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Сведения за хоСпиталиерСки родоС през 
1403 г. в „итинерариума” на руи гонзалеС де 

клавихо

владислав иванов

Историята на пратеничеството на кастилския крал 
Енрик�� III �1390-1�0��� до великия �он�олски �авоевател�� III �1390-1�0��� до великия �он�олски �авоевател III �1390-1�0��� до великия �он�олски �авоевателIII �1390-1�0��� до великия �он�олски �авоевател �1390-1�0��� до великия �он�олски �авоевател 
Ти�ур-Лен� �Та�ерлан�� в началото на �V век е до�ре�V век е до�ре век е до�ре 
по�ната на и�следователите на средновековната история. 
Предвождано от кралския ша��елан Руи Гон�алес де 
Клавихо, пре� 1�03 �. пратеничеството поте�ля от един 
от най-�ападно ра�положените �радове, по�нати на 
Стария свят- Кадис, �а да сти�не чак до са�ата столица 
на Та�ерлан- Са�арканд в Средна А�ия. Пътешествието 
на кастилците продължава цели три �одини �1�03-1�0���, 
а при �авръщането си те носят �е�ценна инфор�ация �а 
отдалечени и все още твърде сла�о по�нати �а жителите 
на Западна Европа �е�и и владетели. Клавихо пише своето 
описание на посланичеството скоро след �авръщането 
си в Кастилия пре� 1�0� �., около половин век преди 
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появата на кни�опечатането в Европа1. Ръкописът скоро 
става популярен и от не�о са направени �ножество 
копия, най-ранното от които се съхранява в колекцията 
от �анускрипти на Bibliot��ca Nacional в Мадрид2. То се 
състои от 15� листа, и�писани от двете страни, текстът 
на страницата е ра�положен в две колони3. Някои от 
листовете са силно повредени, в текста и�а �но�о�ройни 
лакуни, липсват началото и края. По-до�ре �апа�ен е 
един по-късен �анускрипт, датиран от края на �V в., 
който също се съхранява в Националната �и�лиотека в 
Мадрид. Той и�а �а�лавие, начало и колофон, поради 
което �ива основно и�пол�ван �а по-късните и�дания �. 

 Твор�ата на Клавихо е и най-старият �апа�ен 
испански пътепис и�о�що5. Пре� 1582 �. Гонсало Ар�от 
де Молина, „прилежен антиквар от двора на Филип II”� 

�	  Бъл�арският превод на пълното �а�лавие на твор�ата на 
Клавихо е:
„Животът и делата на великия Тамерлан, с описание 
на земите, които са под неговата власт и управление, 
написано от Руи Гонсалес де Клавихо, шамбелан на 
негово височество най-великият и благороден крал Дон 
Енрике, трети поред, законен господар на Кастилия и 
Леон. Това, заедно с един пътепис, в който е описано 
всичко, което се е случило по време на пратеничеството, 
изпратено от негово височество споменатият крал до 
владенията на споменатия властелин, който е известен 
още като Тимур Бег, в годината от Въплъщението 
(Господне) хиляда четиристотин и трета”.  
�	  R.�la�i�o,�la�i�o, Embassy to Tamerlane (1403-1406��, t�an�l. b��, t�an�l. b��b���� 
Gu�� L�� St�ang��. L. 1928 ���p�. L. 200�, стр. �стр. �
�	  Руи Гонсалес де Клавихо. Дневник путешествия в 
Самарканд ко двору Тимура (1403-1406), пер. И.С.Мироковой. 
М.1990, стр. 5
�	  Ibi�.Ibi�.
�	  Na��ati��� o�� t��� ��ba���� o�� Rui Gon�al��� ��� �la�i�o to t���Na��ati��� o�� t��� ��ba���� o�� Rui Gon�al��� ��� �la�i�o to t��� 
�ou�t o�� Ti�ou� at Sa�a�kan�, t�an�l. b�� �l�����nt� R. Ma�k�a�. L. 
1859, стр. IIстр. IIII
�	  Tickno�, G.Tickno�, G. History of the Spanish Literature. NY 18�9. I, стр.стр. 
183

, �о отпечатва в Севиля под �а�лавието “Hi�to�ia ���l 
G�an Ta�o�lan”. Едва два века по-късно, пре� 1779 �. 
А�ирола съставя с�орник с хроники и �е�оари, посветен 
на испанските католически владетели, в третия то� 
на който е включен и Клавихо7. Антонио де Санча �о 
и�дава са�остоятелно пре� 1782 �. в Мадрид8. Сър 
Кле�ентс Марка�, член на викторианското историческо 
дружество “T��� Haklu��t Soci��t��”, и�пол�ва �лавно 
последното и�дание �а своя ан�лийски превод, появил 
се на �ял свят пре� 1859 �. Пре� 1881 �. И. Сре�невски 
препечатва отново испанския текст на и�данието на 
де Санча, �аедно с руски превод и анотиран индекс на 
руски и френски9. В ко�ентарите на това и�дание в�и�ат 
участие видни руски и�токоведи от края на �I� в. като 
В.В. Гри�ориев, П. И. Лерх и К.П. Патканов. И�енно 
не�о пол�ва като основно Ги ле Странж, ко�ато прави 
втория ан�лийски превод на „Итинерариу�а” пре� 1928 
�.10. От това и�дание нататък следващите са сна�дени 
с достатъчно адекватен на съвре�енната историческа 
наука критически ко�ентар и анали�.

„Итинерариу�ът” или, иначе ка�ано, „Пътеписът” на 
пиренейския автор Руи Гон�алес де Клавихо представлява 
сравнително о�ширно прои�ведение, в което са 
съ�рани впечатленията �у от трите �одини, прекарани 
в пътуване в Среди�е�но�орието и А�ия. Авторът като 
че ли се е интересувал от всичко и в ре�ултат текстът 
�у ни дава �но�оо�ра�на и ра�ностранна инфор�ация. 
Една интересна осо�еност е, че навсякъде в пътеписа 
чуждите �еста, народи, държави итн. са наричани със 
съвре�енните си и�ена, а не както е според „�одерния” 
пре� периода архаи�иращ стил  - с и�пол�ването на 

�	  �ol��ccion ��� ��onica� �� M���o�ia� ��� lo� R������� catolico�. III. 
M. 1779
�	  Narrative., p.VIII
�	  �la�i�o, Embassy..., p. 10 
�0	  Преи�даден пре� 200� �. от и�дателство „Routl���g���u��on”Routl���g���u��on””
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античните и� анало�и. 
Характерните осо�ености на стила и жанра на 

„Итинерариу�а”, личността на не�овия автор и сходството 
в посетените �еста нала�ат неволното сравнение с 
написаното няколко десетилетия по-късно „Пътешествие 
в Утре�ер”11 . на �ур�ундския рицар Бертрандон дьо Ла 
Брокиер.  В ко�ентара си къ� �ъл�арския �у превод 
нашата историчка Вера Мутафчиева прави интересното 
предположение, че последният е �ил шпионин на 
�ур�ундския дук Филип До�рия в Ориента12. Не е 
недопусти�о и испанският ка�алеро Клавихо покрай 
останалите си �адачи да е �ил натоварен с такива или 
подо�ни функции по вре�е на престоя си на И�ток като 
официален пратеник на своя �осподар, кастилския крал 
Енрик�� III. Бо�атството на инфор�ацията в текста �у, 
както и неподправеният интерес, де�онстриран къ� 
политическите съ�ития в район, толкова отдалечен от 
Пиринеите, �иха �о�ли да послужат като косвени податки 
�а та�и въ��ожност. 

Управлението на кастилския крал Енрике III де 
Траста�ара, остава в и�ерийската история �лавно с това, 
че той успешно ра�вива флота на Кастилия- така напри�ер 
при не�овото управление �апочва колони�ирането на 
Канарските острови – първата стъпка къ� �ъдещето 
покоряване на просторите на Атлантическия океан. 
То�и интерес къ� флота и по-специално къ� тър�овската 
�у част според нас е пряко свър�ан с историята на 
пратеничеството на Клавихо и установяването на контакта 
�ежду Кастилия и и�перията на Ти�урлените по вре�е на 
не�овото управление. И�ерийското кралство на Енрике 
и�а отдавнашни иконо�ически интереси в Леванта, 

��	  Преведено на �ъл�арски от Никола Колев под �а�лавието 
„Зад�орско пътешествие” 
��	 Брокиер, Бертрандон де ла, Задморско пътешествие. С. 
19�8, стр. 12
 

откъдето идват толкова важни �а средновековна Европа 
стоки като подправките и стипцата. Макар и Венеция 
и Генуа да о�ират „лъвския пай” от то�и тър�овски 
о��ен, присъствието на тър�овците от Кадис също е 
�аре�истрирано в пристанищата на И�тока пре� �IV и 
�V век. В та�и връ�ка Клавихо недвус�ислено от�еля�ва 
в съчинението си първоначалните чисто ра�у�навателни 
�отиви на предшестващото �о кастилско пратеничество 
до Та�ерлан, както ще види� по-долу. 

По �ножество причини пътешествието на кастилците 
е преди�виквало и продължава да преди�виква интереса 
на и�следователите на късното средновековие. То е 
впечатляващо както със своята продължителност и 
дължината на и��инатия �аршрут, така и с това, че 
представлява един от най-подро�ните �ападни и�вори 
�а управлението на а�иатския владетел, пълководец и 
�авоевател Ти�ур-Лен� �1370-1�05��, чието и�е остава и в 
�ъдещите столетия в съ�нанието на �ападноевропейците 
най-вече с �рандио�ната �у по�еда над ос�анския 
султан Бая�ид I Илдъръ� �Светкавицата�� �1389-1�02�� 
при Анкара на 20 юли 1�02 �. В края на 1�02 �одина 
Та�ерлан пости�а още една по�еда на �ойното поле, като 
�авоюва крепостта С�ирна на е�ейското край�режие; 
едно съ�итие, което също преди�виква широк от�вук на 
Запад13. Важната крепост е �ила отнета от турския е�ират 
Айдън от „Свещената ли�а”, сфор�ирана от Папството и 
е�ейските католически сили по вре�е на кръстоносния 
поход, ор�ани�иран от папа Кли�ент VI пре� 13�� �. 
Задържането й под властта на християните повече от 
половин столетие представлява своео�ра�ен си�вол на 
кръстоносната идея на И�ток. При прев�е�ането й от 

��	  .Lutt���ll, �. “T��� Ho�pitall���� o�� R�o���� �on���ont t��� Tu�k�Lutt���ll, �. “T��� Ho�pitall���� o�� R�o���� �on���ont t��� Tu�k� 
�130�-1�21��”. in: Christians, Jews and Other Worlds: Patterns of 
Conflict and Accommodation, ���. P.F. Gallag����, Lan�a�: Atlantic Re-
search and Publications, Inc./Uni�����it�� P����� o�� �����ica, 1988, стр.стр. 
9�
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Ти�ур С�ирна е �ащитавана ожесточено от рицарите от 
Ордена на хоспиталиерите. Последните представляват 
най-активната кръстоносна сила на И�ток, �а�ирана 
на Родос и �ао�икалящите �о острови и на�ираща се 
пер�анентно във вражде�ни отношения с повечето от 
околните �оха�едански сили. По вре�е на пътешествието 
си пре� 1�03 �. Клавихо пре�инава пре� тяхната столица 
Родос- един от най-далечните и�точни форпостове 
на католическия свят и оставя в своя „Итинерариу�” 
интересно описание на хоспиталиерската твърдина, 
което е основният пред�ет на нашия интерес в та�и 
статия.

В началото на �V в. кралят на Кастилия Енрике де 
Траста�ара в�и�а нео�ичайното решение да се лиши 
�а и�вестно вре�е от един от най-високопоставените си 
служители- своя ша��елан Руи Гон�алес де Клавихо, 
�а да �о и�прати в двора на ориенталския �онарх 
Ти�ур, чиито най-�ли�ки владения отстоят от не�овите 
на „другия край на Mare Nostrum” . Това решение и�а 
своята предистория. Пре� 1�02 �. според ду�ите на 
са�ия Клавихо кастилският крал и�праща два�а свои 
посланици- Пайо де Сото�айор и Ернан Санчес де 
Паласуелос, �а да „проучат и съобщят както за силата 
и мощта от една страна на Тимур Бег и от друга на 
турския султан Илдирим и да запишат както броя на 
тези, които ги следват, така и сумата на онези хора, 
които и двамата владетели могат да вдигнат срещу своя 
съперник и след това да съобщят коя от двете страни би 
била по-способна да спечели в борбата”1�. След �итката 
при Анкара Сото�айор и Паласуелос се срещат лично 
с Ти�ур, който �и прие�а с високи почести и решава 
да и�прати на свой ред посланик, „известен чагатайски 
благородник, наречен Хаджи Мухамад”15 , с „подаръци, 
скъпоценности и жени – християнски пленнички, отнети 
��	  �la�i�o, Embassy..., p. 12
��	 Ibi�., p. 13, p. 13 

от турците при Анкара”1� до крал Енрик�� III. След като 
прие�а Хаджи Муха�ад в двора си в Севиля и получава 
пис�ата и подаръците на Ти�ур, Енрик�� решава да 
и�прати о�ратно пратеничество с „дарове, за да увеличи 
обичта, която съществуваше между него и Тимур Бег”17 
. 

Три�ата �ла�ородни водачи на пратеничеството, 
и��рани от краля, са �а�истърът по теоло�ия фра 
Алфонсо Пае� де Санта Мария, личният �у �вардеец 
Го�ес де Сала�ар и �ъдещият �у летописец- кралският 
ша��елан Руи Гон�алес де Клавихо. Те поте�лят с една 
карака от кастилското пристанище Кадис, ра�положено 
на Атлантическия океан. Заедно със тях пътува и вече 
и�пълнилият �исията си и �авръщащ се при Та�ерлан 
Хаджи Муха�ад. Датата на отпътуването и� е 23 �ай 1�03 
�.- т.е. при�ли�ително 10 �есеца след �на�енателната 
�итка при Анкара и около половин �одина след 
прев�е�ането на С�ирна. 

„Итинерариу�ът” описва подро�но пътуването 
на кастилската карака, която след Кадис спира 
последователно в Мала�а- то�ава �лавно пристанище 
на �авърското кралство Гренада, на остров И�иса, 
пре�инава пре� пролива �ежду островите Сардиния и 
Корсика- респективно ара�онско и �енуе�ко владение 
и акустира в Гаета- един от �лавните �орски портове 
на територията на кралството на Владислав Неаполски, 
което о�хваща територията на съвре�енна Южна Италия. 
След шестнадесетдневен престой та�18 пратеничеството 
��	  �а съд�ата и са�оличността на те�и жени, по-всяка 
вероятност пленнички от харе�а на Бая�ид, вж. Ibi�. p. 178Ibi�. p. 178. p. 178
��	  Ibi����.Ibi����.. 

��	 Ibi�., p. 1�. Според ду�ите на Клавихо, караката престоява., p. 1�. Според ду�ите на Клавихо, караката престояваp. 1�. Според ду�ите на Клавихо, караката престоява. 1�. Според ду�ите на Клавихо, караката престоява 
в Гаета, „докато капитанът ра�товарваше товара, предна�начен 
�а някои тър�овци от пристанището, а след това натовари на 
�орда �аслиново �асло на не�ово �ясто” . Следователно караката 
е �ила тър�овски кора�, който не е �ил предна�начен специално 
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пое�а на ю�ои�ток и дости�а Месина в Сицилия, откъдето 
отплава на 23 юли, пресича Адриатика �наричан то�ава 
„Венецианския �алив”�� и прави престой  в пристанището 
на Модон в Южен Пелопонес- едно от ключовите �еста в 
т.нар. Венецианска „колониална и�перия” на И�ток. Най-
сетне, �инавайки покрай о-в Китера и пре� „дукството 
на Архипелага”19 караката се насочва „към съседния 
остров, който е наречен Ланго (или Кос), жителите на 
който са дошли от Родос и някои от рицарите на Св. 
Йоан са тук на гарнизон и във владение (на острова)”20. 
По то�и начин кастилците навли�ат във владенията на 
Суверенния рицарски Орден на Св. Йоан, и�вестен в цяла 
католическа Европа още като Ордена на хоспиталиерите 
или просто като „Хоспитала”21. 

Хоспиталиерският орден е основан в края на �I в. в�I в. в в. в 
Йерусали�. Първоначално той въ�никва като о�икновен 
католически �онашески орден по �енедиктински о�ра�ец, 
но �ър�о се воени�ира подо�но на дру�ия и�вестен 
военно-�онашески орден, въ�никнал при�ли�ително 
по същото вре�е и на същото �ясто- Ордена на 
та�плиерите. От средата на �II в. воени�ираните членове�II в. воени�ираните членове в. воени�ираните членове 
на ордена- рицарите хоспиталиери в�и�ат активно 
участие във войните на йерусали�ските християнски 
крале и сирийските �арони и се сдо�иват с о�ширни 
владения в „Отвъд�орските �е�и”. Същевре�енно, 
�ла�одарение на щедрите дарения, които получават, те 
се ока�ват сред най-�о�атите по�е�лени со�ственици 
в Западна Европа. Голя�а част от доходите от техните 
„приории” на Запад и новоприетите и� членове 
�а �исията на кастилските пратеници. 
��	  Наричано още в нашата историческа литература „Херцо�ство 
на Наксос”.
�0	  Ibi�., p. 20Ibi�., p. 20., p. 20p. 20. 20
��	  Дру�о съкратено и популярно на�вание на Ордена в 
�ападната историо�рафска литература, освен „Хоспитала”, е и 
„Рели�ията”. 

�иват и�пращани на И�ток, което наред със стро�ия 
�онашески устав, военната под�отовка и доходите от 
„отвъд�орските” владения по�волява на Ордена да 
поддържа една от най-�оле�ите и елитни постоянни 
ар�ии във феодално ра�покъсания Латински Левант. 
Пре� 12�� �. той е принуден окончателно да напусне 
своята първоначална �лавна квартира в Йерусали�, а 
пре� 1291 �. и следващата си �лавна квартира в Акра, 
прев�ета от войските на �а�елюкския султан ал-Ашраф. 
След един сравнително кратък престой на Кипър �1291-
1310��, �ежду 130� и 1310 �. хоспиталиерите �авладяват 
Родос и повечето от �ао�икалящите �о е�ейски острови 
и установяват та� �лавната си квартира. Те �ър�о 
трансфор�ират сухопътната си войска във флот и по 
то�и начин продължават да и�пълняват първоначалната 
си �исия �а �ащита на католическите интереси на И�ток 
и охрана на поклонниците до Йерусали�. Пре� �IV-�V�IV-�V-�V�V 
в. с ра�витието на кора�оплаването все по-�оля� �рой 
от �ападноевропейските пили�ри�и, решили да посетят 
„Светите �е�и”, предпочитат да и��ерат „�орския път” 
до Йерусали�. Стандартният �аршрут на пътешествието 
почти вина�и �инава пре� Родос, който предла�а на 
и�тощените поклонници, страдащи от трудностите на 
�орда на кора�ите си, въ��ожността да въ�становят 
силите си, да попълнят припасите си, да установят 
поле�ни контакти с хоспиталиерите и да и�вършат 
поклонение в �о�атите на реликви църкви на острова22 
. 

Макар и да не е пили�ри�, Клавихо не прави 
и�ключение и кора�ът �у акостира в еднои�енната 
столица на остров Родос вечерта на четвърти ав�уст, 

��	  Bala��, M. “T��� U�ban Lan��cap�� o�� R�o���� a� P���c��i���� b��Bala��, M. “T��� U�ban Lan��cap�� o�� R�o���� a� P���c��i���� b�� 
Fou�t����nt�- an� Fi��t����nt�-���ntu��� T�a���ll����”. in Intercultural Con-
tacts in the Medieval Mediterranean, ���. b�� B��n�a�in ��b��l an� Da-
�i� Jacob�� �Routl���g��, 199���,  p. 2�p. 2�
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съ�ота, 1�03 �.23. Летописецът съо�щава, че предишният 
ден кора�ът �у пре�инава край о-в Кос и след това 
на ю� пре� пролива, отделящ съседния о-в Нисирос от 
континента, който �ил „толкова тесен”, че кастилците 
се по�ояват да �о пресекат пре� нощта, „за да не би 
караката да не докосне земя” 2� т.е. да не �аседне в 
някоя плитчина и и�чакават настъпването на утрото 
преди да продължат. На сутринта караката пре�инава 
покрай „различни други острови от владенията на 
Родос”25 като Пискания2�, Сан Николао де Каркини 27 и 
Пи�ия28 и вечерта на същия ден присти�а в Родос. От 
това описание получава�е представа �а териториалния 
о�хват на владенията на хоспиталиерите пре� 1�03 
�., простиращи се върху �ореи��роените острови от 
архипела�а на Додекане�ите.

Още с присти�ането си в пристанището на Родос 
посланиците и�пращат хора в �рада, �а да ра��ерат 
дали великия �а�истър- �лавата на Ордена на Св. Йоан, 
се на�ира та�29. Те научават, че в �о�ента той не е 
в столицата си, а “с и�вестен ��рой�� �алери и �оля� 
�рой от своите рицари, �аедно с караките и �алерите 
на �енуе�ката флота, която �еше под ко�андването на 
�аршал Бусико, �или �а�инали на експедиция срещу 

��	  �la�i�o, Embassy...p. 20
��	  Ibi�., р. 21
��	  . Ibi����.Ibi����..
��	  Ле Страндж и Мироковой единодушно индентифицират то�и 
остров с Пископи, което е средновековното наи�енование на о-в 
Тилос.
��	  Вероятно о-в Халки, �ападно от Родос.
��	 Според Мировкой, Ко�ентарии, стр. 3, под това на�вание 
„види�о” се крие �алкото островче Али�ния, ра�положено �ападно 
от Родос и и�точно от Халки. Според нас по-скоро става въпрос �а 
�начително по-�оле�ия остров Си�и, на�иращ се на северо�апад от 
Родос непосредствено до �ре�а на Кария. Бли�остта в на�ванията 
„Пи�иа/Пи�и” и „Си�и” е очевидна 
��	  �la�i�o,�la�i�o,, Embassy...р. 22.  

Александрета”30. 
Липсата на великия �а�истър, който по това вре�е 

е фра Фили�ер дьо Наяк �139�-1�21��, се дължи на 
това, че присти�ането на кастилското пратеничество в 
Родос съвпада с хода на военната ка�пания, проведена 
пре� 1�03 �. в Леванта от не�е�и�вестният в историята 
на късния �IV и ранния �V в. френски �аршал �ан�IV и ранния �V в. френски �аршал �ан и ранния �V в. френски �аршал �ан�V в. френски �аршал �ан в. френски �аршал �ан 
ле Мен�р, наречен Бусико, то�и „архикръстоносец на 
своето вре�е”, както �о нарича Кенет С��тън31, който е 
прочут с участията си в почти всички �оле�и военни 
конфликти и кръстоносни походи, водени по не�ово 
вре�е от северна Европа до Среди�е�но�орието. Скоро 
след �авръщането си във Франция от Константинопол 
пре� 1399 �., при което е придружен от ви�антийския 
и�ператор Мануил II Палеоло�, Бусико �ива на�наченII Палеоло�, Бусико �ива на�начен Палеоло�, Бусико �ива на�начен 
от Шарл VI �а �у�ернатор на Генуа. Той не се �адържаVI �а �у�ернатор на Генуа. Той не се �адържа �а �у�ернатор на Генуа. Той не се �адържа 
�адъл�о та�, но и�пол�ва предоставилите �у се отлични 
въ��ожности �а ор�ани�ирането на нова военна 
експедиция на И�ток. На � април, 1�03 �одина, Бусико 
отплава от Генуа начело на �начителен флот, който се 
състои от 9 �алери, 7 платноходни кора�а32 и една �оля�а 
�алера33. Непосредственият повод �а провеждането на 
то�и поход е на�ерението на �аршала да окаже натиск 
върху краля на Кипър, който се на�ира в конфликт с 
Генуа, но не�овият неи�вестен по и�е френски �ио�раф 

�0	  Ibi����.Ibi����.
��	  S��tton,, 
K��n��t� M.. The Papacy and the Levant (1204-1571). Vol. I. Vol. I. 
P�.197�, р. 381197�, р. 381
��	  . Вероятно. Вероятно Вероятно 
те�и, които Клавихо спо�енава като „караки”, вж. �la�i�o,�la�i�o, Em-
bassy...,..., 
 р. 22
��	  �p�t��in, 
St�����n �. Genoa and Genoese �958 - 1528��. T��� Uni�����it�� o��  
No�t� �a�olina P�����, 199�, p. 193
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от �V век твърди, че „той искал да използва флота не 
само за атака срещу краля (ако се наложи), но и срещу 
тези неверници, които би могъл да достигне по море”3�. 
Ду�ите на �ио�рафа се потвърждават напълно от по-
късните съ�ития, ко�ато пре� лятото на 1�03 �. Бусико, 
съв�естно с рицарите хоспиталиери от Родос и �енуе�ците 
от Хиос, ор�ани�ира нападения на широк фронт срещу 
край�режията на Сирия и Малка Ар�ения, които то�ава 
се на�ират под властта на Ма�елюкския султанат35. 

Поради та�и причина Клавихо така и не успява 
да се срещне с великия �а�истър Фили�ер дьо Наяк. 
На следващия ден след присти�ането си, кастилците 
отиват в „големия дворец на Родос”, където са приети 
от лейтенанта, който �а�ества �а�истъра по вре�е на 
отсъствието �у. Според ду�ите на Клавихо, лейтенантът, 
ра��ирайки �а присти�ането на пратениците, и�ли�а да 
�и посрещне �аедно с хоспиталиерите, които се на�ират 
в наличност в крепостта и и� ка�ва, че въпреки липсата 
на великия �а�истър, от уважение къ� краля на Кастилия, 
те „ще направят всичко, което е по силите им, за да 
задоволят техните нужди”3�. Пратениците �у о�ясняват, 
че са сле�ли на �ре�а, �а да проучат дали и�а новини 
къде се на�ира „Тимур Бег” и „да получат съвет какво 
да правят” т.е. как да дости�нат до не�овия ла�ер. 

Посочената от Клавихо пред лейтенанта цел на 
посещението на посолството в Родос е �но�о�начителна. 
Тя пока�ва, че кастилците с�ятат островната столица 
на хоспиталиерите �а �ясто, където �о�ат да научат 
последните новини �а Та�ерлан и същевре�енно �а 
�ясто, където �о�ат да получат си�урно и адекватно 

��	  Le Livre des �aicts du �on Messire �ean le Main�re, dit �ou- Livre des �aicts du �on Messire �ean le Main�re, dit �ou-Livre des �aicts du �on Messire �ean le Main�re, dit �ou- des �aicts du �on Messire �ean le Main�re, dit �ou-des �aicts du �on Messire �ean le Main�re, dit �ou- �aicts du �on Messire �ean le Main�re, dit �ou-�aicts du �on Messire �ean le Main�re, dit �ou- du �on Messire �ean le Main�re, dit �ou-du �on Messire �ean le Main�re, dit �ou- �on Messire �ean le Main�re, dit �ou-�on Messire �ean le Main�re, dit �ou- Messire �ean le Main�re, dit �ou-Messire �ean le Main�re, dit �ou- �ean le Main�re, dit �ou-�ean le Main�re, dit �ou- le Main�re, dit �ou-le Main�re, dit �ou- Main�re, dit �ou-Main�re, dit �ou-, dit �ou-dit �ou- �ou-�ou-
cicaut, Mareshal de �rance et �overneur de �ennes., Mareshal de �rance et �overneur de �ennes.Mareshal de �rance et �overneur de �ennes. de �rance et �overneur de �ennes.de �rance et �overneur de �ennes. �rance et �overneur de �ennes.�rance et �overneur de �ennes. et �overneur de �ennes.et �overneur de �ennes. �overneur de �ennes.�overneur de �ennes. de �ennes.de �ennes. �ennes.�ennes.. ���. Mic�au� ��t���. Mic�au� ��t. Mic�au� ��tMic�au� ��t 
Po�oulat, P. 1851, II, pt. II.,р. 2�7
��	  За похода на Бусико вж. по-подро�но S��tton, K��n��t� M.., K��n��t� M.. K��n��t� M.. 
The Papacy...Vol. I, стр. 370-�05Vol. I, стр. 370-�05, стр. 370-�05370-�05
��	  �la�i�o,�la�i�o, Embassy...р. 22

съдействие от официалните власти. Освен всичко 
дру�о, това вероятно свидетелства и �а авторитета, с 
който родоските хоспиталиери се пол�ват в Кастилия. 
О�аче Родос на пръв по�лед едва ли и��лежда най-
подходящото �ясто �а престой на едно приятелско 
пратеничество до са�аркандския владетел предвид 
скорошния ожесточен военен конфликт на Ордена на 
Хоспитала с Ти�ур по повод на С�ирна. Нещо повече- 
в състава на пратеничеството, което акустира в Родос, 
вли�а и един „чагатайски благородник” - посланикът 
на Ти�ур Хаджи Муха�ад. Съществува въ��ожност 
кастилците и да не са �наели �а прев�е�ането на С�ирна 
в средата на деке�ври предишната �одина, но все пак 
това е �алко вероятно. Бившата столица на е�ирата 
Айдън и и�вестния У�ур Бе� �който е оставил следите 
си и в �ъл�арската средновековна история�� - С�ирна, е 
�ила си�вол на кръстоносното присъствие в та�и част на 
света повече от половин век. Преди да �ъде поверена 
на хоспиталиерите, тя е под прякото управление на 
папата37 и падането й преди�виква широк и навре�енен 
от�вук на Запад въпреки продължаващата папска схи��а 
в католическия свят, която ан�ажира �лавното вни�ание 
на съвре�енниците.

Един кратък анали� на военния конфликт �а 
С�ирна и и�ворите, с които ра�пола�а�е �а не�о, �и 
�о�ъл да допринесе �а и�ясняване на действията на 
Клавихо и не�овите спътници. Хоспиталиерите �е� 
съ�нение са следяли действията на Ти�ур дъл�о преди 
�итката при Анкара, което ни �ива подска�ано и от 
някои сведения, които кастилците получават в Родос38 
. Подо�но на някои дру�и ре�ионални сили и �ратята-
рицари от ордена с основание се чувстват �аплашени 
след появата на Та�ерлан в �ападна Анатолия и осо�ено 

��	  Lutt���ll, �.Lutt���ll, �. The Hospitallers..., р. 98
��	  �la�i�o,�la�i�o, Embassy...not. 2, p. 182 2, p. 182p. 182
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след катастрофалния ра��ро� на ос�анците при Анкара. 
Пре� септе�ври, 1�02 �. две хоспиталиерски �алери 
от Родос отплават къ� о-в Са�ос да окуражат оне�и 
ос�ански турци, които са и��я�али та� със своите 
кора�и, да продължат съпротивата си срещу Ти�ур, 
който след Анкара продължава да настъпва на �апад, 
и да �у попречат да �авладее �орските и� съдове39 . 
Същевре�енно Ти�ур и�исква васално подчинение 
и плащане на данък от всички суверенни държавни 
фор�ирования в района на �ападна Анатолия. 
Генуе�ците от Хиос и Фокея и�пълняват исканията на 
�он�олския �авоевател, но Хоспиталът отка�ва�0. То�ава 
Ти�ур пристъпва къ� о�сада на С�ирна- единственото 
хоспиталиерско владение, което �у е достъпно по 
суша. Орденът същевре�енно е в�ел серио�ни �ерки 
�а �ащитата на крепостта- доку�ентирано е, че с та�и 
цел великият ад�ирал на ордена Буфилио Паницати 
посещава С�ирна на два пъти пре� 1�02 �. Основните 
при�отовления по �ащитата са концентрирани върху 
скалистия полуостров, върху който се на�ира С�ирна, 
където се и�ди�а укрепление, �ащитаващо входа къ� 
пристанището. То �ива отделено от �атерика, като �ежду 
не�о и сушата е и�копан дъл�ок ров. 

Ходът на о�садата според френския историк 
Дьолавил льо Рул, е следният: Та�ерлан повежда 
центъра на ар�ията си срещу �рада и �о о�сажда 
на 2 деке�ври, 1�02 �. От�раната, която е �но�о 
ожесточена, е водена от ара�онския �рат-рицар фра 
Ини�о де Алфаро и продължава ок. две сед�ици. 
Няколко дни след �апочването на о�садата къ� Ти�ур 
се присъединяват и лявото, и дясното крило на войската 
�у. Почти ведна�а не�овите сапьори и о�садни �ашини 
�апочват да “ра�отят” върху �асивните укрепления, 
съсредоточавайки усилията си над няколко определени 
��	  Lutt���ll, �.Lutt���ll, �. The Hospitallers..., р. 10�
�0	  �������������in �li, Hi�toi��� ��� Ti�u�-B��k, IV, 50, 5��������������in �li, Hi�toi��� ��� Ti�u�-B��k, IV, 50, 5�

пункта. Същевре�енно Ти�ур нарежда на един от 
военачалниците си да построи �оля�а платфор�а от 
дървени стъл�ове, �а да въ�препятства вражеските кора�и 
да вли�ат в пристанището. Започва �асиран о�стрел на 
стените с катапулти, който оцелелите хоспиталиерски 
�ащитници  по-късно определят като “втори Потоп”. В 
крайна с�етка сапьорите на Ти�ур успяват да сринат 
външните крепостни стени като и��арят подпорите и� 
и “ча�атайците” нахлуват в С�ирна. Съпротивата на 
рицарите е краткотрайна и �е��илостно с�а�ана; те�и, 
които оцеляват, по�я�ват къ� кора�ите си. Няколкото 
хоспиталиерски кора�а, които идват на по�ощ, о�ръщат 
платната о�ратно къ� Родос, тъй като се и�плашват от 
о�ро�ните катапулти на Ти�ур, ра�положени при входа на 
пристанището. Местното население, според действащите 
то�ава �юсюл�ански �акони, касаещи третирането на 
непредал се �рад, �ива по�оловно и�клано�1.

Така протичат съ�итията, свър�ани с о�садата на 
С�ирна в края на 1�02 �., според начина по който са 
предадени от повечето от съвре�енните на съ�итието 
хронисти и който като цяло се прие�а в �орепосочените 
детайли и в �одерните исторически студии. Но един от 
и�ворите �а о�садата - Белтра�о Минянели, италиански 
тър�овец, живял в Да�аск, в своето прои�ведение “Vita 
Ta����lani” �„�ивотът на Та�ерлан”�� дава о�икновено 
прене�ре�ваното в науката сведение, че хоспиталиерският 
�арни�он в С�ирна се е предал на Ти�ур при до�оворни 
отношения и �атова той �у по�волява да се и�те�ли 
невреди� от крепостта�2. Ра�витието на една подо�на 
до�овореност �ежду ча�атайския владетел и Ордена на 
хоспиталиерите, �е� пое�ането на васална �ависи�ост 
от последния, но и с прекратяване на преките 

��	  . L�� Roulx, D��lla�ill��, Rhodes…, pр. 283-28�
��	  Mignan��lli, B��lt�a�o.Vita Tamerlani. in S. Balu���, 
Miscellanea, ���. J. Man�i, IV �Lucca, 17����, р.139
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вражде�ни отношения �ежду двете страни, �и о�яснила 
�адоволително и о�стоятелствата около �е�про�ле�ното 
посещение на кастилското пратеничество до Та�ерлан, 
�аедно с лични служители на �он�олския владетел, в 
Родос, едва няколко �есеца след яростното сражение �а 
С�ирна �ежду рицарите и ча�атайците. 

Според текста на Клавихо, пратениците �иват 
настанени от лейтенанта, който �а�ества великия 
�а�истър, в покоите на един и�вестен рицар на ордена, 
�ли�о до катедралната църква „Св. Катерина” и остават 
в Родос от неделя, 5 ав�уст до четвъртък, 30 ав�уст, 
т.е. почти �есец, �е� да �о�ат да получат някакви 
си�урни новини �а Ти�ур. Единствените сведения, с 
които успяват да се сдо�ият, са и� дадени от „случайни 
хора”, преждевре�енно �авърнали се от кръстоносната 
флотилия на Бусико и Наяк при �ре�овете на Сирия и 
отправили се от Йерусали� по о�ратния път католически 
пили�ри�и�3. Те и� съо�щават, че се�а Ти�ур и�ал 
на�ерение да се отправи къ� Сирия, �а да подчини 
„султана на Вавилония” ��. Според ду�ите и� той �ил 
и�пратил посланиците си в Е�ипет, които вече �или 
предали исканията �у на султана- да сече �онетите 
си с �ер�а и та��ата на Ти�ур и да �у плаща �одишен 
данък. Ако султанът не се �ил съ�ласял, Ти�ур щял да 
и�чака пре�инаването на летните �орещини, �а да и�а 
достатъчно паша �а конете, да се върне в Сирия и да 
�авоюва Е�ипет. От това уж се страхували „маврите от 
Йерусалим”, но посланиците ра��ират, че това са са�о 
слухове и че не �о�ат да и� се доверят �5. 
��	  �la�i�o, Embassy...р. 22
��	  Т.е. �а�елюкският султан на Е�ипет, който по това вре�е 
е ан-Насър Насър-ад-Дин Фарадж �1399-1�12�� от династията 
Бурджи. 
��	 Руи Гонсалес де Клавихо. Дневник путешествия в Самарканд 
ко двору Тимура (1403-1406), пер. И.С.Мироковой. М.1990, стр. 
20. Според ле Страндж, Not���, II, 2, стр. 182 под „Вавилония” �иNot���, II, 2, стр. 182 под „Вавилония” �и, II, 2, стр. 182 под „Вавилония” �иII, 2, стр. 182 под „Вавилония” �и, 2, стр. 182 под „Вавилония” �и 
�о�ло да се ра��ира не са�о Е�ипет, а и „Вавилония и Балдас”, както 

Докато пратениците продължават престоя си 
в хоспиталиерската столица, очаквайки новини �а 
�естоположението на Ти�ур, в пристанището на Родос 
вли�ат четири �оле�и �енуе�ки караки и два дру�и 
кора�а от флотата на Бусико. Те носят пресни сведения 
�а съв�естния поход на френския �аршал и великия 
�а�истър на Хоспитала. Според инфор�ацията, която 
е съо�щена от тях на Клавихо, �енуе�ко-френско-
хоспиталиерската ар�ия „отплавала направо срещу 
един �а�ък на сирийския �ря�, наречен Канделоро и 
�о о�саждала в продължение на 12 дни”��. Ко�андирът 
на �арни�она и�вършва на�е� и�вън крепостта, при 
което са у�ити 15 от специалните рицарски коне на 
франките, както и �оля� �рой френски и �енуе�ки 
рицари�7. След това съ�итие ар�ията се отте�ля на 
кора�ите си, така че о�садата на Канделоро �авършва 
с неуспех. Кръстоносната акция о�аче е далеч от края 
си. Следващата цел, атакувана от франките според 
и�ложението на Клавихо, е �рад Триполи на днешното 
ливанско край�режие- тър�овско пристанище, което е 
чест о�ект на франкски нападения пре� �IV в. и �ивша 
столица на латинското �рафство Триполи. Местните 
жители препречват с пре�рада реката, която тече в 
�ли�ост до �рада и що� виждат франките да сли�ат на 
�ре�а, ра�рушават пре�радата и насочват течението 
на реката срещу тях, като �и принуждават „против 
волята си да потърсят спасение на корабите”�8. По то�и 
начин първите две нападения на християнската ар�ия 
�авършват с неуспех. 
Клавихо нарича Ба�дад. Явно в ра�ка�ите, предадени на Клавихо, 
и�а преплитане с по-ранни съ�ития, какъвто е „седе��одишният 
поход” на Ти�ур, при който той опустошава Сирия и прев�е�а 
Ба�дад и Алепо. Пре� 1�03 �. султанът на Е�ипет вече отдавна е 
васал на Ти�ур.   
��	  „Канделоро” е дн. Алания на южния �алоа�ийски �ря�. 
��	  �la�i�o,�la�i�o,, Embassy......р. 22
��	  Клавихо. Дневник..., стр. 21
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След провала при Триполи във флота е свикан 
съвет „за да се реши  как да бъде постъпено”�9 .Съветът 
дости�а до решението, че флотът тря�ва да се ра�дели 
на две. „Караките” и дру�ите платноходни кора�и, „тъй 
като били по-бързи от галерите” тря�ва да се отправят от 
Триполи къ� Александрета50, където да престоят 9 дни, 
а �алерите под ко�андването на рицарите хоспиталиери 
да се насочат на ю� и да атакуват �рад Бейрут, който 
според инфор�ацията на Клавихо е „пристанище на 
Дамаск, отдалечено (от него) на два дни път по суша”51. 
Пока�ателно в това и�вестие е, че ко�андването на 
�алерите �ива поверено и�енно на хоспиталиерите- 
те са прочути с у�енията си във воденето на �ойни 
действия и�енно с то�и тип �орски съдове, които са 
типични �а района на Среди�е�но�орието пре� късното 
Средновековие ��IV-�V в.��. 

Платноходите отплават на север къ� Александрета, 
докато �алерите се отправят къ� Бейрут, където 
най-сетне се сдо�иват с успех- �радът е прев�ет и 
ра��ра�ен52. Караките чакат в �алива на Александрета 
в продължение на девет дни, както е у�оворено, но 
конете, които прево�ват, почват да и��ират поради 
липсата на питейна вода. Не и� дости�ат и припаси и те 
решават да се върнат в Родос преди срещата с �алерите. 
Тук те �аварват и кастилското пратеничество до Ти�ур. 
Клавихо о�аче се оплаква, че дори от тях не �о�ат да се 
получат достоверни сведения �а �естоположението на 
ла�ера на Та�ерлан и �атова посланиците най-накрая 
в�и�ат решение да се отправят къ� Кара�ах- „една 
��	  �la�i�o,�la�i�o,, Embassy......р. 23

�0	 Днешен Искендерун. 
��	  Ibi����.Ibi����..
��	  Въ��ожно е Клавихо да се сдо�ива със сведенията 
�а прев�е�ането на Бейрут по-късно, тъй като екипажът 
на платноходите не е и�ал вести от �алерите, водени от 
хоспиталиерите- вж. текста по-долу. 

отдалечена провинция на Персия, където, както било 
добре известно, той искал да презимува”53. 

На 31 ав�уст 1�03 �. кастилците отплават от Родос �а 
Хиос, но вече не с караката, с която са дошли от Кадис, а с 
�еждувре�енно нает от тях та� �енуе�ки кора�. В текста 
на „Итинерариу�а” не се съо�щава причината, поради 
която с�енят кора�а, но по всяка вероятност не�овият 
капитан е и�ал �адачата да �и достави са�о до Родос, 
след което е поел в посока, която се е ра�личавала от 
та�и на тяхната �исия. 

Преди да напусне острова, Клавихо оставя и едно 
интересно описание на хоспиталиерската столица. 
Според не�о �радът Родос не е �но�о �оля�, ра�положен 
е в равнина, върху полуостров, �ао�иколен от �орето. 
Той от�еля�ва наличието на �оля� �а�ък, който „се 
издига отстрани”, а около не�о е �радът, укрепен със 
стени като крепост, с пред�радия- вътре и вън от нея5�. 
Градът ра�пола�а с кули по протежение на целите си 
стени и вътре се на�ират и двореца на великия �а�истър 
и квартирите на рицарите. Посочва се, че и�а и „един 
манастир, една много хубава църква и една голяма 
болница, където те се грижат за болните”55. Клавихо 
спо�енава и интересната подро�ност, потвърдена и от 
�ножество дру�и и�вори, че на рицарите-хоспиталиери 
не е по�волено да напускат крепостта и да и�ли�ат навън 
�е� и�рично по�воление от великия �а�истър. 

По-нататък в и�ложението е включено описание на 
пристанището, което е „много голямо и добре защитено, 
бидейки включено в градските укрепления”5� . То и�а два 
о�ро�ни вълноло�а, всеки със своя со�ствена основа. 

��	  Ibi����.; Кара�ах е �ил о�ичайно �ясто �а пре�и�уване наIbi����.; Кара�ах е �ил о�ичайно �ясто �а пре�и�уване на.; Кара�ах е �ил о�ичайно �ясто �а пре�и�уване на 
Ти�ур при ка�паниите �у в Бли�кия и�ток- вж. напр. Бартольд 
В.В. Улугбек и его время, с. �5, �5, �8 
��	  �la�i�o�la�i�o, EmbassyEmbassy...р. 2�
��	  Ibi����. 
��	  Ibi����.
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Те се и�дават далеч навътре в �орето, а �ежду тях се 
на�ира пристанището, „където корабите могат да стоят 
на сигурно място”. Клавихо не пропуска да от�ележи 
и един �но�о характерен еле�ент от средновековния 
пей�аж на островната столица на Ордена- �оле�ите 
вятърни �елници, от които „са построили четиринадесет 
върху единия вълнолом” 57. 

Около �рада кастилецът вижда �но�о „чудесни” 
овощни �радини и вили, където се от�леждат „много 
цитрони, лимони и лимонови дръвчета, както и много 
други плодове.” Според не�о населението на острова и 
�рада е �ръцко и по-�оля�ата част от не�о принадлежи 
къ� „гръцката” т.е. православната църква. Спо�енава 
се �а наличието на „голям брой други градове и замъци 
освен столицата” на острова. Клавихо посочва и 
�начи�остта на Родос като тър�овски център, където се 
съ�ират и пре�инават кора�ите на �ападните тър�овци 
�а Александрия и Сирия 58. 

На 31 ав�уст, 1�03 �. пътешествениците напускат 
Родос, като нае�ат един кора�, който тря�ва да �и 
прево�и до Хиос. Не�ов капитан е „един генуезец...
месир Леонардо Джентиле”59. По пътя си на север къ� 
Хиос, следвайки �алоа�ийския �ря�, те отново �инават 
пре� острови, подчинени на Ордена на Св. Йоан. 

Клавихо с�ята, че пътуването от Родос до Хиос 
е опасно начинание, „тъй като отдясно трябва да 
бъде избягван турския бряг, а отляво има опасност от 
корабокрушение, поради многобройните острови, някои 
от тях гъсто заселени, а други необитаеми.” Още в 
началото на пътуването кора�ът се с�лъсква с насрещни 
ветрове и цели � дни не �оже да �ао�иколи „един нос, 
вдаден в морето от турския бряг”�0. Едва на 5 септе�ври 

��	  Ibi����.
��	  Ibi����.
��	  Ibi����
�0	  Ibi�. Вероятно става въпрос �а нос Крио, на ю�ои�ток от о-в 

пътниците успяват да дости�нат о-в Кос, който Клавихо 
то�и път нарича „Станчио” и вли�ат в пристанището �у 
поради невъ��ожност да продължат, докато вятърът не 
с�ени посоката си. 

„Итинерариу�ът” се�а ни дава кратко описание 
на Кос, който са�о �е�ло е спо�енат при предишното 
пре�инаване на кастилците край не�о. Отново е 
от�еля�ано, че островът принадлежи къ� „владенията 
на Родос.” Кора�ът престоява в �лавното пристанище 
един ден, като се сна�дява от та� с вода и �есо. Според 
Клавихо �лавният �рад на острова е �ъсто населен и се 
на�ира в равнина недалеч от �орския �ря�. За от�рана 
служи един �алък �а�ък, �ежду който и �рада се простира 
�оля�а �орска ла�уна. В �а�ъка се вли�а пре� подвижен 
�ост, който е спуснат над ров, пълен с �орска вода. 
Градът е �ао�иколен от �радини, ло�я и вили. Орденът 
на Хоспитала притежава �оля� �арни�он та�, който се 
състои от „100 рицари на Св. Йоан, начело с лейтенант” 
и „те владеят замъка и града”�1. 

Поте�ляйки от Кос на север, следвайки турския �ря� 
и �ъчени отново от насрещни ветрове, в следващите дни 
кастилците пре�инават покрай �ножество нео�итае�и 
острови, докато не виждат „добре населения остров 
Калимнос”, �а който „Итинерариу�ът” също от�еля�ва, 
че е хоспиталиерско владение. Следващото населено 
�ясто, спо�енато в и�вора, е континенталното турско 
пристанище, чието и�е според Клавихо е „Нова 
Палация”�2 . Кора�ът пре�инава покрай не�о и спира 
на о-в Лерос, което е и последното и най-северното 
хоспиталиерско владение, и�рично упо�енато в 

Кос.
��	  Ibi����.
��	  Идентифицирано у�едително от Ле Страндж като античния 
и средновековен център Милет, където се ра�пола�а столицата на 
турския е�ират Ментеше. „Палация” е и�ето, под което столицата 
на то�и е�ират се среща в �ападните и�вори от �IV-�V в.�IV-�V в.-�V в.�V в. в. 
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„Итинерариу�а.” Според Клавихо островът е до�ре 
населен и притежава �рад с �но�о силно укрепен и висок 
�а�ък, �ао�иколен от �радските къщи, които о�аче са 
в �но�о лошо състояние�3 . Управителят на острова е 
родоски рицар, а населението е �ръцко. Кастилският 
пътешественик ни дава инфор�ация, че напоследък 
островът е �ил опустошаван �но�ократно от турците от 
Нова Палация и по-конкретно �а едно нападение, което 
по даденото описание в текста �оже да се датира пре� 
лятото на 1�02 �.��. Според „Итинераруи�а” екипажът на 
една турска �алиота �ил сля�ъл на острова и отвлякъл 
стадата на леросците. Същевре�енно при то�и на�е� 
турците съу�ели да пленят и жътварите, и�ле�ли на 
полето и �и откарали в Палация. 

След краткия си престой в Лерос, кора�ът на Клавихо 
се отправя на север. Той пре�инава покрай �ножество 
острови, като лаконично съо�щава подро�ности �а 
ненаселения остров Мадреа, където „имало добри 
пасбища и извори със сладка вода” и островите Пат�ос 
и Са�ос, жителите на първия от които �или �ърци, а на 
втория- турци. Последният остров, спо�енат от кастилския 
пътешественик, който, �акар и по-късно, вли�а в 
�раниците на владенията на родоските хоспиталиери, 
е Никария �т.е. Икария��. За не�о той пише, че островът 
е под властта на една „известна дама, която притежава 
една галера за свои собствени нужди”�5 и, че е �а�еля�ал 

��	  �la�i�o,�la�i�o,, Embassy�,�, р. 25

��	  Ibi�. Фактът, че турците от „Нова Палация” пленяватbi�. Фактът, че турците от „Нова Палация” пленяват. Фактът, че турците от „Нова Палация” пленяват 
жетварите на Лерос, о�начава, че нападението е станало пре� 
лятото, което явно е лятото на 1�02 �., тъй като Клавихо пре�ивава 
та� в началото на септе�ври и спо�енава, че съ�итието се е 
случило “миналата година.” 
��	  Да�ата от Икария е �ила представителка на �ла�ородната 
�енуе�ка фа�илия Аранжио, която управлява острова от13�2 до 
1�81 �., ко�ато владението �у пре�инава в ръцете на Ордена на 
Св. Йоан �вж. Mill���, �.Mill���, �., �.�.. Latin Orient OrientOrient. L. 1920, стр. 53-���.L. 1920, стр. 53-���.. 1920, стр. 53-���. 

�но�о о�ра�отени �е�и. От тук �апочват владенията 
на хиоската „Махона”, сдружение на �енуе�ци, което 
притежава �е�и както в Е�ея, така и на �алоа�ийския 
�ря� и контролира доходоносната тър�овия със стипца��. 
Така приключва и ра�ка�ът на Руи Гон�алес де Клавихо 
�а „отвъдморските” владения на суверенния рицарски 
Орден на Св. Йоан Кръстител. 
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INFORMATION ABOUT HOSPITALLERS’ RHODES 
IN 1403 IN THE “ITINERARIUM” OF RUI GONZALEZ 

DE CLAVIJO

Vladislav Ivanov

In 1�03 on�� unu�ual �����nt, w�ic� b���ak� ou� i���a� 
about t��� i�olation  o�� t��� ����i���al ����t �u�op��an �oci��t��, 
occu�����- t��� ���ba���� o�� t��� king o�� �a�til�� H��n��� III, at 
t��� ���a� o�� w�ic� wa� �i� c�a�b���lain Rui Gon�al��� ��� 
�la�i�o, to t��� cou�t o�� t��� g���at ��iatic �ul��� Ta����lan��. 
�la�i�o ����c�ib��� t��� long an� �ang���ou� �ou�n���� in �i� 
“Itin���a�iu�”-t��� ol����t p����������� Spani�� t�a���l not���. T��� 
la�t ����a� Ta����lan�� �a� co��� in �i� clo����t app�oac� wit� 
t��� M���it����an��an wo�l�, a��t��� �i� in�a�ion into t��� lan�� o�� 
t��� Otto�an �ultanat��. In 1�02 ��� captu���� �ultan Ba�����i� 
I Il�i�i� �T��� T�un����bolt�� a��t��� t��� battl�� o�� �nka�a in ��ia 
Mino�, an� �i� a��i��� app��a���� on t��� ���g��an ���a-coa�t. 
T���n t��� conqu���o� want��� �������� �o������ign in t��� ���gion 
to pa�� �o��ag�� to �i� pow���. Onl�� t��� So������ign O����� o�� 
t��� Knig�t� o�� St. Jo�n in R�o���� �����u���� to pa�� �o�ag�� to 
�i� an� at t��� ��n� o�� t��� �a��� ����a� wa� puni����� b�� t��� 
captu��� an� pillag�� o�� S����na – t��� �t�ong���t an� la�g���t 
�t�ong�ol� o�� t��� O����� in ��ia Mino�, w�ic� t��� latt��� 
b�a���l�� �������n������ in t��� na��� o�� t��� ���i�tian �at�olic 
��ait�. 

B�� t��� ti��� o�� it� t�ip to t��� cou�t o�� Ta����lan�� in t����� in t��� in t��� 
�i��t o�� 1�03, about �al�� an ����a� a��t��� t��� ��all o�� S����na, t��� 
�a�tilian  ���ba����, l��� b�� �la�i�o, �topp��� b�� t��� i�lan� o�� b�� �la�i�o, �topp��� b�� t��� i�lan� o��b�� �la�i�o, �topp��� b�� t��� i�lan� o�� 
R�o���� an� �p��nt n��a�l�� a �ont� in t��� Knig�t Ho�pitall����’ 
capital. T��� c��onicl��� l��a���� �aluabl�� in��o��ation about 
t���i� capital, t���i� i�lan� �tat�� an� t��� political pictu��� in t��� 
���gion. T���i� �ta�� coinci���� wit� on�� o�� t��� la�g���t c�u�a��� 
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action�, l��� b�� t��� go����no� o�� G��noa an� �a�����al o�� 
king�o� o�� F�anc�� J��an l�� Maing��� Boucicaut. In it, t��� la�tJ��an l�� Maing��� Boucicaut. In it, t��� la�t. In it, t��� la�t 
on�� act��� in allianc�� wit� t��� Knig�t� o�� R�o����, an� t���i� 
unit��� wa� ������t� attack��� t��� S���ian an� �natolian coa�t�,wa� ������t� attack��� t��� S���ian an� �natolian coa�t�, ������t� attack��� t��� S���ian an� �natolian coa�t�,� attack��� t��� S���ian an� �natolian coa�t�, attack��� t��� S���ian an� �natolian coa�t�, 
w�ic� w����� un���� t��� aut�o�it�� o�� T��� Ma���luk�� Sultanatw����� un���� t��� aut�o�it�� o�� T��� Ma���luk�� Sultanat��� un���� t��� aut�o�it�� o�� T��� Ma���luk�� Sultanat 
o�� �g��pt. 

 T��� wo�k o�� Rui Gon�al��� ��� �la�i�o i� a ������ i�po�tant 
cont���po�a��� �ou�c�� about t��� �����nt� in t�i� ����tl���� p���io�, 
conn��ct��� wit� t��� Knig�t� o�� R�o����, an� t��� in��o��ation 
��� ga��� u� i� ���o� fi��t �an�, w�ic� �ak��� �i� ���po�t �����n 
�o��� �aluabl�� ��o� t��� �i�to�ical �ci��nc��.
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