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Увод

В увода на дисертационния труд на първо място са представени обектите и

целите на изследването, както и неговият тематичен и хронологичен обхват. Посочено

е, че основният фокус на разглежданата проблематика ще бъдат две специфични и

взаимно обвързани явления - морското разбойничество и наемничеството в Балтийския

регион през XIV и XV в.

В увода е посочено, че ще бъде дадена повече яснота на събитията които се

разиграват в Балтийско море през 1360-1436 г. и чрез разглеждане и анализ на

конкретни примери ще бъде показана ролята на пирата и наемника в региона и тяхната

същност и социална роля. Дадена е и обосновка на избора на разглеждания

хронологичен период, който обхваща редица военни конфликти, които започват със

стремежа на датския крал Валдемар IV Атердаг да реализира амбициите си за dominium

maris Baltici и завършват с началото на провала на идеята на неговата дъщеря Маргрете

Валдемарсдотер за изграждане на голямо обединено скандинавско кралство, което да

бъде олицетворено от Калмарската уния от 1397 г.

Представени са някои трудности при изучаването на тази чужда за българската

медиевистика проблематика и представянето и популяризирането на една толкова

непозната за Балканския регион историческа тема. Отбелязано е, че в световната

историография и до днес научното обяснение на насилието през Средновековието,

същността и ролята на пирата и тънката граница между морското разбойничество и

наемничеството е актуален и подложен на нови методологични научни подходи

проблем. Задава се въпросът за ролята на едно подобно изследване в България и

неговият евентуален принос за регионалните медиевистични проучвания. Обособено е,

че чрез разглеждане на историята на Балтийския регион и конкретни социални,

политически и икономически явления, е възможно да се допринесе за създаване на по-

ясна и изчерпателна представа за съществуване на пиратството и използването на

морските разбойници като наемна военна сила, наред със сухопътните части както от

Ханзейската лига, която в други ситуации се опитва да изкорени този проблем, така и

от останалите водещи политически сили в Балтийско и Северно море. Сред задачите,

поставени в уводната част е целенасоченото анализиране на местните военни



конфликти и извеждане на комплексните причини, които ги предизвикват, с цел да се

отговори на въпроса „защо морските разбойници биват предпочитани и търсени за

наемници и при какви условия пиратството се заражда и развива на регионално ниво“,

както и какви рискове и проблеми създава възприемането на подобни практики.

В увода се изтъква, че известна част от изследването ще бъде отредена и за

разглеждане на някои легални практики, третиращи пиратството и като цяло ролята на

насилието в дипломацията и военните действия на Ханзейската лига и Северните

кралства. В последната част на увода, който се състои от 4 страници се разглежда

накратко съдържанието на отделните глави, съставящи дисертацията, приложенията и

библиографията.

Настоящата дисертация се състои от 4 глави, като първата от тях има въвеждащ

характер. Тя е разделена на 4 части, които обхващат 50 страници. В първият дял се

разглеждат някои фактори за развитието на пиратството, като на първо място това е

географията и геополитическата обстановка, предразполагаща неговото зараждане и

разпространение в Балтийско море. Във дялове 1.2. и 1.3. съответно е направен обзор на

историческите извори, използвани в изследването и състоянието на проучванията до

момента. В края на главата е заложено и кратко въведение в историята на морското

разбойничество в Балтийско море във вековете преди разглежданият хронологически

период.

Глава I.  Фактори за поява и развитие на пиратството в Балтийско море през
Късното Средновековие: извори и изследвания

1.1. Фактори за поява на пиратството и каперството в Балтика.
В първата част на главата е направен необходимият въвеждащ географски и

геополитически преглед на изследвания Балтийски регион. Основните фактори за

поява и развитие на пиратството и наемничеството са ограничени за целите на

изследването в рамките на географските характеристики и политическата ситуация.

1.1.1. Географски особености на Балтийския регион.

В частта от първа глава, посветена на географския обхват и особености, най-

напред се уточнява същността на използваното понятие „Балтийски регион“ и че то

обхваща цялото крайбрежие на Балтийско море, както и самият воден басейн. В това са

включени части от бреговете на съвременните Германия, Дания, Швеция, Финландия,



Русия, Латвия, Литва, Естония и Полша. Разглеждат се основните характеристики на

водния басейн, като голяма част е посветена на географията и климата, както и

природните дадености въобще, са ключови фактори през XIV и XV в., за развитието на

редица политически процеси, за напредването на технологията на корабоплаването и

корабостроенето, както и за появата на морското разбойничество като явление.

Паралелно с подробното географско описание са посочени и основните

търговски речни и морски пътища, причините за предпочитанието към тях, пред

сухопътните търговски пътувания в райони като северозападните руски земи или части

от съвременна Полша. Проследява се бреговата линия на Запад и се  описват най-

големите датски острови, които многократно ще бъдат споменавани в следващите

глави на дисертационния труд. Тези острови са важни, понеже, оформят Датските

проливи и отделят Балтийско от Северно море през протока Категат. През Същинското

и Късно средновековие най-първостепенен за морската връзка между двете морета е

протокът Йоресун/ Зунд, над когото в днешно време съществува свързващ бреговете

мост. Множество икономически и политически конфликти възникват заради контрола

над митата за преминаване на протока. В обособения в изследването период кралство

Дания събира специалното проливно мито (Øresundstolden, Sundzoll), контролирайки

преминаването на кораби през протока благодарение на крепостта Кронборг край

Хелсиньор.. Ключова за търговията през същинското и Късно Средновековие е

областта Сконе / Шьонен в дн. Южна Швеция и ежегодните големи панаири, свързани

с търговията с херинга, описани от Филип дьо Мезиер, който посещава региона в 1364

г. По-нататък в главата се отбелязва географската и икономическа важност на големия

остров Готланд. Отбелязани са някои от основните суровини, с които се търгува през

вековете в Балтийско море, които предразполагат интензивно търговско корабоплаване.

Описва се ключовата роля на множеството малки острови и тесни дълбоки

заливи по датските и северногерманските брегове, които се оказват идеални за

създаването на бази за операции на местните serovere – морски разбойници от най-

различен етнически и социален произход. Наред с това съществуването и оцеляването

на пиратите зависи от това до колко има какво да бъде заграбвано и къде да бъде

продавано, т.е. обвързаността на пиратството като явление с местната търговия е

неминуемо.



По-нататък в разглежданата глава, се хвърля светлина върху скандинавската

експанзия от VIII-XI в. и развитието на търговските маршрути от викингските и

фризийски експедиции. Споменато е и образуването на значителна система от

търговски центрове и емпории от Британските острови по цялото южно крайбрежие на

Северно и Балтийско море.

Тук трябва да се отбележи, че термините пиратство и морско разбойничество ще

бъдат употребявани паралелно по-нататък в текста, понеже е паралелна и появата им в

изворовия материал от периода, наред със станалото нарицателно след края на XIV в.

„Виталийски братя“.

1.1.2.Геополитическа обстановка в XIV в.: Основните политически играчи в

региона и социални фактори.

В тази част се набляга на представяне на основните регионални политически

сили, на първо място Ханзата на северногерманските търговски градове като основен

„политически играч“. Общият поглед на географията и политическите формирования

през XIV-XV в. в региона цели да въведе бъдещите читатели и изследователи в

проблематиката. В изключително динамичните времена на XIV в. се обособяват

няколко основни политически сили, които и тепърва ще оформят облика на

Северноевропейското крайбрежие и ще бъдат пряко обвързани и с развитието на

специфични социални фактори, които са ключови за зараждане на пиратството като

явление.

Германската Ханза (долнонем. Dudesche Hanse; лат. Hansa Teuthonicorum) е

посочена като най-значимият икономически и политически играч в Балтийския регион

и неслучайно на тази асоциация на свободни градове е отделена основната част на този

дял. Разглежда се синтезирано историята на град Любек и сключването на договора от

1161 г., с който се поставя начало на общността на свободните германски търговци,

търгуващи с Готланд (universi mercatores imperii Romani Gotlandiam frequentates). Това

обединение олицетворява правовите принципи които залягат в основите на Ханзата.

Продължавайки с излагането на развитието на общността на северногерманските

търговци, се в изследването се споменава и че това е комплексно явление с

изключително значение за историята на средновековните европейски общества. В

кратък вид се дава описание на същността на Германската Ханза, като се набляга на

някои основни концепсии в историографията и основните фактори, движещи



функционирането на тази средновековна икономическа асоциация. Набляга се на

колективното мислене като един от водещите принципи на организацията, която се

формира като обединение на търговски асоциации и постепенно се превръща в широка

мрежа от градове. Максимите на Ханзейската лига се крепят на репутацията, взаимното

доверие, реципрочност в търговията, взаимна отговорност и взаимопомощ.

Благодарение на тези основни принципи и сходната култура и долнонемския език

(Plattdütsch, Platdeutsch, Niederdeutsche Sprache), който се превръща в lingua franca на

ханзейците, тяхната асоциация ще обхване 70 големи и 100-130 по-малки градове, по

цялото Балтийско крайбрежие. Отбелязва се, че основните търговски връзки между

Изтока и Запада попадат под контрола на ханзейците, които си извоюват редица

привилегии извън Свещената Римска империя и се хвърля светлина върху създадените

от търговците социални мрежи, които спомагат изключително за важното за

икономическия контрол на региона, управление на потока на информация.

Колонизационните процеси на германците на Изток, подети по инициатива на

свещените римски императори и съпътствани от усилената християнизация в ΧΙΙ-ΧΙΙΙ в.

също са разгледани в синтезиран вид, както и ролята им за урбанизацията и

икономическото и политическо развитие на Източната част на Балтийския регион.

Спомената е важността на 4-те големи търговски фактории на Ханзата, т.нар. Контори

в Новгород, Брюге, Лондон и Берген. Важни са и аспектите на активната транзитна

търговия, която ханзейците установяват в различни части на балтийското крайбрежие.

Самата Ханза условно се дели на няколко географски области, т.нар. drittel.

Кратка ретроспекция е направена и на политическите формирования, важни за

разглеждания времеви период. В част от днешните полски територии се обособява

теократичната държава на Тевтонския орден, който се установява в тези територии във

връзка с християнизирането на местните балтийски племена още през 30-те години на

XIII в. със завладяването на Силезия от Попо фон Остерна. На кратко са споменати и

кралствата Дания и Швеция, които изпадат в известна династическа криза към средата

на XIV в., което позволява на родовете, управляващи херцогство Мекленбург,

херцогство Шлезвиг и графство Холщайн да се засилят политически. В следващте

глави се набляга по-подробно на политическите борби.

1.2.Извори.



Втората част от главата набляга на един от най-важните компоненти на всяко

историческо изследване – наличният изворов материал, типовете писмени източници и

тяхното издаване в корпуси. Пиратските активности са обвързани с дейността на

Германската Ханза в региона и намират отражение в широк диапазон от писмени

документи, археологически, епиграфски и художествени материали. Данните от

сфрагистиката и нумизматиката, хвърлят светлина върху търговските операции на

Ханзата и други политически и икономически регионални сили и могат да допълнят

някои аспекти, свързани с историята на корабоплаването. Тази част от главата

представлява кратък и систематизиран обзор на наличния изворов материал, използван

в изследването, като на първо място се набляга на най-подробно запазените документи,

създавани в рамките на градските ханзейски канцеларии, но се вземат впредвид и

отделните градски хроники, анали и др., както и археологическия материал, даващ

светлина върху развитието на въоръжението и военното дело в региона. Отбелязано е,

че XIX в. слага началото на систематичното издирване, събиране, изследване и

каталогизиране на изключително богатия архивен материал, с който разполагат редица

големи градски средища като Хамбург, Любек, Бремен, Висмар, Росток, Кьонигсберг и

др. Един от най-важните писмени източници са няколкото хиляди единици от

официални протоколи, свързани с ежегодните Събрания на Лигата (Hansetage).

Първото от тези общоханзейски събрания е проведено през 1356 г. Най-напред със

събирането на тези извори се заемат членовете на Мюнхенската академия на науките, а

впоследствие създаденото през 1871 г. Ханзейското историческо общество (Hansischen

Geschichtsverein), чиято роля нееднократно се изтъква в историографската част от

първа глава. Първата част от обширния крпус в 4 части от по 7-8 тома, носи заглавието

Die Recesse und andere Akten, а останалите 3 – Hanserecesse (HR). Корпусът е

обработван и издаван най-напред под ръководството на видния историк и архивист и

голям авторитет в областта на изследванията на средновековния град Карл Копман

(1835-1905). В главата се коментира структурата и качествата на тези корпуси, които

към момента се явяват най-пълните, публикувани на оригиналния си език и с

коментари на немски сборници с писмени сравнително еднотипни източници.

Паралелно с HR Ханзейското историческо общество работи и по публикацията и

на редица различни грамоти, кореспонденция и други официални документи, излезли в

общо 11 монументални тома под названието Hansiche Urkundenbuch (HUB), последния

от които е издаден през 1911 г. Хронологическият обхват на тези документални



сборници обхваша периода между 975 и 1500 г. Копман и неговите последователи

създават с това една донякъде субективна изворова извадка, която въз основа на

богатия архивен материал проследява историята на Ханзейската лига като

икономическа военна сила в Балтийския регион, а с това и появата на морското

разбойничество. Коментират се томовете, състава и типологията на документите.

Тук е обърнато внимание и на още една поредица, която съдържа юридически и

дипломатически документи, Codex diplomaticus Lubecensis, по-известна като Das

Lübecker Urkundenbuch (LUB), чието начало е поставено в 1843 г. Изворовата поредица

в 12 тома обхваща материали от изключително богатия градски архив на град Любек –

своеобразният средищен център на Ханзата, който бива иззет като трофей от

Съвестската армия от скривалището си в една мина на изток от града. След 1989 г.

няколко хиляди съндъка с градски архивни документи се завръщат в Западна Германия

и отново се превръщат в обект на научен интерес от историците. По-нататък в

изложението на изворовия материал се споменават и книгите със списъци за плащане

на Фунтовото ниво и запазените преписи от сметководните книги на хазната на град

Хамбург (компилирани в 3 тома по хронологически принцип от К. Копман между 1869

и 1882 г.

Важността на пребиваващите в Източна Балтика Тевтонски и Ливонски орден са

изтъкнати. От канцелариите на Великия Магистър в разглеждания период също излизат

редица писмени материали. Като важни източници за проблематиката на настоящата

разработка са и множество документи от корпуса, наречен Liv-, est- und kurländisches

Urkundenbuch (LEKUB), съставен между 1853 и 1914 г. като инициативата за

отпечатването на първите томове идва от немския специалист по история на правото

Фридрих Георг фон Бунге (1802-1897). Изследването на историята на Мекленбург-

Шверин се развива активно през XIX в., когато е създадено и историческо дружество

Verein für mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde. Историкът Георг Кристиян

Фридрих Лиш, умело се заема със задачата да систематизира наличните архивни

материали. Амбициозният проект отнема няколко десетилетия. Голяма част от тези

административни и дипломатически документи са събрани в корпуса

„Mecklenburgische Urkundenbuch“ (MUB). Този корпус обхваща всички известни за

момента над 13 000 дипломатически и юридически документи, обвързани с

Мекленбургското херцогство и региона. Наред с гореспоменатите извори, в тази част се

разглеждат и корпусите с документи, които са достъпни за работа и в дигитален



формат, от колекциите, свързани с кралските канцеларии на Дания, Норвегия и Швеция

от периода. В това число влиза корпусът Scriptores Rerum Danicarum Medii Aevi (S. R.

D.), съставен най-напред Jacobus Langebeck, разделен в 9 тома (Копенхаген, 1772-1878),

сбирките от кралския архив в Копенхаген в 5 томният корпус Diplomatarium Danicum и

периода 1135-1340 г. са публикувани в Corpus diplomatum regni Danici, I-VII,

последният от които бива публикуван в 1938 г. От архивите на шведската кралска

канцелария са съставени 3-томните Scriptores Rerum Svecicarum Medii Aevi (S. R. S.),

които отново включват разнообразен материал, в това число и наративни хроники.

Изброяват се и някои отделни документи, като например важния съдебен иск от от

името на крал Хенри IV Болингброк до ханзейските градове от 1405 г., споменаващ

определени пиратски активности, публикуван в том първи от пътеписите на Р.

Хаклюйт, излезли по-късно.

В последвалите части на главата са изброени наративните извори, от които се

почерпва изключително богата информация и за пиратските активности в региона, като

се изтъква тяхната важност и се разглежда историята на създаването им. В това число

влизат съчинения, свързани с историята на град Любек, като компилираната около 1395

г. Любекска хроника, Croneke van Lubeke на францисканския каноник и теолог

(Lesemeister) Детмар от манастира Св. Екатерина в Любек, Chronika Novella на доктора

по теология Херман Корнер, съставена след 1416 г. и немскоезичната Rufuschronik

която е историческа хроника за 1105 - 1430 г. написана преди 1440 г. С идването на

Реформацията в Любек, е съставена и Хрониката на Раймар Кок, също важен източник

за историята на града и Ханзейската лига, както и за войните и пиратските активности в

региона.

Наред със немскоезичните съчинения са приведени и такива, произлизащи от

Скандинавските държави, като най-важни са издадените от немският историк Д.

Шефер, Dänische Annalen und Chroniken и под редакцията на д-р Е. Йоргенсен (1877-

1948) Annales Danici Medii Aevi, през 20-те години на XX в., които представляват

обширни корпуси, включващи и наративни произведения. Около 1300 г. най-голямото

манастирско книжовно средище се премества в манастира в Сорьо. Няколко

исторически съчинения в духа на Аналистите от Лунд, сред които Rydârbogen (Анали

от Рид, Линчьопинг), Jyske kronike (Хроника на Ютландия) и Annales Scanici

(Сконийски Анали) са включени в тази компилация. Към тях се споменава и Младата

Зеландска хроника (Chronicon Sielandie, Den yngre Sjaelandske kronike), която обхваща



периода между 1308 и 1363 г. Внимание е обърнато и на важната за въстанието на

Енгелбрект Енгелбректсон римувана, Хроника на Енгелбрект (Engelbrektskrõnikan).

Дадени са и по-късно хронисти като Олаус Петри, даващ ценна информация за обсадата

на Висби през 1361 г. Средновековните датски и шведски летописи са проучени

подробно, като най-често е обръщано внимание на въпроса за определянето на

достоверността на дадената в тях фактологическа информация. В общи линии

изложението на източниците изчерпва по-важните наративни свидетелства, от които

може да се почерпи информация за морското разбойничество, войните и

наемничеството, както и за общата геополитическа обстановка в Балтийския регион

между средата на XIV и средата на XV в. На края се споменава като важен и допълващ

елемент към цялата тази обширна писмена информация, че е налице и известен

археологически материал, който хвърля сериозна светлина върху въпроси свързани с

развитието на въоръжението от периода, както и върху степента на развитие на

корабостроенето и корабоплаването.

1.3.Историография

По нататък в първа глава се излагат историографски  резултатите от научните

разработки по проблема на пиратството в региона и Ханзейските изследвания в

продължение на няколко века. Основните исторически разработки са свързани с

работата на Hansische Geschichtsverein, създадено през 1870 г., локалните музейни

изследвания, изследвания на фолклор и местни архиви и едва от средата на XX в.

започват да излизат извън строго регионалните историографски рамки.

1.3.1. Обзор на изследванията на пиратството в Балтийския регион през

Средновековието

В този дял от главата се набляга на подробно изложение на развитието на

историческите изследвания свързани с пиратството в региона, като се започва от

зараждането на интереса към издирване и систематизиране на  локалния флоклор,

започнато от редица немски архивисти и библиотекари още  през XVIII в. Стига се до

1853 г, когато Ото Бенеке публикува в своя сборник с местни приказки и легенди една

от най-популярните истории за Клаус Щьортебекер и Годеке Михелс и тяхната съдба

около 1400 г. и по-нататъшното развитие на местната историография след средата на

века, когато Йоханес Войгт, Йохан Кристиан Лаурент и Йохан Мартин Лапенберг



пишат редица кратки статии по въпроса. Изложението е тематически обвързано с

ханзейските изследвания, като са разгледани изследванията на К. Копман, съставителя

на HR, който за пръв път излага своите бележки, свързани с историята на Виталийските

братя и неговите последователи. Като цяло е проследена активността на Hansische

Geschichtsverein и Vereins für Hamburgische Geschichte и редицата публикации на

техните представители. Споменава се обстоятелството, че въпросът за морското

разбойничество остава някак встрани от генералните ханзейски изследвания в края на

XIX и първата половина на XX в., докато повечето изследвания се съсредоточават

върху политическата и дипломатическа история на Германската ханза. Също така в

рамките на развитието на историографията от този период се наблюдава най-вече

регионалният ѝ характер, обвързан предимно с германската история. Отбелязани са

основните и най-влиятелни специалисти, занимавали се с тази проблематика. Сред

особено големите приноси в периода са изследванията на К. Кордсен, който представя

през 1908 г. в синтезиран вид състоянието на историографията до неговото време и

разсъждава върху няколко въпроса, свързани с хронологията на събитията и

наименованието на т.нар. Виталийски братя. Обособено е състоянието на ханзейските

изследвания, които продължават продължават в периода след Първата световна война,

като отново фокус е най-вече германската школа, но не се пренебрегва фактът, че

интерес към проблематиката проявяват и изследователи от американските и британски

университети. Стига се до 30-те години на века, когато започват да навлизат тенденции,

свързани с политическата идеология и в цялостното развитие на ханзейските

изследвания. Започва да се набляга на угодни на нацисткия режим постулати,

оправдаващи и възхваляващи завоеванието на Изтока в търсене на „Жизнено

пространство“, и се преекспонира германският принос за развитието на Балтийския

регион в съчинения на историци като В. Фогел, Ф. Рьорих и оцветени политически

крайни теории като тези на Х. Райнке и К. Пагел, обслужващи пропагандата. Все пак

извън националната немска историческа наука се интересът към ханзейските

изследвания и първия най-систематичен труд, посветен на пиратството в Балтийския

регион принадлежи на американския професор Д. Бьорк, който посвещава подробна

студия на тази проблематика през 1943 г. и лансира някои нови постулати, модерни за

времето си и до голяма степен актуални и за днешните изследвания. По-нататък

хронологически се разглежда немската историография, свързана с ханзейските

изследвания и след Втората световна война и нейните идеологически обвързаности в

разделената на Източна и Западна Германия. Несъмнено следвоенната тенденция в



ханзейските изследвания е белязана от френският историк Ф. Долингер с генералния му

труд „Германската ханза”, който е преиздаван нееднократно от 1966 г. насам на

няколко езика, като последното допълнено издание на английски език е от 2012 г. За

пръв път с тази монография ханзейските изследвания излизат извън строго регионалния

дотогавашен характер и получават по-широк международен отзвук . Впоследствие се

хвърля светлина на публикуваните студии и статии след 1989 г., свързани с

продължаващата активна дейсност на Ханзейското историческо общество, като се

разглеждат пообщи и специализирани трудове на автори като М. Пуле, В. Ербрехт, У.

Андерман, Й. Бракер, Х. Шмит, Х. Родер, Ф. Бакер, Р. Холбах, Д. Елмерс, А. Сандер, К.

Янке, А. Камлер, Б. Кох, Ю. Вубс-Мрозевиц, Н. Ангерман, С. Дженкс, водещи

ханзейски историци. Особено внимание се отделя на цялостното творчество и

монографията, посветена на Виталийските братя на М. Пуле и редицата статии на

професора от франкфуртския университет Г. Роман. Последният подлага на анализ и

критично преразглеждане не само множество митове, породени от фолклора и

романтизацията на XIX в. Историкът подлага на съмнение редица исторически

интерпретации относно същността на Виталийските братя като пирати, ролята им

върху развитието на търговията в региона по време на войните, в които участват

активно като капери. Завършва се с разглеждане на изследванията, свързани със

съветската и съвременната руска сторическа школа по редица проблеми на ханзесйката

история и военното дело в Балтийския регион. Обзорът е подробен, но не претендира за

цялостна изчерпателност.

1.3.2. Пиратството в Балтийско море към началото на XIV в.

Главата завършва с въвеждаща част за ханзейското законодателство, насочено

срещу пиратството и присъствието му като явление в Балтийския регион през XII-XIII

в. Отделя се внимание на първите договорености между Любек и Хамбург от 1241 г., в

които са засегнати въпросите за охрана на търговията и се стига до началото на XIV в.

Разглеждат се някои важно документални извори, свързани с общата регулация на

безопасността на търговията, подета от Германската Ханза, като целта е да се премине

в същинската тема на изследване. Отбелязва се, че противно на всички законови мерки,

предприемани от ханзейските градове, в този период пиратството е възприемано като

легитимна форма на водене на война и че този аспект се явява фокус на проучване в

следващите глави.



Глава II. Войни за доминация в Скандинавия (1360-1370).

2.1. Консолидиране на властта на Валдемар IV Атердаг.

Глава II носи заглавието „Войни за доминация в Скандинавия (1360-1370)“ и с

нея започва същинската част на дисертацията. Подробно и хронологически са е

разгледана първата поредица от военни действия за икономическа и политическа власт

в Балтика от средата на XIV в. и привличане на наемнически контингенти, са свързани

с датския крал Валдемар IV Атердаг (Етерде), от династията Естридсен, който се

възкачва на престола на 22 юни 1340 г. В тази част на главата е обърнато внимание най-

вече на възкачването на датския крал на престола във време на политическа криза в

Дания. Описано е предсатвянето в датската историография на властта на графовете на

Холщайн над кралството както и причините за бунта, довел до смъртта на граф Герхард

през 1341 г. и завземането на трона от страна на Валдемар. Не на последно място е

изтъкнато и анализирано въвличането на германската Ханза в политическите борби

между датчани и холщайнци. Тази част от главата представя кратка и въвеждаща

ретроспекция на политическите събития до 60-те години на XIV в. и началото на

обединяването на разединените от бащата на крал Валдемар Атердаг територии на

оглавяваната от него монархия.

2.2.1. Военните кампании на Валдемар IV Атердаг

В този дял от втора глава се описва положението в съседното и династически

свързано с Дания кралство Швеция, което изпада в политическа криза под властта на

Магнус Ериксон, който разделя кралството още през 1343 г. между синовете си, с което

залага основите на сериозни бъдещи регионални конфликти. Тук е разгледано и

анализирано политическото взаимодействие между Валдемар Атердаг и кралствата на

Швеция и Норвегия, подчинени на синовете на Магнус Ериксон. Валдемар търси съюз

с шведите, като дори предлага по-малката си дъщеря, Маргрете за жена на Хокон

Магнусон, който наследява трона на Норвегия. Отделя се внимание на започналата

гражданска война, породена от кризата в Швеция. Валдемар изразява подкрепа към

шведската корона и прекосява протока Зунд с въоръжените си сили, съставени и от

германски наемници и впоследствие се установява в Сконе през лятото на 1360 г. Той

завладява Хелсингборг и Малмьо, което е засвидетелствано в Зеландската хроника,

съставена малко след 1363 г. Датския крал установява пълен контрол над пазарите в

Сконе и засяга дългогодишните привилегии на ханзейските търговци там. Ханзейската



лига се опитва по пътя на дипломацията да постигне споразумение и да откупи правата

на своите членове срещу значителна сума, но до споразумение така и не се стига,

понеже датският крал има други планове за бъдещи военни кампании в Балтийско

море. Фокусът в следващите части на главата е посветен на стремежа към dominium

maris baltici.

2.2.2. Завладяването на о-в Готланд.

Във връзка с анализирането на военната политика на Валдемар значителна част

от главата е посветена на завладяването на остров Готланд. Тази територия е твърде

важна за контрола на Балтийския регион и неслучайно датският крал насочва усилията

си натам. Местните жители, т.нар. гути плащат данък на шведския крал, но

населението като цяло е разнородно, като включва в състава си датчани, германци и

хора с рутенски произход. В най-важният град, Висби преобладава население, което

говори долнонемско наречие, има полуавтономен статус и което неведнъж влиза в

конфликти с местните дребни аристократи и свободни земевладелци, като сериозно

подрива икономическите им интереси. Тук се набляга на важността на завладяването на

града, член на Ханзата за бъдещите преговори за регламентиране на статута на

ханзейската търговия в Сконе.

2.2.3. Представяне на инвазията в изворовия материал.

Общо и синтезирано е представен изворовият материал, който се разглежда по-

подробно при разглеждането на протичането на самите събития, свързани с инвазията

на Готланд. Б. Тордеман в неговия генерален труд, посветен на битката край града

описва редицата фолклорни легенди и богатият археологически материал от бойното

поле, разкопано в началото на XX в., като дава и подробна информация за официалните

писмени документи и различните достигнали до съвременната наука наративни извори.

Документалният материал е сравнително разпръснат и фрагментиран но може да се

обособят 24 документа, датиращи между 1361 и около 1420 г., засвидетелстващи

инвазията, като те включват различни официални документи от кралската канцелария

към градския съвет на Висби и редица хроники. Споменават се приносите за

локализиране на бойните полета, постигнати от най-новите археологически експедиции

и геодезични проучвания в периода 2006-2019 г., по проектa на археолога М.

Лингстрьом, музейни археолози и местни дружества от о-в Готланд.

2.2.4. Ход на събитията



Тълкувайки източниците, изследователят стига до заключението, че още в

средата на лятото на 1361 г. Валдемар Атердаг подготвя добре снаряжена флота за

бъдещата кампания, като лично я оглавява. След овладяването на остров Йоланд,

югозападно от Висби и създаването на важен форпост, на 22 юли 1361 г. на западното

крайбрежие на остров Готланд дебаркират датско-немските контингенти. От общите

извори става ясно, че така датският крал завзема властта над острова. Основното

описание на военните действия и пътят на армията е дадено в Зеландската хроника,

Annales Scaniciи Libellus de Magno Erici Rege. Някои допълнителни данни се срещат и в

по-късната историографска традиция от XVI и XVII в. От това, което може да се

възстанови от събитията, Валдемар Атердаг разполага с между 2000 и 2600 души добре

въоръжена датска конница и германски наемници, в това число се споменават

конкретни имена на  крупни благородници на високи държавни служби. На 25 юли

кралската войска лесно разбива отряда на местните бонди (свободни земевладелци),

наброяващ около 1500 души край блатистата местност Фйеле до гр. Местерби, които

организират спорадична засада. Вероятно 800-1000 от тях намират смъртта си, което се

потвърждава от последните археологически изследвания. След тази победа пътят към

гр. Висби е открит. На 27 юли датският контингент е вече пред стените на Висби, в

местността Корсбетнинген където местното селско, недобре въоръжено опълчение дава

сражение. Според шведски източник от 1365-70 г., 2000 души са избити от редовните

войски и наемниците на Валдемар, а според писанията на местните францисканци, в

битката падат поне 1800. Във връзка със споменатата битка е направен обзор на ценния

ахеологически и палеоантропологически материал, споменаването на бойните действия

и тактика в изворите, като са направени съответните изводи. Археологическите

находките от 20-те години на XX в. при проучването на масовите гробове край бойното

поле са сензационни за времето си. Впечатляващ е огромния брой метални ризници,

койфове (халчести метални качулки) и части от транзитни брони, които са запазени

върху нахвърляните набързо тела на падналите войни. Липсват данни за загубите откъм

страна на датчаните. Зеландската хроника споменава, че победата е постигната почти

без загуби. Археологическите находки до ден днешен се явяват изключително ценни за

археологията на бойното поле и тук се изброяват накратко характеристиките и типовете

снаряжение. Наред с това костният материал представлява изключително ценна

информация за антропологията на средновековното население на Готланд. Към

момента това е един от най-големите като количество и добре проучени примери за

средновековно бойно поле. Няма данни градът да е подлаган на разграбване след



битката. Местното население отваря портите пред завоевателя, който потвърждава

скоро с официална харта правата на гражданите на Висби. Вероятно околността не

избягва тази съдба. Детмар от Любек споменава, че населението на Висби плаща

значителни суми в злато и сребро.

От достигнатите изводи става ясно, че писмените данни за участниците в

битката при Корсбетнинген край Висби са твърде скромни. Детмар споменава, че

защитниците  са слабо въоръжени и неопитни в битки. Останалите извори, в това число

писмото на градския съвет на Висби от 1362 г., споменават поименно едва само някои

от командирите на участниците в похода на Валдемар, и става ясно, че сред тях има

немски наемници и благородници.

2.3.Война между Ханзата и Датското кралство, 1361-65 г.

Завладяването на стратегически важният остров Готланд от датчаните води до

съдбоносни политически последствия. Ханзата, начело с градските съветници на

Любек се решава на военни действия, въпреки че датския крал препотвърждава

привилегиите на местните търговци.

2.3.1. Търговската блокада от 1361 г.

По-нататък в част 2.3.1., отново хронологически се прави обзор на последвалите

мерки от страна на Германската Ханза срещу датчаните и техните съюзници, войните

водени между 1361-65 и 1368-70 г., военните контингенти, събирани от воюващите,

участието на наемници във военоморските сражения и тяхната ефективност. Събралите

се в Грайфсвалд делегати на вендската „третина“ на ханзейските градове, начело с

известния търговец, ратсхер и кмет (бюргермайстер) на Любек, Йохан Витенборг,

получават известието за дебаркирането на войската на Валдемар на остров Готланд и

унищожаването на местното селско опълчение. Най-напред в отговор на това

ханзейците прилагат тактиката, която и за в бъдеще успешно ще се развива като

основна практика за икономическо изтощение на техните противници - търговската

блокада. Още докато Валдемар пребивава с войските си на остров Готланд, на се взима

решение всички търговски връзки с датчаните да бъдат прекратени, с което се блокира

икономически важния регион Сконе и доставката на редица важни суровини и стоки.

Наред с налагането на блокадата, за пръв път се приема нова мярка, свързана с

военните действия на Ханзейската лига, а именно – въвеждането на фунтовото мито,

Pfundzoll. Този специален данък се прилага с решение на Ханзетага, във време на



война. Собствениците на търговски кораби, членове на Асоциацията трябва да плащат

за товара си 4 пфенинга за фунт тегло когато излизат в открито море от ханзейско

пристанище или търгувайки в Прусия. Разглеждат се подробно решенията на

ханзейските събрания и се привеждат редица примери от протоколите от Ханзейските

събрания. Коментира се ефективността на предприетите мерки срещу датчаните, които

не успяват да предотвратят предстоящата война в открито море.

2.3.2. Военни действия. Битката при Хелсингборг.

По-нататък в главата се отбелзяват целите на ханзейците при влизане във война

с Дания, които са ясно заложени: да осигурят пълна свобода на своята търговия в цяла

Дания, да възстановят привилегированото си положение в Сконе и Проливите, да

възстановят военните си разходи и тези на техните съюзници от приходите от

крепостите в Сконе, контрола на пътните такси, а вероятно и евентуален залог на

цялата част на полуострова. Въпреки всички уговорки за съвместни действия с

шведите, норвежците и Холщайн, за времето на цялата война, само една атака е

насочена към Ютланд. Вендските градове, начело с Любек трябва да изкарат теглото на

войната почти изцяло сами и предприемат организацията на стабилна по размер флота

през пролетта на 1362 г. Ханзейците разполагат с общо 27 по-големи кораба тип ког и

25 по-малки плавателни съдове, тип шниге и шуте с около 3000 въоръжени мъже.

Публикувана е таблица със списък на изпратените контингенти от отделните ханзейски

градове. Бюргермайстерът на Любек, Йохан Витенборг поема командването на

флотилията, която през април 1362 г. се насочва към Йоресун. Ключовата битка се

състои в крайбрежните води край Хелсингборг на 8 юли 1362 г. и коства сериозна

загуба на Ханзата, а датчаните пленяват 12 големи кораба. Тук е описана използваната

от двете страни тактика и причините и факторите, които довеждат до развитието на

събитията. Валдемар Атердаг се възползва от военните успехи, за да продължи да

налага дипломатически натиск над Германската Ханза и нейните съюзници. Когато

сключва примирие с градовете, той изисква ханзейците да изплатят откуп за пленените

в сражението граждани, възползвайки се от факта, че до подписване на официален

мирен договор, те нямат право да изискват обезщетение за нанесените им

икономически ущърби в Сконе и Висби. Тук се отбелязва, че Валдемар е твърдо решен

да излезе от войната при най-изгодни за него условия и с минимални финансови загуби.

Същевременно праща свои пратеници при Магнус Ериксон в Швеция и сина му Хокон,

краля на Норвегия. Датската дипломация убеждава и двамата да сменят страната си в



конфликта с Ханзата и се опитва всячески да раздели взаимодействащите си градове от

Ханзата. Тук е обърнато внимание и на сериозният проблем, свързан със събирането на

фунтовото мито, което се оказва неефективно и недостатъчно да заплати за разходите

на ханзейците за военната кампания усещат се явно последствията на неизгодната

война и липсата на централизирана и целенасочена политика. Предимно икономически

са причините, които довеждат до подписване на неизгодния за Ханзата договор от

Вординборг на 22 ноември 1365 г. С този документ се поставя реален прецеден за

бъдещ конфликт, понеже само на 12 града, членове на Ханзата са предоставени старите

привилегии в Сконе: Любек, Росток, Висмар, Грайфсвалд, Щралзунд, Хамбург, Кил,

Бремен, Анклам, Щетин, Колберг и Старград (Олденбург). Това е направено, от

датския крал, разбира се, с надеждата да бъде причинено по-нататъшно разединение в

редиците на Ханзейската лига. В тази част се споменава и политическата ситуация в

Швеция и свалянето на Магнус Ериксон от местните магнати, начело с Бо Йонсон Грип

за сметка на мекленбургският херцог Албрехт III, който е поканен да заеме престола от

държавния съвет.

2.4. Кьолнската конфедерация и ханзейските съюзници.

2.4.1. Създаване на антидатска военна коалиция

В този дял се набляга на развитието на събитията след 1365 г. Валдемар не

спазва уговорките, дадени в договора от Вордингборг, и най-напред повишава таксите

и митата в Сконе и за преминаването през Йоресун. Така той отново настройва срещу

себе си не само вендските, но и пруските и нидерландските градове, които практически

не участват в последната война. Наред с това Валдемар и неговият зет Хокон Магнусон

неведнъж пленяват ханзейски кораби в протока, а има и случаи на отнети товари под

претекст, че не са платени необходимите такси, което е практически практикуване на

морско разбойничество. В дял 2.4. се разглеждат причините, които довеждат до

образуването на конфедерацията от Кьолн на редица ханзейски градове и техните

съюзници и решаващото развитие на политически събития, довеждащи нова

регионална война. Направена е ретроспекция на дипломатическите действия на

пруските градове. Още през юни 1367 г., вендските и померанските градове се събират

в Щралзунд, както и представители на пруските градове Кулм, Торн и Елбинг и

пристигналия на събранието Людеке ван Есен, командир на Тевтонските рицари в

Данциг. Те заявяват, че желаят да реагират срещу заплахата, в лицето на крал Валдемар

и препоръчват да бъде сключен съюз с град Кампен и селищата при Зойдерзее. След



известни колебания на вендските градове, на 19 ноември 1367 г. представителите на

всички градски съвети се събират в Кьолн, и това е единственият по-специален

Ханзетаг там, без официалното участие на местния градски съвет в най-важните

решения. Постановленията включват формирането на т.нар. „Конфедерация на Кьолн“

от градовете на вендската третина на Ханзата и Прусия, заедно с градовете от Холандия

и Зеландия и тези в Зойдерзее. Съюзът е представляван от Любек, Росток, Щралзунд,

Висмар, Кулм, Торн, Елбинг, Кампен, Хардервайк, Елборг , Амстердам и Бриел.

Военният съюз трябва да действа в следващите години, а в тази част е представен

отново във вид на таблица пълният състав на контингетите, които всеки един град

трябва да предостави за бъдещата военна кампания срещу датския крал. Флотата от 43

кораба и 1980 въоръжени мъже е по-малка от тази, участваща в предишната кампания,

но за сметка на това по-добре координирана и организирана. Отново е възстановено

събирането на Pfundzoll, но този път с условие, че набраните средства ще се пазят в

градовете и ще бъдат вкарани по-късно в общите сметки. Отбелязано е, че сключването

на ефективен и широк по своята същност военен съюз с конкретната цел да се води

война срещу политиката на Валдемар IV Атердаг създава нов интегритет за

ханзейските градове, като ги обединява с една обща цел. 1367 г. е смятана от редица

излседователи за начало на Ханзейската лига, точно заради новото възприятие на

търговците, които за пръв път възприемат своите посланици като „градските

съветници, изпратени да представляват градовете на германската Ханза“. Ролята на

всеки един от участващите в съюза градове е регламентирана ясно. Цялата тази

систематична подготовка е подета от енергични дипломати като бюргермайстера на

Щралзунд Бертрам Вулфлам Тя трае около 3 и половина месеца преди да започнат

неминуемите военни действия. На 25 януари 1368 г. се свиква събрание във Висмар, на

което заедно с ентусиазираните северногермански князе от Мекленбург и Холщайн,

ханзейските представители договарят бъдещите условия за подялба на териториите на

Дания при бъдещата победа.

2.4.2. Втората война на Ханзейската лига срещу Валдемар. Развитие на военните

действия.

Повод за военните произволното повишаване на митническите ставки за

преминаване през протока Йоресун, и залавянето на редица пруски плавателни съдове

от страна на датския крал. Германските търговци изискват да им бъде изплатено

обезщетение в размер на 150 хиляди сребърни марки от страна на Дания за



причинените им щети в Зунд, а също така уведомяват датските посланици за писмата,

адресирани до папата, императора и редица германски князе, които съдържат

обвинения срещу крал Валдемар IV. На 5 февруари 1368 г. градските съветници на

Любек обявяват война на Дания и се координират с останалите градове и съюзниците.

През пролетта на 1368 г., контингентите, воюващи срещу датския крал, подкрепени от

северногерманските принцове и техните наемници, са по-големи от първоначално

планираното. Съюзниците започват да постигнат успехите си доста бързо. Войната е

доста кървава и за двете страни. Докато графовете на Холщайн се разгръщат в Ютланд,

мекленбургските сили се насочват към Сконе и датските острови. Между 9 и 15 април

обединената ханзейска ескадра (Geschwader) се събира край южната част на остров

Хидензее, между о-в Рюген и Северна Померания и отплава към Копенхаген и протока

Зунд. Командирът на флотата е бюргермайстерът на Любек Брун Варендорп. Силите,

съставени от ок. 2000 души въоръжени мъже и 21 големи и 22 по-малки кораба не са

толкова многобройни като в предишната кампания, но ханзейските командири са

извадили поука от предишната кампания. Копенхаген е превзет. Част от флотата се

насочва към Хелсиньор и Хелсингборг за да бъде установен контрол над протока Зунд.

Авторът отбелязва, че Хрониката на Детмар и Ханзейските рецеси не дават подробна

информация за характера на въоръжението и тактиката на ханзейската военна ескадра.

Местните немски князе пращат своите наемни отряди да сеят опустошение по цялото

крайбрежие на Ютланд и из вътрешността на полуострова, а Албрехт фон Мекленбург

овладява Сконе. Наложената търговска блокада разорява силите на съюзното на

Валдемар Норвежко кралство и Хокон, зетя на датския крал излиза от войната през

1368 г., а през 1370 подписва и примирие. Опитите на Валдемар чрез дипломация да

излезе от тежкото военно положение, в което въвлича Дания са неуспешни. Докато

датския крал търси подкрепа в Свещената Римска империя, дроста/маршала Хенинг

ван Подебуск е принуден заедно с държавния съвет да предприеме преговори с

Кьолнската конфедерация, докато през юли 1369 г. е подновена обсадата на

Хелсингборг, водена от Бруно Варендорп и херцог Хайнрих фон Мекленбург.

Крепостта е завзета перз септември, което поставя Йоресун изцяло под контрола на

съюзниците. Дания е принудена да отстъпи.

2.3.3. Щралзундският мирен договор от 1370 г.

В крайна сметка тежките политически условия довеждат до сключването

на мирен договор. Датският ригсрод сключва примирие на 30 ноември. Военните



действия са прекратени и представителите на градовете от Померания, Прусия,

Ливония, вендската третина на Ханзата, района на Зойдерзее, Холандия и Зееланд се

събират в град Щралзунд в началото на следващата година. Присъстват и посланиците

на датския риксрод, начело с Хенинг ван Подебуск. На 24 май 1370 г. е подписан

знаменитият Щралзундски мирен договор. Освен светските представители на датския

риксрод и на градовете, официални печати под документа полагат и архиепископа на

Лунд и епископите на Оденсе и Роскилде. Условията, които са установени от този

договор са многократно изследвани и коментирани в медиевистиката, както се

отбелзява от автора. Следващата част от този дял е посветена на условията на договора

и последствията от налагането им за цялостното политическо развитие на Балтийския

регион. Набляга се на фактът, че документът е изключително важен за развитието на

Ханзейската лига и неслучайно редица изследователи отбелязват, че това е пиковият

момент на ханзейското икономическо и политическо могъщество в Балтийско и

Северно море. Асоциацията на градовете на северногерманските търговци и членовете

на Кьолнската конфедерация добиват правото на безпрепятствена, свободна търговия в

рамките на Датското кралство, Сконе и завладените крепости в Зунд, за всички

свободни търговци. При коментирането на условията, във връзка с настоящото

изследване се отбелязва, че от голяма важност са два правни въпроса, свързани и с

пиратските активности в Балтийския регион през периода. Изключително важно е и че

се регламентират условията на т.нар. брегово право (Strandrecht) и някои въпроси за

сигурността в открито море и правото на ханзейските търговци да носят оръжие.

Ползите, които Ханзейската лига придобива от победата във втората война срещу

Валдемар IV Атердаг са неоспорими. За северногерманската търговия се създават

изключително добри условия в последната четвърт на XIV в. Година по-късно датският

крал постига мир и с Албрехт от Мекленбург, давайки му неясни обещания, свързани с

унаследяването на датския престол след неговата смърт. Наред с това ключов е

контролът, който Ханзата установява над крепостите в Сконе в срок от 15 години. С

това се създава предпоставка за продължение на конфликтите в бъдеще. За известно

време в региона се установява дългоочаквания мир, но това не означава че нарастващия

проблем с морското разбойничество е решен, както се отбелязва в няколко анализирани

съдебни искове от Новгород, даващи примери за инциденти с пирати край устието на р.

Нева.

2.5.Организация и въоръжение на сухопътните и военноморски регионални сили



Главата завършва с кратък обзор на организацията и въоръжението на

военоморските сили по време на тези военни действия, като се разглеждат накратко

някои базови характеристики на организацията на регионалните и градски армии, както

и ролята на наемничеството. Отбелязва се, че още от XIII в. военната организация в

северногерманските територии има много по-децентрализирана структура, от тази,

която се наблюдава в останалите земи на Свещената Римска империя. Анализира се въз

основа на някои документи структурата на градското опълчение в северногерманските

земи, организацията на отбраната, както и условията за заплащане на т.нар. Aussöldner,

наемани за да подсилят контингентите на местните аристократи от Шлезвиг-Холщайн и

Мекленбург. Разглеждат се и градските разходи за отбрана и въоръжение като цяло.

Даденият обзор, макар и не особено подробен, е достатъчен за хвърляне на яснота

върху по-нататъшната разглеждана проблематика.

Глава III. Пирати и наемници във войните за Шведското наследство

3.1. Балтийското пиратство в първите години на управлението на Маргрете
Валдемарсдотер (1375-1388 г.).

3.1.1. Международната ситуация в Балтийския регион след смъртта на Валдемар

Атердаг. Конфликти, свързани с датското наследство.

Третата глава, „Пирати и наемници във войните за Шведското наследство“ е

най-обширна като обем. Разглеждат се няколко основни теми, отново хронологически,

като първата е „Балтийското пиратство в първите години на управлението на Маргрете

Валдемарсдотер (1375-1388 г.).”, с два поддяла. Прави се обзор на геополитическата

обстановка в Балтийския регион. С установения контрол върху протока Зунд,

ханзейските градове постигат икономическа доминация и придобиват ролята на

икономически медиатор между Изтока и Запада. Отбелязват се политическите

проблеми, свързани с вътрешните конфликти между ханзейските градове и навлизането

на английските и фламандски търговци в региона. Значимостта на останалите

политически играчи в лицето на Мекленбург и отслабеното от войните, но все пак

обединено Датско кралство, далеч не намалява и в следващите десетилетия на XIV в.

Със смъртта на Валдемар IV Атердаг на 24 октомври 1375 г. завършва едно дълго и

динамично управление и много скоро след нея, в Балтийския регион се зараждат за

пореден път предпоставки за политически сътресения, между които претенциите на

Мекленбург за датската корона. Подробно е разгледано умелото прилагане на



дипломация и вътрешно политически похвати от страна на дъщерята на Валдемар,

Маргрете. В крайна сметка, с подкрепата на Кралския съвет все пак короната на

Датското кралство е наследена през март 1376 г. от малолетния внук на Атердаг –

Олаф, син норвежкия крал Хокон IV Магнуссон и Маргрете. Майката на датския

престолонаследник, която е едва 22-годишна, е обявена за регент от Държавния съвет

оглавяван от дроста Хенинг фон Путбус. Ханзейците одобряват този избор, с което

нанасят сериозен удар над амбициите на Албрехт IV. По-нататък в текста авторът

разглежда успешната политика на утвърждаване на Маргрете Валдемарсдотер в

региона и успешното дипломатическо контриране на мекленбургците. Тя използва

благоприятните според нея политически обстоятелства в Швеция и Норвегия, за да

пристъпи към създаването на голяма северна федеративна държава под егидата на

Дания, както и да постигне равенство в икономическо отношение с Ханзейската лига.

Още в своето изследване, посветено на пиратството в Балтийско море в периода до

1400 г., Д. Бьорк синтезира накратко в три направления политическия курс, подет от

Маргрете, докато Олаф все още е жив: 1. Дания да бъде управлявана от датчани, а

амбициите на немската Мекленбургска династия да се контрират; 2. Постигане на

равенство в балтийската търговия с Ханзата, ключ за което е политическия контрол над

Сконе и протоците към Северно море; 3. Датска хегемония в Швеция, което е

предпоставка за конфликт с Албрехт III фон Мекленбург. В тези аспекти датската

кралица-регент продължава да работи активно.

3.1.2. Конфликтът за крепостите под ханзейска юрисдикция в Сконе. Нападения
на морските разбойници срещу Ханзата.

Тук се проследява ролята на наемниците като политически инструмент в

борбите за икономически контрол над региона. В следващите части ще бъдат са

описани претенциите на Мекленбург и династията Естридсен, проблемите породени от

династичната политика на Валдемар Атердаг и ранната смърт на законния датски

престолонаследник, херцога на Лоланд, Кристофер Валдемарсон. Основен фокус е

цялостната политика на кралицата – регент Маргрете Валдемарсдотер. Въз основа на

анализ на наличния документален материал авторът се спира на редица споменавания

на пиратски активности, като се отбелязва и че северногерманските търговци неведнъж

обвиняват Маргрете I, че издава каперски писма и подкрепя морските разбойници и

така нарушава на условията на Щралзундския мирен договор, особено що се касае до

бреговото право. Тези действия са свързани разбира се с желанието Сконийските



крепости да бъдат върнати в пределите на Датското кралство. Дадени са конкретни

примери за подобни нарушения. От 1377 г., в ханзейските протоколи и официалната

кореспонденция на градските съвети от Вендската третина на Ханзата започват да се

появяват притеснени съобщения за активността на морските разбойници в региона и се

стига дотам, че отново ханзейците се решават да налагат събирането на фунтово мито

за съоръжаване на конвои. За пореден път се вижда как политическото напрежение в

региона извиква насилие и засилване на пиратството, коеот бива използвано от

отделните политически сили за техни цели. Благодарение на събраните средства

ханзейците започват да изпращат фредекоги да патрулират в Западна Балтика, а

корабоплаването с търговска цел започва да се ограничава. Обособено е и времето, в

което водите ще са под наблюдение. Тези регулации продължават да се прилагат и

тепърва. Напрежението в региона расте след смъртта на норвежкия крал Хокон, а

Маргрете цели да упражни натиск над северногерманските търговци, да върнат

Хелсингборг, Малмьо, Фалстербу и Сканьор, ако не по-рано, то поне в рамките на

зададения от Щралзундския мирен договор срок (1385 г.). За това не е учудващо, че

редовно датчаните нарушават принципите на бреговото право, присвоявайки ханзейски

стоки и пленявайки търговски кораби, докато официалната власт отрича това.

Градските съвети се стремят да следват интересите на своите търговци и отказват да

предадат спорните крепости на датчаните, докато не получат компенсации за своите

загуби, вследствие на пиратски дейности, подстрекавани и вероятно санкционирани от

датската кралица. Вулф Вулфлам, който поема администрацията над сконийските

крепости се опитва да предприеме мерки срещу морското разбойничество, но не

получава достатъчно голямо финансиране от Ханзата. От 1381 до 1385 г. действията на

морските разбойници се увеличават тревожно, като най-лоша за ханзейците е 1384 г.,

от която са анализирани няколко инцидента в текста. Във връзка с това ханзейците

решават на Ханзетага в Росток, най напред на 27 януари 1381 г. да съоръжат малка

флота, Geschwader от „умиротворителни кораби“, състояща се от 14 кораба и

няколкостотин въоръжени мъже. Един от конвоите успява да пресрещне и победи в

битка няколко пиратски кораба, пътуващи по посока на о-в Зееланд. По подбуда на

кралицата на Дания е сключено примирие между морските разбойници на нейна

служба и ханзейците, което първоначално трябва да трае от септември 1381 г. до май

1382 г., но бива удължено до 11 ноември, 1383 г. Във връзка с този документ се

споменават редица имена на командири на извършващи пиратство в Балтийско море. С

наближаването на 11 ноември 1385 г. – срокът за предаване на сконийските крепости



напрежението расте, проблемът с морското разбойничество все още не е решен, а на 16

март 1385 г. Вулфлам се задължава да екипира кораби и да наеме въоръжени мъже с

отпуснатите средства и да отговаря за патрулирането на региона около Скания. Все пак

на 11 ноември крепостите са върнати обратно на датчаните, когато войските на младия

крал Олаф навлизат в региона, а ханзейсците нямат друг избор, освен да се съгласят да

спазят договореностите от Щралзунд. С това датската кралица връща редица

привилегии на Ханзата и политическите неуредици в Балтийския регион се уталожват

поне за няколко години. С дипломатически уговорки завършва този период на развитие

на морското разбойничество в Балтийски море. Ханзейските търговци вече могат

спокойно да възстановят стокообмена през протока Йоресун, без да се притесняват

излишно за своите товари, а датчаните постигат една от поставените си политически

цели.

3.2. Конфликтът между Мекленбург и Дания 1388-1395 г.

3.2.1. Кризата в Шведското кралство след смъртта на Бо Йонсон Грип

Тази част от главата обръща внимание на обстоятелствата, които довеждат до

поредният голям регионален военен конфликт. На 20 август 1386 г., вторият човек след

шведския крал Албрехт, Бо Йонсон Грип умира. Преди това той определя съвет от 10

приближени нему местни магнати, които да изпълнят завещанието м и да

покровителстват съпругата и децата му. Йонсон е един от най-крупните земевладелци

на времето си, държащ под властта си почти всички финландски ленни владения,

няколко укрепления във Вестьотланд и крепостите Нюшьопинг, Трелеборг, Стегеборг и

Калмар. Авторът отбелязва и проследява амбициите на шведския крал към тези

обширни владения и общата вътрешна и външна политика, която предприема през

годините. Като цяло Албрехт фон Мекленбург е крайно непопулярен сред

аристокрацията и поданиците си. Родът Фолкунга, към който принадлежи Маргрете

има напълно законни претенции към шведския престол и неслучайно кралският съвет

на Швеция кани официално датската кралица да заеме трона, а Албрехт да бъде

детрониран. Стига се фо открита война. Тук се отбелязва, че реално трите кралства от

години се намират в състояние на неофициална война, понеже по-ранните конфликти за

шведския и датския престол не намират окончателно решение. Маргрете избира нов

наследник на престола през 1387 г., когато синът ѝ Олаф почива. Новият малолетен

крал, Богислав-Ерик фон Померн ще оглави в бъдеще едно от най-големите

династически обединения в Северна Европа. През лятото на 1389 г. Маргрете пристига



с войските си в Швеция, а Албрехт фон Мекленбург дебаркира със своите армии от

северногерманските земи в района на Калмар. Основното сражение между вражеските

военни контингенти се състои на полето при Асле, западно от Фалшьопинг на 24

февруари 1389 г. Най-подробно описание на развитието на битката дава Детмар от

Любек. Албрехт фон Мекленбург е победен и пленен заедно със сина си. Датския

контингент продължава кампанията в Швеция и завладява значителна част от южните

териотории.

3.2.2. Стокхолм под датска обсада

Верни на номиналния крал остават само няколко града с преобладаващо немско

население, сред които е добре укрепеният, важен търговски и пристанищен център

Стокхолм. В този дял се обръща сериозно внимание на протичането на обсадата на

града и действията на местното население, което попада под напрежението на

несгодите от войната. Споменава се за недоверието, което се поражда между

немскоговорящото население на града и шведите и което кулминира в масово избиване

на видни граждани на 11 юни 1389 г. и прокуждане на над 300 видни  шведски

граждани. Събитията остават в историографията като Убийствата от Шьеплинген

(Käpplingemorden). Коментират се накратко обстоятелствата, които довеждат до тази

трагедия. Стокхолм същевременно се превръща във форпост на мекленбургците за

военните им настъпления в околните шведски територии.

3.3. Виталийските братя като капери в Балтийско море

В следващите части на главата се набляга на изворовия анализ, свързан с появата и

ролята на Виталийските братя (Vitalienbrüder) като наемници в конфликта, между

датчаните и Мекленбург, ролята им в обсадата на Стокхолм и последвалите

стълкновения в открито море. Отбелязва се, че във военно отношение наемниците са от

изключително значение за градовете на Германската ханза през XIV – XV в. Наред с

особено търсените наемни конници и арбалетчици от Холщайн, Саксония, Хановер,

Вестфалия и Тюрингия, нуждата от попълване на корабните екипажи по време на война

е особено належаща. Местните княжества, в това число и Мекленбург, по-често

разчитат на свои собствени сили в сухопътните операции, особено що се отнася до

кавалерия. В случаите с военноморското дело, мекленбургците не притежават

икономическия потенциал самостоятелно да поддържат постоянен флот. Именно за да

компенсират липсата на подобна военноморска сила, прибягват до услугите на



наемници-капери, които до голяма степен покриват сами собствените си разходи, и се

издържат от грабеж, което ги прави изключително изгодни. Във връзка с кризата след

пленяването на Албрехт фон Мекленбург, ханзейските градове Росток и Висмар

отварят своите пристанища за бившите морски разбойници, дребни благородници и

всякакви авантюристи, на служба при Мекленбург, както пише Детмар. Изтъкнато е

важното обстоятелство, че Виталийските братя са легитимно десйтващи, благодарение

на подкрепата на сюзерен, който предоставя специални, т.нар. „каперски писма“.

3.3.1. Vitalienbrüder: етимология – теории и дискусии в историческата наука

Известна част от главата е отделена на важният въпрос, свързан с етимологията

на наименованието „Виталийски братя“ и същността, която се крие зад него. Разглежда

се зараждането и развитието въс фолклора и историографията на образа на героичните

морски разбойници. Дава се повече светлина за дискусията за произхода на

наименованието Vitalienbrüder, която съществува в историческата наука. Самото

название произлиза от лат. victŭālis, със значение „храна, провизия“ и по-рано

погрешно е свързано с бойната им задача да осигуряват обсадения град Стокхолм.

Разгледани са становищата на Д. Бьорк, К. Кордсен и Г. Роман. Стига се до изводите, че

класифицирането на Виталийските братя в определени категории от погледа на

съвременната наука е нелека задача. Може да се направи разграничаване между

„професионалните“ морски разбойници носещи това наименование и военните

наемници на служба към Мекленбург и Швеция, под командването на местни

благородници. Границата между простото пиратство и професионалното наемничество,

в случая с Виталийските братя, е твърде размита и до ден днешен историографията не е

постигнала ясно заключение.

3.3.2. Виталийските братя като капери на служба към Мекленбург, 1389-
1395 г.

Ханзейската лига избягва да се ангажира с нови военни конфликти и остава

встрани от войната за шведския престол. . Рецесите от Ханзейските събрания от 1391 –

1395 г. споменават за множество capitanei и fratres vitualium, служещи на Албрехт,

които са пратени на бойните полета наред с редовните войски. В тази част от главата се

обръща внимание на редица военноморски операции, въз основа на наличния изворов

материал, в които като нам=емници участват Виталийските братя. Един от най-

забележителните примери е зимата на 1393 – 1394 г., в сезон, когато корабоплаването е



почти невъзможно в региона, мекленбургски флот отплава към Стокхолм, където,

пристигайки, е скован от зимните ледове край Доларьо, един от малките острови на

няколко километра от входа на пристанището. Херман Корнер описва тактическите

хитрости, предприети от командира Магистър Хуго и изпълнение на поставената

задача да се достави необходимото на жителите на обсадения град продоволствие.

Приносите в тази част са представянето на множество изворови материали, в които

конкретно се изброяват имената на редица командири, както и искове от страна на

ханзейците за обезщетение както към Мекленбург, така и към кралица Маргрете.

Постепенно, въпреки че Виталийските братя изиграват важна роля във военните

действия, още от 1392 г. се наблюдава безконтролното им поведение и връщане към

старите навици. Изброяват се известните инциденти от 1394 и 1395 г., както и редица

въоръжени набези по крайбрежията на Дания, Швеция и Норвегия. Спомената е една

ключова теория за влиянието на морското разбойничество, според която Набезите на

Виталийските братя, довеждат на първо време до повишаване на цените на ключови

стоки в региона, като конкретно е посочен примерът с херингата. Уловът на тази риба в

Сконе, твърде важен ресурс за Дания и северногерманските търговци, намалява от ¼ до

5 пъти спрямо предишното си ниво, според данните от HR и хрониста Детмар.

Активността на морските разбойници

3.3.3. Мирният договор от Линдхолм.

В крайна сметка, селд близо 5-годишне плен, крал Албрехт е освободен, но на

ниминалната власт на Мекленбург над Швеция е сложен край. Динамичната

дипломация на ханзейците накрая съумява да склони двете страни да подпишат в

Линдхолм договор на 17 юни 1395 г. Съгласно мирното споразумение, което предлагат

ханзейските дипломати,  Албрехт ще бъде освободен за срок от три години. Ако желае

да задържи свободата си, то той трябва да заплати непосилно голям откуп от 60 000

сребърни марки на датската кралица, а като гаранция за заплащането остава град

Стокхолм. Всички останали шведски територии са загубени, като се изключи Готланд,

половината от който все още се владее от Албрехт фон Пекател, командир на

мекленбургска служба. С този договор войната свършва, наемниците на мекленбургска

служба са задължени да оставят оръжие, а датската кралица успява да съсредоточи

значителна власт в ръцете си.

3.3.4. Виталийските братя в Балтийско море след 1395 г.



След конкретните заключения се разглежда развръзката на войната и

положението на останалите без препитание бивши капери, търсещи нови сюзерени и

нападащи търговците по цялото протежение на Балтийско море. Докато Албрехт фон

Мекленбург крои планове за връщането си на престола в Швеция, за които няма

достатъчно военен и икономически потенциал, през 1397 г. е сключен династичен

договор между трите Северни кралства, Швеция, Норвегия и Дания, което поставя

начало на т.нар. Калмарска уния. Същевременно виталийците се укрепват на остров

Готланд, откъдето върлуват из целия Балтийски регион. Под покровителството на сина

на Албрехт – Ерик фон Мекленбург. Разглеждат се и се коментират няколко случая на

нападения от страна на Виталийските братя.

В тази част на главата, след като е хвърлена светлина върху етимологичната

същност на прозвището „Виталийски братя“, носено от местните пирати, авторът прави

опит и да проникне в начина на мислене криещ се зад техния девиз „Приятели на Бога

и врагове на целия свят“ ( Godes vrende unde al der werlt vyande). За пръв път той е

засвидетелстван в доклада по случая с Егерт Шьоф с дата 4 май 1398 г. Този начин на

мислене всъщност е явна препратка към библейските текстове и по-специално

Евангелие от Йоан кн.15:14-20 и към римското право и по-късния термин hostis generis

humani, който навлиза в морското право. За да оправдаят своите пиратски набези,

виталийците отъждествяват опълчването си срещу големите монархии и

северногерманските търговци с божествената борба за справедливост, а връзката, която

се прави е и със социалните и икономически фактори в региона през XIV в.

3.4. Ответни мерки срещу пиратството и прокуждане на Виталийските братя от
Балтийско море.

Първите по-сериозни опити за прочистване на Балтика от морски разбойници

реално биват уговорени още при преговорите в Хелсингборг между ханзейците и

кралица Маргрете през 1394 г., когато още бушува войната и виталийците

интензифицират атаките си. Завършва се с преглед на известните от изворовия

материал ответни мерки от страна на властите на Ханзейската лига и Дания:

Организиране на конвои, опити за съставяне на „умиротворителни“ флоти, въвеждане

на т.нар. „фунтово мито“. Поради редица вътрешни проблеми и трудността да се

организират и координират отделните градове, тези мерки, дори когато са съгласувани

с датчаните, не винаги са ефективни.  Окончателното изтласкване на морските

разбойници от Балтийско море, благодарение на кампанията на Великия магистър на



Тевтонския орден през на април 1398 г. Цялата територия на Готланд и пристанището

Висби на Конрад фон Юнгинген. Протичането на военните действия и последствията

от окупацивта са разгледано и коментирано от автора. Оцелелите морски разбойници в

крайна сметка са принудени да търсят спасение към норвежките брегове и Северно

море. Част от тях се установяват във Фризия, където местните териториални князе им

предоставят убежище.

Глава IV. Пиратство и наемничество в Балтийския регион 1400-1436.

4.1. Войните за доминация в Балтийския регион след установяването на
Калмарската уния.

В заключителната глава на дисертацията, която следва отново

хронологическия модел се разглежда последния период на развитие на военните

конфликти и пиратството в Балтийския регион, от около 1397 г., до края на датско-

ханзейската война от 1426-1435 г. Тук се анализират политическите обстоятелства в

Балтийския регион след смъртта на Маргрете I Валдемарсдотер, кралицата регент на

трите обединени Северни кралства през 1412 г. едноличната власт над Калмарската

уния официално преминава у нейния праплеменник Ерик фон Померн. За разлика от

своите предшественици, които успяват да консолидират властта си на Север, младият

крал проявява сериозна недалновидност както във вътрешната, така и във външната си

държавна политика. Той започва с военни действия срещу Шлезвиг и с претенциите си

към земите на Държавата на Тевтонския орден, съкрушена от загубата в битката при

Грюнвалд-Таненберг през 1410 г. Това ще доведе до сериозни вътрешнополитически

проблеми в Швеция и Норвегия и до поредното военно стълкновение за Dominium

Maris Baltici. И двете страни в конфликта – Ерик фон Померн и владетелите на

Шлезвиг и Холщайн се опитват да привлекат градовете от Германската Ханза на своя

страна в конфликта. За да упражни натиск върху северногерманските търговци, кралят

на унията въвежда 1426 г. ново мито (нем. Sundzoll, дат. Øresundstolden) за

преминаването на протока Йоресунд, който по това време продължава да е най-

натоварената морска връзка между Балтийско море и протоците Категат и Скагерак

към Северно море. Това е сериозен икономически удар върху интересите на Ханзата.

Дипломатическите преговори не се увенчават с успех. Вследствие на това на Ханзетага,

състоял се на 24.06.1426 г. в Любек е сключено споразумение между градовете

Хамбург, Росток, Щралзунд, Висмар, Любек и Люнебург за създаване на защитен съюз,



по подобие на Кьолнската конфедерация от времето на войната срещу Валдемар IV.

Ханзейците се включват във войната на страната на владетелите на Холщайн и

Шлезвиг и се решават да подпомогнат обсадения град Фленсбург. Тук са коментирани

условията на споразумението и пристъпването към подготовка на военни действия

срещу трите Северни кралства.

4.2. Развитие на войната между Калмарската уния, Ханзата и Холщайн

Въоръженият конфликт, наричан в историографията и Pfundzollkrieg, се

проточва близо 9 години. И двете страни успяват да извоюват победи в морските

кампании, но нито силите на трите Северни кралства, нито Ханзата и Холщайн

съумяват да постигнат решаващ превес във войната. Тук са разгледани няколко

примера за военни набези на ханзейските флоти, като отново се набляга на известната

информация за тяхната организация. Описана е битката край Зунд през юли 1427 г.,

когато голяма ханзейска флота е пленена от датско-шведски контингент, подкрепен от

холандски и английски наемници и кризата, която тази загуба предизвиква за

съюзниците, понеже целият флот, натоварен със сол от френското крайбрежие е пленен

и това предизвиква значителни финансови загуби. Посочват се и са описани малко по-

подробно двете атаки над град Копенхаген през 1427 и 1428 г. и успешните

военоморски набези на каперите от Холщайн. Описани са отново събраните от

градовете Любек, Хамбург, Росток, Висмар, Щралзунд и Люнебург контингенти от

кораби и въоръжени мъже. Особено интересна е обсадата на датската столица на 15

юни 1428 г., когато е унищожена почти цялата флота на Ерик в пристанището,

преградено от потопени кораби. За пръв път в Северна Европа по-мащабно се прилага

огнестрелно оръжие при употребата на плаващи батареи. Изходът от войната обаче

остава нерешен въпреки военни успехи подобни на двете десантни операции,

осъществени в 1428 г. Много скоро Ерик фон Померн успява да възстанови флотата си.

Същевременно се активизират английските и холандски търговци в протоците между

Балтийско и Северно море и с това навреждат на ханзейския монопол в региона.

4.3. Капери и морски разбойници във военните действия

Ясни данни за привличане на капери в услуга на Ханзата и Холщайн се срещат

още в месеците, последващи тежката загуба, претърпяна от командира Тидеман Стеен

при Зунд през 1427 г. Отбелязани и коментирани са активностите на някои конкретни

виталийски капитани и военните контингенти в тази война. Като показателен пример е



дадена личността на капера Бартоломеус Воот, който служи на англичаните, вендските

градове, графовете Шауенбург. Неговата активност може да се проследи по цялото

Северно крайбрежие до Берген, но най-вече в района на Зунд, както в официалните

ханзейски протоколи, така и в наративни извори като Rufuschronik. Споемнават се и

имената на други командири. Авторът посочва наличието на неизкоренимият проблем с

верността на морските разбойници към един сюзерен и честите случаи на излизането

им извън контрол и прибягване до нападения над приятел и враг.

В крайна сметка се засилва влошаването на икономическото състояние на

северногерманските градове, изпозлването на наемници и подържането на постоянна

военна сила влияе твърде зле и на ханзейците, и на техните противници. Грабежите в

открито море не успяват да покриват разходите за водене на война, а наред с

икономическите тегоби, расте и натискът от страна сюзерените над подчинените им

градове. Това принуждава няколко от тях да напуснат съюза. Воюващите страни вече

полагат първите опити към дипломатически изход и компромис, когато избухват

мащабни социални безредици в Швеция.

4.4.Въстанието на Енгелбрект Енгелбректсон

4.4.1.Причини и предпоставки

Във връзка с военния конфликт, въз основа на наличния изворов материал не е

пропусната и ролята на едно от най-големите въстания в Скандинавия през XV в. –

Бунтът на Енгелбрект Енгелбректсон и доколко то повлиява, наред с редица

вътрешнополитически, социални и икономически фактори върху изхода от конфликта и

подписване на мир между ханзейците и краля на Унията Ерик-Богислав фон Померн.

Разгледани са причините и предпоставките за въстанието - тежките последици от

проточващата се война, икономическата блокада от страна на Ханзата и редицата

вътрешнополитически решения на крал Ерик фон Померн, ощетяващата местното

население данъчна политика и нарушението на договореностите от Калмар през 1397 г.

Коментира се основно Engelbrektskrönikan, с нейното тенденциозно представяне на

образа на Маргрете и Ерик и създаването на своеобразен шведски национален герой в

лицето на собственикът на мина от Даларна, Енгелбрект Енгелбректсон. В част 4.4.1.

Развитие на бунта на Енгелбрект и значението му за изхода от Датско-
Ханзейската война, се проследяват конкретно събитията, събирането на въоръжените



миньори от Даларна, след като техният представител Енгелбрект не получава

удовлетворени от крал Ерик на исканията за премахване на фогта на Вестерос Йосе

Ериксон, началото на въстанието, последвалите военни действия между 1433 и 1436 г.

Развитието на въстанието и завземането на крепостите и районите е проследено тук,

кеато се има впредвид наличният изворов материал. Коментира се и личността на

водачът на въстаниците и връзката му с претендента за кралския престол на Швеция

Карл Кнутсон. Стига се до несъмнено най-големият политически успех на

предводителя на бунта - голямото събрание, т.нар. Riksdag в Арбога през януари 1435

г., на което Енгелбрект е назначен за Rikshövitsman, главнокомандващ на армията, а

Ерик Пуке за негов заместник. Тук се отбелязва, че именно през април 1435 г. по време

на примирието му с бунтовниците, той подписва мира във Вордингборг с Ханзейската

лига и Холщайн, с която всички привилегии на ханзейците са върнати и

северногерманските търговци са освободени от плащане на спорното мито за

преминаване на Зунд. Отбелязано, е че като следствие от това по-късно Ханзата

съумява да отреже за известно време икономическия достъп на холандци и англичани

до Балтийско море, като окупира Хелсингборг след свалянето на Ерик фон Померн от

власт.

4.5. Кораби и корабоплаване в Балтийско море през втората половина на XIV и

първата половина на XV в.

Като последна, завършваща част се набляга, отново подобно на краткия обзор от

глава II, свързан с военната организация, на тематиката, свързана с корабите и

корабоплаването в Балтийско море през втората половина на XIV и първата половина

на XV в., свързани с появата на прочутия кораб тип „ког“. Отбелязва се, че няма данни

виталийските братя да предявяват предпочитания към даден тип кораби. Хвърля се

светлина върху конструктивните особености, етимологията и археологически находки

и изображения, свързани с коговете и другия документиран тип кораб, който навлиза в

региона около началото на XV в., т.нар. холк, който е с по-голяма товароподемност от

кога и по-дълъг кил. Изброени са и по-леките плавателни съдове, срещащи се в

изворовия материал, набляга се и на особеностите на каботажното плаване и

навигацията. Като извод може да се спомене, че търговските тежки кораби се

превръщат в наистина ефективни и всяващи страх морски крепости, когато се налага да



бъдат превърнати в „умиротворяващи кораби“. За водене на война, екипажите са от

въоръжени с арбалети мъже. За целта особено в XV в., са прикрепвани и неподвижни

по-тежки механизми, bankarmbrüste или wallarmbrüste към предните и задните кастели

на когите и холките, както и в марсовите гнезда на мачтите. Отделя се внимание и на

навлизането на огнестрелното оръжие в този период, малко информация за

технологията и терминологията, която се използва в източниците.

Заключение

В Заключението не са изведени всички теории и тези, които са поместени в

четирите глави на дисертацията, а е направен опи да се достигне до общовалидни

изводи и обобщения, които да позволят създаването на една по - обективна представа

за сложния, многопластов и динамичен свят в епохата Късното Средновековие в

Балтийския регион. Споменава се, че пиратството през Късното Средновековие намира

своето неотменно място в развитието на корабоплаването и военноморското дело в

Балтийския регион. Нещо повече, морските разбойници, се превръщат и в герои на

легенди и литературни творби и оставят своя отпечатък като неотменна част от

популярната култура и идентичността на северноевропейците. Изброяват се някои от

постигнатите заключения, качествата на изворовия материал и въвеждащия характер на

дисертационния труд в проблематиката.

Дисертационният труд е завършен с кратък терминологичен речник, свързан с

някои специфични регионални термини в корабоплаването, военното дело и

социалното развитие на Балтийския регион, които да улесняват читателя и бъдещите

изследователи. Последната част включва библиографската справка, използваните

издания на изворов материал и няколко приложения, съдържащи илюстративен

материал – снимки и графични реконструкции, както и исторически географски карти,

свързани със съдържанието на всяка глава.

Приноси

Най-сериозният принос в дисертационния труд, според автора е че проучва

въпрос, който досега не е бил обект на монографично изследване в българската

медиевистика и твърде рядко е попадал под тази си форма и по-специално в



разглежданите изцяло хронологически граници във фокуса на изследователския

интерес. Въпросът на който се набляга е: „Какво е значението на морското

разбойничество за развитието на Балтийския регион през Късното Средновековие и

къде е границата между пирата и платеният наемник в условия на политическа

нестабилност и военни конфликти“. В контекста на събитията се разглежда подробно

явленията пиратство и наемничество в региона и тяхната същност, военно-тактическа,

икономическа и социална роля.

Благодарение на използвания изворов материал, който е в голяма степен

изключително подробен и еднотипен,  за българската медиевистика за пръв път се

открива погледът на ханзейския търговец, част от обширна икономическа градска

асоциация върху развиващите се политически събития. Подбраните извори помогнаха

да се вникне по-подробно в начина на мислене на северногерманските търговци,

техните мотиви за действие и политически светоглед

Един важен принос е обзора на значителния обем на писмените източници, в

това число официалните документи, издавани от канцелариите на градските съвети на

селищата – членове на Ханзата, но не се пренебрегват и договори, харти и официална

кореспонденция на местните монархии и Държавата на Тевтонския орден в Прусия.

Включени са и редица хроники, анали и други наративи, както археологически

материал, без който не би могло да се направи нужния обзор на развитието на

въоръжението и военноморското дело през втората половина на XIV и началото на XV

в. За пръв път на български бяха представени редица изворови корпуси, електронни

бази данни и историографските приноси на развиващото се от XIX в. Ханзейско

историческо общество. Не бе пренебрегнат и археологическият материал, въпреки че

ограничеността на обема не позволи наистина подробен обзор и анализ и прилагане на

цялостен интердисциплинарен подход.

Във връзка с това бе представена и една подробна библиография по въпроса,

която включва около двеста заглавия и разглежда най-съвременните изследвания в

областта на Германската Ханза и пиратството и морското разбойничество в Балтийския

регион и Северно море, които синтезират наличното до момента знание и задават

насоки за развитие на бъдещи проучвания.

На много места в текста понякога се налага прекомерно влизане в исторически

наратив, но то е до голяма степен оправдано, именно защото настоящата дисертация се

явява първото комплексно изследване на морското разбойничество в Балтийския



регион, създадено на български език то има до голяма степен въвеждащ и

популяризаторски характер за историята на средновековна Северна Европа.

Един от приносите е, че за пръв път е разгледан изцяло подбраният времеви

период (1360-1436 г.), чийто избор се основава на базата на развиващите се

политически и икономически процеси в Балтийско море и Северна Европа.

Хронологията обхваща всички военни конфликти, засягащи интересите на Ханзейската

лига в Балтийския регион.

В представената дисертация са лансирани или потвърдени редица тези, които

също  могат  да бъдат окачествят като научен принос. Наред с това има и други важни

достижения, които лесно могат да бъдат открити при запознаване с текста на

изследването. Все пак тук ще бъдат споменати още няколко научни приноса , които

авторът намира за особено значими:

В резултат на проучванията си авторът потвърждава тезата на изследователи

като М. Пуле и Д. Бьорк, че морското разбойничество е явление, породено от

специфични социално-икономически фактори и процъфтява в условия на

децентрализирана или слаба държавна власт и политически кризи, които

предразполагат появата на подобни произволи и създават „пазар за насилие“.

Изворовият материал хвърли известна светлина и позволи преразглеждането на някои

устойчиви представи, като например преекспонирането на икономическата роля на

пиратството като заплаха към регионалната търговия.

Задълбочено и въз основа на анализ на изворите са изследвани термините

„виталийски братя“ и „капери“.

Направен е първият в българската историография опит да се даде тълкуване на

произхода на известното мото „Приятели на Бога и врагове на целия свят“, на

прочутите Виталийски братя, което дава да се разбере много за начина на мислене и

възприятие на „търговията с насилие“ не само на разбойниците, но и на самите

ханзейци. С препратки към морализаторските библейски текстове, римското право и

концепцията за обществото на „делящи по равно“ виталийците сякаш противостоят на

установения в Късното средновековие обществен ред на общности, кооперации и

градски асоциации, с които толкова много се стремят да се отъждествяват ханзейските

търговци.



Известна яснота бе хвърлена върху въпроса за границата между капери и морски

разбойници, която продължава да се размива особено след сключването на Калмарската

уния през 1397 г. и лишаването на Албрехт Мекленбургски от законните му претенции

към шведската корона. Именно тогава виталийците се превръщат във „врагове на целия

свят“, в случая на най-големите политически играчи в региона – Германската Ханза и

трите Северни кралства. И именно тогава те оправдават своите действия с

божествената борба за справедливост и липсата на морал у техните врагове,

представители на легитимната политическа власт.

Един от важните изводи, до които се достига е, че „пиратството“ изглежда е

проблем, предимно на политическия дискурс: местните политически сили, на първо

място търговците – членове на Ханзата, не пропускат шанса да се отличат поне в очите

на останалите като пазители на обществен интерес, като отново и отново обсъждат уж

тежката заплаха за търговията и трафика на стоки и информация. Законна и дори

традиционна иначе „търговия с насилие“ става неудобна изведнъж на ханзейците, което

е свързано с „търговската революция“ в този период, когато самите търговци на дълги

разстояния се превръщат от пътуващи, често въоръжени авантюристи, в канцеларски

работници, седящи в своите кантори и делегиращи от там отговорността по

дистрибуция на стоките на своите подчинени. В същото време нарастващият обхват и

обем на търговията, който довежда до значително увеличение на трафика на стоки и

съответно до потенциални конфликти в открито море. Търговските елити в своята

водеща роля в градовете по този начин се стремят към умиротворяване и създаване на

по-сигурни пътища в открито море – един от най-важните стремежи на Ханзата като

организация. И така завладяването на кораби и изземване на чужди стоки, включително

и в рамките на Бреговото право, се превръща от част от обичайните правови порядки, в

постоянна заплаха за обществото.

Друг извод е, че това не означава, че масово търговците се превръщат около

1400 г. във върли последователи на юридическите мирни процедури и преговорите. По-

скоро дълго време повечето страни влизат в излишни спорове, като се позовават на

обществен интерес, докато всъщност действат сами за себе си, често следвайки

интересите на собствените си градски съвети. Следователно дори търговците на

Ханзата и техните градове продължават да ангажират наемници в качеството им на

легитимна военна сила и това ще продължи и през следващите векове.



Нуждата от изучаване на Балтийския регион през Средновековието е напълно

оправдана, за българската обща медиевистика, понеже тя създава по-обширен и

обективен поглед в науката, би залегнало в основата на бъдещи сравнителни

изследвания и за тепърва ще може да даде отговор на много въпроси, свързани и с

ролята и мястото на Балканите, Средиземноморието и Черноморието в контекста на

общоевропейската и световна история. Тази база би била полезна при бъдещо

изследване на подобни явления в Черно и Средиземно море, особено в случаите, когато

писмените извори са далеч не толкова подробни и еднотипни. Така и изучаването на

пиратството и наемничеството като явления също биха имали приносен характер, що се

отнася до създаване на по-обширно и интердисциплинарно разбиране на развитието на

военноморското дело през Средновековието и историята на „търговията с насилие“

през вековете и нейната роля в цялостната световна история.
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