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НЕДОРАЗУМЕНИЯТА В ПРЕДСТАВАТА ЗА 
“ДРУГИТЕ” В ЛИВОНИЯ ПРЕЗ СРЕДНИТЕ ВЕКОВЕ

	
“������ ��� ���������������� ���� ������� ��� ������������������ ��� ���������������� ���� ������� ��� �������������

Александър Заралиев

Динамичните процеси, протичащи в Ливония през 
средните векове, създават недоразумения и сблъсъци в 
представата и отношението към “другите”. За германските 
заселници отношението към “другите” е изградено 
върху всеобхватната като концепция, но твърде тясна 
като политическа практика, християнска космогония, в 
която трудно намират място езическите политически и 
религиозни представи. В този смисъл недоразуменията 
в представите за “другите” са непрекъснато доказвани с 
примерите от Светото Писание от страна на германските 
хронисти, докато за народите на Ливония тези представи 
са израз на дълбоки културни корени. Трябва още отсега 
да кажем, че последните бързо се приспособяват и дори 
се възползват от наложените от християнските заселници 
промени - преминават през агресията на завладяването, 
но в крайна сметка усвояват културните и технически 
умения на западноевропейската средновековна 
цивилизация. Онези от тях, като литовците, които 
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успяват да се противопоставят 
със сила, остават верни на своите 
културни ценности, и изграждат 
последната държава в Европа 
с официално изповядване на 
езическа религия, дори във 
втората половина на ХІV век.1	

Тук искам да цитирам думите 
от предговора на една от най-
добрите книги за историята на 
северните кръстоносни движения 
“Северните кръстоносни походи”: 
“Ако трябва да има нова Европа, 
трябва да има нова европейска 
история. Никой от познаващите 
темата не би отрекъл, че това, 
с което разполага настоящата 
средновековна история, страда 
прекомерно от измислицата, 
насилственото еднообразие 
и е отчайващо разкъсано, 
недостатъчно свързано с миналото 
на една реална Европа или 
истински човешки общности”.2	

Сложните политически 

�	 История Литовской ССР (с 
древнейших времен до н�ших дней),	
отв. ред Б. Вайткявичюс, Москва, 1978, 
с. 52 –53; виж също ������, S ������, S., ������, 
St�ph�n C. ��������� ������������� � ������������ ������������� � ���
��� E������ w����� E�����C������ E�����, 
1294 – 1345.
�	  Думи на главния редактор Денис 
Бетел в книгата: Christians�n, Eric. T�� 
N������� C������������ T�� B����� ���� ��� 
C������� F������� 1100 – 1525. L�nd�n, 
Macmi��an, 1980, р. VІІІ. VІІІ.VІІІ.
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взаимоотношения в Прибалтика през ХІІ–ХІІІ в. водят Прибалтика през ХІІ–ХІІІ в. водятпрез ХІІ–ХІІІ в. водят ХІІ–ХІІІ в. водятводят 
до налагането на новата християнска вяра в Ливония 
сред племената на ливите3 и летите4. Тези племена 
след упорита борба с пилигримите (първият сблъсък	
с кръстоносци е на 24 юли 1198 г.) бързо осъзнават 
предимствата на тази ситуация и възможността да 
използват германските пилигрими и заселници като 
средство за защита от техните могъщи и войнствени 
съседи в лицето на литовските племена. Всъщност 
летите и ливите са зависими от полоцките руски князе 
(но с висока степен на автономия), които обаче не им 
осигуряват достатъчно сигурна защита от литовците.5 След 
няколко сблъсъка между много по-добре въоръжените 
пилигрими6 и местните жители, последните разбират, 
че на налаганата със сила сред тях нова религия не 
могат да се противопоставят. Ето какво разказва най-
големият хронист на Ливония Хенрих: “Живеещите по 
Двин� ливи п�дн�ли духом и били в дълбоко объркв�не, 
д�ли з�ложници и се помирили с епископ� и всички 
тевтонци, � тези от тях, които все още ост�н�ли езичници, 
обещ�ли д� се кръстят. Т�к� по призв�ние н� Христ�, 
непокорният и изцяло пред�н н� езическите обреди 
н�род, (…) изост�вяйки мр�к� н� езичеството с вяр� 

�	  Ливи, Lyv�n�s - племе от фински произход, което обитава 
устието на река Западна Двина (Даугавия) и плаща данък на 
полоцкия княз, владеещ Средна Двина. Тъй като под ливонци 
би трябвало да се разбира всички жители на Ливония, тук ще 
запазя името “ливи�, за да се отличава от ливонци, виж Насонов, 
А. Н. “Русск�я земля� и обр�зов�ние территории древнерусского 
госуд�рств�. М., 1951, с. 145-158.
�	  Лети – племе от лето-литовското езиково семейство. 
Границата между летите и ливите минава по западната граница 
на земите на Кукенхузен (���n�s�).���n�s�).).
�	  За ситуацията преди германската и скандинавската инвазия 
в Ливония (преди 1200 г.) виж Urban, Wi��iam. T�� T������� ��������,T������� ��������, ��������,	
2003, р. 79-80.
�	  Главно жители на град Любек и Саксония.

видял истинския свят, който е Христ�”.7	
Но преди да стигнем до приемането на християнството 

от местните народи, нека надникнем в представата за 
“другите” (независимо дали тя отговаря на истината 
според съвременниците) и произтичащите от това 
недоразумения, често преплетени с  голяма доза 
слухове и целенасочени манипулации. Недоразумения, 
произтичащи от различни цивилизационни и културни 
нива: германците често наричат местните народи 
“повърнали кучета”, защото след получаване на Светото 
кръщение чрез вода от мисионерите, те го отмиват 
многократно във водите на свещената за местните 
народи река Двина (Даугавия), следвайки своите древни 
вярвания и вероятно по принципа на имитативна магия8. 
Хронистът допълва картината: “Ливите, които получили 
бл�год�тт� н� кръщението от първия епископ н� Ливония 
М�йнх�рд, издев�телств�ли неведнъж по техните думи 
н�д Христов�т� вяр�, отмив�йки я в Двин�.” 9

За да разберем причината за германската инвазия 
в Ливония, трябва да надникнем и в сложната 
политическа ситуация в Свещената римска империя. 
Пилигримите, водени от епископ Алберт, получават 
еднакви права с тези на кръстоносците в Светите 
земи. Още в началото на епископството на Алберт, 
благодарение на неговите дипломатически умения и 
връзки в дворовете на императора и папата,  през 
1999 г. той печели официалното обещание на Филип 
Хоенщауфен (водещия кандидат за трона на империята) 
за императорска подкрепа. От същата година е и писмото 
на папа Инокентий, даващо възможност на пилигримите 
да осъществят своята клетва вместо в Палестина в 

�	  Латвийский Г.	Хроник� Ливонии. Ред. С. А. Аннинский, изд. 
Академии Наук СССР, М. – Л., 1938., ІХ. 14.
�	   Токарев, С. А. Типове м�гия – Във:  АВС н� Етнологият�, 
том 1, С., 1996,  с. 223 – 237.
�	  Латвийский Г. Цит. съч., І. 7.
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Ливония, за което те получават пълна индулгенция.10	
Нещо повече, епископ Алберт получава привилегията за 
perpetual� �ru�a�e �ru�a�e�ru�a�e - позволено му е без специалното- позволено му е без специалното позволено му е без специалното 
разрешение на папата да събира ежегодно кръстоносци 
срещу опрощаване на техните грехове. А след смъртта 
на император Хайнрих VІ (1197) и гражданската война 
в империята има доста хора с грехове, които да бъдат 
опростени. Освен това всеки аристократ или клирик,  
който иска да избегне конфликта в Германия (и 
дилемата на коя страна да застане или евентуално да 
загуби и имота си) е могъл да приеме предложението за 
поклонничество в Ливония.11	

Разбира се, трябва да направим едно уточнение, а 
именно: представата за “другите” и произтичащите от 
това недоразумения за някои от местните народи се 
гради изцяло върху погледа на “другите” (т. е. германци, 
литовци и северните руски княжества) поради липсата 
на всякаква писмена традиция през този период за част 
от това население (лети, ливи, ести). Повечето извори 
са с предимно германски произход, като изключим 

�0	  В писмо от 5. Х. 1999 г. на папа Инокентий ІІІ до християните 
в Саксония и Вестфалия четем: “Ние разрешаваме на всички 
онези във вашите земи, които са дали обет да посетят светите 
места, поради стеклите се обстоятелства вместо да изпълнят този 
обет, да се отправят в тези земи за защита на Ливонската църква 
и славата на Христовото име”, http://���.v�st�it.inf�/T�xts/
D��um�nty/ita�y.htm
��	  За Филип Швабски, син на Фридрих Барбароса и Беатрис 
Бургундска виж Eb�rhard, H�tz, Evamaria En��� (brs�).Evamaria En��� (brs�). En��� (brs�).En��� (brs�). (brs�).brs�).). D�������� 
������� ���� ������� ����� ����������������� ������� ����� ������������������ �������������, L�ipzi� - ��r�in, Urania- V�r-L�ipzi� - ��r�in, Urania- V�r-��r�in, Urania- V�r-Urania- V�r-
�a�, 1990, s. 196-209; Urban, W.1990, s. 196-209; Urban, W. s. 196-209; Urban, W.; Urban, W.Urban, W., W.W..  T�� B����� C��������. Chica��,, 
Lithuanian ��s�arch and Studi�s C�nt�r, 1994, p. 50-54;p. 50-54;. 50-54; Turnbu��,urnbu��, 
St�ph�n. C��������� C������ �f ��� T������� �������� (2). T�� S���� 
��������� �f ������ ���� E������� 1185�1560.  Oxf�rd - N��Y�r�, Ospr�yOspr�y	
Pub�ishin�, 2004,, 2004, р. 8, имотите на пилигримите са под защитата на 
църквата.

летописната традиция в северните руски княжества 
(ценни за историята на Ливония са тези на Новгород) 
или литовската Волинска летопис, които също отразяват 
гледната точка на силни политико-икономически 
центрове в Прибалтика. Затова не можем да очакваме 
наличие на самооценка за собствената култура с местен 
произход. 

За да може да се пресъздаде една картина на 
недоразуменията, идващи от различната представа за 
“другите” в Ливония, трябва да се посочат примери за 
поведението на германските заселници и завоеватели. 
Те се отнасят към местните народи с чувство за 
превъзходство, породено не само от изповядването на 
Христовата вяра, но и от редица културни умения, които 
ги отличават коренно от местните народи лети, литовци, 
семигали, кури, ести, а дори и от ортодоксалните 
руси (към тях трябва да прибавим и подчинилите им 
се племена ести, карели, ижори, води). Показателен 
пример е завземането на замъка Кокенхузен, когато 
след напускането на руския гарнизон, първото нещо, 
което правят германците е да почистят замъка, защото 
“пор�ди отсъствието н� хигиен� у предишните обит�тели, 
гъмж�ло от червеи и змии, и трябв�ло д� се почисти 
основно, преди те д� влезн�т в него [замъка�”.�”.”.12	

Друг интересен момент, свързан с техническото 
превъзходство на германските завоеватели над местните 
племена и княжества, е обсадата на Холм през 1206 г. 
През тази година князът на Полоцк – Владимир прави 
безуспешен опит да възвърне авторитета си като 
владетел на устието на река Двина. Руските княжества 
не познават нито металните мини-гвоздеи (използвани от 
жителите на Рига за защита на града), плашещи толкова 
много княза и отказващи го от съответната атака, нито 
балистрите. При 11-дневната обсада на Холм, русите 
��	   Латвийский Г. Цит. съч., ХІІІ. 3. Трябва да се има предвид, 
че замъкът е бил дървен и безлюден.
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претърпяват силни загуби от последното оръжие и накрая 
решават сами да си направят балистри. Но резултатът 
се оказва доста пагубен за самите тях. Хронистът пише: 
“Н�пр�вили русн�ците и неголям� мет�телн� м�шин�, 
по обр�зец н� тевтонските, но	непозн�в�щи изкуството 
н� изтрелв�не н� к�мъни р�нили много от своите, к�то 
стреляли в собствения си тил”. 13

Как изграждат хронистите образа на 
германските мисионери и пилигримите в Ливония 

през Средновековието? 

Образът на пилигримите е изграждан от хронистите 
последователно и систематично като образ на предани 
на Христовото дело хора. Това се доказва от основните 
хроники на епохата. Например в “Ливонската хроника” на 
Херман Вартберг пише, че вторият магистър на братята-
рицари “Уолкуин (Волквин) бил не по�м�лко способен, 
бл�гочестив и честен мъж. Той мъдро водел Господните 
воини и бр�тят� н� орден� пред�но му пом�г�ли”.14	
В петата година от дейността на епископ Алберт І  в 
Ливония (1203 г.) той заедно с много пилигрими, между 
които Арнолд от Мейендорф (Arn��dum d� M�yi�nd�rp�), 
Бернард от Зеехузен (��rnardum d� S�hus�n), брат 
Теодорих и много рицари, отиват в провинция Листрия 
(Listri�), област на датското кралство. Хенрих в своятаListri�), област на датското кралство. Хенрих в своята), област на датското кралство. Хенрих в своята 
Хроника ги нарича “много други почетни хора и рицари”. 
“Бл�год�рение н� Божието дело той [�пископът�[�пископът��пископът�пископът�	не се 
боял и изпит�л з�едно с тях	щ�стие и мък�…”.15

Страданието на кръстоносците според идеологията 
и представите им е възнаградено с вечен живот. През 
1207 година епископ Алберт е принуден да моли готовите 
за завръщане в Германия пилигрими да останат да 

��	  Пак там, Х. 25.
��	  Вартберг Г. Цит. съч., гл. І, http://�iv�nia.nar�d.ru/�ist.htm
��	  Латвийский Г. Цит. съч., VІІ. 1. 

защитят църквата от руските войски. Със сълзи на очи 
той им обещава “з� по�големия техен труд и дългото 
поклонничество, по�голямо опрощение н� греховете и 
вечен живот”.16

Пилигримите са тези, които воюват в името Христово 
- виждане, което “другите” едва ли са разбирали по точно 
същия начин. Основаването на град Рига е доказателство 
за водената от пилигримите борба в името на Христовата 
вяра, защото то е интерпретирано и пресъздадено чрез 
християнска терминология. “Ливите му пок�з�ли място 
з� гр�д�, който н�рекли Риг� – з�р�ди езерото Риг� или 
з�р�ди обилното н�появ�не, тъй к�то мястото се облив� 
и отгоре и отдолу. Отдолу � в смисъл, че т�м им� много 
вод� и н�поени п�сбищ� и че се д�в� н� грешниците 
пълно опрощение н� греховете, и следов�телно по 
този н�чин се отмив�т [пречистват�[пречистват�пречистват��	 свише, удостоени 
от ц�рството небесно; или Риг� озн�ч�в� н�появ�не с 
нов�т� вяр�, откъдето околните н�роди пият Свет�т� 
вод� н� кръщението”.17	

Отношението на пилигримите към 
източноправославните християни е също типично в 
духа на кръстоносната идея. Херман Вартберг описва 
активната дейност на един от магистрите на Мечоносците 
при превземането на вече споменатия замък Кукенхузен: 
“Той разрушил и унищожил напълно Кукенхузен и 
Ерсике, в които тогава живеели еретици (руси)”.18		

През 1236 г. армия от 2000 кръстоносци, водени от 
графовете на Хазелдорф и Даненберг, пристигат в Рига, 
търсейки сражение с литовците. Това решение е твърде 
неразумно19, но Магистър Фолкуин, за да се възползва 

��	  Пак там, ХІ. 13.
��	  Пак там, ІV. 13, за ливите вероятно Рига означава “населено 
място” от фински език – �ii�a  и е използван залив още преди 
немското заселване. 
��	  Вартберг Г. Цит. съч, гл. І, http://�iv�nia.nar�d.ru/�ist.htm
��	  По това време литовският княз Миндавгас вероятно скланя 
самогитите да признаят неговото върховенство, с което увеличава 
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все пак от тяхното присъствие, казва следното: 
“Ний тук сме по воля Божия, 
Господ н�с ще з�щити. 
Охотно с в�с д� тръгнем сме готови,
Щом решени сте з� бой. 
С�мо д�йте н�м срок неголям,
В поход д� ви повед� и т�м
Ще е до н�сит� плячк�т� з� в�с�.20

Много е трудно да се представи как изглежда образа 
на германските мисионери и заселници в Ливония според 
местното население, но ако трябва да се доверим на 
хрониките и по-точно на Хенрих от Ливония, свещениците 
и монасите направили силно впечатление на местните не 
на последно място и чрез своите “чудодейни подвизи”. 
Един от най-известните мисионери е брат Теодорих от 
цистерцианския орден (естествено роднина на епископ 
Алберт І; Теодорих е от най-активните мисионери в 
Прибалтика, впоследствие абат на цистерцианския 
манастир в устието на река Двина – Дюнамюнде). Той 
разпространява новата вяра чрез своята собствена 
“чудотворна” сила за изцеление на болни ливи, приели 
Светото кръщение. Например той покръства един ранен 
жител на Торейда, който обещава да приеме кръщението, 
ако бъде излекуван. “Бр�тът изскубн�л треви и понеже 
не зн�ел тяхното действие, призов�л името Божие и 
изцелил тялото и дух� н� покръстения”.21	
Това е първият жител на областта, приел Светото 
кръщение, но не и последният, защото брат Теодорих, 
следвайки примера на Христа, разпространява вярата с 
изцеление на болни местни жители, стига те да успеят 

и без това твърде голямата си сила.
�0	  Авторски превод на стихове 01882 – 01888 от “Ливонская 
рифмованная хроника”, виж http://�iv�nia.nar�d.ru/�ist.htm. Тази 
хроника е единственият източник за битката при Сауле, виж още 
Urban, Wi��iam. T�� B����� C��������, р. 184-187.
��	  Латвийский Г. Цит. съч, І. 10. 

да се справят със семейно-родовите си отношения. 
“Бр�т Теодорих бил повик�н също т�к� от един болен, 

който го помолил д� бъде кръстен; отн�ч�ло упорити и 
дръзки жени го отклоняв�ли от светото н�мерение, но 
ког�то болестт� се усилил�, неверието н� жените било 
сломено, болният бил покръстен и пред�ден н� бог� в 
молитви”. 

За разлика от Христос брат Теодорих очевидно не 
бил толкова добър в медицината, нито в мистичното 
изцеление, защото новопокръстеният от него малко 
по-късно умрял. Както знаем обаче не смъртта на 
тялото е важна, а спасението на душата и точно това 
било потвърдено от очевидци: “Ког�то той умрял един 
новопокръстен, бидейки н� р�зстояние седем мили от 
т�м, видял и свидетелств�л, че �нгели з�несли н� небето 
негов�т� душ�”.22	

За важната роля на Теодорих в историята на Ливония 
е загатнато още в началото на “Хрониката” на Хенрих. 
В един пасаж откриваме описание на впечатлението, 
което направил на ливонските народи още в годината на 
своето пристигане: “Ког�то този същият бр�т [Теодорих�[Теодорих�Теодорих�� 
бил изпр�тен в Естония, той пренесъл голям� и смъртн� 
оп�сност з� езичниците з�р�ди слънчевото з�тъмнение, 
произтекло в деня н� Йо�н Кръстител�� говорели, че той 
изял слънцето”.23	

Но не само брат Теодорих впечатлява ливите според 
хрониста Хенрих. Друг монах на име Зигфрид (Sifridus),Sifridus),), 
ревностен изпълнител на своя свещен дълг в Холмската 
епархия24 и съвестен наставник на ливите, след дълги 
години  в служба на Бога умира. На погребението му 
се случва нещо неочаквано. В знак на почит неговите 

��	  Пак там, І. 12.
��	  Пак там, І. 11.
��	  Второто място в Ливония, където има църква и замък, 
основан  от първия епископ на Ливония, Майнхард в 1186 г. (Sa-Sa-
�aspi�s))
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енориаши му правят ковчег от хубаво дърво, но една 
от дъските е по-къса. Намират парче, с което да я 
наставят, но усилието се оказва излишно, защото 
дъската се удължава не с човешка, а с божията сила и 
капакът става по мярка. Разбира се, резултатът от това 
чудо е засилване на вярата у ливите или поне така ни 
убеждава хронистът: “Изхвърлили ненужно отряз�ното 
п�рче, погреб�ли своя п�стир по обич�я н� вярв�щите 
и възхв�ляв�ли Бог�, творящ т�кив� чудес� чрез своите 
светци”.25

Изграждайки своята собствена представа за “другите”, 
германските заселници и завоеватели възприемат, че 
нещата, които се случват с “другите” са по Божията 
милост. Ливите и летите са принудени да изтърпят тази 
милост, защото “т�к� се случило, че и техният з�мък	
[Аскрат, Asch�rad�n�Аскрат, Asch�rad�n�Asch�rad�n��	 бил по Божия милост опож�рен, 
� те [жителите му�[жителите му�жителите му��	 д�ли з�ложници, сключили мир с 
тевтонците и обещ�ли скоро д� дойд�т в Риг� и д� се 
кръстят. Т�к� и н�пр�вили”.26

Много са интересни поводите, които ръководителите 
на германското нашествие в Ливония възприемат за 
“радостни” и “добри”. Всъщност те са твърде трагични 
в историята на Ливония за някои от местните жители. 
Показвайки “сговорчивостта” на местните хора, 
хронистът описва методите на действие на епископ 
Алберт І: “Епископът изиск�л з�ложници от Анно, К�упо 
и ст�рейшините н� стр�н�т�. Те били пок�нени н� пир	
(p�taci�) [от епископ Алберт�,p�taci�) [от епископ Алберт�,) [от епископ Алберт�,[от епископ Алберт�,от епископ Алберт�,�,, явили се и всички били 
з�ключени в едн� къщ�. Боейки се, че ще ги пр�тят 
отвъд морето в Тевтония, те д�ли н� епископ� около 30 
свои синове, н�й�добрите от които живеели по Двин� и 
Торейд�. Епископът с р�дост ги приел…”27

Тевтонските заселници като истински ценители 

��	  Латвийский Г. Цит. съч, VІІ. 8.
��	  Пак там, ІХ. 11.
��	  Пак там, ІV. 2.

на воинската храброст и смелост проявяват и искрено 
възхищение към литовците – най-силният военен 
фактор в Прибалтика. В описанието на една битка 
между двете страни четем: “Литовците, превъзхожд�щи 
другите н�роди по бързин� и жестокост, обещ�в�йки д� 
бодърств�т в битк�т�, дълго и хр�бро се ср�ж�в�ли, но 
в кр�я н� кр�ищ�т� обърн�ли гръб и се ок�з�ли толков� 
бързи в бягството, к�кто и в боя”.28

Интересно е какво буди смях у жителите на 
Рига, ако можем да си позволим тълкуване и по този 
начин на следващия сюжет. През зимата на 1205 г. е 
устроено представление в центъра на Рига, за да могат 
езичниците да се запознаят с основата на християнската 
вяра. Сюжетът на представлението е старозаветен и 
внимателно превеждан на присъстващите местни жители 
(новопокръстени християни и езичници). Въпреки това 
неговата реалистичност провокира у тях страхове и 
“ког�то войните н� Гедеон з�почн�ли д� се ср�ж�в�т 
с филистимяните, езичниците боейки се, че и тях ще 
убият, побягн�ли, но  ги успокоили и повик�ли н�з�д”.	

29

Не само това. Хронистът сам допълва, че това 
представление е предвестие на бъдещето. В много от 
последвалите войни ще се появят воини като Давид, 
Гедеон и Ирод; ще има борба срещу езичеството. Така 
както е описано в Стария завет. 30

Не бива да оставаме с впечатление, че контактът е 
бил винаги безпощадно агресивен и заличаващ всякакви 
следи от местните традиции и културни практики. Някои 
представи и разбирания са възприемани и от “другите”. 

��	  Пак там, ХІ. 11.
��	  Пак там, ІХ. 18, 19.
�0	  За значението на старозаветните воини в традицията на 
Тевтонския орден виж Dy��, M. Th� p��itica� r��� �f th� cu�t �f 
th� Vir�in Maria in T�ut�nic Prussia in th� f�urt��nth and ��ft��nthf�urt��nth and ��ft��nth and ��ft��nth 
c�nturi�s. - In - InIn: J������ �f ���������� �������y ; 15(1989)1, р. 63-81
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Например, както навсякъде другаде в средновековието, 
при наличие на благородници от две противоположни 
страни “положението” често се подобрява чрез смесени 
бракове.31 В тази връзка бих искал да спомена един 
пример за културни заемки от страна на германците. 
Хрониките изобилстват с думи от местен произход не 
само на редица топоними и хидроними, които германците 
наследяват от техните предишни жители, но и някои 
думи, свързани с военното изкуство като ma���a,ma���a,, м�лев�	
– употребявана до ХVІ в. естонска дума за войска в 
поход. 

Копието за ливите е естествен символ на войната. 
При сключване на примирие разменените копия стават 
символ на мира. Вторият епископ на Ливония Бертолд 
възприема тази традиция и опитвайки се да сключи 
с ливите примирие, двете страни разменят копията 
помежду си (виж цитата за епископ Бертолд по-долу).

			
Как изглежда образът на местните балтийски 

народи?

Изграждането образа на народите на Ливония е 
твърде нелека задача, но хрониките са завещали редица 
интересни, чудновати, странни и невероятно звучащи за 
тогавашното и за днешното време образи и ситуации. 

Както знаем за редица интелектуалци 
през Средновековието паганизмът и/или 
идолопоклонничеството са синоними на нощта. 32	
Хрониките утвърждават тази представа и за Ливония.  
 Многократни са примерите за отъждествяване на 
нощта и езичеството. Местните народи тънат в мрака 
на незнанието, в нощта на идолопоклонството. Ще се 
спра на един конкретен пример: “изост�вяйки мр�к� 

��	  Urban, W. T�� T������� ��������T������� �������� ��������, 2003, р. 84.
��	  Бояджиев Ц. Нощт� през Средновековието. София, 2000, с. 
12-13. 

н� езичеството с вяр� видял истинския свят, който е 
Христос”.33

Едно от най-често срещаните определения за ливите 
е тяхното вероломство и неспазване на споразуменията. 
То е изразено от третия епископ на Ливония Алберт и 
описано от Хенрих така: “(…) недоверяв�йки се об�че 
пор�ди вероломството н� ливите и н� мир�, който те 
многокр�тно н�руш�в�ли (…)”.34 Друго споменавано 
определение е тяхното бунтовничество и привързаност 
към старата им традиция. Тъй като замъкът Икескол е 
добре укрепен, но необитаем, епископът решава, че 
ливите не заслужават такъв замък – “м�к�р и кръстени 
те ост�н�ли бунтовници и неверници”.35

В изградения образ на местните народи 
преобладава схващането, че те са твърде примитивни и 
непознаващи технически умения, дори добре познатите 
от античността (например свойствата на цимента). 
Точно тази представа за изостаналост дава основания за 
чувството на превъзходство у германските завоеватели 
и силно отрицателно отношение към “другите”. Едно от 
съседните на ливите племена - семигалите, живеещи по 
река Лиелупе (Аа) и даващи името на областта Семгалия 
(лат. S�mi�a��ia), се опитва да събори замъка ИкесколS�mi�a��ia), се опитва да събори замъка Икескол), се опитва да събори замъка Икескол 
с помощта на корабни въжета. Идеята им да го бутнат 
с лекота в река Западна Двина не успява, защото не 
познават свойствата на цимента. В случая се вижда 
и едно твърде голямо подценяване и неразбиране от 
страна на семигалите за строителните способностите на 
германските заселници, което става пореден повод за 
пораждането на представа за огромните възможности, 
притежавани от новите заселници в Ливония. Можем само 
да предполагаме какво силно впечатление прави първият 
каменен строеж в Ливония на всички местни народи и 

��	  Латвийский Г. Цит. съч, ІV. 10.
��	  Пак там, ІV. 2.
��	  Пак там, ІХ. 13.
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различните слухове за това какви са германците и какво 
могат да правят.  В крайна сметка интригата около този 
замък се разиграва по следния начин: “По тов� време 
съседните езичници	 семиг�ли чули з� постройк�т� от 
к�мъни и понеже не зн�ели, че к�мъните се скрепяв�т 
с цимент, дошли с големи кор�бни въжет�, з� д�, к�кто 
те си мислели в своите глуп�ви н�мерения, з�влек�т 
з�мък� в Двин�”.36	

Друга представа за ливите е, че те са лукави, но 
наивни. Поредният епизод от делото на брат Теодорих в 
Ливония разказва как той успява с лекота да се измъкне 
от опита за блокада (на напускането на страната) от 
местните водачи-старейшини. “Той пътув�л, облечен 
с�мо с книг� и свят� вод�, к�кто з� посещение н� 
болен човек. С т�зи причин� обясняв�л и пътув�нето 
си н� пит�щите го пътници и по този н�чин успял д� 
се изплъзне – излязъл от стр�н�т� и пристигн�л при 
върховния първосвещеник”.37

Един от най-интересните моменти от историята на 
взаимоотношенията между пилигримите и ливите е, че 
последните си позволяват да определят как би трябвало 
да се разпространява Божието слово или новата вяра, 
при положение че самите те държат да останат верни на 
своите политико-културни традиции. В един от редките 
моменти, в който хрониките на епохата ясно изразяват 
местната представа за действията на “другите”, ливите 
съветват и дори поучават на християнски ценности 
самия епископ Бертолд (вторият епископ на Ливония). 
Епископът, опитал да развие активна дейност в Ливония, 
но е убит през 1198 г. в едно от сраженията с ливите, 
когато не успява да укроти буйния си кон. Щом той 
получава разрешение от папата за провеждане на 
кръстоносен поход през същата тази година, пристига 
с войска в Ливония и отива в замъка Холм, разположен 
��	  Пак там, І. 8.
��	  MGH, SS., XXIIІ, p. 242.

на малък остров сред река Даугава. “По лодк� изпр�тил 
посл�ние, в което пит�л ливите д�ли с� решили д� 
прием�т християнството и д� го з�п�зят. Те з�явили, че 
не иск�т нито д� го позн�ят, нито д� го сп�зв�т... Те 
изпр�тили пр�теник д� го з�пит� з�що е довел войск�. 
“Причин� з� тов� е�, отвърн�л епископът, “че те с� к�то 
повърн�ли кучет�, всички се връщ�ли от християнството 
към езичеството�. Тог�в� ливите му отговорили т�к��� 
“Ние т�зи причин� ще отстр�ним. Ти просто отпр�ти 
войск�т�, мирно се върни в своят� епископия с хор�т� 
си и тези, които с� приели християнството ги н�к�р�й 
д� го сп�зв�т, � другите убежд�в�й д� го прием�т със 
слов�, � не чрез уд�ри�.38 Епископът поиск�л от тях к�то 
з�лог з� своят� безоп�сност синовете им, но те решили 
помежду си д� не ги д�в�т, � под предлог, че ще събер�т 
з�ложници предложили и получили кр�тко примирие, з� 
което по обич�я от двете стр�ни в зн�к н� мир� изпр�тили 
свои копия�.39

       
       Древни вярвания и представи в Прибалтика

Бих искал да посоча и някои примери за древни 
представи и вярвания в Прибалтика, отличаващи се 
от германските и показателни в много отношения. 
Интерпретацията на германските хронисти е в посоката 
да се покаже разликата от тяхната собствена културна 
среда, като по този начин се наблегне отново на 
изостаналостта на местните. 

Както във всяко древно общество силите, които 
��	  “Tu tantum r�miss� �x�rcitu cum tuis ad �pisc�pium tuum 
cum pac� r�v�rtaris, ��s qui ��d�m susc�p�runt ad �am s�rvandam 
c�mp���as, a�i�s аd suscipi�ndam �am v�rbis n�n v�rb�ribus a��icias”,a�i�s аd suscipi�ndam �am v�rbis n�n v�rb�ribus a��icias”, a��icias”, 
MGH, SS., XXII, p. 243.
��	  Латвийский Г. Цит. съч, ІV. 3. За епископ Бертолд, потомък 
на фамилия от министериали (minist�ria��), покорила блатата наinist�ria��), покорила блатата на), покорила блатата на 
р. Елба, виж Urban, W. T�� B����� C��������, 1994, p. 48-54; Urban, 
W. T�� T������� ��������T������� �������� ��������, 2003, p. 80-83.

                     АНАМНЕЗА, Год. IV, 2009, кн. 2, ISSN 1312-9295, с. 54-76.



заплашват човека (било то болести,  природни бедствия 
или военни нашествия), трябва да бъдат омилостивени 
чрез определени обреди.40 Вероятно чрез подобен 
ритуал ливите се опитват да се спасят от германското 
нахлуване в техните земи. Ето думите на хрониста: 
“Тези, з�мин�лите [саксонци�, изряз�ли от клоните 
н� едно дърво подобие н� човешк� гл�в�, � ливите го 
приели з� с�ксонски бог и мислейки, че той ще им донесе 
н�воднение и мор, приготвили по обич�й медовин�, пили 
з�едно, посъветв�ли се, св�лили гл�в�т� от дървото, 
н�пр�вили с�л от греди, положили н� него гл�в�т� к�то 
че ли е с�ксонски бог и з�едно с християнск�т� вяр� го 
отпр�тили отвъд морето след з�мин�лите в Готл�ндия”.41	
По море са дошли, по море си отиват - пак по принципа 
на имитативната магия42. Брат Теодорих изживява 
тежки моменти, отдавайки се на делото за покръстване 
на Ливония и в частност на областта Торейда, откъдето 
идва и неговото име. Той става жертва на древен ритуал 
на гадаене чрез коне и копия, използван от западните 
славяни, а и от ливите. Благодарение на това намираме 
едно от редките описания на този обред. “Ливите от	
Торейд� решили д� го принес�т в жертв� н� своя бог, 
з�щото жътв�т� при него бил� обилн� [на брат Теодорих�, 
� техните поля били н�воднени от дъжд. Н�родът 
се събр�л, решили д� узн�ят чрез г�д�ние волят� н� 
боговете з� жертвоприношението. Сложили копие, конят 
трябв�ло д� пристъпв� [през него� и т�к� волят� Божия	

�0	  За вярванията в Прибалтика виж A��irdas Gr�imas,A��irdas Gr�imas, Of G����� 
���� ���. S�������� �� ���������� �y������y, (����min�t�n and Indi-
ana: Indiana Univ�rsity Pr�s, 1992)..
��	  Латвийский Г. Цит. съч., ІV. 6; MGH, SS., XXIIІ, p. 244.
��	  Целта на магията-ритуал би следвало да се определи 
като защитна, отпъждаща или още  наричаната от етнографите 
– апотропейна магия. Според техниката на предаване тази магия 
може да се определи като контагиозна – магическата сила е 
насочена не непосредствено към обекта, а към неговия заместник 
(в нашия случай главата Токарев, С. А. Цит.съч., с. 223 – 237.

бил� пост�вен� в кр�к�т� н� коня (…) бр�тът изрич�л 
молитви и бл�госл�вял с ръце. Жрецът к�з�л об�че, че 
християнският бог стои н� гърб� н� коня и н�пр�вляв� 
кр�к�т� му и з�тов� е нужно д� се изчисти гърб� н� коня, 
з� д� се изхвърли бог�. Н�пр�вили т�к�, � конят отново, 
к�кто и първия път, стъпил с кр�к� н� живот� [десния�, 
т�к� животът н� бр�т Теодорих бил съхр�нен.”43	

Интересен е моментът с описаната от хрониста 
погребална традиция на литовците. Това вероятно е 
характерен обичай за цялата древна балто-славянска 
общност. Хронистът разказва за  литовците след едно 
тяхно поражение: “Един свещеник, бидейки в плен по 
тов� време при литовците, н�рич�н Йо�н, р�зк�зв�л, че 
т�м 50 жени з�губили мъжете си [в битката� и след тов� 
се обесили. Тов� било, з�щото те се н�дяв�ли скоро д� 
се срещн�т с тях в другия живот”.44	

Друг епизод, отразяващ древни представи, е общата 
победа на семигалите и тевтонците над войските на 
литовците през 1205 г. Литовците често минават на 
връщане от своите походи в Естония през река Даугава. 
Там от своя страна тевтонците и семигалите (техни 
съюзници срещу литовците), ги очакват готови за бой. 
В тази битка вождът на литовците Свелгат (Su���at)Su���at)) 
е ранен и семигалите се възползват от това, като “му 
отрязали главата, сложили я на своите шейни, където 
събирали главите на литовците и я отвели в Семигалия” 
.45	

Освен това според хрониста Хенрих ливите дори 
принасят човешки жертвоприношения на своите богове. 
46	

��	  Латвийский Г. Цит. съч., І. 11. 
��	  Пак там, ІХ. 8. “Nimirum cum cr�dant, s� cum i��is m�x in a�ia 
vita victur�s” - MGH, SS., XXIIІ, p. 250.
��	  Латвийский Г. Цит. съч., ІХ. 6.
��	  Пак там, ІХ. 15.
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Покръстването на летите (летгалите) от река Имер47	
е също интересен пример за съчетаване на древни 
традиции и предизвикателствата на времето. Нуждата на 
летските племена от сигурен защитник срещу набезите на 
литовците в този регион ги кара да търсят добър и силен 
съюзник. Но кой е по-подходящ? Псков и православието, 
както избират техните роднини от Толова (T����a), коитоT����a), които), които 
са отдавна данъчно зависими от Псков и така приемат 
православието. Или католицизъм и съюз с тевтонска 
Рига? В тази трудна за решаване задача те се допитват 
до волята на боговете.  “Словото Божие те приели с 
р�дост, но все п�к преди тов� хвърлили жребий, з� д� 
р�збер�т волят� н� боговете – д� прием�т ли кръщението 
от русн�ците от Псков или от л�тините”.48	

Прави впечатление един интересен културен факт 
от живота на местните княжества и народи, дори при 
бегло прочитане на основните хроники на епохата. 
Освен вече споменатите по-горе случаи на гадаене и 
пророкуване волята на боговете, следната история звучи 
отново в потвърждение. През 1208 г. става подобна на 
битката при Сауле (1236) военно-тактическа грешка. 
Тевтонците, навлезли в страната на литовците, не 
послушват съвета на семигалите да се откажат от схватка 
с литовците, поради което поражението им е значително. 
До този момент според хрониста се стига поради един 
предходен жребий: “Вестх�рд, вождът н� семиг�лите, 
все още помнейки з� пор�женият� и многото бедствия, 
причинени в цялото простр�нство н� Семиг�лия от 
литовците, готвел поход срещу тях. З�почн�л усилено 
и усърдно д� търси помощ от християните в Риг�, 
спомен�в�йки, че друг път е пом�г�л н� рижките жители 
д� покоряв�т други езичници; освен тов� посочил, че 

��	  В “Римуваната летопис” Erm�r, най-северните от летскитеErm�r, най-северните от летските, най-северните от летските 
племена, на север от тях вече живеят естонците от областта 
Саккала.  
��	  Латвийский Г. Цит. съч., ХІ. 15.

жребият н� неговите богове е пок�з�л бл�гоприятен 
изход”.49 Някои  “безр�съдни” хора (около 50 рицари и 
много братя от ордена) възприемат неговите молби и се 
обединяват със семигалите за поход срещу литовците. 
Още в първата си нощна почивка семигалите отново 
изненадват тевтонските си съюзници с хвърляне на 
жребий с цел да узнаят дали литовците ги очакват готови 
за бой. Отговорът е положителен и затова настояват да се 
връщат. Тевтонците обаче решават да продължат напред, 
за “д� не позорят” своя народ. Впоследствие литовците 
ги обкръжават на бързите си коне и възползвайки се от 
сезона и тежкия терен (поройни дъждове, които напълват 
блатата и реките), избиват голяма част от тях. 

Твърде различните културни традиции водят до 
загубата на много германски колонизатори. Всъщност 
ценностните различия между германците и литовците се 
потвърждават от следния известен пример. През 1207 г. 
по време на Коледа литовците извършват опустошителен 
набег в Торейда. Но какво би могло да бъде поведението 
на един влизащ в църквата литовец? Според хрониста 
той “видял пустия олт�р и не н�мир�йки нищо з� 
присвояв�не възкликн�л “Б�!� и си тръгн�л”.50	

От приведените факти и примери може да обобщим, 
че образът на “другите” в Ливония през средните векове 
и произтичащите от това недоразумения се градят върху 
различни представи, разбирания и възприятия за света. 
Именно това обогатява историята на средновековна 
Европа - особено в района на Прибалтика, където са 
вплетени многостранни прояви на политически и културен 
живот между различните населяващи я общности.  
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MISUNDERSTANDINGS ABOUT THE IDEA OF 
“ANOTHERS” IN LIVONIA OF THE MIDDLE AGES

Alexander Zaraliev

Th� artic�� f�����s th� �p�nin� �f c�ntacts b�t���n nativ� 
p��p�� �f Liv�nia and W�st-Eur�p�an s�tt��rs and c�nqu�r�rs 
at th� �nd �f ХІІ and th� b��innin� �f ХІІІ c�ntury. Diff�r�nt 
pictur�s, und�rstandin� and p�rc�pti�ns �f th� ��r�d ��ad t� 
misund�rstandin�s in th�ir r��ati�ns. It �nrich�s th� hist�ry 
�f m�di�va� Eur�p�, in particu�ar �a�tic, �ith th� int�rt�in�d 
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c�mbinati�n �f many-sid�d p��itica� and cu�tura� �if� �f th� 
diff�r�nt p�pu�at�d s�ci�ti�s.
Th� main cu�tura� diff�r�nc�s ar�us� m�nta� pictur� and 
attitud� t� “an�th�rs”, by r�as�n �f that th� t�� sid�s r�j�ct 
p�ssibi�ity �f p�ac�fu� p��icy and �ivin�. G�rman s�tt��rs us� 
th� Christian c�nc�pti�n, �hi�� th� nati�na�iti�s �f Liv�nia 
�xpr�ss th�ir d��p�y cu�tura� r��ts. Th� G�rmans �ft�n ca�� 
th� nativ� p��p�� “v�mit d��s”, b�caus� �f �ashin� r�c�iv�d 
H��y baptism in Dau�ava �iv�r. T�chnica� sup�ri�rity �f th� 
invad�rs (st�n� bui�din�s, W�st-Eur�p�an ��ap�ns - h�avy 
cava�ry, arba��sts, ca�tr�ps, si��� t���rs, catapu�ts �tc.) 
f��d up th�ir id�as ab�ut ����r cu�tura� d�v���pm�nt �f 
“an�th�rs”. F�r that r�as�n th�r� ar� a c�mic situati�ns 
t�� (f�r �xamp�� – th� att�mpt t� �v�rturn th� ��rst st�n� 
cast�� in Liv�nia �ith a b�at r�p� �r unsucc�ssfu� imitati�n 
�f T�ut�nic catapu�t by th� P���z�’s tr��ps – th� ��ap�n 
sh��ts in th�ir bac� ar�as).
Th� m�nta� pictur� �f “an�th�rs” f�r th� nativ� p��itica� 
p���rs in Liv�nia (�sp�cia��y f�r th� s�ci�ti�s �ith triba� 
structur�) is m�r� dif��cu�t f�r �xp�anati�n tas�. H�r� th� 
main ���m�nt is a r�sp�ct t� th� W�st-Eur�p�an s�tt��rs 
and c�nqu�r�rs, than�s t� th�ir t�chnica� and cu�tura� 
sup�ri�rity.


