:  

- В самопредставата на братята, разкривана от Статутите, виждаме 

че те водят строг религиозен живот, в който освен изпълнение на трите 

монашески обета се включват определени часове за молитва, спазване на 

точно определен календар, трапезни четения и т.н.;  

- Важна част от самопредставата на братята са задълженията им към 

болните и нуждаещите се – нещо, което Орденът с течение на времето 

оставя на заден план; 
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- Друга база за изграждане на идентичност на братята са 

многобройните старозаветни мотиви, които откриваме най-вече в 

Хрониката на Петър от Дусбург. С пропагандни цели се използват 

схващанията, че братята са нови Макавеи, а  защитаващите се от езичници 

християнки в Прусия са като старозаветните жени-воини; 

- Образът на Макавеите заема централно място в самопредставата на 

тевтонските братя рицари и тези старозаветни воини са широко прилагани 

за кръстоносните им пропагандни цели. Орденът е уникален в 

използването на техния образ като модел за подражание. Позоваването на 

тях в Хрониката на Петър от Дусбург е почти двойно повече, отколкото 

всички старозаветни препратки към други воини. От убеждението на 

братята да изберат смъртта вместо оскверняване на свещените места, 

виждаме приравняване на Светите места с пруските земи. Важно влияние 

от Макавеите е свързано с правото на Ордена да използва оръжие срещу 

неверниците;  

- По отношение на представата за “другите”, и по-точно 

отношението към местните езически племена в Балтика, авторът обогатява 

традиционните схващания за тях и излиза извън елементарната дихотомия 

на “ние” и “те” (“ черно” и “бяло”). Показан е поглед към “другите”, който 

надхвърля пропагандните религиозни обяснения и е базиран на 

описанията в хрониките за близките ежедневни контакти с местните 

племена. Отказът от християнски ценности по време на бунтовете на 

местното население срещу германските ордени винаги води до 

представата за тях като нарушаващи мирни споразумения с християните; 

- Съществува и възприемане на чуждата представа. Специфичната и 

древна култура на коренните жители на Балтика влиза в колизия, но и в 

синтез с практиките и представите на католическа Европа;  

- Техническото превъзходство на западноевропейските християни 

води до осъзнато превъзходство над местните племена и дори руските 

княжества. Показана е и тенденцията в хрониките и останалите извори за 
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очерняне на местните племена (най-вече езичници) с приписване на 

действия, които е много спорно да се реши доколко нямат характер на 

топоси; 

- Част от представата за “другите” включва и представата на 

хронистите, че свръхестествени сили подпомагат противниците или 

собствената войска;  

- Самопредставата на германските ордени се изразява най-добре 

чрез техните регалии и инсигнии. В тях виждаме характерни за 

монашеските ордени идеи като духовна и телесна чистота (белият цвят); 

поддържането на брада от братята като част от външния им вид; 

значението на лилията, шестлъчната звезда, символите на меча и кръста с 

черен и червен цвят;   

- Според германските ордени различни светци са техни закрилници 

и ръководители. Св. Георги е почитан повече в пруските, а култа към св. 

Елизабет е по-силен в немските балаи. Ливонските комтурства имат 

особено предпочитание към св. Мавриций – военни формирования в 

Ливония, включително и чужденци, са под знамето на св. Мавриций. С 

други думи, успоредно с Дева Мария в ливонския клон на Ордена на 

особена почит се радва и култа към св. Мавриций; 

- Представата на местните племена за кръстоносците, военно-

монашеските ордени и западноевропейските заселници е един от 

съществените моменти в изследването. Поради огромните различия 

помежду им новите заселници изглеждат също странни и с неприсъщо 

поведение – използват различна храна,  друго въоръжение и различна 

военна тактика, братята живеят съвместно в конвенти и според самите 

пруси употребяват християнски молитви като основа за силата им в 

битките. Така на базата на религиозни, политически и социални различия 

между Балтика и северозападна Европа се формира представата на 

местните племена за християнските заселници; 
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- Един от най-важните приноси на настоящия дисертационен труд са 

изводите, направени при сравнение на образните и наративните 

източници. Германските ордени имат богата иконография, която виждаме 

върху техните печати, и точно защото няма установени правила за 

изобразяваните върху тях сюжети, те са изключително разнообразни. 

Показано е, че при направата на печатите конкретни цветове и понякога 

специфични иконографски сюжети се свързват с определени йерархични 

нива в Тевтонския орден (например гросгебийтигерите, Дойчмайстера и 

др.). Така също образните източници доказаха и връзката между 

рицарската хералдическа традиция и миниатюрната живопис, която 

откриваме в литературни произведения от епохата (в тях отново виждаме 

Ордена в ролята му на избран свише); 

  - Като цяло информацията от образните източници за идеологията 

на братята е многократно по-богата от откриваната в наративите. В 

печатите виждаме хоспитални мотиви (легла, измиването на краката), 

новозаветни сюжети (Светият дух като гълъб, Agnus Dei, Видението на 

Павел, Бягството на Светото семейство в Египет, Вход Господен) и други 

мотиви като дървото на живота, крепостни кули, животни (паун, орел) и 

др. Образните източници разширяват представата ни за значението на 

култа към Дева Мария в Тевтонския орден (многобройните образи на Дева 

Мария върху печатите, които се използват от висшите чинове на Ордена 

подсказват особената й роля в него). 

 

 
 
 

Библиография (“Извори” и “Литература”) 

 

В библиографските списъци са посочени цитираните и използваните 

при написването на дисертационния труд източници на кирилица и 

латиница. Историческите извори са общо 74 на брой, а научните 
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литературни източници – 158 на кирилица и 236 на латиница. Статиите от 

едно и също издание са отбелязани отделно.    

 

 

 

Приложения 

 

В приложение № 1 авторът представя свой превод от 56 стр. с 

обширни коментари на един от основните извори за историята на Ливония 

през изследвания период – Новгородската Първа Летопис. В приложение 

№ 2 е обнародвано едно от най-важните сведения за историята и 

културата на Балтика от Х в. – т. нар. Пътуване на Улфстан в Балтийско 

море. Приложение № 3 съдържа 8 черно-бели снимки на монументални 

фрагменти, тясно свързани с историята на Тевтонския орден.  Приложение 

№ 4 има 12 снимки (6 от които цветни) от различен произход, свързани с 

историята на Прибалтика. Приложение № 5 съдържа 16 карти (8 цветни) 

на балтийския регион. В приложение № 6 се намира списък с великите 

магистри и ландмайстерите на Тевтонския орден, списък на магистрите на 

Ордена на мечоносците и списък на епископите и архиепископите на Рига.   

 

 

Приноси: 

 

 - за първи път в българската историография се разглежда темата за 

германските ордени; 

 - представеният акцент – представата за “другите” в Прибалтика, 

досега в световната историография не е достатъчно осветлен; 

 - стъпвайки на постиженията на редица европейски и световни 

изследователи, се доизясняват не само представите на германските ордени 

(западноевропейските кръстоносци и заселници) за местните племена, но 
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на базата на извори (Ливонска хроника, Хроника на Петър от Дусбург, 

Ливонската римувана хроника, Новгородската първа летопис) и 

представата на местните балтийски племена за германците; 

 - вкарване в научно обръщение на пасажи от редица извори като 

Новгородска първа летопис, “Пътуването на Улфстан в Балтийско море”, 

Ливонската римувана хроника; хрониките на Петър от Дусбург и Хайнрих 

Латвийски (тези преводи на български език могат да послужат като 

помагала в обучението); 

- използването на извори и тяхното обнародване (обобщено наречени 

от нас образни източници), като печатите, монетите и начина на тяхното 

представяне от Тевтонския орден, са важен принос за визуализацията на 

самопредставата и представата за “другите”; 

 - авторско отношение и коментари по мнозина въпроси като по-

важните от тях са: значението на трансилванския период за развитието на 

Тевтонския орден; причини за навлизането на Тевтонския орден в Прусия;  

войната между княз Светополк и Тевтонския орден; зависимостта на 

племената в Ливония от руските княжества; Ливонския кръстоносен поход 

(1240–1242) или  битките на река Нева и Чудското езеро и др. 
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