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Резюме. В настоящата работа е проучено възстановяването на българската 
власт в дн. Влашка низина в началото на ХІV в. и българското политическо 
присъствие и влияние там през първата половина на същото столетие. Ползва-
ни са слабо познати и непреведени изцяло документи (грамотите на унгарския 
крал Карл Роберт (1308 – 1342) от 23 октомври 1317 г. и 27 март 1329 г., пис-
мото на папа Йоан ХХІІ до влашкия воевода Иванко Басараба от 1 февруари 
1327 г. и др.), осветляващи процесите, протичащи в дн. Влашка низина през 
първата половина на ХІV в. Представени са и археологически проучвания на 
градове и селища по левия бряг на Дунав с архитектура и материална култура, 
сходни с тези в българските средновековни градове от ХІІ – ХІV в., които по-
казват силната връзка между двете страни на голямата река.
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През втората половина на ХІІІ в. Българското царство е в тежка политиче-
ска криза. Зависимостта от татарската Златна орда, опустошителните набези 
на татарите, неуспешните войни с ромеи и унгарци и феодалният сепаратизъм 
са най-характерните є белези. Със създаването на Златната орда от север се 
появява могъщ дестабилизиращ фактор за развитието на България, който през 
70-те години на ХІІІ в. отнема отвъддунавските є владения и грубо се намесва 
в нейната вътрешна и външна политика, демонстрирайки своето надмощие 
и върховна власт. Изместването на пряката татарска власт на юг до Дунав 
довежда до най-силната хегемония на татарите над Търновското царство, при 
която те могат да го унищожат, ако пожелаят. Щастие за българските царе е 
фактът, че политиката на Златната орда към нейните васали се ограничава до 
данъци и покорство. 

По време на царуването на Теодор Светослав Тертер (1300 – 1322) татар-
ското върховенство над Българското царство се запазва, но то е до голяма 
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степен номинално, а могъщото покровителство на степната империя има по-
ложителен ефект за стабилизацията и възхода на България в началото на ХІV 
в. Освен в междуречието Дунав – Днестър българите възстановяват част от 
позициите си във Влашката низина. Това се дължи най-вече на цар Теодор 
Светослав и на други две силни личности – владетеля на Бдинското деспот-
ство Шишман и неговия син, по-късно провъзгласения за български цар Ми-
хаил ІІІ Шишман (1323 – 1330).

След като завземат областта на запад от р. Олт (дн. Олтения) към 
1228 г. и създават Северинското банство1), унгарците застрашават непосред-
ствено българските земи на юг от Дунав. Затова българите правят опити през 
1260 г.2) и 1265 г.3) да отвоюват областта или поне да отслабят унгарската власт 
в нея, опустошавайки я безпощадно. Едва в края на ХІІІ или началото на ХІV 
в. техните усилия се увенчават с успех – бдинският владетел Шишман се въз-
ползва от междуособиците в Унгарското кралство4) и завладява голяма част от 
Северинската област. В „Анонимно описание на Източна Европа от 1308 г.“ се 
отбелязват владенията на Бдинското деспотство на север от Дунав: „България 
е едно царство, само по себе си голямо. А средището на споменатото царство 
е Будиниум [Бдин], един голям град. Царете пък на същото това царство се зо-
ват всички Шишмановци… През средата на царството минава реката Дунав… 
(per medium istuis imperii transit danubius fl uvius…)5). Сведението в „Ромейска 
история“ на Никифор Григора, че след като застава на търновския престол, 
цар Михаил ІІІ Шишман „получил властта над българите отсам Истър“ (τήν 
αρχήν των εντός ″Іστρου Вουλγάρων)6), показва, че не само на юг, но и на север 
от реката има българско население и българска политическа власт и се свърз-
ва с информацията в „Анонимно описание...“, че Дунав тече през средата на 
България7). Преди да стане български цар, Михаил Шишман владее обширни 
земи на север от Дунав в дн. Олтения, които по територия са по-големи от 
владенията му южно от реката. Затова е схващан от ромеите като господар на 
българите отвъд Дунав. За българската власт в Северинската област свидетел-
ства и грамотата на унгарския крал Карл Роберт от 27 март 1329 г. В нея пише, 
че унгарският магистър Дионисий е завладял „крепостта, наречена Гурен (дн. 
Гура – Веий в Румъния), намираща се в България“ (castrum Guren vocatum in 
Bulgaria habitum) под властта на „деспота или владетеля на Търново (despoti 
sive ducis de Torno)“8).

За възстановената българска власт в областта има и материални свидетел-
ства. Във вътрешната крепост на Северин при археологически проучвания са 
открити основите на православна църква, построена в края на ХІІI – началото 
на ХІV в. Тя се състои от притвор, правоъгълен наос и абсида. Стените на хра-
ма са били декоративно оформени чрез редуващи се пояси от камъни и тухли. 
Най-вероятно покривът е бил двускатен. По архитектурен план и декоративно 
изграждане храмът е сходен с църквите от Търново (хълма Трапезица) и други 
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български градове през ХІІІ – ХІV в.9) Църквата в Северин е издигната в пери-
од, който съвпада с подчиняването на голяма част от дн. Олтения от бдинския 
владетел Шишман. След като по-късно унгарската власт в града е възстано-
вена, тя е превърната в католически храм, за което свидетелстват олтарът от 
допълнителния зид на вътрешната стена на абсидата и откритият фрагмент 
от каменна статуя на неизвестен светец10). Румънски изследователи свързват 
първата фаза на изграждането на Северинската крепост в началото на ХІV в. 
с власите11), но по това време Северинската област е обект на съперничество 
между Бдинското княжество и Унгарското кралство с надмощие за българите, 
които завладяват голяма част от областта, а „ядрото“ на влашката държавност 
едва започва да се създава в дн. Мунтения, в подножието на Южните Карпа-
ти. Сходството на някои елементи от крепостната архитектура на Северин с 
Бдин, Свищов и други български твърдини от ХІІІ – ХІV в.12) подсказва друга 
възможност – част от нея да е дело на бдинските владетели.

Татарите на Кара-Кишек – син на Чака, вероятно имат важна роля в от-
воюването и удържането на Северинската област от Шишман. Египетските 
историци Ан-Нувайри и Рукн-ад-дин-Байбарс отбелязват, че 3000 татарски 
конници начело с Кара-Кишек и родствениците му Джерик-Темир и Юлукут-
лу, за да се спасят от хан Токтай, през 1302 г. „избягали в земята на Шеши-
мен [Шишман] в местността, наречена Будул [Бдин] вблизост до Крл [краля 
= Унгария]“13). Рукн-ад-дин-Байбарс пише: „Шешимен и неговите съратници 
ги приели и те останали при тях, бродейки из разни места и изхранвайки се 
със своите мечове до наше време“14). По-конкретен за препитанието на тата-
рите е Ан-Нувайри: „Шешимен ги укрил при себе си и те останали при него, 
извършвайки грабителски набези в различни посоки и хранейки се от това, 
което добивали [т.е. от плячката – б.а.]“15). Тези бойци увеличават военния 
потенциал на Бдинското княжество и са сериозен възпиращ фактор за опитите 
на унгарците да си върнат Северинската област. По всяка вероятност от татар-
ските набези най-вече страдат унгарските погранични земи.

Михаил – синът на Шишман, се вплита в унгарските междуособни борби, 
подкрепяйки с войска бан Теодор, въстанал срещу крал Карл Роберт16). Гос-
подарят на Бдин може би помага на отцепника не само срещу възможни те-
риториални или материални придобивки, а и защото разбира, че засилването 
на кралската власт в Унгария може да доведе до загуба на отвъддунавските 
му владения, както нейното отслабване помага на баща му да ги отвоюва. Но 
това начинание завършва с поражение. От грамотата на Карл Роберт, съставе-
на на 23 октомври 1317 г., се разбира, че в сражението при крепостта Михалд 
(дн. Мехадия в Румъния) унгарците разгромяват войските на бан Теодор и 
Михаил Шишман. Унгарският крал подчертава, че магистър Павел и други 
негови благородници побеждават Теодор, пленяват го и го оковават във вери-
ги. „Йоан, син на същия Теодор – продължава кралят, – с помощта на деспота 
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на Бдин (dozpoth de Budinio) влезе в сражение с магистър Павел и други наши 
съюзници; магистър Павел ни оказа достойна за похвала служба и отнасяйки 
победа и триумф, в знак на спечелената победа ни доведе оковани във вериги 
пленници от людете на същия Йоан и споменатия деспот (hominibus eiusdem 
Iohannis et dicti dozpoth)“17). Неуспехът на бдинския владетел е показателен 
за нарасналата военна мощ на унгарския крал, който дълго време упорито се 
бори да наложи властта си над непокорните феодали като бан Теодор.

Михаил Шишман получава деспотската си титла от цар Теодор Светослав 
Тертер, който е негов братовчед18). Така, със засилването на Българското цар-
ство в началото на ХІV в., бдинските владетели отново обвързват политиката 
си с него, признавайки върховенството на Търново. Единството на български-
те земи на север от Стара планина до голяма степен е възстановено.

След възстановяването на българската власт в Дунавско-Днестърското 
междуречие и покоряването на голяма част от Северинската област твърде 
логично е, че и територията на изток от Олт (дн. Мунтения) е влязла отново в 
границите на България. Сведението в „Анонимно описание на Източна Евро-
па от 1308 г.“, че „през средата на царството минава реката Дунав“, се отнася 
не само за Бдинското деспотство на Шишмановци, а и за Българското цар-
ство, тъй като България е описана по следния начин: „Земята е много широка, 
просторна и хубава. Напоява се от десет плавателни реки, осеяна е с живопис-
ни гори и дъбрави, изобилства с хляб, месо и риба, сребро и злато и с много 
стоки, предимно восък и коприна. Впрочем в нея има много сребърни рудни-
ци и всички реки също влачат пясък, смесен със злато, откъдето по заповед на 
владетеля непрекъснато се добива и обработва злато… Животните носорог, 
тигър и бобър прекомерно изобилстват в тази земя, която не е нито много пла-
нинска, нито прекомерно равна; все пак някъде има твърде високи планини и 
равна земя“19). Въпреки някои очевидни неточности като споменаването, че в 
България има носорози и тигри, ясно е, че тези сведения се отнасят за цяло-
то Българско царство20). Това се потвърждава от информацията в „Анонимно 
описание... “, че Рутения (Русия = Галицко-Волинското княжество) е „до“ и 
„над“ България и се „напоява от същите реки“21) (вероятно Днестър, Прут и 
Серет)22). Видно е, че тук не става въпрос за Бдинското деспотство, а за Бъл-
гарското царство, което при Теодор Светослав владее дн. Бесарабия. Именно 
при този цар започва постепенно да се изгражда влашкото политическо фор-
мирование отсам Южните Карпати. В „Щирийска стихотворна хроника“ от 
началото на ХІV в., описваща събитията от 1250 до 1309 г., австрийският поет 
историк Отокар (ок. 1260 – между 1319 – 1321) отбелязва, че власите, начело 
със свой господар, са въвлечени в унгарските междуособни борби като съюз-
ници на трансилванския воевода Ласло Кан23). Това влашко владение труд-
но може да се нарече политическа формация, а вероятно е само „ядро“ на 
бъдещото Влашко княжество, тъй като в началото на ХІV в. гр. Дълго поле 
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(Къмпулунг) в Южните Карпати е под управлението на унгарски комити. В 
една от градските църкви е запазен каменен надгробен надпис от 1300 г. на 
„Лаурентий, комит на Къмпулунг“ (Laurentius comes de Longo Campo)24). Едва 
ли Лаурентий е бил последният унгарски управител на града.

Утвърждаването на влашкия владетел Иванко Басараба (ок. 1320 – 1352) 
вероятно става с подкрепата на българския цар, който иска да създаде силна 
защита на отвъддунавските си земи срещу унгарските териториални пре-
тенции. За връзките между Теодор Светослав и влашкия господар говори 
фактът, че около 1321 – 1322 г. е сключен брак между бъдещия цар Иван 
Александър (1331 – 1371) и Теодора – дъщеря на Иванко Басараба, тъй като 
през 1323 – 1324 г. се ражда Михаил-Асен – първородният син на Иван 
Александър25). 

В първите десетилетия на ХІV в. владенията на Българското царство се-
верно от Дунав са почти възстановени в този обхват, каквито са в началото на 
предишното столетие – до Днестър и южните склонове на Карпатите. Един-
ството на Българското царство между двете големи планински вериги – Стара 
планина и Южните Карпати, е почти възстановено, въпреки че големи фео-
дални владения, като Бдинското деспотство на Михаил Шишман и Влашкото 
княжество на Иванко Басараба (в дн. Мунтения), съхраняват определена са-
мостоятелност, но под върховната власт на Търново. Владенията на Българ-
ското царство на север от Дунав са приблизително равни на територията му 
южно от реката – в този смисъл е вярно сведението в „Анонимно описание на 
Източна Европа“, че Дунав протича през средата на България.

След смъртта на Теодор Светослав Българското царство губи междуречи-
ето Дунав – Днестър. В същото време господарят на Влахия Иванко Басараба 
все повече утвърждава властта си и се обособява като, макар и зависим от 
България или Унгария, но все пак отделен владетел. Българското политическо 
влияние над княжеството му остава силно и след като на търновския престол 
застава цар Михаил ІІІ Шишман. Участието на отвъддунавски власи в българ-
ските походи срещу Византия и Сърбия може да се приеме като запазване на 
определена зависимост на влашкия владетел от Търново. Във военната кам-
пания на българския цар срещу Византия през 1323 г. участват татари и „не-
малко съюзна войска от угровласи“26). В битката при Велбъжд (28 юли 1330 г.) 
между армиите на Михаил ІІІ Шишман и сръбския крал Стефан Урош ІІІ Де-
чански (1321 – 1331) под българските знамена се сражават татари, яси (алани) 
и войски на Иванко Басараба27). В „Житие на Стефан Дечански“ (края на ХІV 
– началото на ХV в.) Григорий Цамблак (ок. 1364/5 – 1420) подчертава под-
креплението, дошло за „българския цар Михаил“ от отвъддунавските земи: 
„Прочее много беше неговата войска, още по-много беше събрал от различни 
народи, освен това и от готите [власите – б.а.], живеещи от другата страна на 
Дунав, немалка помощ поиска…“.28)
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При царуването на Михаил ІІІ Шишман българската държава продължава 
да владее част от Северинската област. Това є помага да съхрани политиче-
ското си влияние над Влашкото княжество. В същото време земите в дн. Ол-
тения са удобно предмостие за българските нападения срещу Унгария. Кре-
постта Гурен е важна опора на българите на север от Дунав и плацдарм за 
набезите им. Те се възползват от междуособиците в Унгарското кралство, за 
да опустошават пограничните му земи, но Карл Роберт постепенно успява да 
наложи властта си над непокорните феодали (могъщите родове Кьосеги, Чак, 
Кан, Борша и т.н.) и да обедини кралството – след няколко похода, проведени 
в периода 1318 – 1321 г., възстановява кралската власт в Трансилвания, през 
есента на 1319 г. изтласква сърбите от областта Мачва и Белград, през 1322 г. 
утвърждава господството си над Славония29). В основни линии обединението 
на Унгария завършва през 1323 г. и кралят може да насочи вниманието си към 
българите. В грамота от 27 март 1329 г. Карл Роберт пише: „По-нататък съ-
щият магистър Дионисий, стремейки се с голяма грижа да увеличи силата на 
нашата власт, превзе крепостта, наречена Гурен, намираща се в България, от 
която [вършеха нападения – б.а.] людете на деспота или владетеля на Търно-
во; нашите поданици на границата се измъчваха от ужасните опустошения и 
вражеските нападения и от честото пленяване на люде от двата пола“30). 

Унгарският магистър Дионисий успява да превземе твърдината, въпреки 
че губи при завладяването є около 30 благородници – негови родственици и 
служители. Карл Роберт пише в грамотата си, че тази победа „донесе немалко 
облекчение на нашите поданици и също така увеличи в немалка степен слава-
та на нашето кралство“31).

Унгарското надмощие над българите на север от Дунав е една от възможните 
причини Иванко Басараба да се признае за унгарски васал. В грамота от 26 юли 
1324 г. Карл Роберт нарича влашкия господар „наш отвъдалпийски [отвъдкар-
патски] воевода“ (Bazarab, woyuodam nostrum Transalpinum)32). Това е най-ран-
ното споменаване на Иванко Басараба в унгарска грамота, но може основателно 
да се приеме, че той е управлявал и преди 1324 г. Явно не е бил значима личност 
преди 1324 г., за да не намери място в официалните кралски документи. 

Заплахата от български нападения над Унгария не е отстранена. Карл Ро-
берт възлага на магистър Дионисий трудното задължение да защитава от кре-
постта Михалд границите на кралството „срещу българите, Басараб, отвъд-
алпийския воевода, схизматика крал на Рашка [Сърбия] и татарите“ (contra 
Bulgaros, Bazarab, woyuodam Transalpinum, regem Rascie scismaticum, ymo et 
Tartaros), които извършват постоянни нахлувания. Честите погранични сблъ-
съци костват на Дионисий над сто жертви сред най-приближените му благо-
родници и служители33). Поставянето в кралската грамота на българите на 
първо място сред враговете на унгарците не е случайно – очевидно те пред-
ставляват най-сериозна опасност за унгарските гранични земи.
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Унгарците владеят Михалд и са прогонили българите от Гурен, но това 
не означава, че са наложили властта си над цяла дн. Олтения. На изток от 
тези крепости се простират обширни земи до Олт и вероятно част от тях про-
дължават да са контролирани от българите, поради близостта им с мощната 
Бдинска твърдина. Въпреки че губи някои твърдини на север от Дунав и ос-
новно място във външната му политика заема противоборството с Византия, 
Михаил ІІІ Шишман успява да наложи българската власт (за последен път!) 
в Белградската и Браничевската област. Писмо на папа Йоан ХХІІ до като-
лическия епископ на Белград Андрей от 23 февруари 1329 г. е свидетелство, 
че българите владеят града. Римският първосвещеник споменава, че еписко-
път не може да изпълнява църковните задължения в своята епархия, защото 
„схизматиците на Българското царство държат завзета тази църква“ (eandem 
ecclesiam sicut asceris scismatici Regni Bulgarie detinent occupatam) и „плаща-
нията и благата на тази църква са задържани и отнети от тези схизматици“ 
(reddicibus et bonis eiusdem ecclesie detenis per eosdem scismaticos occupatis)34). 
Българският цар, който разширява границите на държавата си толкова далече 
на северозапад, едва ли се е отказал от Олтения. Нападенията на българите, 
които трябва да отблъсква кастеланът на Михалд, свидетелстват за продъл-
жаващата ангажираност на Михаил ІІІ със земите отвъд Дунав и вероятно за 
негови опити да отвоюва загубените си владения.

През 1326 г. татарски пълчища нахлуват в Унгария, като преминават през 
земите на Иванко Басараба, но крал Карл Роберт им нанася съкрушително 
поражение35). Възможно е те да действат като съюзници не само на влашкия 
господар, а и на Михаил ІІІ Шишман. При неговото царуване има най-много 
сведения за татарски контингенти в българската войска. Освен в кампанията 
срещу Византия през 1323 г. и в битката при Велбъжд на 28 юли 1330 г. тата-
рите участват в неуспешния опит на българския цар да превземе Цариград36) 
и в последвалия му поход във византийска Тракия (1328 г.)37) Вероятно татар-
ската конница, която през февруари 1324 г. в разгара на българо-византийска-
та война безпрепятствено преминава българските земи и подлага на жестоко 
разорение ромейска Тракия, действа като съюзник на Михаил ІІІ Шишман38). 
В тази връзка през 1326 г. царят може отново да си е послужил с татарите, 
този път, за да нанесе удар на Унгарското кралство, след като губи Гурен. 
Налице са общи действия на българи, власи и татари, насочени срещу Визан-
тия, Сърбия или Унгария. Власи и татари се сражават заедно във войската на 
Михаил ІІІ Шишман, а в грамотата на Карл Роберт от 27 март 1329 г. бълга-
рите, Иванко Басараба и татарите са отбелязани сред враговете, които нападат 
унгарската част на Северинската област39).

Вероятно след съкрушителното поражение на татарите, нанесено им от 
унгарците през 1326 г., Иванко Басараба потвърждава васалитета си към Ун-
гарското кралство. Съществува интересно папско писмо до воеводата от 1 
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февруари 1327 г. В него папа Йоан ХХІІ се обръща към Басараба като към ка-
толически господар, разглежда страната му като част от Унгарското кралство 
и го хвали за усърдието, с което се бори срещу враговете на католическата 
вяра: „Храним изключително доверие в твоето достойнство, че служейки с 
любов на Бога и на апостолическия престол като отдаден католически владе-
тел, си се проявил, както с радост научих от свидетелствата на някои достой-
ни за доверие [хора], с неуморно усърдие като непоклатим стълб, като кула на 
мъжество и благочестие за подкрепа на правата вяра“. Папата подчертава, че 
Басараба се е противопоставил на врагове от „далечните краища на Алемания 
(Германия) и Полша и околните земи“, които „често и скрито нападат невинни 
и правоверни жители на горепосоченото кралство [Унгария], опитват се да ги 
покварят и да ги отклонят от прага на вярата“40). 

 Изглежда Иванко Басараба не се оказва верен унгарски васал. Както се 
вижда от грамотата на Карл Роберт от 27 март 1329 г., граничните земи на 
Унгария са застрашени от набезите на воеводата. Тези нападения може да 
са извършени както преди папското писмо от 1 февруари 1327 г., така и след 
него. През 1330 г. влашкият господар е съюзник на Михаил ІІІ Шишман и 
негови войници участват в битката при Велбъжд.

Разгромът на българите при Велбъжд, гибелта на Михаил ІІІ Шишман и 
поставянето на сръбското протеже Иван Стефан (1330 – 1331) на търновския 
престол превръщат Българското царство във второстепенна политическа сила 
в Югоизточна Европа. Само няколко месеца след поражението унгарският 
крал Карл Роберт тръгва на поход срещу българския съюзник Иванко Басара-
ба. Няма съмнение, че двете събития са тясно свързани. Тежкият удар, нане-
сен на България, не є позволява да окаже помощ на Влашкото господарство, 
но Иванко Басараба е добър пълководец и успява да се справи с настъпващата 
унгарска войска. На 9 ноември 1330 г. влашкият владетел устройва засада на 
унгарците в долината на Посада и ги разгромява41). Победата помага на мла-
дото княжество да заздрави позициите си.

Редовните подкрепления от Влахия за българската войска са причина дори 
византийският император Андроник ІІІ Палеолог (1328 – 1341) да се заблу-
ди, когато на помощ на българите преди битката при Русокастро в 1332 г. 
идва татарски отряд от 2000 конници. Ромейският василевс Йоан VІ Кантаку-
зин (1347 – 1354) пише в своята „История“, създадена между 1354 и 1383 г.: 
„А когато [ромеите] настъпиха, чуха да свири скитска тръба… А императорът 
сметна, че това не са скити [татари], защото не биха нарушили договора си с 
него, а гетите [власите] отвъд Истър, въоръжени подобно на скитите и повече-
то стрелци – конници, дошли на помощ, които си служеха със скитската тръба 
за всяване на страх. Когато приближиха едни до други така, че да се виждат, 
и когато слънцето се издигна над хоризонта и даде възможност да се види по-
ясно войската, тогава вече ясно се виждаше, че войската, която напредваше, 
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е скитска. Защото те не бяха наредени заедно с мизите (както биха направили 
власите – б.а.), но си имаха свой собствен строй“42).

В трактата „Напътствие за извършване на кръстоносен поход“, написан 
в 1332 г. от френския монах Раймон Етиен, също има косвено сведение за 
българската власт на север от Дунав. Отбелязани са рутените [русите], след 
тях – Българското царство, после – Славония, в която влизат „Рашка, Сърбия, 
Хълминия [Захълмие], Хърватия, Зета“, накрая – „Гръцката империя“. Авто-
рът пише, че „обширното Българско царство“ се простира на повече от 20 дни 
път, като вероятно визира и земите между Дунав и Южните Карпати, над ко-
ито българите запазват своята върховна власт. В това съчинение власите не са 
споменати на север от Дунав, а само южно от реката, заедно с далматинците и 
албанците. Посочена е и областта Влахия, но тази в дн. Тесалия43).

От сведенията на някои автори около средата на ХІV в. изглежда, че Дунав 
вече се налага като северна граница на Българското царство. Когато пише 
за опита на Михаил ІІІ Шишман да превземе Цариград, Никифор Григора 
отбелязва, че целта на българския владетел е била да създаде държава „от 
Византион [Цариград] до Истър“44). В „История на Романия“, написана меж-
ду 1306 и 1321 г. от венецианския историк Марино Санудо Торсело, авторът 
споменава и „императора на Загора, който граничи с императора на Кон-
стантинопол и неговото царство се простира чак до реката Дунав…“45). Все 
пак тези сведения не трябва да се приемат буквално. Българското царство 
има свои малки владения по левия бряг на Дунав до края на ХІV в. – кре-
постите Гюргево46) и Малък Никопол (Холъвник)47). Тези твърдини не може 
да нямат свой хинтерланд, от който гарнизоните им са се изхранвали. Вла-
деенето на двете крепости показва, че Търновското царство продължава да 
има върховенство над Влахия. Това се потвърждава от факта, че след окон-
чателното покоряване на Търновското царство (1395 г.) османците поставят 
гарнизони в Гюргево и Холъвник, за да осигурят ефикасен контрол върху 
Влашкото княжество при спазването на васалните му задължения. Освен 
земята около двете твърдини българите вероятно контролират и районите на 
север от Дунав, където са били разположени селищата при дн. гр. Зимнич, 
дн. с. Фрумоаса48), дн. с. Брагадиру49) и дн. с. Кокони50). Керамичната продук-
ция, накитите и предметите в тези селища са сходни с откритите в Търново, 
крепостта на дунавския остров Пъкуюл луй Соаре и други български сред-
новековни градове от ХІІІ – ХІV в.51) и свидетелстват за много силна връз-
ка с южнодунавските земи. Намерени са и монети на Михаил ІІІ Шишман, 
Иван Александър, Иван Шишман, Иван Срацимир и владетеля на Дръстър 
Йоан (Иванко) Тертер52). Българската държава, изглежда, владее по-голяма 
част от ивицата земя по протежението на левия дунавски бряг. Така държи 
всички важни речни бродове и контролира двата бряга на Дунав по долното 
му течение. Двойките крепости Русе – Гюргево и Голям Никопол – Малък 
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Никопол (Холъвник) са разположени на едни от главните дунавски бродове, 
селищата в района на гр. Зимнич се намират близо до друг важен брод, за-
щитен на юг от голямата река от крепостта Свищов, а селището при Кокони 
е на около 30 км северозападно от Дръстърската твърдина и крепостта на 
Пъкуюл луй Соаре, бранещи удобен дунавски брод.

В първите десетилетия на ХІV в. българските владения на север от 
Дунав са твърде близки до територията си отпреди столетие, при първи-
те царе от Асеневата династия. Въпреки че основно място във външната 
политика на българските владетели заемат отношенията им с Византия, 
те са ангажирани и с отвъддунавските земи, където се сблъскват с друг 
стар враг – Унгарското кралство. Съществено място в „отвъддунавския“ 
български ангажимент има дн. Олтения като удобно предмостие за напа-
дения в унгарските погранични области и като буферна територия, която 
защитава от унгарска инвазия южнодунавските български земи. В средата 
на ХІV в. българите продължават да имат определен контрол над Влахия, 
осъществяван чрез крепостите Гюргево и Малък Никопол. Този контрол 
вероятно се запазва почти до самото падане на Търновското царство под 
османска власт.
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THE BULGARIAN GOVERNMENT OF THE TERRITORY 
BETWEEN THE LOWER DANUBE AND THE SOUTHERN 

CARPATHIANS (THE WALLACHIAN PLAIN) DURING THE 
FIRST HALF OF THE FOURTEENTH CENTURY

Abstract. The purpose of the article is to examine the restoration of the Bulgarian 
government in the Wallachian plain in the early fourteenth century. Little-known 
documentary material is used (the charters of the Hungarian king Carl Robert of 
October 23, 1317 and March 27, 1329, a letter from Pope John XXII to Wallachian 
leader Ivanko Basarab from February 1, 1327, etc.) to shed light on the political 
processes in the Wallachian plain in the fi rst half of the fourteenth century. The text 
is also based on archaeological researches of towns and villages situated on the left 
bank of the Danube river. Their architecture and material culture are similar to those 
of the Bulgarian medieval towns of XII – XIV century, which show a strong relation 
between the two sides of the great river.

 Mr. Tervel Popov
Faculty of History

 University of Sofi a
15, Tsar Osvoboditel Blvd.

1504 Sofi a, Bulgaria
E-mail: komitnikola@abv.bg


