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П

редговор

С

ъс Свилен Станимиров имахме обичай да се срещаме в кафенето „Фредис“ на „Плиска“ вторник след работно време.
Не всеки вторник. Горе-долу веднъж или два пъти месечно.
Уговаряхме предварително тези срещи, на които ходех като на
празник – с повишено настроение, с очакване на някаква приятна
изненада и с предвкусване на огромното духовно удоволствие, с
което оставах след края на този контакт, който обичайно продължаваше към час и половина, най-много – два.
Говорихме си основно за нашите занимания с пътеписна литература. Той – за полските пътешественици от XVI – XVII
век, аз – за италианските им събратя от същото време, за полска литература, за италианско кино, той – за новите възможности, които интернет предоставя в търсене на литература и
правене на справки, аз – за трудностите при превода на реалии.
На една от тези срещи Свилен ме попита известно ли ми
е името Джовани Киаромани. Никога не бях го чувала. Тогава ми
сподели, че в архива на проф. Марин Дринов се натъкнал на копия от писма на този италианец, пътувал и през българските
земи през XVII век. Преписал ги, но имал проблем с разчитането
на някои места в текста. Какво ще кажа аз да се заема с този
текст? Стана ми интересно, още повече че колегата спомена,
че част от писмата били в стихове. Кой беше този италианец
и с какво България и българите го бяха вдъхновили толкова, че в
стихове да ги опише?
Свилен ми предостави разпечатка на въпросните писма,
тъй като категорично му отказах да ги чета или превеждам в
електронен вид. Зрението ми не го позволява. Впрочем моята
т.нар. слепота също бе сред най-честите ни теми за разговор.
Дискретно и ненатрапчиво, какъвто бе стилът му, с тих и ус-
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покояващ тон той често ми даваше съвети какви упражнения за
очи да правя, как да си почива зрението ми при работа с компютър. Разбираше и от тези неща. Майка му също имаше сериозен
проблем със зрението, а Свилен беше грижовен и всеотдаен син.
Прочетох писмата, които ме бяха заинтригували. Киаромани описваше пътя си от Виена до Белград по Дунава, а оттам – по
диагоналния военен път до Одрин, откъдето се отклоняваше в
южна посока, за да прекоси при Галиполи морето и да се отправи
по суша за Бурса. Оттук започва обратният път. От пристанището на Муданя той отплава за Константинопол и по добре поз
нат сухопътен маршрут се завръща в земите на Хабсбургската
империя. Останах малко разочарована. Стиховете не се отнасяха
до българите, но все пак бяха любопитни, тъй като описваха впечатленията на поета от преживелиците му по пътя, екзотиката
на турския хан, носталгията на Киаромани по западната цивилизация, страховете му от местните варварски обичаи и не на
последно място – страстта, с която един италианец преследва
нежния пол. Последното, разбира се, не предизвиква изненада.
Бях обещала на Свилен Станимиров да прегледам италианския текст, да го сравня с „оригинала“ в архива на Дринов, да го
преведа и да го коментирам. Всичко това сторих през лятото и
есента на 2015 г. Освен това имахме уговорка той да подготви
историческата част от увода – в каква политическа обстановка
нашият Киаромани се отправя на път. Трябваше също да опише
историята на тези италиански писма. Моята задача бе да издиря
сведения за техния автор, както и да анализирам стила и езика му.
Бях почти готова с поетите ангажименти, когато през
лятото на 2016 г. Неумолимата-която-предстои-всекиму застигна Свилен Станимиров. Изпращайки го в последния му път
обещах да завърша книгата за Киаромани, която на Свилен посвещавам.
Svilo, sit tibi terra levis!
***
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В Националната библиотака „Св. св. Кирил и Методий“ –
София в личния архив на проф. Марин Дринов се съхраняват двадесет и петте писма на Джовани Киаромани (1633 – 1683), който през лятото на 1659 г. пътувал в състава на посолството на
имперския интернунций Августин фон Майерн от Виена до Бурса и обратно1. Текстът в описа е на френски език, чието съдържание на български гласи: „Сборник писма, написани от Джовани
Киаромани до негови приятели и покровители при потеглянето
и пътуването му в Ориента (15 май – 27 ноември 1659 г.). На
италиански. Копия.
Тези писма, някои от които са в стихове, са писани и датирани във Виена, Белград, София, Филипопол, Галиполи, Бурса, Константинопол, Одрин, Буда и др. Те са адресирани до маркиз Буфалини, г-н Пиетро Либери, г-н Николо Петронио Калдана, граф
Джузепе Рабата и г-н Алесандро Дзено“2. На обратната страна
на опаковачната хартия на руски е изписано: „Вж. за това посолство у Йозеф Хамер, стр. 72“3.
Свилен Станимиров ми бе споменал, че тези надписи са с
почерка на Марин Дринов. Освен това ми бе казал, че през 1869 г.
(пиша по памет) Викентий Макушев съобщил на българския учен
за наличието на свезката писма в Държавния архив на Флоренция. Вероятно пак той е посочил и кратките бележки на Йозеф
Хамер, посветени на делата на посолството на Августин фон
Майерн, както и за проведените на 14 май 1659 г. разговори на
австрийския дипломат с великия везир Кьопрюлю Мехмед паша4.

НБКМ, ф. 111 Марин Дринов, а.е. 19, л. 892r – 957r.
51. Recueil de lettres écrites par Giovanni Chiaromanni à ses amis et à ses patrons lors de son départ et pendant son voyage en Orient (15 mai – 27 novembre). En
italien. Copies./ Ces lettres, dont quelques-unes sont en vers, sont datées de Vienne, Belgrade, Sofia, Filippopoli, Gallipoli, Brousse, Constantinople, Andrinople, Buda, etc. Elles
sont adressées au marquis Bufalin, S. Pietro Liberi, S. Nicolo Petronio Caldana, au comte
Giuseppe Rabatta e S. Alessandro Zeno.
3
См. Об эт. посолствие у Гамера J.G. стр.72.
4
Hammer, G. Storia dell’Impero Osmano. Opera originale tedesca del Sig. Giuseppe Cav. De Hammer. Prima traduzione italiana di Samuele Romanini, XXI. Venezia:
Dei Tipi di Giuseppe Antonelli, 129 – 133.
1
2
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Хамер обаче не се позовава на писмата на Киаромани и никъде не
споменава името му.
Очевидно след този сигнал е бил поръчан препис на свезката,
направен от професионален копист. Той е онасловен „Сборник
писма написани от г-н Джовани Киаромани до негови приятели и
покровители при заминаването и пътуването му до Турция през
1659 г.“5 Използвам това заглавие в книгата при представяне на
италианския текст и българския превод на писмата. Копистът
завършва преписа като посочва, че е направил копие на писма,
които също не били автографи, а копия, съхранявани в Кралския
(днес – Държавния) архив на Флоренция6. Че копистът на архива
е преписал копия, личи по непълната формула на заключителните поздрави в някои писма (например – „Поздравете приятелите
от мое име и прочее“ или „Утре ще имаме аудиенция при великия
везир, която обстойно ще опиша на Ваше превъзходителство,
оставайки искрено“). В превода съм допълвала тези празнини с
текст в квадратни скоби. Тъй като става дума за копия на копия, в италианския текст не съм отбелязвала малкото зачерквания и поправки, направени от кописта, чийто красив почерк
не препятства прочита. Не съм отбелязвала и малкото подчертавания със зелен и червен молив в някои от писмата от българските земи, които несъмнено са дело на Дринов (например в
писмо 10).
Писмата досега не са били публикувани. Кратки откъси от
тях, отнасящи се до български градове, са отпечатани билингва
от Дринов7, а по-късно използвани от други учени8. Със знанието
5
НБКМ, ф. 111 Марин Дринов, а.е. 19, л. 892r: Raccolta di lettere scritte da
Sr. Giovanni Chiaromanni a diversi suoi amici e Padroni nella sua partenza e viaggio di
Turchia 1659.
6
Пак там, л. 957v. Текстът на тази бележка може да се прочете в края на
писмата на италиански и в българска версия.
7
Дринов, М. По що и откога сегашната българска столица е наречена
София? – Светлина, 4/ 2 (1894), с. 27, препечатана в Дринов, М. Съчинения, 1. София, 1909, 642 – 646 и Дуйчев, Ив. (под ред.), Марин Дринов – Избрани съчинения,
2. София, 1971, 356 – 358.
8
Протич, А. Архитектоническата форма на Софийската църква „Св.
София“. Художествено-историческо изследване. София, 1912, с. 116; Филов, Б.
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на Свилен Станимиров и аз се изкуших да представя двуезично
едно писмо, тук поставено под № 9. Става дума за стихотворението скерцо, в което се описва пътят Белград – Ниш9.
Сега за първи път писмата излизат на бял свят благодарение на много усилия и на учтивото спомоществователство на
Италианския културен институт – София. Към тях добавям
увод, в който накратко се излага политическата обстановка в
Европа и причините, поради които в късната пролет на 1659 г.
посолство на Свещената римска империя потегля от Виена за
Константинопол, за да уведоми султана за избора на император
Леополд I. Представям живота на Джовани Киаромани, чиято
биография досега не е била предмет на научно дирене. Давам
някои сведения за адресатите на писмата – личности напълно
непознати у нас, чиито политически позиции в средата на седемнадесетото столетие са залог за кариерното израстване на
Киаромани. Те хвърлят светлина и върху някои загадъчни абзаци
в разглежданата кореспонденция. В табличен вид е представен
маршрутът на пътуването, като са посочени онези обекти от
градската архитектура и изкуство, на които италианският пътешественик се е спрял. Най-сетне се прави анализ и оценка на
сведенията на писмата. Тук специално внимание се отделя на
техния стил, език и художествени достойнства.
В самостоятелен дял представям превод и коментар на
български език на писмата, снабден с азбучен показалец на имената и на географските наименования.
Следва италианската версия на книгата, която се състои
от предговор, италиански текст с коментар и азбучен показа-

Софийската църква „Света София“. София, 1913, с. 153; Градева, Р. Софийската
катедрална църква, ХV – началото на ХІХ век. – В: Ю. Константинова, А. Костов и др. (съст., ред.), Балканите – модернизация, идентичности, идеи. Сборник в
чест на проф. Надя Данова. София: ИБЦТ, 2011, с. 576 и бел. 45.
9
Данова, П. По пътя Белград – Ниш: италиански стихове от XVII столетие. – В: Л. Симеонова, Л. Тасева (съст., ред.), Средновековните Балкани като
световен кръстопът: Контакти и обмен. София: ИБЦТ – Тендрил, 2017, 323 –
326.
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лец. Списъкът на използваните съкращения и литература, както и на илюстрациите са последните включени части.
В италианския текст съм се намесвала много предпазливо
и то само в случаите, които биха затруднили прочита на съвременния читател и/ или биха довели до неразбиране и двусмислици. Това се отнася до изписване на буквите f- със стойност на
„с“ или u- със стойност на „в“, заменени навсякъде със s- и v-.
Поставено е тежко ударение на è (глаголът essere/ „съм“, 3 л.,
ед.ч., сег. вр., изяв. накл.), за да не се бърка с неударено е (съюза
„и“). Същото се отнася до съюза né… né (нито... нито), който
може да се сбърка с клитиката ne (от който, от където); и до
някои съставни съюзи (ben che ≠ benché, pur che ≠ purché). Развити са всички канцеларски съкращения, които в преобладаващата
си част се отнасят до титли и служби (например PP. – padri; V.S.
Ill.ma – Vossignoria Illustrissima). Не съм поставяла ударения върху
едносричните думи съгласно норматива на съвременния италиански език, тъй като в писмата има колебания в изписването им
(например qua редом с quà). Реалиите чуждици (служби в османската администрация, армия и др.) са изписани съобразно с тек
ста, като в бележки съм посочила съвременното им изписване
на турски език. При копиране и поставяне на така формиралата
се двойка (чуждица и турска дума) в интернет търсачка италианският читател ще намери значението на реалията в словника
на италианската османистка Мария Пия Педани.
По-подробно се спирам на други особености на езика на
Джовани Киаромани в италианския предговор. Тези обяснения ще
са полезни за изучаващите италиански език, по-специално за учениците от специализирани паралелки с изучаване на италиански
език и студентите в италианска филология. За тях италианската версия на писмата може да послужи като учебно помагало по
историческа граматика.
Редно е да се изтъкне, че разпространението на писмения
и говоримия италиански език през седемнадесетото столетие
далеч не е било ограничено в земите, разположени южно от во-
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додела на Алпите и прилежащите на Ботуша острови. На италиански са писали и говорили на редица острови в Източното
Средиземноморие, в градове на Леванта и по Далматинското
крайбрежие. Император Леополд I e водил кореспонденцията си
с кардинал Мазарини на италиански език главно по политически
причини, а не защото кардиналът бил италианец родом. Целият
императорски двор в ежедневната реч се ползвал от италианския10, затова либретата на оперите не само се пишели и пели на
италиански, но и всички слушатели ги разбирали. Да не говорим
за дипломатическата кореспонденция на лица, които не били родени в Италия, но се ползвали от езика ѝ в своите донесения11.
Всичко това предполага такава добра подготовка на съвременния специалист по италиански език и литература, която да му
позволи компетентно да превежда на български италиански извори за българската история, които са много слабо познати и
изследвани у нас.
Искам да изразя дълбоката си благодарност на д-р Антонио
Д’Алесандри, изследовател и преподавател в Университета Рома-тре – Рим, който издири и ми предостави дълго търсената
от мен биографична лема за Джовани Киаромани в ръкописния
справочник „Биографичен речник на аретинците, оставили следа в литературата, науката, изкуството, военното дело и религията“.
Признателност дължа на колегите османисти гл. ас. д-р
Маргарита Добрева и проф. д.н. Орлин Събев от Института
за балканистика с Център по тракология за помощта, която
ми оказаха при установяване самоличността на османски служители, отбелязани в писмата само с титла или с необяснимо
име поради грешно изписване, както и за това, че ми разясниха
същността на някои османски служби и тяхното правилно изCardini, F. Il Turco a Vienna. Roma – Bari: Laterza, 2011, p. 142.
Вж. например наскоро публикуваната кореспонденция на столника Константин Кантакузин с лорд Уилям Паджет, английски посланик в Османската империя (1692 – 1701) в Pippidi, A. Constantin Brâncoveanu, stolnicul şi lordul.
Bucureşti: Editura Academiei Române, 2014.
10
11
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писване на съвременен турски език, а и на български. Благодаря
на ас. д-р Симеон Хинковски от Софийския университет за изготвения от него маршрут на посолството на Августин фон
Майерн, на доц. д-р Олга Тодорова от Института за исторически изследвания за внимателния прочит и бележките, както и на
колегите от секция „Културна история на балканските народи“
при ИБЦТ и на всички балканисти, които обсъдиха тази книга
и чийто безвъзмезден труд и търпение помогна за изправянето
на не една грешка в изложението. Не мога да пропусна името на
д-р Александру Чокълтан от Института за история „Николае
Йорга“, комуто благодаря за помощта по идентифицирането на
някои географски наименования.
Дълбока признателност дължа на г-жа Луиджина Педи, директор на Италианския културен институт, която подкрепи
морално това начинание и допринесе за осигуряване финансиране
на изданието.

│
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а 27 май 1659 г. във Виена пет големи ладии, над които гордо
се веят знамената и щандартите на Австрийския дом1 и
на Свещената римска империя на германската нация, бавно
отплават по течението на тихия син Дунав, приветствани от
радостните викове и ръкопляскания на тълпата, покрила близкия мост и бреговете. Малката речна флотилия тържествено
е изпратена и от тръбенето на фанфари, обичай наскоро въведен в церемониала на Виенския двор. Тя трябва да отведе посолството на Августин фон Майерн, извънреден дипломатически
пратеник (интернунций) на Леополд I в Османската империя.
Целта на тази мисия е да се уведоми султан Мехмед IV за щастливото възкачване на Леополд I на трона на дедите му, като
същевременно увери Високата порта в твърдото намерение на
императора на римляните2 да съхрани мира между двете свръхдържави в Европа.
Мирът изцяло отговаря на моментните интереси на Австрийския дом, на характера и нагласите на младия хабсбургски
1
Австрийския дом и Австрия – има се предвид Хабсбургската династия,
чийто древен поземлен имот е Австрия. Тук те се използват като синоними. При
избора и коронацията за германски император Леополд I (1658 – 1705) вече е крал
на Унгария (1655), на Чехия (1656), на Хърватия и Славония (1658).
2
императора на римляните – титла на германския император след избора
и коронацията му. По силата на Житваторокския мир (1606) тя се признава от
османския владетел. Титулатурата на германския император включва не само
реално наследени земи, но и такива, които исторически са били включени в състава на империята и към които Хабсбургите ще имат аспирации във войните,
белязали втората половина на столетието. Така Леополд I е „по Божия свята
премъдрост избран августейши Император на римляните и крал на Германия,
Унгария, Чехия, Далмация, Хърватия, Славония, Рама, Сърбия, Галиция, Ладомирия (Владимир), Кумания и България“. Вж. Шварц, И. Представата за мястото
на българските земи в системата Изток – Запад през втората половина на XVII
век. – В: Стоилова, Т. и др. (съст., ред.) Проблемът Изток – Запад: историческа
перспектива. София: Парадигма, 2003, 172 – 173.
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владетел. При избора му във Франкфурт на Майн през 1658 г.
присъствалите на церемонията венециански посланици Николо
Сагредо и Батиста Нани изтъкват, че „той ще бъде приятел
на мира. Към мир е склонен както поради възпитанието и нрава
си, така и поради съветите на главните му министри и вещото
познание на собствените му дела“3. Миролюбието на Леополд
I е продиктувано не толкова от подготовката му за кариера в
църквата4 и от флегматичния му темперамент, колкото от доброто познание на състоянието, в което се намира империята.
А то съвсем не е блестящо. Изборът му за император не само е
препятстван от интригите на кардинал Джулио Мазарини, първи министър на Франция (1542 – 1661), но и от неговия дипломатически шедьовър от август 1658 г. – Рейнската конфедерация,
политически съюз на германски князе, който под предлог съблюдаването на договореностите от Вестфалския мир, в продължение на десет години ограничава военната инициатива на
Леополд в тази зона5. На север и североизток сериозен проблем
за Хабсбургската империя са военните походи на шведския крал
Карл Х Густав (1654 – 1660), при чието управление Швеция достига максималното си териториално разширение и неслучайно
претендира да бъде смятана за империя.
Леополд I не само е приятел на мира. Той е и голям почитател на музиката. И ако за него мирът е като симфония, то в
какафонията на войната и военолюбците се включват не само
великите и силните, но и по-дребни честолюбци, осъдени да изпитат големите тежести, безчестия и унизителни съглаша3
Fiedler, J. Die Relationen der Botschafter Venedigs über Deutschland und
Österreich im 17. Jahrhundert, Bd. XXII, Abthlg. II. Wien: Aus kaiserlich-königlichen
Staatsdruckerei, 1867, S. 32.
4
Леополд е второроден син на император Фердинанд III (1637 – 1657),
поради което получава сериозна и строга подготовка с оглед бъдеща кариера в
църквата. След смъртта на брат му, „краля на римляните“ Фердинанд IV през
1654 г., именно на него се пада наследството на бащините земи и респективно –
изборните корони на кралства и на империя.
5
Рейнска конфедерация (1658 – 1668) – да не се бърка с едноименния съюз
от времето на Наполеон Бонапарт (1806 – 1813).
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телства на слабите и победените в международния дипломатически концерт. Такъв е случаят с трансилванския княз Дьорд II
Ракоци (1648 – 1657, 1659 – 1660), който през първите месеци на
управление на младия германски император представлява найголямата заплаха за „крехкия мир, вещаещ опасна война“6 с Османската империя. Трагедията на Ракоци започва с неуспешния
му опит да се увенчае с короната на Полша. В лятната кампания
от 1657 г. в съюз с Карл Х Густав, Богдан Хмелницки, войводите на Влахия и Молдавия, той удържа някои частични победи,
но изоставен от най-силния от тях, шведския крал, търпи унизителна капитулация и по силата на сключения през м. юли договор се задължава да плаща огромни репарации. Но това не е
всичко. Портата сваля от власт Ракоци и настоява за избор на
друг войвода. Под османски натиск събранието на съсловията
избира Ференц Редей, когото Ракоци принуждава да се откаже
от престола и отново, пряко волята на Портата се добира до
властта в Трансилвания (януари 1658 г.). Именно в този момент
опасността от избухване на война между Хабсбургската и Османската империя правилно е схваната от заместник председателя на Военния съвет на императора принц Анибале Гондзага.
В негова релация от 28 март 1658 г. се изтъква, че трудно може
да се попречи на Ракоци да използва обширните си владения в
Унгария като база за реконкиста на княжеството. Противно
на настроенията на част от унгарските магнати, релацията
застъпва становището да не се подкрепя Ракоци, а да се увери
Високата порта в твърдото намерение на император Леополд
I да поддържа мира7. Следователно в хора на миролюбците при
Виенския двор се включват и личности от най-близкото военно
обкръжение на младия германски император.
През август Кьопрюлю Мехмед паша начело на османската
армия пристига в земите на неспокойния васал, за да внесе ред в
делата на Портата. Заповедта Дьорд II лично да се яви пред него
6
7

Fiedler. Die Relationen, S. 2.
Вж. Gonzaga, Annibale. – In: DBI, LVII. Roma: Treccani, sub voce.
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остава без последствие. В стана се явява Акош Барчай, издигнат
от събранието на съсловията за трансилвански княз под заплахата в княжеството да се установи пряка османска власт. Барчай
се ангажира да арестува Ракоци. Новият трансилвански войвода
напразно се опитва да получи уверение от Виенския двор, че Ракоци няма да бъде подкрепен от унгарска страна. Отношението на
Виена към Ракоци и неговите влашки и молдавски съюзници остава нееднозначно. От една страна, той е подкрепян от част от
аристокрацията, от друга – тази подкрепа не е толкова решителна, че Ракоци да се превърне в casus belli с османците.
През месец август 1659 г. Дьорд II за последен път като феникс възкръсва от пепелта и успява със сила да си върне княжеската власт и да сключи антиосмански съюз с влашкия воевода
Раду Михня III8. Именно това събитие поражда опасността от
избухване на военен конфликт между двете империи и принуждава мисията на интернунций Майерн да бърза със завръщането
си под страх от арест и затвор на членовете ѝ в Йедикуле –
там, където години наред се намират задържаните венециански
дипломати поради венециано-османската война за остров Крит
(1645–1669)9.
До война не се стига. Османският двор също има сериозни
проблеми, които го карат да предпочете мира пред войната с
Хабсбургската монархия. През 1656 г. след четири назначения
на велики везири на 15 септември Кьопрюлю Мехмед паша получава държавния печат от ръцете на султанката майка. Това
пето по ред назначение се оказва щастливо за съдбата на Осман8
За тези и непосредствено последвалите ги събития по-подробно вж.
Köpeczi, B. (ed.) Histoire de la Transilvanie. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1992, 343–
345; Поп, И.-А., Болован, И. История Румынии. Москва, 2002, 333 – 335.
9
През 1650 г. Джовани Соранцо, баило (посланик с консулски функции и
постоянна резиденция в Константинопол) на Венецианската република, бил арестуван по заповед на великия везир. По-късно и извънредният посланик Джовани
Капело бил задържан в Одрин заедно със секретаря Дж. Б. Баларин. Те и други
представители на венециански мисии прекарали известно време като затворници в Йедикуле. За документацията на техните мисии вж. Pedani, M. P. Elenco
degli inviati diplomatici veneziani ai sovrani ottomani. – EJOS, 5/4 (2002), р. 36.
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ската империя. То бележи началото на „Ерата Кьопрюлю“ или
на „Кьопрюлю Ренесанса“10. За период от около двадесет години
правителството е стабилно, финансите – санирани, политическото положение на империята – оздравено, а османският престиж – възвърнат.
Военните инициативи и действия на Дьорд II Ракоци по
време съвпадат със спахийските бунтове в Османската империя. Водени от Абаза Кара Хасан паша, бунтовниците тръгват
от Алепо и стигат до Западен Анадол с намерението да убият
великия везир. Кьопрюлю Мехмед паша зачерква от списъците
няколко хиляди спахии и екзекутира немалко от тях. Независимо от променливия успех на някои военни операции, в края на
краищата бунтовниците са победени, а водачите им екзекутирани през февруари 1659. През пролетта на същата година са
потушени бунтове в Египет и Анталия11. Тези междуособици,
войната с венецианците, както и делата на Ракоци карат великия везир да поддържа мир с Хабсбургската монархия. Бунтовете в Анадола са и причината, поради която през лятото на 1659
г. султан Мехмед IV и великият му везир се намират на военен
стан, разположен край град Бурса, поради което на посолството
на Августин фон Майерн се налага да се отклони от предварително начертания маршрут от Виена до Константинопол, за
да получи предвидените ауденции при Кьопрюлю Мехмед паша и
османския владетел именно там.
Отклонението дава възможност на тосканския благородник
Джовани Киаромани, който пътува като частно лице в състава
на посолството, да опише не само добре известния път на императорските посолства, но и да бъде сред онези европейци, които
за първи път от времето на Баязид I (1389 – 1402) присъстват
на официална аудиенция в старата престолнина на османците12.
Мантран. История на Османската империя, с. 255; Köpeczi. Histoire de
la Transilvanie, р. 331.
11
Мантран. История на Османската империя, с. 256.
12
Йозеф Хамер с известна изненада отбелязва факта, че посещението
на Августин фон Майерн от 14 май 1659 г. в Бурса е първата аудиенция на евро10
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***
Кой е Джовани Киаромани? Името му не се споменава в
подробния многотомен „Биографичен речник на италианците“
на престижното издателство „Трекани“. Мълчат и всички старинни енциклопедии „на видни мъже, отличили се във военното
изкуство“ или „в литературата и изкуствата“, каквито в обилие са били съставяни в старите италиански държави през XV–
XVIII век, както и по-новите краеведски справочници от типа
на „живот на видни аретинци“, тъй като Киаромани е родом от
Арецо и следователно тази благородническа фамилия и конкретно този ѝ представител би трябвало да се споменава в подобен
вид съчинение. Все пак името му се среща редом с още двадесетина в едно подробно изреждане на поети от 70-те години на
XVII век, но както отбелязва авторът на съчинението, който е
член на авторитетната Академия дела Круска – „Изтичането
на много време за големите хора е голяма отрова“13. Не знам дали
съвременната оценка на литературните историци ще съвпадне с „поетичното величие“ на Дж. Киаромани, което Доменико
Мария Мани куртоазно му приписва. Известни са ми само две
поетични творби на този аретинец. Това са две от писмата му
до негови приятели, в които той разкрива вещо владеене на сти-

пейски представители в този град след времето на „Йълдаръм Светкавицата“,
т.е. на Баязид I, който там приема молбите за помилване на пленените в Никополската битка представители на европейската знат. Вж. Hammer, G. Storia
dell’Impero Osmano. Opera originale tedesca del Sig. Giuseppe Cav. De Hammer. Prima
traduzione italiana di Samuele Romanini, XXI. Venezia: Dei Tipi di Giuseppe Antonelli,
1830, р. 129. Сравнението между срещата на Баязид с пленените рицари и официалната дипломатическа среща от 14 август е неправомерно. В първия случай
става дума за военнопленници, във втория – за дипломати на владетел, който по
ранг е равен на този на османския владетел. Що се отнася до „първото посещение на европейци в Бурса след битката при Никопол“, редно е да се отбележи, че
през 1432 г. Бертрандон де ла Брокиер посещава Бурса и има възможност доста
подробно да опише пазарите, търговията и другите забележителности на старата османска столица. Вж. Бертрандон де ла Брокиер. Задморско пътешествие.
София: Издателство на ОФ, 1968, 69 – 71.
13
Manni, D. M. Vita del letteratissimo Monsig. Niccolò Stenone di Danimarca.
In Firenze: Nella Stamperia di Giuseppe Nanni, 1774, p. 124: “Il gran tempo ai grandi
nomi è gran veneno.”
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хоплетенето в добрата традиция на сатиричната поезия и за
които по-нататък ще стане дума14.
Едва ли аретинецът е велик поет, но във всички случаи времето за него се оказва голяма отрова. Все пак ще се опитам да го
представя пред българска публика. Киаромани си заслужава труда и усилията – никой европейски пътешественик от Ранното
ново време не е описал по-поетично и по-фантастично от него
Седемте рилски езера.
От електронния „Единен каталог на ръкописите в Италия“ узнах, че в Градската библиотека на Арецо под № 477 се
съхранява автограф на Джовани Киаромани озаглавен „Спомените на граф Джовани Киаромани, кавалер и командьор на Ордена
на св. Стефан. Част втора, която разказва най-важното относно неговите домашни дела. То трябва да служи на неговите
наследници и в свой собствен интерес те трябва да продължат
[записите]“15. Електронната анотация на ръкописа, дело на Лео
Маджомани (2011 г.) и на Розела Модика (2015 г.), съдържа ценни податки за живота и творчеството на аретинеца Джовани Киаромани. От нея става ясно, че във въпросния ръкопис са
включени мемоарите за годините 1671 – 1683, т.е. до смъртта
на автора и то с оглед да бъдат продължени от неговите наследници (отбелязано в заглавието), което, макар и твърде нередовно, е сторено16. Въпросният ръкопис попаднал в Градската
библиотека на Арецо като дар от известния италиански археолог, библиофил, историк и нумизмат Джан Франческо Гамурини

14
Едно от тях вече съм публикувала. Вж. Данова, П. По пътя Белград –
Ниш: италиански стихове от XVII столетие, 311 – 326.
15
Arezzo, BCA, Ms. 477, c. 4r: Delle MEMORIE del Conte Giovanni Chiaromanni Cavaliere Commendatore dell’Ordine di Santo Stefano PARTE SECONDA. Nella quale
contenendosi ciò che di più importante riguard’a suoi domestici affari doveranno li di lui
Posteri tenerne per proprio interesse diligentissimo conto.
16
Маджомани изтъква, че изпод перото на Джовани Киаромани са излезли
първите 112 листа на ръкописа. Останалите листи (113r – 154r) съдържали някои
данни за наследниците, бележки на продължителите на спомените, като последните записи били от 25 юни 1762 г.
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(1835 – 1923) в началото на ХХ век17, но няма данни досега да е
бил проучван и използван.
Друг ръкопис, озаглавен „Интересни и любопитни спомени
на кавалера и графа Джовани Киаромани“, съставлявал първата
част на мемоарите за годините 1655–1670, но днес той не фигурира в описите на книжния фонд на семейство Палиани, наследници на Киаромани18. Киаромани бил последният представител
на един от клоновете на рода Киаромани, вероятно имал само
дъщеря или сестра на име Маргерита. Автографът в Градската библиотека на Арецо съдържа едно ценно „Допълнение“ към
тази първа част от спомените, по-интересна за нас поради факта, че в нея се описва животът на Киаромани в периода, в който е пътувал до Бурса и обратно. То завършва с „.. тогава вече
бях навършил 31 години, днес, 3 април 1664 г.“19 От това сведение следва, че той бил роден през 1633 г. и починал през 1683
г., когато свършват записите във втората част от неговите
спомени. Освен това, ако се съди по заглавието, той бил кавалер
и командьор на Ордена на св. Стефан.
Този религиозен, но и граждански орден в някои отношения
бил близък с по-рано учредени ордени (например Малтийския).
Негов велик магистър бил великият херцог на Тоскана, т.е. „националният владетел“ на Киаромани, тъй като град Арецо през
17
Gamurrini, G. F. Note di alcuni doni fatti alla città di Arezzo e ad altri luoghi
d’Italia. Arezzo, 1910. За него виж. Gamurrini, Gian Francesco. – In: DBI, LII. Roma
Treccani, 1999, 133 – 135.
18
От твърде общите и пръснати в различни изследвания сведения научаваме, че в края на ХVІІ век Маргерита Киаромани се омъжила за Антонио
Палиани. Фондът на семейства Палиани – Киаромани се съхранява в архива на
Академия Петрарка за литература, изкуство и наука в Арецо. Съдържа 21 папки
за годините 1305 – 1730, включващи документация относно съдебни дела, юридически документи, описи на имоти, договори и инвентар на движимо и недвижимо имущество. В инвентара не е посочен споменатият по-горе ръкопис. Вж.
Agnolucci, E., Granelli, E.M., Pratesi D., Rotta, M. Archivio dell’Accademia Petrarca
di lettere, arti e scienza. Città del Castello, 1988, 78 – 82; Pesiri G., Procaccia, M.,
Reale, E., Tasciani, I.P., Vallone L. (a cura di). Pubblicazioni di Famiglie e di Persone.
Materiali per una guida, III (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Strumenti, CLXXXIII).
Roma: Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione generale per gli Archivi,
2009, 215 – 216.
19
Arezzo, BCA, Ms. 477, c. 3v.

	увод

│

XVII век се намира на територията на тази стара италианска
държава – Великото херцогство Тоскана. Първоначално орденът
е обхващал две категории благородници – воини и духовници, получаващи респективно титлата командьор и конвентуалец. За
издигането в рицарско достойнство задължително условие било
да се докаже до четвърто коляно по майчина и по бащина линия благороднически произход в рамките на римокатолическото
вероизповедание. Освен това за получаване на пълните права на
командьор или конвентуалец било задължително и тригодишно
послушничество, в рамките на което кандидат-кавалерът получавал образование на държавна издръжка по дисциплините аритметика, геометрия, рисуване, картография и история, както и
добивал практически умения в боравенето с хладно и огнестрелно оръжие. Задължителният стаж включвал плаване с галерите
на Тоскана. Издигането в рицарско достойнство било свързано с
особени заслуги за осъществяване на целите на ордена – защита
на римокатолическата вяра, борба с неверници и еретици, т.е.
с османците, лютеранците, вездесъщите в Средиземно море
берберски корсари и др.20 Редно е да се предположи, че Джовани
Киаромани е отговарял на всички тези условия, след като с гордост изрежда титлите си в заглавието на своите спомени. От
сведения за пощенски разходи от престоя му във Виенския двор

20
Орденът на св. Стефан, папа и мъченик, който съществува и днес, бил
учреден на 15 март 1561 г. от Козимо І де Медичи и утвърден от папа Пий ІV с
булата „His, quae Pro Religionis Propagatione“ от 1 февруари 1562 г. Той е с двойна
юрисдикция – канонична и гражданска, а великото магистърство се приема по
наследство от великите херцози на Тоскана (днес – от номиналните претенденти), които биват утвърждавани от папата. Литературата за него е огромна.
Вж. Bernardini, R. Il Sacro Ordine di Santo Stefano, Papa e Martire, Ordine dinasticofamiliare della Casa Asburgo-Lorena. Pisa, 1990; Casini, B. I Cavalieri di Arezzo, Cortona e Sansepolcro Membri del Sacro Militare Ordine di Santo Stefano Papa e Martire.
Pisa: Edizioni ETS, 1996; Item, I Cavalieri degli Stati italiani del Sacro Militare Ordine
di Santo Stefano, I–II. Pisa: Edizioni ETS, 1998–2001; Varisco, A., Varisco Ch. Nel mio
nome. Piccola enciclopedia degli Ordini Cavallereschi Dinastici della Imperiale e Reale
Casa degli Asburgo-Lorena di Toscana. Grosseto: C&P Adver – Edizioni Effigi, 2015.
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може да се съди, че той е бил издигнат в рицарско достойнство
към 1660 г.21
В анотацията Маджомани – Модика се отбелязва страница
от ръкописен справочник, съдържащ сведения за Джовани Киаромани, съставен от журналиста Федерико Артуро Масетани
в периода 1936 – 194222. Напразни бяха усилията ми да се свържа
със служители в Градската библиотека на Арецо, които да ми
помогнат в издирването на сведения за Киаромани, затова прибягнах към помощта на колеги от Рим, за които също се оказа
проблем да поръчат и да получат от Арецо копие на интересуващата ме страница от двутомния машинописен „Биографичен
речник на аретинците, оставили следа в литературата, науката, изкуството, военното дело и религията“23. Съдържанието ѝ
малко ме разочарова, защото освен оскъдна информация, там се
натъкнах и на редица грешки. Все пак привеждам в превод сведенията за Джовани Киаромани, тъй като засега това е единствената био-библиографска справка за аретинеца: „Киаромани,
Джовани, син на Стефано (1605 – 1683). Политик и военен. На
22 години заминава за Ломбардия, за да се бие под знамената на
Франческо, херцог на Модена и на принц Томазо Савойски. После
заминава за Венеция и Фриули. През 1650 г. е изпратен от великия херцог във виенския двор при император Фердинанд ІІІ и
крал Леополд. През 1659 г. е назначен за резидент на Тоскана в
21
В описите на пощенските разходи, изплатени от фамилията Медичи на
нейни служители, за Джовани Киаромани откривам следното: „За 1659 – 1660:
„Сметка за пренос на писма и за бакшиши, дадени от г-н Джовани Киаромани,
който служи във Виенския двор и това е за месеците декември, януари и февруари, представена за възмездяване на 7 април 1660 г.“ и „1660 – 1664: Сметки на г-н
кавалера Киаромани, резидент при Виенския двор. Бележки за пощенски разходи
на Джовани Киаромани от Виена, Париж и Люксембург“. Подчертаното мое – П.
Д. Biagioli, B., Cibei, G., Vestri, V. Archivio di Stato di Firenze. Miscellanea Medicea II
(201–450). Roma: Tipografia Mura, 2009, p. 158, 165.
22
За Ф. А. Масетани (1870 – 1942), известен с германофилските си тежнения, а по-късно – със симпатиите си към фашизма, станали вероятно причина
за неговата смърт, вж. Garofoli, A. Massetani, Federico Arturo – < http://www.societastoricaretina.org/biografie/AGMassetani151103.pdf> – 14.08.2015.
23
Arezzo, BCA, Ms. 545: Massetani, F. A. Dizionario biografico degli aretini
ricordevoli nelle lettere scienze arti armi e religione, p. 331.
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императорския двор и е избран за кавалер на Ордена на св. Стефан. През 1668 г. графската му титла, получена от херцога на
Парма, е потвърдена от императора. Бил е гонфалониер на Арецо24. Той е последният представител от този клон на рода. В
Библиотеката на Братството25 се откриват: ръкопис № 475
„Сборник писма, писани до различни люде при пътуването му от
1659 г.“, а в ръкопис 477 са неговите спомени“26.
Очевидно част от сведенията, включени в лемата „Киаромани, Джовани“ са погрешни. Това се отнася до рождената му
година (1605) и до времето, в което е назначен за резидент при
Виенския двор (1650). Грешките се дължат на факта, че както
Джовани, така и баща му Франческо фигурират в документацията понякога само като „граф Киаромани“. Освен това и двамата са били тоскански резиденти във Виена27. Не е възможно
през 1650 г. Джовани Киаромани да е бил изпратен от великия
херцог във Виенския двор при император Фердинанд ІІІ и крал
Леополд, тъй като по това време той е бил едва 17-годишен.
Вярно е обаче твърдението, че на 22-годишна възраст (през
1654 г.) заминава за Ломбардия, за да се бие под знамената на
херцог Франческо от Модена и на принц Томазо Савойски. Това
се потвърждава от негово писмо от 21 август 1654 г., отпечатано през 1782 г. в сборника „Писма на видни мъже, публикувани

24
гонфалониер на Арецо – висша изборна административна служба в градския съвет в периода 1385 – 1808. По-подробно вж. Archivio di Stato di Arezzo.
Antico Regime, p. 367 – <www.maas.ccr.it/PDF/Arezzo.pdf > – 20.02.2016
25
Библиотеката на братството – става дума за Библиотеката на братството на рицарите на ордена на св. Стефан, основана през 1609 г. Днес това е
Градската библиотека на гр. Арецо.
26
Arezzo, BCA, Ms. 545: F. A. Massetani. Dizionario biografico degli aretini
ricordevoli nelle lettere scienze arti armi e religione, p. 331. Подчертаното – мое, П. Д.
27
Преведената информация за Джовани Киаромани е поставена под №
1354. Под № 1352 пък за баща му е посочено: „Киаромани, Франческо син на Джовани, син на Донато, ХVII век. Политик. През 1608 г. в качеството си на тоскански резидент при Виенския двор получава от херцога на Парма титлата граф“.
Очевидно и Масетани не може да се справи с поредицата Киаромани, при които
се редят имената Джовани и Франческо.
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сега за първи път“28. Това е и най-ранното писмо на Киаромани,
което ми е достъпно. Съставено е в Болоня и е датирано 21 август 1654 г. Името на адресата не е отбелязано, но от текста
е видно, че неизвестното лице е покровител на пишещия. Не изключвам възможността да става дума за личност от средите
на организаторите, учредителите или видните членове на Академията на опита, за които е съставен сборника29. Във всички
случаи адресатът е бил сред високопоставените служители на
великия херцог на Тоскана и сред покровителите на 22-годишния Киаромани. От съдържанието на писмото става ясно, че
Джовани Киаромани участвал в обсадата на гр. Павия като наемник (venturiero) във войската на обсаждащия града Франческо
І д’Есте, херцог на Модена и Реджо (1629 – 1658). Той напуснал
армията на херцога по две причини – първо, по заповед на вишестоящите заради дуел, в който убил френски военен и второ, защото самите французи, подкрепящи херцога, започнали на малки
дружини да напускат съюзника си и обсадата била пред провал30.
28
Tondini, G. B. Delle lettere di uomini illustri pubblicate ora per la prima volta,
II. Macerata: Presso Bartolommeo Capitani, 1782, 50 – 51.
29
Академията на опита (Accademia del Cimento) – научно дружество,
официално учредено във Флоренция през 1657 г. от ученици на Галилео Галилей и
Еванджелиста Торичели с подкрепата на великия херцог на Тоскана Фердинандо
ІІ де Медичи. Има данни, че работата ѝ е започнала далеч преди тази дата, по
времето, в което Торичели бил жив. Сред най-видните ѝ членове са Антонио Вивиани, Франческо Реди и др. Адресатът на Киаромани в случая е по-скоро някой
от покровителите и спомоществувателите на това научно дружество. Не е изключено това да е бил и самият маркиз Буфалини, до когото Киаромани адресира
първите си три писма, предмет на настоящата книга.
30
Военният конфликт, за който става дума в това писмо, се разглежда
като част от Френско-испанската война (1635 – 1659), която Франция води с
цел териториално разширение за сметка на испанската корона. Сред държавите
на Апенинския полуостров, подкрепящи френската страна са Савоя, Мантуа и
Парма. Модена също подкрепя Франция. Италианските територии под испанска
власт, в т.ч. стратегическият по местоположението си град Павия, са защитавани от губернаторите на Милано, Неапол и др., управляващи от името на Хабсбургите. През 1654 г. войските на Луис де Бенавидес Карийо, маркиз на Карасена
и испански губернатор на Милано, преминават р. По и при Гуалтиери навлизат
на територията на Модена. Франческо І д’Есте пък обсажда гр. Павия. Сред обсаждащите града има и савойски, френски, ирландски войски и военни подразделения. Френските войски напускат обсадата през м. септември 1654 г. Подробно
описание на обсадата на Павия е съставено и отпечатано от съвременен автор
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При бягството си Киаромани изгубил коня край река Тичино, по-рано закупен от него в околностите на Павия. Това станало в нощта на 13 август 1654 г. След това се добрал до Болоня,
откъдето пише на своя неназовен флорентински покровител.
За себе си Джовани Киаромани отбелязва, че участвал в този
военен конфликт като наемник в конницата на херцога на Модена, наброяваща към началото на обсадата 1800 души31. Не е
известно защо младият аретинец се оказва в италианска войска,
защитаваща френската партия. Логичното обяснение е, защото и той споделя съдбата на редица италиански благородници
от ХVІІ столетие, подирили късмета си като наемници в чужди
армии. Редно е да се изтъкне, че позицията му на наемник в чужда войска по никакъв начин не накърнява интересите на Великото херцогство Тоскана, в чиито граници се намира град Арецо.
В тази френско-испанска война, която засяга и италианските
земи, великият херцог Фердинандо ІІ де Медичи (1621 – 1670) заема предпазлив неутралитет, стремейки се да балансира силите
на полуострова с оглед защитата на своите територии преди
всичко от попълзновенията на папството. И успява. В края на
управлението си той завещава на сина си Козимо територия поголяма от тази, която е наследил от баща си. Този успех в отсъствието на силна „национална“ армия може да се обясни както с все още добре управляваната държавна хазна на Тоскана32,
така и с наличието на високообразован дипломатически екип на
Великото херцогство, в чиито редици скоро ще се нареди и младият Джовани Киаромани, който в един доста дълъг период от
време (очевидно след 1654 – до към 1675) ще бъде бъде дипломат
на Медичите при Виенския двор.
– Франческо Мария Пирогало, преподавател по литература в Павия, който е и
официален историк на града. Вж. Pirogallo, F. M. Le glorie di Pavia dallo stretto assedio di essa riportate contro l’armata di Francia, di Savoia, di Modena l’anno M.D.C.LV.
In Pavia: Per Gio: Andrea Magri Stampatore della città [1656].
31
Pirogallo, Le glorie di Pavia, р. 19.
32
Въпросът е спорен. Някои историци са склонни по-скоро да изтъкват
„залеза“ на Великото херцогство по време на управлението на Фердинандо ІІ. Вж.
Diaz, F. Il Granducato di Toscana. Torino: UTET, 1976, p. 367.
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Писмото от 21 август 1654 г. разкрива дипломатическия
талант и политическата прозорливост на младия Джовани. Макар воюващ на страната на френската партия, в информацията
до флорентинския си покровител той не пропуска да отбележи
бягството на френските си съратници, които окончателно ще
напуснат обсадата през м. септември. Освен тази вярна прогноза, аретинецът се оказва доста добре осведомен и по въпроса
за подготовката на неприятелската страна и възможностите
ѝ да издържи дълго време на обсадните несгоди – отбелязва се
наличието на ръчни мелници в Павия, които позволяват да се
мели зърно и в отсъствието на вода (отклонена по-рано от обсаждащите с цел да предизвикат по-бързото предаване на града,
до което не се стига). Това е важен момент, обстоятелствено
третиран и от историка на обсадата Пирогало33. В случая забележително е това, че и Пирогало, който добре познава Павия, и
Киаромани, който е отскоро и за кратко пред стените на града,
дават сходна оценка за възможността градът да издържи на подълга обсада.
Интересът към мелниците и мливарството ще проличи и
в писмата на Киаромани от пътуването му в Османската империя, което предприема през 1659 г. Те са изключително важен
елемент от икономиката в мирно, но особено във военно време,
тъй като осигуряват продоволствието на войските в неспокойния ХVІІ век. Друг характерен момент в това писмо е, че
неговият автор охотно и пространно споделя личните си премеждия, но дискретно премълчава имена или действия на други лица, които могат да се окажат застрашени при залавяне на
пощата от неприятелската страна. Така ще пише и до своите
приятели и покровители от градове и паланки на Османската
империя – твърде обстоятелствено и емоционално за собствените си премеждия и почти нищо за състава на посолството на

33

р. 42.

Ср. Tondini. Delle lettere di uomini illustri, р. 50; Pirogallo, Le glorie di Pavia,
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Августин фон Майерн, за контактите и взаимоотношенията в
този малък оазис на западната цивилизация.
Не е ясно какво е правил Джовани през следващите пет
години. Вероятно част от тях са прекарани в подготовка за
получаване на рицарско достойнство, т.е. в предвидените три
години послушничество, задължителни за получаване на пълните права на рицар на Ордена на св. Стефан. Сред заслугите му
за постигане целите на Ордена несъмнено трябва да се включи
участието във военния отряд на унгарския граф Ференц Надьожди в битката срещу турците през лятото на 1658 г.34 Във
всеки случай, ако се вярва на Масетани, именно след края на пътуването до Бурса и обратно Джовани Киаромани става кавалер
на Ордена на св. Стефан, а също така е назначен за резидент на
Великото херцогство Тоскана при Виенския двор. Това сведение
е вярно. В последното си писмо от пътуването си в Османската
империя, съставено на 27 ноември 1659 г., аретинецът благодари
на покровителя си граф Рабата за писмото, в което му съобщава „за голямата чест, която ми оказа пресветлейшият велик
херцог на Тоскана, мой сънародник, господар и владетел и тази
неочаквана служба“. Несъмнено спомената чест е издигането в
рицарско достойнство, а службата, получена благодарение на застъпничеството на Рабата, е тази на резидент. Може само да
се питаме какви са заслугите на Джовани Киаромани по време на
пътя, та да получи за тях повишение в службата и в аристократичната йерархия. Та нали заявява, че пътува като частно лице
в посолството на интернунция, а писмата му, привидно невинни, трябва да забавляват неговите приятели и покровители? На
този въпрос ще се опитам да отговоря при анализа на съдържанието на неговата кореспонденция от лятото на 1659 г., които
са и най-пространното свидетелство за живота му.
След завръщането си от Бурса, кавалерът Киаромани продължава да изпълнява служебните си задължения на вече рези34
За това Джовани Киаромани намеква в Писмо 6, описвайки срещата с
градоначалника на Буда.
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дент на великия херцог на Тоскана, за което свидетелстват
както бележките за пощенските му разходи от Виена, Люксембург и Париж, така и инструкциите на неговия владетел35.
В периода 1669 – 1673 Джовани Киаромани изпраща четири
писма до италианския лекар, учен и поет Франческо Реди (1626
– 1697), може би най-забележителната личност във Великото
херцогство Тоскана при управлението на Фердинандо ІІ де Медичи и сина му Козимо ІІІ. Оригиналите на тези писма се съхраняват във фонда на учения в Библиотека Медичи Лауренциана във
Флоренция36. От описа на фонда става ясно, че инициативата
за тази кореспонденция винаги е била на Франческо Реди, който
изпраща на своя сънародник (и двамата са родом от Арецо) научните си трудове, отправя молба за съдействие за намиране на
служба на познати и др. под.
Особено интересно е първото писмо на Джовани Киаромани, съставено във Виена на 7 декември 1669 г. В него дипломатът отбелязва, че прочел с „огромно удоволствие“ и въпреки
прекомерната си заетост двете книги, които Реди му изпратил.
След като ги похвалил пред много приятели, самият велик херцог на Тоскана настоял той да ги разпространи във Виенския
двор, което било твърде сложно за изпълнение, тъй като разполагал с по един екземпляр и от двете, затова взел решение
да ги предостави на генерал лейтенант Раймондо Монтекуколи
(1609 – 1680), който по негово мнение бил „интелектуално найнадарен и човекът, който най-добре може да ги оцени“. Първата от тези книги е „Опити върху зараждането на насекомите“,
най-известният труд на Реди, който обезсмъртява името му и
в който аретинският лекар и учен опровергава експериментал-

Вж. бел. 21, както и инструкциите до Дж. Киаромани, резидент при Виенския двор от 20 март 1662 г. в Biblioteca Moreniana. I manoscritti della Biblioteca
Moreniana di Firenze, 1. Firenze: Tipografia Galletti e Cocci, 1903, p. 49.
36
Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ashburnham, Redi 222/ 1–61, c.
312r – 318r.
35
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но теорията на Аристотел за самозараждането на живота37.
Втората спомената книга също е свързана с научните опити на
Франческо Реди върху материал, който му е предоставен от Индиите38 от йезуита Атаназио Кирнер. Интересното е, че този
труд несъмнено е изпратен в ръкопис на Киаромани, тъй като
първото му отпечатване е от 1671 г.39
Това писмо разкрива една съществена черта от духовния
портрет и личностната култура на Джовани Киаромани. Аретинецът дава висока оценка на научните постижения на своя
сънародник. Освен това със своите контакти и международни
връзки той допринася за разпространението на научното поз
нание извън пределите на Великото херцогство Тоскана. Мнението на дипломата не е плод на характерната за епохата и
за дипломацията учтивост. Както е видно от същото писмо,
Киаромани е категоричен, че именно Раймондо Монтекуколи е
най-способното лице във Виенския двор, което може да оцени
научните постижения на Франческо Реди, становище, което напълно отговаря на оценките в съвременните изследвания върху
тази изключителна историческа личност40.
Монтекуколи прочита трудовете на Франческо Реди и
ги връща на притежателя им с благодарствена бележка от 31
юли 1672 г., приложена към писмото на Киаромани до Реди от

37
Redi, F. Esperienze intorno alla generazione degl’insetti fatte da Francesco
Redi Accademico della Crusca e da lui scritte in una lettera all’illustrissimo signor Carlo
Dati. Firenze: All’Insegna della Stella, 1668.
38
Индиите – в случая се има предвид Азиатският Югоизток и прилежащите му острови, открити до момента, или т.нар. Източни Индии. Под Западни
Индии се разбирали островите в Карибския басейн, открити от Христофор Колумб и неговите следовници.
39
Redi, F. Esperienze intorno a diverse cose naturali, e particolarmente a quelle
che ci son portate dalle Indie, scritte in una lettera al padre Atanasio Chirner della Compagnia di Gesù. Firenze: All’Insegna della Nave, 1671.
40
За Монтекуколи вж. Pini, A. (a cura di), Raimondo Montecuccoli: Teoria,
pratica e cultura nell’Europa del Seicento. Atti del Convegno a Modena e a Pavullo, ottobre 2002. Modena – Pavullo nel Frignano: Comune di Pavullo, 2009; Montecuccoli,
Raimondo. – In: DBI, LXXVI, Roma: Treccani, 2012, sub voce.
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7 август 1672 г.41 В него дипломатът уведомява адресата, че е
получил заедно с благодарствената бележка заетите от Монтекуколи книги, като подчертава, че Реди може би ще се зарадва
от уважението, което му демонстрира Монтекуколи, „смятан
може би за най-великата личност на този век и то не само в управлението на войските“. Скромната по обема си кореспонденция между Франческо Реди и Джовани Киаромани показва, че и в
годините, последвали пътуването на дипломата в Османската
империя, той продължава да поддържа връзки с учени и хора на
изкуството, да следи новостите в областта на знанието и да
допринася съществено за разпространението им отвъд Алпите.
Редно е да се изтъкне също, че аретинецът се интересува както от изящните изкуства и словесност, така и от музиката на
своето време. Доказателство за това са както бележките му
за песните, военната музика и инструментите на османците,
танците на дервишите и музикалния им съпровод, които се откриват в редица от писмата, писани по пътя от Виена до Бурса,
така и в разказите и оценките за представления и музикални
спектакли във Виенския двор, отбелязани в трудове на съвременни историци на музиката42.
След завръщането му от Виена през 1674 г. следите за живота на аретинеца избледняват. Вероятно остава до смъртта
си в родината. Няма причина да се съмнявам в бележката на Масетани, че именно тогава Джовани Киаромани е избран за гон41
Това е третото писмо на Киаромани до учения. Във второто, изпратено от Виена на 5 юли 1670 г., уведомява Реди, че съгласно молбата му е сторил
всичко възможно, за да намери служба във войската на Джовани Фабрини, но тъй
като периодът бил мирен, засега опитите му били напразни. В последното пък,
Виена 12 март 1673, отбелязва пристигането при Виенския двор на граф Клементе Вители и молбите, които устно получил от него от името на отец Адам.
Съобщава също, че ще предаде на ген. лейтенант Монтекуколи намерението на
Реди да му посвети едно съчинение.
42
Вж. например Siefert, H. Kaiser Leopold I. im Spiegel seiner Hofoper. –
Béhar, P., Schneider, H. (Hrsg.), Der Fürst und sein Volk. (Annales Universitatis Saraviensis, Philosophische Fakultät, Bd. 23). Heidelberg: Universitätsverlag Carl Winter, 2004,
S. 95; Koldau, L.M. Frauen – Musik – Kultur: ein Handbuch zum deutschen Sprachgebiet der Frühen Neuzeit. Köln: Böhlau Verlag, 2005, S. 107.
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фалониер на Арецо. Каква е причината за ранната му кончина
в знаменателната за християнския свят 1683 г. (Обсадата на
Виена) засега поради липса на документация не мога да установя.
Кратката справка на първия и единствен био-библиограф съдържа едно извънредно ценно сведение, което се изкуших да подчертая. Според Масетани в Градската библиотека на Арецо освен
втората част на мемоарите Киаромани (№ 477), се съхранявал
и друг ръкопис под № 475 – „Сборник писма, писани до различни люде при пътуването му от 1659 г.“. Несъмнено става дума
за същите писма, чиито копия в Държавния архив на Флоренция
са били преписани през 70-те години на XIX век за нуждите на
проф. Марин Дринов. Дали това са били оригиналите на писмата? На този въпрос засега не може да се даде отговор, тъй като
и помен от информация няма за ръкопис № 475 в съвременните
справочници.
Във всеки случай пред съвременния читател Джовани Киаромани се разкрива като една високообразована и многостранно надарена личност, чието любопитство и неуморна жажда за
знания ни е завещала двадесет и пет интересни писма от пътуването му до двора на султана през 1659 г., в които се разкриват
някои нови страни от познати и непознати маршрути в света
на реалното странстване и на винаги свежите лични преживявания. А що се отнася до едно по-пълно представяне на неговия
живот и творчество, ще изтъкна пак, че саморъчният ръкопис
с мемоарите на Джовани Киаромани и евентуалното откриване
на ръкопис № 475 все още очакват своите издирвачи и изследователи в Градската библиотека на Арецо.
***
Кои са били адресатите на писмата?
Таблица 1 нагледно представя получателите и техните обществени позиции през 1659 г. Посочено е колко писма е получил
всеки от тях в периода 15 май – 27 ноември 1659 г. и поредния
номер на всяко писмо. Данните за техните позиции се отнасят
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до същото време. Адресатите са дадени по реда на първото изпратено писмо:
Таблица 1
име

години

[Николо]
жив към
Буфалини
1671
Пиетро
1605 – 1687
Либери
Николо
поч. 1670
Петронио
Калдана
Джузепе
1610 – 1683
Рабата

позиция
маркиз, генералсержант на Тоскана
кавалер и имперски
граф, художник
папски пратеник, учен
граф, рицар на
Малтийския орден
камерхер на Леополд І

Алесандро 1637 – 1707 венециански
Дзено
благородник

бр.
писма
писма
№
3
1, 2, 3
4

4, 5, 9, 17

6

6, 10, 18, 22,
23, 24

10

7, 8, 12, 13,
14, 15, 16
19, 20, 25

2

11, 21

Всички са италианци, но ако последните четирима по време
на пътуването резидират във Виенския двор или на територията на Свещената римска империя, то маркиз Николо Буфалини
се намира в Италия, вероятно във Флоренция или в родния си
замък в Чита ди Кастело. Твърде интересна е тази личност, при
прочита на чиято биография останах с усещането, че това е
бил един „италиански д’Артанян“.
За Буфалини е известно, че бил четвърти син на граф Джулио и на Бианка Монтауро-Барболани, вероятно роден след 1610,
но не по-късно от 1615 г.43, а от кратките биографични данни,
43
Данните за този италиански благородник са извлечени от Gamurrini, Е.
Istoria genealogica delle famiglie nobili toscane et umbre. Descritta dal Padre Don […],
II. In Fiorenza: Nella stamperia di Guccio Navesi, 1671, p. 197, 200 – 201. Еудженио
Гамурини не посочва рождена дата, но отбелязва, че Николо станал маршал на
Франция на бойното поле на 38 г. благодарение на военните си заслуги към принц
Дьо Конде. Малко по-късно бил провъзгласен за маркиз от Луи ХІV, „най-великият
от всички съвременни владетели“, с подкрепата на кардинал Джулио Мазарини, но
поради „настъпилите недоразумения“ се завърнал в Италия и се заел с домашни-
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с които разполагам, може да се заключи, че споделя съдбата на
редица италиански благородници от онова време. Твърде млад е
принуден да напусне родния замък и да се отправи към Фландрия,
където воюва по-големият му брат Джовани. Двамата участват в ранната фаза на френско-испанската война (1635 – 1659)
на страната на испанците. Заради дуел Буфалини е принуден да
напусне войската и се завръща в Рим, където едва 21-годишен
получава грамота за капитан на отряд в конницата на Неаполитанското кралство. Но Рим и Неапол не са места, където младият и амбиционен военен може да се изяви и да направи бляскава
кариера, затова неговият далечен роднина кардинал Джулио Мазарини44 го кани във Франция, назначава го в ротата на кралските мускетари, където Николо само след десет месеца става командир на поделение. Именно той е пратеникът при папа Урбан
VІІІ, донасящ радостната вест за раждането на дългоочаквания
наследник – бъдещия крал-слънце Луи ХІV (5 ноември 1638).
Оттук насетне военната кариера във френската армия е
още по-стремителна. Буфалини воюва под знамената на принц
Луи ІІ дьо Бурбон-Конде (1621 – 1686), от когото едва навършил
38 години получава маршалски жезъл, а малко по-късно е издигнат
за маркиз от краля. Кардинал Мазарини му осигурява и изгоден
брак с Ана Гуадани, от която има петима сина45. Но след като е
постигнал всичко във френската армия, италианецът се завръща в родния си град Чита ди Кастело, по онова време намиращ
се в границите на Великото херцогство Тоскана. Фердинандо ІІ
те си дела. От тези общи бележки, както и от годините, които може да се определят от портрета му, направен от неизвестен художник през 1660 г., който
се съхранява и днес в родовия му замък, може да се каже, че към 1648 г. (битката
при Ланс), но не по-късно от 1652 г. (втората фронда) той е получил маршалския
жезъл. Вероятно именно с фрондата, срамежливо скрита от биографа Гамурини
зад евфемизма „настъпилите недоразумения“, е свързано завръщането на първия
маркиз от рода Буфалини в Италия.
44
Джулио Мазарини и граф Джулио Буфалини, баща на бъдещия маркиз, са
четвърти братовчеди ако се съди по генеалогичното дърво, изготвено от Гамурини. Вж. Gamurrini. Istoria genealogica, р. 193.
45
Вторият от тях носи името на баща си и също е споменат в изворите
като маркиз Николо Буфалини (1660 – 1697).
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му дава най-високия военен чин, за който могат да аспирират
благородниците във Великото херцогство – генерал сержант на
сухопътните войски.
Именно до тази високопоставена в армията на Тоскана личност са адресирани първите три писма на Киаромани. Несъмнено
маркиз Буфалини е по-скоро сред покровителите, а не сред приятелите на Киаромани, макар покровителството да не изключва
приятелството – както може да се види и от житейския път на
двамата, който предлага редица успоредици и сходни житейски
ситуации. И двамата са благородници, принудени да напуснат родината и да воюват под чужди знамена, и двамата имат по едно
петънце в зората на бойната си кариера – дуел и убийство на
френски военен. А сходната съдба сближава. Може би именно на
това разчита Киаромани с писмата си до Буфалини, който би му
бил полезен за личностното му издигане в служебната йерархия.
Обществените позиции на маркиза пък подсказват, че той едва ли
е ползвал информацията на младия аретинец само за развлечение.
В първото писмо до генерал сержанта аретинецът изтъква, че до този момент той редовно го е информирал за пътуванията си в Италия и Германия46. По-нататък подчертава, че
ще осведоми Буфалини подробно след завръщането си, а междувременно в Италия маркизът ще получава писма от Виена47. Кой
щял да препраща тези писма става ясно от последващо писмо48 –
това бил граф Рабата, виенският покровител на Киаромани.
Като знаем броя на писмата и големия обем информация, изпратени до Рабата, можем да заключим, че маркиз Буфалини е бил
46
Може да се предположи, че и писмото от Болоня от 21 август 1654 г. е
било адресирано до Буфалини.
47
Писмо 3: „Дано Бог реши със здраве да завърша това пътешествие и
Ваше светлейше господство ме съхрани в милостта си, та да мога да продължа
да Ви осведомявам или поне да научавате новините от писма, които ще пиша до
приятели тук, във Виена“.
48
Писмо 4: „За да има възможност Ваше господство да пише сатири срещу
един аретинец, искам да изпълня обещанието си да Ви пиша веднага щом отпътувам от императорския двор, но при условие че Ваше господство ще съобщава
моите писма на Негово превъзходителство граф Рабата, мой покровител, а той
ще трябва да ги препредава в Италия на друг кавалер, мой приятел“.
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много добре осведомен за пътуването и преживяванията на своя
по-млад сънародник. От тези бележки, както и от сведенията
в по-късните писма, изпращани във Виена по дипломатическата
поща, разбираме, че Киаромани създава мрежа от лица, до които
постъпва една и съща информация чрез неговите писма. Освен
това тази информация е достъпна както за служителите във
Виенския двор, така чрез копия от писма или по устен път се
разпространява и в други държави като Великото херцогство
Тоскана, папството и Венецианската република49. Може да се
предположи, че свезката писма, адресирана до Буфалини (първите три в оригинал, останалите в препис, поръчан от граф Рабата) съставляват съдържанието на ръкопис № 475, споменат от
Ф. А. Масетани. Вероятно е във Виенски архиви да се намира и
друга сходна свезка писма на Киаромани, но по този въпрос засега
историята мълчи.
В кореспонденцията си Киаромани се разкрива като занимателен разказвач. Още с писмата до маркиз Буфалини той успява да грабне вниманието на читателя с разказа за дрехите „а
ла мюсюлмана“, които толкова впечатлили известния художник
Пиетро Либери, че той го изобразил в тях. Освен това милите
придворни дами на императрицата почти го разсъблекли гол в
желанието си да пробват тези дрехи50.
Споменатият художник е един от приятелите и бъдещи кореспонденти на Киаромани. Животът и творчеството на Пиетро Либери са добре осветлени в съвременната литература, тъй
като той е един от най-видните художници на барокова Италия51.
Макар за родното му място, за годината на раждане и по редица
други въпроси, свързани с неговата биография да съществуват
49
Освен във Великото херцогство Тоскана писмата на Киаромани несъмнено са стигнали и във Венеция чрез Пиетро Либери и Алесандро Дзенo, а чрез
Калдана – в папството, за което вж. по-долу.
50
Писма 1 и 2.
51
Accornero, Ch. Pietro Liberi cavaliere e fenice dei pittori: Dalle avventure di
spada alle lusinghe degli accademici. Treviso: Zel Edizioni, 2013, по-специално литературата, цитирана на с. 13 – 14.
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спорове52, за него със сигурност може да се твърди, че е във Виенския двор от края на 1658 г. до към м. октомври 1659 г., когато се
завръща във Венеция53. По време на този престой в столицата на
Свещената римска империя художникът получава от император
Леополд І рицарско достойнство и е издигнат за дворцов граф.
Ако се съди от съдържанието на писмата на Киаромани до този
му адресат, става ясно, че Либери е негов приятел. Както и в
случая с маркиз Буфалини, така и при Пиетро Либери, редица сходни събития и превратности на съдбата сближават аретинеца с
вече утвърдения в Рим и особено във Венеция художник. Това са
на първо място бурните младежки години, в които и Буфалини, и
Киаромани, и Пиетро Либери са принудени да си дирят късмета в
чужбина, воювайки като наемници. Ако се доверим на сведенията
на Галеацо Гуалдо Приорато (1606 – 1678), първият биограф на художника, той твърде млад отплавал с една от галерите на Великото херцогство Тоскана, за да участва в постоянната корсарска
война в Средиземноморието. По това време посетил Константинопол, пътувал до Армения, преживял невероятни приключения,
не по-малко достойни за перото на Александър Дюма-баща от
тези на маркиз Буфалини54.
52
Според един животопис от 1659 г. той бил роден в гр. Падуа през 1614
г. Съвременната критика оспорва тази дата. Освен това редица съвременници
на художника и ерудити от осемнадесетото столетие предлагат като месторождение Сиена или дори Испания и Португалия. Съществува и версията, че бил
евреин, приел християнството, за да направи кариера.
53
Accornero, Pietro Liberi, p. 80.
54
Тук ще преведа само кратък абзац от тази биография, имаща отношение към виенския престой на Либери. Имам основание да се доверя на Гуалдо
Приорато, защото неговият разказ е много близък по време до издаването на
биографичната му „Сцена за видни европейски мъже“, която е без пагинация. Вж.
Gualdo Priorato, G. Scena d’huomini illustri d’Europa. Venezia: Presso Andrea Giuliani, 1659: „През 1658 г. кавалер Либери е в Германия по време на тържественото
завръщане на Негово величество император Леополд I. Когато в двора се узнало,
че такъв художник е във Виена, той бил задържан първо при ерцхерцог Леополд
Вилхелм, голям почитател на живописта, а после и от самия император. От тези
принцове получил и изпълнил редица поръчки. Те му дали множество милости, сред
които била и тази, че Негово величество го издигнал за дворцов граф... В тази
връзка той обиколил много от земите на Унгария, на Чехия, а през м. октомври
1659 г. се завърнал във Венеция“.
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Едва след завръщането си в Италия в края на 30-те години
на седемнадесетото столетие започва неговата кариера на художник първоначално в Рим и Тоскана, но основно във Венеция,
където се утвърждава като живописец и получава сериозни поръчки, сред които и тази, да изобрази битката при Дарданелите
от 1656 г., в която венецианският флот сразява османците55.
Тази картина, която и днес може да се види в Залата на преброяване на гласовете в Двореца на дожите във Венеция, е възложена
на Пиетро Либери през 1656 г. Художникът започва работа над
нея след завръщането си от Виена, така че може да се каже, че
изобразяването на Киаромани в ориенталски костюм е своеобразен етюд на художника, свързан с подготвителната работа по
мащабното живописно платно.
Портретът на Джовани Киаромани не се споменава в изследванията и каталозите, посветени на творчеството на
Пиетро Либери, от което може да се съди, че той е или безвъзвратно изгубен, или се намира в частна колекция, неизвестен
и непроучен от изследователите до момента. Във всеки случай
аретинецът е адресирал до художника четири писма, които
имат преимуществено личен характер, а на едно от тях (Писмо
9) по-нататък по-подробно ще се спра, тъй като то е в рима и
разкрива духовния мир на автора.
Ако писмата до Пиетро Либери изобилстват с митологични персонажи, игри на думи, поетични сравнения и алюзии,
разкриващи чувствата и личния свят на аретинеца, то тези
до служителите на Виенския двор, сред които е Николо Петронио Калдана, преимуществено са писани в тон, близък до този
на служебната кореспонденция. Калдана, който е завършил две
55
Става дума за втората (1655 – 1656) от общо три морски експедиции
във водите край Дарданелите, проведени от венецианския флот в рамките на
Венециано-османската война за о. Крит. В битката от 26 юни 1656 г., която е в
основата на картината на Пиетро Либери, венецианците под водачеството на
Лоренцо Мочениго удържат победа, вследствие на която османците предават
островите Лемнос и Тенедос. Самият Мочениго загива, а удържаната победа не
носи големи активи на венецианците, които в края на краищата губят войната.
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специалности в университета в Падуа, където е бил и преподавател, е привлечен на служба в двора на Леополд І благодарение
на папския нунций Карло Карафа дела Спина (1611 – 1680). Тук
Калдана служи две години и получава високи отличия от императора56. Несъмнено той е доверено лице на папския нунций и
сведенията, които стигат до него са препращани в папството.
Прочее всички кореспонденти на Киаромани по договореност си
разменят писмата, така че тяхната информация бързо стига
както до императора чрез Джузепе Рабата, така и до Флоренция
(Рабата препраща писмата на аретинеца до маркиз Буфалини), а
чрез Пиетро Либери и Алесандро Дзено – във Венеция.
По време на престоя си във Виенския двор Николо Петронио Калдана, който е духовно лице, членува в редица научни дружества, които по онова време неизменно носят името „академии“. Неговият съвременник Джироламо Бозели го споменава в
раздела на академиците духовници и му посвещава стихотворение, в което изтъква страстното желание на Николо Калдана
да пътува и да види Светите земи57. Очевидно желанието му да
пътува не го напуска дълги години, а възможността да получава
сведения от свой странстващ приятел е добър повод и Калдана
да се включи в списъка на кореспондентите на Киаромани. За
близостта на аретинеца с падуанския възпитаник говори красноречиво обръщението във второто поетично писмо на Киаромани: „О, верни Калдана, неразделни другарю“ (Писмо 18).
До Николо Калдана е адресирано едно от писмата, които
ще представляват най-голям интерес за българския читател –
56
Според кратките биографични данни на П. Станкович след тези две
години служба при Леополд І, едната от които може да се отнесе към 1659 г., покъсно той станал главен комисар на папските и императорските войски, издигнат за заслугите си в графско достойнство. През 1664 г. папа Александър VІІ му
поверява епископията в Паренцо (Пореч). Той встъпва в тази длъжност през 1667
г. и управлява епископията до смъртта си. Stankovich, P. Biografie degli uomini
illustri dell’Istria, 3. Trieste: Presso Gio: Marenighi Tipografo, 1829, 258 – 260.
57
Boselli, G. La Corte accademica, Poesie e prose divise in IV parti. In Bologna:
Per Jacopo Monti, 1664, III: p. 89. Отделните части са със самостоятелна пагинация, затова тук се цитира третата част и съответната страница.
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това от София с дата 4 юли 1659 г. От него узнаваме, че аретинецът се е опитал да посети църквата „Света София“, но е бил
спрян от пазача турчин, от когото вероятно е научил редица
градски легенди за миналото и настоящето на храма. Пак там
се изтъква страстта към иманярство на селяните от околнос
тите на града. Твърде интересни са имената, с които Киаромани назовава Рила. Несъмнено той е узнал от местни хора наименованията и местоположението на някои планински вериги
в България, които естествено не отговарят на съвременното
познание. Думата „Рилски“ вероятно е била произнесена от българин в словосъчетанието „Рилски планини“:
„На един ден път оттук се намира една превисока планина,
наречена планината на Орфей, която турците наричат Рилски,
а гърците – Родопе. На върха ù се намират седем езера, които са
се появили от седем извора. Те през всеки сезон са заледени, така
че ледената им покривка не може да се разбие нито с боздуган,
нито с брадва.“
Както повечето пътешественици в Османската империя,
невладеещи турски или славянски език и пребивавали сравнително кратко в страната, така и Киаромани не споменава българите, а ги назовава „рашци“ или „гърци схизматици“. Градските
легенди като тази за църквата „Света София“ или за вечния
лед, сковаващ Седемте рилски езера, са твърде характерни за
„туристическите гидове“ на чужденците, посетили България.
Към тяхната достоверност пътешественици, вещи в „турските дела“ основателно изразяват съмнение. Сред последните като пример може да се посочи Антонио Бенети, посетил
същите места като Киаромани през 1680 г. Във връзка с една
фантастична теория за „орогенезата“ на планината Хемус, Бенети възкликва, че това било плод на „военните измишльотини
на българите“58.
58
Йонов, М. Европейски пътеписи – извор за историята на българските
земи през XVII век. – ГСУ ФИФ, т. 52, кн. 5 – История, София: Наука и изкуство,
1969, с. 166.
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Най-много писма и съответно най-голям обем информация
Джовани Киаромани изпраща до граф Джузепе Рабата, който е
високопоставена и приближена до императора персона. Както се
отбелязва в адреса на първото писмо, което аретинецът му отправя, Рабата е пръв камерхер на император Леополд І и майордом на брат му ерцхерцог Карл Йозеф Хабсбург (1649 – 1664).
Джузепе Рабата, шести син на Антонио от Гориция, е
потомък на знатен род, който води началата си от Тоскана,
но още в зората на седемнадесетото столетие един клон на
семейство Рабата се установява в Гориция и дава началото на
поколения графове, тясно свързани с Хабсбургите. Кореспондентът на Киаромани е духовник, рицар на Малтийския орден, заемащ службата първи камерхер още при император Фердинанд ІІІ
(1637 – 1657), назначен за капитан на стрелците от Фердинанд
ІV (1653 – 1654), като продължава да заема споменатия почетен
пост и при Леополд І, при когото по-късно става държавен съветник. След смъртта на ерцхерцог Карл Йозеф е издигнат за
епископ на Любляна и за принц на Свещената римска империя.
В света на културата е известен като страстен библиофил и
колекционер на географски карти.59
Джузепе Рабата не прекъсва връзките на фамилията със
старата родина и както се вижда от писмо на Киаромани, именно
той е лицето, което препраща писмата от Виена в Тоскана до
маркиз Буфалини. Освен това камерхерът на Леополд І поддържа
тесни връзки с Венеция, където е основното седалище на фамилията от поне две поколения и където граф Антонио Рабата, неговият баща, е посланик на германския император от 1638 г. И още
нещо. Графът подкрепя своите италиански питомци, най-вече художника Пиетро Либери, комуто през 1674 г. възлага и финансира

За фамилия Рабата вж. Gamurrini, E. Istoria genealogica, III, 422 – 432,
по-специално за Джузепе на с. 428 – 429. За него вж. също Asquini, B. Cent’ottanta,
e più uomini illustri del Friuli. In Venezia: Presso Angelo Pasinello, 1735, p. 62, където
като година на рождение е отбелязана 1626; Cavazza, S., Ciani, G. I Rabatta a Gorizia. Gorizia: Centro studi politici economici e sociali “Sen. A. Rizzetti”, 1996, p. 130 sq.
59
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списването на олтарната ниша на катедралата в Любляна60. Както вече бе отбелязано, най-вероятно благодарение на него в края
на мисията на интернунций Августин фон Майерн нашият Киаромани получава повишение в австрийската си служба (резидент)
и пълните права на рицар на Ордена на св. Стефан (Писмо 25).
Граф Джузепе Рабата получава всички писма, в които Киаромани описва срещите на австрийския посланик с османски
първенци. Аретинецът не му губи време с разказ за плаването
по Дунав и в голяма част от диагоналния военен път. Това е познато на графа, но е от особен интерес за жадуващия за пътешествия Калдана. Сведенията, свързани с пътуването, които
Киаромани изпраща на граф Рабата, се отнасят само до необичайния маршрут, който по неволя посолството е принудено
да предприеме, а именно отклонението от Одрин за Галиполи, а
оттам – за Бурса (Писма 12 – 14), както и за пътя от Бурса до
Муданя, а оттам до Константинопол по море (Писмо 19).
Още в първото си писмо до граф Рабата Киаромани подробно описва как на 17 юни 1659 г. е преминала официално договорената среща между интернунция и Сейди Ахмед паша, губернатор на Буда, който се намирал във военния си стан край Белград.
Не са пропуснати и други неофициални срещи на интернунция с
османски сановници, техните словесни портрети, включително
тези на османския владетел и неговия велик везир. Писмата са
изпъстрени с разнообразна информация за условията, при които
протекли срещите и двустранните разговори, за празненствата и приемите, за получените подаръци и пр. И в последващи
писма аретинецът отбелязва хода на мисията на Майерн, положението и настроенията при Портата.
Интерес представлява въпросът какво все пак в тези писма Киаромани не разказва. Това е съдържанието на разговорите,
които Августин фон Майерн води в Бурса с везирите на Мехмед IV. Той се ограничава да спомене, че в общи линии изложени60
Šеrbelj, F. Il ritrovamento della pala d’altare di Pietro Liberi a Lubiana. – In:
Saggi e memorie di storia dell’arte, ХХХ, 2006, 247 – 250.
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ето било като станалото по-рано в Белград (Писмо 15). А това
съвсем не е точният разказ. Великият везир Кьопрюлю Мехмед
паша упорито настоявал да се спазва буквата на капитулациите
и австрийската страна да арестува и да му предаде Дьорд II Ракоци. На дискретния отказ на Августин фон Майерн последвало
предложението Запада да стори с Ракоци онова, което преди векове сторил с Джем султан61. Може само да се гадае защо Киаромани в този случай премълчава съдържанието на разговорите,
които са се водили пред него с посредничеството на преводача
Хайнрих Вогин. Вероятно, защото аретинецът е предполагал,
че всичко свързано с преговорите по други канали ще стигне до
граф Рабата – било чрез писмата на интернунция или тези на
резидента при Портата Ренигер фон Ренинген. Други възможни
обяснения са, че или тази информация не е трябвало да стигне
до всички адресати на писмата, тъй като предварително е имало уговорка всеки от групата Рабата, Калдана, Либери, Дзено да
съобщава на останалите съдържанието на полученото от Киаромани писмо, или пък писмописецът не е искал да споделя поверителна информация от страх писмата да не попаднат в чужди
ръце при евентуалното им задържане.
До Алесандро Дзено62 са адресирани само две писма. За него
не успях да открия сведения в книги, посветени на забележителни люде от ХVІІ век, нито в съвременни изследвания. Джовани
Киаромани го назовава „венециански благородник“ и се объща
към него с „Ваше превъзходителство“. Очевидно Алесандро
Дзено не е нито сред приятелите, нито сред покровителите на
аретинеца. След дълги лутания в ръкописния каталог на Библиотеката на Градския музей „Корер“ във Венеция успях да открия
По-подробно у Hammer. Storia dell’Impero Osmano, 131 – 133.
Той е представител на известната венецианска фамилия Дзен (Zen). Киаромани навсякъде изписва името му Zeno, като добавя едно финално „-о“ за благозвучие, каквато е практиката в говоримия и книжовен тоскански език, легнал
в основата на съвременния италиански. В устата на аретинеца тази фамилия ще
да е звучала по-скоро като „Цено“, но предпочетох да транскрибирам името по
смесената система, съхранявайки оригиналното звучене на началната съгласна и
отдавайки дължимото на благозвучното крайно „-о“.
61
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един Алесандро Дзено, син на Винченцо, за когото е посочено,
че бил роден през 1637 и починал през 1707 г. Твърде вероятно е
този венециански патриций, който пребивава във Виена по време на пътуването на Киаромани, да е племенникът на Алвизе
Да Молин, венециански посланик при Виенския двор, избран от
Сената на тази длъжност на 22 септември 1656 г., но поради
смъртта на император Фердинанд ІІІ (4 април 1657 г.), пристигнал във Виена на 30 септември 1658 г. и връчил акредитивните
си писма на 18 октомври с.г. В свитата му били неговите синове
и двамата му племенници (единият, от които се наричал Алесандро Дзено). Да Молин пише до Сената на Серенисимата, че
взел със себе си тези млади хора, „за да се научат да не гледат
само собствените си интереси, а да служат и на Родината“63.
По-късно Алвизе Да Молин е избран за извънреден посланик на
Серенисимата, който трябвало да договори условията по мира
с османците (началото на ноември 1668). Преговорите обаче се
проточват, дипломатът се разболява и недълго след като получава чрез Алесандро Дзено съобщението, че е избран за баило в
Константинопол (12 март 1671 г.), умира в Пера на 25 август
с.г.64 Очевидно племенникът Алесандро Дзено е доверено лице на
Алвизе Да Молин по време на неговите дипломатически мисии,
осъществяващо неформална и директна връзка с венецианските тайни служби. А в двете писма на Киаромани, адресирани до
венецианския патриций, се натъкваме на някои загадъчни абзаци,
съдържащи или неверни данни, или неправилно конструирани изречения, или непонятно величаене на адресата, или странни преписи от по-ранни пътеписи, които будят най-вече въпроса изпращал ли е Джовани Киаромани някакви тайни послания, с други
думи – бил ли е информатор на венецианците. И не само на тях.
От представените адресати на писмата става ясно, че
маркиз Буфалини е лицето, осъществяващо връзка с Фердинандо
ASVe, Dispacci degli ambasciatori, Germania, f. 112, c. 122r.
Pasqualini Canato, M. T. Il nobile veneziano Alvise Molin da uxoricida a
bailo. – Studi veneziani, LXIV, 2011, 291 – 362.
63
64
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II. Великото херцогство Тоскана води една необявена, но перманентна корсарска война в Средиземноморието след създаването на собствен флот65, затова се нуждае от сведения за политиката на османците и за хода на венециано-османската война за Крит. Пиетро Либери е тясно свързан с Венеция. Както
видяхме от изворите, по неизвестни причини след получаване
на графско достойнство той се оказва през месеците юли и август в Унгария, а през октомври 1569 г. се завръща във Венеция.
Ученият Николо Петронио Калдана е доверено лице на папския
нунций и следователно чрез него информацията за ставащото в
Константинопол е пристигала в Рим. Папството е било заинтересовано от разговорите на австрийския интернунций с Кьопрюлю Мехмед паша най-вече по въпроса за привилегиите, които
францисканците искали да получат в Йерусалим и в Светите
места. Граф Рабата е бил високопоставена личност от близкото обкръжение на императора, но едва ли е получавал информация директно от Майерн или Ренингер. Затова е имал нужда от
свой човек в дипломатическата мисия. И най-сетне Алесандро
Дзено, до когото са отправени най-малък брой писма, но за когото информацията от Османската империя е била от жизнено
важно значение поради хода на дългата война на Венецианската република с могъщата ѝ източна съседка66. За Серенисимата
особено тежко било положението с получаване на информация за
ставащото в държавата на Великия турчин след 1650 г. Липсата на постоянно дипломатическо представителство в столицата ù кара Съвета на Десетимата67 да изразходва сериозни суми
65
За перманентната корсарска война в Средиземноморието и за участието на тосканския флот в нея вж. Bono, S. Corsari nel Mediterraneo. Cristiani e
musulmani tra guerra schiavitù e commercio. Milano: Mondadori, 1993.
66
Става дума за петата венециано-османска война, известна още като
Войната за Кандия (1645 – 1669), която Венеция и нейните съюзници (рицарите
от Малтийския орден, папството, Франция) водят срещу Османската империя.
Мирът, сключен през 1671 г. води до това, че Венеция губи о. Крит (или Кандия),
който владее от времето на Четвъртия кръстоносен поход.
67
Съвет на Десетимата – Един от най-важните управленски органи на
Венеция от 1310 г. до гибелта на републиката (1797). Неговите членове били избирани всяка година с таен вот от Големия съвет, включващ всички пълнолетни
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за набиране на информатори сред драгомани, търговци, лекари,
монаси и други левантински елементи в града на Босфора68. Не е
изключено ролята на информатори и на свръзка с цариградските
шпиони на Венеция да са играли лица като Джовани Киаромани.
В двете писма, адресирани до Дзено (№ 11 и 20), се натъкваме на някои странни и необичайни текстове. В първото, съставено в Пловдив на 8 юли 1659 г., се чете единственото неправилно построено изречение в цялата кореспонденция на Киаромани
с неговите покровители и приятели: „Тук минава река Марица,
която при влизането си в град Филипополи (!) бил построен от
цар Филип, баща на Александър Велики, и се виждат все още
много добре останки от градските стени, които отчасти са
изцяло запазени и красиви, но днес къщите са от дъски и глина
„а ла туркеска“. Въздухът не е много добър. Сигурен белег за
това са многобройните оризища, които тук растат. Съществува мнение, че в тази равнина станала битката между Октавиан и Марк Антоний срещу Брут и Касий, добри, но злочести
защитници на римската свобода“. Тази грешка може да се дължи
и на преписващия писмата от Държавния архив на Флоренция,
а и на самия автор. По-странно е друго. Част от включената
тук информация е дословно заимствана от отпечатания за първи път през 1539 г. пътепис на Бенедето Рамберти69. Не е изпатриции. Основната му задача била да съблюдава държавната сигурност на Серенисимата.
68
През 1650 г. баилото Джовани Соранцо е арестуван по заповед на великия везир, а посланикът Джовани Капело, който пристигнал, за да договаря мир,
бил задържан в Одрин заедно със секретаря Дж. Б. Баларин. Вж. Pedani, M. P.
Elenco, p. 36; De Zanche, L. Dispacci di Stato e lettere di mercanti dal Basso Medioevo
alla caduta della Serenissima. Prato: Istituto di studi storici postali, 2001, p. 75; Luca,
C. Alcuni ‘confidenti’ del bailaggio veneto di Сostantinopoli nel ‘600. – Annuario della
Casa rumena di cultura e ricerca umanistica a Venezia, 5 (2003), 299 – 310.
69
Дословният цитат най-добре се вижда при сравнението на италианските оригинали на Киаромани и Рамберти. Тук привеждам превода на Сн. Ракова на
въпросния цитат от пътеписа, преведен от изследователката по ръкописа от
Библиотека Марчана, в който Ракова в курсив е означила добавения в печатната
книга текст: „Мнозина вярват и твърдят, че на това поле е станала битката
между Цезар и Помпей, нещо, в което се съмнявам, защото приемам за сигурно
това, което пише Апиан, че на това място са се били Октавиан и Марк Антоний
срещу Брут и Касий – добри, но злочести защитници на Римската свобода.“, цит.
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ключено Джовани Киаромани да е носил със себе си томчето с
пътеписа на Рамберти, но защо е трябвало да преписва от него?
Още повече че той има свежи и лични наблюдения, които умее
добре и без грешка да излага. Ето защо удивляват обърканият
синтаксис и редът на изреченията за Филипопол и основателя
му – цар Филип, а и за добрите, но злочести защитници на римската свобода Брут и Касий, като помежду им се вметва, че въздухът на Филипопол не бил добър. Възможно е този тип грешки
и бележки да са били предварително уговорени между Алесандро
Дзено и Джовани Киаромани70 и зад тях да се крие някакво тайно
съобщение, непонятно както за останалите четци от кръга на
адресатите, така и за съвременния читател. Например лошият
и нездравословен въздух на тракийския град да е бележка на някаква опасност.
На подобно явление се натъкваме и във второто писмо,
съставено в Константинопол на 14 септември. То почти изцяло е посветено на описанието на красивата Елена Машелини и
на разговора, проведен между нея и пътешественика. Срещата
станала в Галата, в дома на „някой си г-н доктор Машелини, мъж
56-годишен, който води за съпруга жена, която едва ли е навършила осемнадесет“. От биографията на Джовани Машелини напо Ракова, Сн., Данова, П. Бенедето Рамберти и Даниело Лудовизи – двама венециански пратеници в Константинопол през 1534 г. Пловдив: Фондация „Българско
историческо наследство“, 2016, с. 139.
70
В тази връзка заслужава внимание и първото изречение от същото писмо, в което се изтъква: „Запазих правото си да пиша на Ваше светлейше господство едва в този момент, тъй като знаех, че ще попадна в Македония, родината
на един Александър, също толкова господар на моята воля, колкото другият е бил
владетел на тези земи и всички тези царства, предполагам, че Ваше светлейше
господство вече сте запознат със съдържанието на предишните ми писма, писани до други мои приятели, които са ги разпространили, както се бяхме уговорили
преди моето заминаване.“ (подчертаното мое, П. Д.) Несъмнено вторият от двамата Александровци е прочутият древен македонски цар Александър Велики (336
– 323 пр.н.е.), но кой е първият, господар на волята на Джовани Киаромани? Това
може да е само Алесандро Дзено, племенникът на венецианския посланик Алвизе
Да Молин, придружаващ чичо си във Виена, за да се научи да служи на родината си,
а не само на собствения интерес. В такъв случай зад тази привидно куртоазна
формула може да се крие предварителна обвързаност между Алесандро Дзено и
Джовани Киаромани, която превръща първия в господар на волята на втория.
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учаваме, че той бил роден в гр. Пезаро през 1612 г. и починал от
треска в Галац през 1675 г.71, следователно през 1659 г. той бил
на 47, а не на 56 години. Възможно е сведението за точната му
възраст да е получено от самия доктор или от жена му, но защо
е било необходимо в този случай да се изказва една неистина?
В друго писмо от същата дата – 14 септември, адресирано
до граф Джузепе Рабата (№ 20), Киаромани пише, че австрийската дипломатическа мисия плавала от пристанището на Муданя
до Принцовия остров72 100 италиански мили, а оттам до Константинопол – 18. Тези числа са силно завишени, особено първото, тъй като разстоянието между гр. Муданя и Принцовите
острови е два пъти по-кратко. Освен това и в двете писма се
натъкваме на числото осемнадесет – веднъж представено като
точно разстояние (разбира се, неточно), а втори път като
приблизителната възраст на Елена Машелини. Какво се крие
зад всички тези неточности и несъответствия не става ясно.
Може да става дума за слухове, според които на 18 септември от
Константинопол щяла да отплава ескадра, съставена от приблизително 100 или точно от 56 кораба в посока на Дарданелите.
Като оставим настрана обаче тези умозрителни конструкции,
не е изключено д-р Машелини или прекрасната му съпруга да
са предали някаква точна информация на Джовани Киаромани,
който пък в кодиран вид да я е препредал на своите адресати –
на граф Джузепе Рабата (който може да не е бил информиран
за съдържанието на кодираното съобщение) и на венецианския
патриций Алесандро Дзено, още повече че за Джовани Машелини
е добре известно, че е бил сред добре платените информатори

71
Vătămanu, N. Contribution à l’étude de la vie et de l’oeuvre de Giovanni Mascellini, médecin et sécretaire princier, RESEE 16 (1978), 2, 269 – 287.
72
Под Принцов остров би следвало да се разбира най-големият от едноименния архипелаг в Мраморно море, т.е. дн. Бююк Ада. Киаромани обаче пояснява, че след като отплавали от това място (т.нар. остров на Принца) в посока
Златния рог, повече не видели суша, освен малката скала на Тритона отдясно, а
отляво била Пропонтида. В този случай може да става дума и за Каналъ Ада (грц.
Проти), най-близкият от Принцовите острови спрямо Константинопол.
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на Венецианската република73. И в този смисъл писмата, които
аретинецът изпраща във Виена, съдържат само привидно напълно безобидна информация.
Дали и Джовани Киаромани е бил агент на венецианците, на
която мисъл навеждат изложените по-горе хипотези, е въпрос,
чийто по-точен отговор може да даде работа в чужди библиотеки и архиви. Във всеки случай едва ли би получил висока служба
и звание в края на пътуването си от 1659 г. заради една развлекателна разходка до Константинопол и обратно.
***
Пътят на австрийския интернунций Августин фон Майерн
и неговата свита по традиция и предварителна договореност с
османската страна следва установени вече маршрути – от Виена до Белград с лодки, а оттам по суша с коли до Константинопол, където се предвиждала аудиенция при султана и великия
везир, както и други срещи. Това е т.нар. маршрут на имперските посланици или „среден път“, който е най-добре уреденият в
Османската държава74.
Налага се обаче промяна в предварително замисления маршрут, тъй като Мехмед ІV е на стан край Бурса, за да потуши
окончателно бунтовете в Алепо и Анталия. Ето защо още при
пристигането на посолството в Пазарджик, то е уведомено от
османски пратеник, че трябва да ускори пътуването и да измени
маршрута, а Ренигер фон Ренинген, австрийски резидент при
73
Luca, C. Alcuni ‘confidenti’ del bailaggio veneto di Costantinopoli nel ‘600,
303 – 305; Ghobrial, J.-P. The Whispers of Cities: Information Flows in Istanbul, London, & Paris in the Age of William Trumbull. Oxford University Press, 2013, 109 – 113.
74
Yérasimos, S. Les voyageurs dans l’empire Ottoman (XIVe – XVIe siècles),
43 – 53; Borromeo, E. Voyageurs occidentaux dans l’empire Ottoman (1600 – 1644),
I, 203 – 253, където се дава информация за преминалите по този маршрут пътешественици през разглеждания период и се правят препратки към пътеписите им и респективните преводи на чужди езици. За съжаление двата тома на
М. Йонов с немски и австрийски пътеписи за Балканите (респективно № 3 и 6
от поредицата „Чужди пътеписи за Балканите“, публикувани от издателство
„Наука и изкуство“ съответно през 1979 и 1986 г.) остават извън полезрението
Елизабета Боромео, както прочее и голяма част от литературата на български
език, свързана с пътеписите.
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Портата, известява интернунция, че вече е приготвил квартира за членовете на мисията в околностите на Бурса, тъй като в
самия град върлувала чума. Така от Одрин посолството изоставя традиционния път и се отправя на юг към Галиполи, откъдето по море с лодки ще се прехвърли на азиатския бряг в Чардак,
за да продължи по суша до Бурса.
Тази промяна в маршрута предизвиква бунта на коларите,
наети още в Белград. В Галиполи водачите на четиридесетте
каруци отказват да се прехвърлят на азиатския бряг и упорито
настояват пред османския водач на посолството, че техните
коли и коне няма да преминат отвъд пролива, тъй като им е платено да пътуват само по суша до Константинопол. С обещание
за по-високо заплащане част от тях приемат да превозят пътници и багаж отвъд морето, където посолството преживява не
един тежък момент до пристигането си в Бурса.
След приключването на мисията, посолството, съпровождано от Сюлейман ага, османски пратеник или „интернунций“,
както го назовават австрийците, се отправя по суша към пристанището и дебуше на Бурса – Муданя, откъдето на специално
подготвена галера отплава за Константинопол. В града на Босфора то е настанено в дома на резидента в квартала „Балат“.
Престоят трае десет дена, през които попадналите за първи
път във „Великия Константинопол“ (според определението на
Киаромани) имат възможността да разгледат забележителностите му и да опознаят ежедневния живот на столицата преди
да потеглят по пътя на връщане.
Обратният път до Белград общо взето е същият като на
отиване75. Той е описан доста кратко, сбито и небрежно. Обобщени са в часове път маршрутите до и след Белград. По-нататък описанието е още по-мъгляво. Не е ясно дали Киаромани
75
С малки разлики и отклонения. Посолството спира в Узунджово, неспоменато на отиване. Ихтиманска средна гора е прекосена южно от прохода
Траявнови врата, тъй като се споменава Костенец. София е заобиколена, понеже
там върлувала чума.
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пътува сам или с останалата част от мисията76. От Метроница/ Сремска Митровица до Вуковар следват няколко селища (Добринца – Добанеца – Добринаца), чиито имена ме карат да мисля,
че или Киаромани толкова много е бързал за дома, че не е записал
добре наименованията, получени от водача, или пък копистът
на текста се е разсеял и не е разбрал записите. Във всеки случай
по-нататък и на север маршрутът на Киаромани е ясен, макар
той да продължава да записва разстоянията more Othomanico,
т.е. в часове път.
В Таблица 2 са представени в обобщен вид данни за това
пътуване. В първата колона е отбелязан поредният номер на
писмото на Киаромани, в което може да се открие информацията в последващите колони; във втората са отбелязани след
датата на отпътуване от Виена само датите на пристигане в
съответното населено място. Третата колона съдържа съвременните имена на споменатите от Киаромани селища. Това ще
спомогне за изготвяне на карта с маршрута на посолството.
Със звезда (*) са отбелязани несъществуващите днес места,
изписани както съобразно фонетичната транскрипция на български, или места с несигурна идентификация. По същия начин,
но без звезда са изписани и неустановените селища. Срещу имената на населените места са посочени разстоянията в мерните
единици, използвани от Киаромани – левги, часове и италиански
мили. Последната колона съдържа списък на изброените от автора архитектурни забележителности и артефакти, които са
му направили впечатление по време на пътуването и при престоя в по-големите градове и селища на Османската империя.

76
Целият път на отиване, а на връщане до Белград е описан в 1 л., мн. ч.
Едва след това (Писмо 24) Киаромани се изразява като човек, пътувал сам: „На
25 миналия месец потеглих от Белград и веднага щом излязох от града, прекосих
с лодка Сава. За три часа път стигнах в Метроница“.
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Таблица 2
№
4
4
5
6

6
6

дата
27/05

селище
Отплаване от
Виена
Лустханс (Виена)
28/05 Виена –
Братислава
28/05 Братислава
29/05 Комарно
02/06 Комарно
Радван-надДунайом
Естергом
03/06 Вишеград
Буда
04-6/06 Буда

6

07/06

6
6
6

08/06
09/06
10/06

Буда – Пеща
Рацкеве
Рацкеве – Пакш
Толна, Бойо
необозначено

6
6

11/06
12/06

Ердут
Вуковар, Илок

6

13/06

6
6
8
8
8

разстояние

забележителности

1 левга
10 левги
1 левга
7 левги
5 левги

замък, градини на
епископа
крепост
крепост
Мир 1606
замък

обяд
крепост
необозначено
крепост,
дворец на каймакама
минерална баня
5 левги
понтонен мост
2 + 7 левги
необозначено
„сто завоя по
Дунав“
необозначено
2 + 1 левга
дървен мост на
р. Вука, 70 речни
мелници
5 левги

Петроварадин,
Сремски Карловци
14/06 Стари Сланкамен, малко левги + землянки
Болевци
2 левги
15/06 Белград
2 левги
стари крепостни
стени над р. Сава
23/06 Белград –
2 часа
хан
Хисарджик (край
Гроцка)
*24/06 Колари,
необозначено
Смедеревска
6 ч.
паланка
25/06 Баточина
6 ч.
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№
8
8
8
8
10

дата
26/06
27/06
28/06
29І06
30/06

селище
Ягодина
Парачин
Ражан, Алексинац
Ниш
Ниш – Бела
паланка
Пирот
Драгоман
София

10
10
10

01/07
02/07
03/07

11
11

05/07
06/07

11

07/08

12

09/07

12
12
12

10/07
11/07
12/07

Пловдив –
Поповица
Клокотница
Харманли
Свиленград

12

13/07

Одрин

13

16/07

13
13
13
14

17/07
18/07
19/07
21/07

14
14
14
14

22/07
23/07
24/07
25/07

Одрин –
Узукьопрю
Малкара
Каваккьой
Гелиболу
Гелиболу – Чардак
Лапсеки
Чардак – Гюреджи
Пекмезли
Гюмюзчай
Бандърма

разстояние
6 ч.
6 ч.
9 ч.
8 ч.
12 ч.
4 ч.
2 ч.
10 ч.

София – Ихтиман 10 ч.
*Каплидервон,
12 ч.
Пазарджик
Пловдив
6ч
6 ч.

забележителности
нов мост на р. Морава
прекрасни ограждения

църква „Св. София”,
покрит пазар, монети
с лика на св. Елена
планина Железни
врата с арка
Останки от градски
стени, тумули

9 ч.
8 ч.
6 ч.

грандиозен хан
мост на Мустафа
паша
необозначено каменен мост с
мрамор, джамия
на султан Селим,
сарай на еничарчета,
ханове, джамия на
султан Мурад
8 ч.
каменен мост
13 ч.
8 ч.
необозначено сарай, джамия, руини
необозначено
8 ч.
10 ч.
4 ч.
15 ч.

	увод

№
14

дата
27/07

14
14
20
20

28/07
30/07
03/09
04/09

20
20

05/09
10–
11/09

22

14–
23/09
14/09
15/09
16/09
17/09
18/09
19/09
20/09
21/09
22/09
23/09–
18/10
24/09
25/09
26/09
27/09
28/09
29/09
30/09

22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23

селище
Бандърма –
Караджабей
Tахталъ
Taхталъ – Бурса
Бурса – Муданя
Муданя – Бююк
Ада
Константинопол
Константинопол

разстояние
15 ч.

Девет прехода

общо 44 ч.
път

Кючукчекмедже
Бююкчекмедже
Силиври
Чорлу
Бююк Каръщиран
Люле Бургас
Бабаески
Хавса
Одрин
Одрин – Белград
25 прехода
Свиленград
Харманли
Узунджово
Филево
Поповица
Пловдив
Пазарджик

16 ч.
3 ч.
6 ч.
100 ит. мили
18 ит. мили

общо 130 ч.
път

│

забележителности

джамии и ханове

църква „Св. София“,
нова (Синя) джамия,
площад с обелиск,
змийска колона, колона
на Аркадий, джамия
на Фатих, джамия
на Баязид II, джамия
на Селим I, Джамия
на Сюлейлан, кула
на Леандър, Топкапъ
сарай, Йедикуле
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№ дата
23 01/10
23 02/10
23 03/10
23 04/10
23 05/10
23 06/10
23 07/10
23 08/10
23 09/10
23 11/10
23 12/10
23 13/10
23 14/10
23 15/10
23 16/10
23 17/10
24 25/10–
12/11
24 26/10
24 27/10
24 28/10
24 29/10
24 30/10
24 31/10
24 01/11

селище
разстояние
Костенец
Ихтиман
*Долни Лозен
*Горна Баня
Белица
...77
Пирот
Бела паланка
Ниш
Алексинац
Парачин
Ягодина
Баточина
Смедер. паланка
Гроцка
Белград
Белград – Буда
общо 57 ч.
18 прехода
път
Срем. Митровица
*Добринца
*Добанеца
*Добринаца
* Винковци
Вуковар
Осиек

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
25

Дарда
Бранин връх
Батасек
Сексард
Пакш
Дунауйварош
Дунафьолдвар
Адони
Ерд
Буда
Дьор

02/11
03/11
04/11
05/11
06/11
07/11
08/11
09/11
10/11
11/11
27/11

77

забележителности

градски стени, голям
пазар, панаир, дървен
мост на р. Драва

Многоточието е поставено в италианския текст.

	увод

│

Епистоларният пътепис на Джовани Киаромани не дава
богати сведения за бита и културата на българския народ, за
неговия поминък и ежедневие. Това е естествено. Авторът пребивава твърде кратко време в нашите земи, не познава езиците
на местното население, повтаря онова, което е чул от придружаващите го лица и турската охрана, в която вероятно имало италианци ренегати. Освен това авторът на писмата няма
някаква специална цел, свързана с положението, в което се намират покорените балкански християнски народи. Той пътува в
мирно и спокойно за балканските провинции време, поради което
темата за бунтове и въстания в този регион не стои на дневен
ред. Не го вълнуват църковните дела. Киаромани е военен, но
няма някакви специални интереси в областта на географията
или на военната картография и топография, каквато демонстрират негови сънародници на австрийска служба. Като пример
ще посоча само двама – Маркантонио Пигафета (пътуване от
1567 – 1568)78 и Луиджи Фердинандо Марсили (пътуване от 1679
– 1680)79. Не се интересува много от паметници на архитектурата, от антични надписи и др. Единственото, което изглежда
успява да го развълнува, е турската музика и затова отбелязва
някои видове музикални инструменти в чуждата страна. Все пак
написаното от него е парченце от мозайката в сложния и винаги
интригуващ пъзел на пътеписната литература. При това, ще
подчертая още веднъж, непознато до този момент късче знание, съдържащо емоционалния свят на пътешественика.
Две от посланията на Джовани Киаромани са в стихове
(писма 9 и 18). Подчертавам интереса си към този дял от епис78
За него вж. Данова, П. България и българите в италианската географска книжнина (XIV – XVI век). София: Парадигма, 2010, 184 – 204, 344 – 365.
79
Йонов, М. Немски и австрийски пътеписи за Балканите, XVII – средата
на XVIII в., 166 – 171 със забележката, че ползваното от съставителя издание не
е оригиналният пътепис на Марсили, а преразказ с някои цитати от това първо
пътуване из балканските провинции на Османската империя на Марсили според
„изданието-изследване“ на Лодовико Фрати. Ср. Frati, L. Il viaggio da Venezia a
Costantinopoli del conte Luigi Ferdinando Marsigli. – Nuovo Archivio Veneto, n.s., VIII
(1908), 1, 63 – 94, 295 – 316.
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толарното му наследство, защото то има личен и емоционален
характер, разкрива душевността на автора, неговата култура,
човешките му слабости и в този смисъл хвърля повече светлина
върху личността на аретинеца, отколкото останалите „прозаични“ писма, посветени на видяното по пътя и на срещите,
които имперският интернунций Августин фон Майерн има с
османски велможи. Те са адресирани до Пиетро Либери и Николо Петронио Калдана, които са близки приятели на аретинеца.
За това говори задушевният тон на всичките писма, които те
получават от него, смяната на по-непринудената форма на обръщение „ти“ с учтивото „Вие“80, както и редица разговорни
изрази от типа на „Е, хайде, кавалер Либери“.
В римуваното писмо до художника Джовани Киаромани споделя спомена за ужасните дунавски комари, които не го оставят
да спи, досадата от неудобната каруца, в която е принуден да
се вози по суша от Белград до Ниш. Първото преживяване, което разказва на приятеля си Пиетро Либери, е срещата с улични
жени край пътя. Поетът не посочва име на селище, но може да
се предположи, че срещата става скоро след като посолството
напуска Белград (вероятно след Хисарджик). Поетът е поизостанал от дружината, за да предложи пари на тези жени. Няма
съмнение, че е успял да погали косите на една от тях, защото
описва усещането си за твърд и остър косъм. Нищо повече не
произлиза от тази случка, освен впечатлението на италианеца,
че тези „менади“ били твърде горди и се държали достолепно сякаш са почтени жени със съпрузи и зестра, докато въображението му го кара да предвкусва ориенталски оргии с вакханки, вероятно твърде сходни с някои от картините на Пиетро Либери.
Очевидно Киаромани жадува да опознае много отблизо нежния
пол в държавата на Турчина, да преживее някаква авантюра и
да я сподели, както това по-късно прави художникът, който в
80
В италианския има две учтиви форми – Voi/ „Вие“ и Lei/ „Тя“, съответно
второ лице множествено число и трето, единствено, женски род. В писмата си
до Пиетро Либери аретинецът често използва и двете.

	увод

│

напреднала възраст облича младежките си костюми и разказва
своята любовна история с придворна дама на турска принцеса,
в която едва ли някой от приятелите и учениците му вярва, но
все пак от учтивост към прочутия Пиетро Либери търпеливо
изслушва81.
Израз на този страстен интерес към дамския свят на Ориента е и описанието на Елена, красивата млада съпруга на д-р
Джовани Машелини, с която Киаромани се среща и разговаря в
Константинопол по пътя на връщане. С тази красавица пътешественикът има повече късмет, тъй като тя владее италиански. Несъмнено срещата става със съгласието на богатия ѝ
съпруг, който успява да излекува Киаромани. Заради тази Елена,
която по красота не отстъпвала на прочутата си троянска
съименница и която дори е сравнена с Венера, аретинецът се
отказва от половин ден разходка из Константинопол, за който
и „без това други много по-подробно са писали“. Това твърдение
е вярно, но западните пътешественици продължават да се вълнуват от красотата и екзотиката на града на Босфора, както,
въпреки множеството книги и пътни дневници, циркулиращи в
Европа, не престават да го описват съобразно вкусовете, културата, интересите си и пр. В случая е видно това, че Киаромани предпочита компанията на една цариградска Венера пред
обиколката на Втория Рим.
В писмото в рими, адресирано до Пиетро Либери, интересът към ориенталките, любопитството и желанието за близост отстъпват място на страха, който обзема пътешественика поет, след като разбира, че се е успал и не е потеглил заедно
с останалата част от посолството. Това го кара да се чувства
„сам християнин сред турците неверни“. Страхът ескалира,
още повече защото Киаромани не разбира езика, не познава нравите на страната и се чувства в пълна безизходица. Чувството
прераства в неприкрит ужас при вида на боя, който местни се81

Accornero, Pietro Liberi, р. 131.
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ляни нанасят на кочияша му по заповед на чауша, върнал се назад,
за да прибере изостаналата кола и нейните пътници. Едва ли е
риторична фигура или закачлива шега въпросът, който Киаромани си задава:
„Дали пък турците не бият по петите
онези, що във сън прекарват дните?“
Писмото в стихове съдържа и подробно описание на турски
хан, за който авторът не отбелязва къде се намира. Първото
впечатление, което този „приют“/Ospitale оставя у него е, че
това е величествена сграда, произведение на архитектурата и
изкуството, достойно за преклонение. Разгледан отвътре той
по-скоро разочарова пътешественика. Няма големи и представителни стаи, в които човек може да се усамоти, хора и животни спят в едно помещение, вторият етаж на хана също не му
харесва. Авторът е впечатлен от възможността, която пътникът има да приготвя сам храната си в общото помещение на
хана, както и от множеството пирони, забити по стените, където всеки може да окача дрехи, сечива и оръжие, така че да са
му под ръка. Поетичната картина на ориенталската стена на
хана, побита с гвоздеи може би ще накара българския читател
с умиление да си припомни сцената с Бай Ганьо в банята, който
напразно търси пирон, на който да окачи вързопчето с драгоценните мускали и след като не намира такъв, възмутено кори
западняците:
„Ама проста работа тези немци, един гвоздей не им стига
ума да забият, па казват, че ние сме прости.“
Киаромани обаче отчита като положително качество наличието на забити пирони по стените на хана, като в шеговит
тон описва и турските тоалетни. Заключението на автора е,
че ако не на друго, то в Турция човек може поне да се научи на
чистота. Хигиенните навици на турците са и единствената
положителна оценка на автора за нравите в чуждата страна,
които навсякъде са определяни като варварски. Дори и в този
случай измиването след ползването на тоалетната е прецене-

	увод

│

но като морална стойност само за онези люде по света, които
предпочитат оръжието пред книгата, войната – пред науката.
До Калдана е адресирано второто поетично послание на
аретинеца. Както първото писмо в стихове, така и второто
съдържа редица лични моменти и преценки за преживяното в
непознатия ориенталски свят, които в повечето случаи са негативни. Страхът от болестите, които върлуват, паниката
при вида на смъртта и смъртните наказания, на които става
свидетел в Бурса, камарата черепи и странното за един западен
човек „почетно“ място на палача, който се движи близо до султана – това са темите, в които чувството ескалира до ужас
и цивилизационен потрес и безизходица. То е градирано на фона
на мотива за ханове, вино, лоша кухня, познат от първата римувана творба. Тук шеговитият и на места сатиричен тон от
стиховете до Либери, в които страхът е примесен с повече любопитство и с доза самоирония, отстъпва място пред умората,
загубата на жизнена енергия и сили, намерили отглас в омерзението и погнусата от липсата на добро вино, квасен хляб, сладка
вода, но най-вече в нетърпимостта към горчивината и паренето на кафето и към турския обичай да се пуши. Ако можеше
Киаромани да си представи в колко любима напитка след векове
ще се превърне горчивото и парещо кафе за европейците! Найвече за неговите сънародници... А що се отнася до тютюна, то
и днес в италианския, за да се подчертае, че някой пуши много, се
използва сравнението: „Пуши като турчин“.
Ще се опитам да отговоря на въпроса защо две от писмата
на Джовани Киаромани са в стихотворна форма. Авторът им
не си поставя за цел да опише в рима цялото пътуване, както
това е правено доста често преди него. Двете стихотворения
не са част от дидактичната традиция, разпространена широко в поезията на Средновековието, Ренесанса и барока. Самият
автор определя първото си стихотворно писмо като „скерцо“,
т.е. като шега и закачка с читателя. По форма то напълно кореспондира с бароковата традиция, наследница на поезията на
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Франческо Берни (1497 – 1535), с т.нар. „бернеска“. Именно в
този вид сатирично-игриво стихоплетство от седемнадесетото столетие се срещат познатите от Ренесансовата шеговита поезия мотиви за чорлавите стари жени със сребърни букли
(пародиращи стелещите се златни къдри – идеал в поезията,
имитираща Петрарка), за тежките нощи и дни, пълни с кошмари
поради лошата кухня, за хазарта, болестите, лекарите, чиято
цел е да вкарат болния в гроба и др.82
Терцината като рима (aba, bcb, сdc и т.н.) се оказва свързващото звено в поетичното повествувание на италиански език,
макар в случая със стихотворните опити на Киаромани броят
на сричките и вътрешната ритмика да разкриват известни несъвършенства и непоследователност. За последните не мога да
намеря точно обяснение. Те могат да се дължат както на неопитността, недостатъчното време за обработка на стиха или
на неумението на автора, така и на желанието му да предаде
някакво тайно съобщение на своите кореспонденти, чийто код
остава завоалиран за непосветените83. Поезията дава на Киаромани свобода на словото, тъй като чрез нея той навлиза в теми,
за които се е смятало, че са неприлични в сериозното изложение84. А този подход също е част от културната мимикрия на
европейския барок. Във всички случаи двете стихотворни писма
са израз на емоционалния свят на автора, до който твърде ряд-

82
Marti, M. Cultura e stile dei poeti giocosi del tempo di Dante. Pisa, NistriLischi, 1953, p. 225; Chiodo, C. Il gioco verbale. Studi sulla rimeria satirico-giocosa del
Seicento. Roma: Bulzoni, 1990.
83
Този подход не е прецедент в съществуващата книжовна практика. Вж.
например Corsaro, A. La regola e la licenza. Studi sulla poesia satirica e burlesca fra
Cinque e Seicento. Roma: Vecchiarello ed., 1999, p. 224; Alonzo, G. La poesia satirica
secentesca: modi, forme, questioni (Tesi di Dottorato di ricerca), a.a. 2010-2011, 135 –
154 –<https://air.unimi.it/retrieve/handle/2434/171676/172305/phd_unimi_R08303_materiali.pdf> , 27.11.2015.
84
Като пример може да се посочи темата с турските тоалетни и дейностите, свързани с тяхното посещаване, чието наименование съм превела дословно, следвайки италианския оригинал, за да не ползвам разпространения в българския език турцизъм.

	увод

│

ко се докосваме в достъпната ни проза, излязла изпод неговото
перо.
В последните писма от своя епистоларен пътепис Джовани
Киаромани изразява страховете си да не попадне в турски плен,
нетърпението отново да види и вкуси западния свят, както и
насладата от хубавото унгарско вино, радостта и удовлетворението от почестите, които му предстоят за добре свършената явна и тайна мисия – издигането в службата и пълните права
на рицар и кавалер на Ордена на св. Стефан.
Надявам се с прочита на неговите писма читателят да сподели сладко-тръпчивия вкус на виното, на ползата и насладата.
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Факсимиле на първата страница от писмата на Джовани
Киаромани – НБКМ, ф. 111 Марин Дринов, а.е. 19, л. 892 r.
Fax-simile della prima pagina delle lettere di Giovanni Chiaromanni –
Biblioteca Nazionale “SS. Cirillo e Metodio” – Sofia, fondo 111 Marin
Drinov, a.e.19, f. 892 r.
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Писмо 1
До г-н маркиз Буфалини1

Т

ъй като винаги подробно съм осведомявал Ваше светлейше
господство за всичко, което преживях, след като Ви оставих в Чита ди Кастело2, а и тъй като са Ви добре известни пътешествията ми из Италия и през почти цяла Германия,
сега по-скоро се надявам отколкото да съм напълно сигурен, че
ще замина за Турция с г-н Агостино де Майерн3, определен от
Негово императорско Величество4 за интернунций при Османската порта. Този господин ме прие вече за свой спътник и сега
се изработват дрехите ми „а ла мюсюлмана“. Една от тях вече
е доставена и напълно стъкмена по моя мярка. Затова на г-н
кавалера Пиетро Либери5, известен художник, му хрумна да ме
изобрази в нея. Надявам се в най-скоро време Ваше светлейше
господство да види този портрет, а междувременно представете си обичния Ви Киаромани с огромна чалма на главата, наметнат с кожух, който пада доземи, препасан с широк колан, а
краката ми – в жълти обувки. И ако всичко това не накара Ваше
светлейше господство да се разсмее, очаквайте още новини и
прелюбопитни подробности, а междувременно препочтително
Ви целувам ръка.
Виена, 15 май 1659 г.

1
Николо Буфалини – за адресатите на писмата на Киаромани вж. по-подробно уводната студия.
2
Чита ди Кастело – град в Централна Италия, област Умбрия.
3
Августин фон Майерн или Мейерн (ок. 1612 – 1688), известен с пътеписите си за Московското княжество, австрийски интернунций при Османската
порта през 1659 г.
4
Леополд І (1640 – 1705) – германски император от 1658 г.
5
Пиетро Либери (1605 – 1687) – италиански художник, приятел и кореспондент на Киаромани. За него вж. по-подробно уводната студия.
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Писмо 2
До същия

Н

а 22 този месец се явих пред обществото с готовите турски дрехи, докато г-н интернунцият с цялата си свита, възлизаща на 40 души измина 4 левги6 разстояние от този град
[Виена] до друг, наречен Люксембург7, където Негово Величество се бе задържал за преблагородното развлечение с чаплите в
полет8. Негово Величество преблагосклонно ни даде аудиенция и
имах честта да му целуна ръка, както и тази на светлейшия ерцхерцог Леополдо9 [и на] светлейшия ерцхерцог Сиджизмондо10,
които присъстваха на аудиенцията. При завръщането си в града
същата вечер успях също да поднеса почитанията си и на Нейно
Величество императрицата11 в градината на „Фаворита“12, къ6
левга – стара мярка за дължина, имаща различни стойности. Древноримската левга отговаря на 1,5 римски мили, т.е на ок. 2,2 км; френската – на 3,89 км;
английската – на 4,83; испанската – на 5,5 км; белгийската – на 5 км.
7
Luxemburg – c. Лаксенбург в Долна Австрия в околностите на Виена,
известно със своите замъци, лятна резиденция на Хабсбургите.
8
Споменатото преблагородно развлечение е ловна игра, организирана
от Виенския двор през м. април, в която ловни соколи преследват като основна
жертва чапли. Сред ловните обекти били и патици, диви зайци и др. Вж. Duindam,
J. Vienna e Versailles: Le corti di due grandi dinastie rivali (1550 – 1780). Roma: Donzelli editore, 2004, p. 206.
9
Леополд Вилхелм Хабсбург (1614 – 1662) – австрийски ерцхерцог, велик
магистър на Тевтонския орден от 1641, губернатор на Нидерландия в периода
1647 – 1656.
10
Сигизмунд Франц Хабсбург (1630 – 1665) – австрийски ерцхерцог, католически епископ и губернатор на Тирол от 1662 до 1665 г.
11
Елеонора Магдалена Гондзага-Невер (1630 – 1686), трета съпруга и вдовица на император Фердинанд ІІІ, която редовно организира честването на рождения ден на заварения си син Леополд І в замъка „Фаворита“ в периода 1659 – 1668
г. Леополд І се жени по-късно, през 1666 г. за Маргарита Мария Терезa Хабсбург
(1651 – 1673).
12
„Фаворита“ – замък за развлечения, в чиито зали и градини често се
представят опери и театрални постановки. Той е лятна резиденция на императрица Елеонора ІІ по онова време. Вж. по-подробно Schwarz, J. Die kaiserliche
Sommerresidenz Favorita auf der Wieden in Wien. Wien – Praga: Tempsky, 1898; Sommer-Mathis, A. Lieux de représentation théâtrale à la cour impériale de Vienne au XVIIe
siècle: de la sale à l’édifice. – In: Ch. Mazouer (ed.), Les lieux du spectacle dans l’Europe
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дето няколко дами ме принудиха да остана почти гол, тъй като
всяка от тях искаше да види и да пробва моите дрехи, но все
пак успях да се оправя и сега се подготвям за отпътуване, което най-късно ще стане във вторник, а междувременно поднасям
на Ваше светлейше господство почитанията си с надеждата да
бъдат приети.
Виена, 25 май 1659 г.

du XVIIe siècle: actes du Colloque du Centre de recherches sur le XVIIe siècle européen,
Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, 11 – 13 mars 2004. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag, 2006, 355 – 375.
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Писмо 3
До същия

В

този миг се качвам в лодката, а преди да изгубя от поглед
Виена, искам да кажа сбогом на моя уважаем г-н маркиз. Аз
съм сред [Ду]нава13 и с пет големи лодки с императорските
знамена, които скоро ще вдигнат платна и ще се отправят за
Белград, докъдето и ще плаваме. А това, според както говорят,
е една трета от пътя от Виена до Константинопол. Ако Ваше
светлейше господство можеше да види колко народ се бе събрал
на моста и по бреговете на реката, ако можеше да чуе тръбния
поздрав на фанфарите и гласовете на приятелите, които ни пожелават добър път, щеше да си каже, че Александър14 по време
на триумфите си не е получавал толкова овации. Дано Бог реши
със здраве да завърша това пътешествие и Ваше светлейше
господство да ме съхрани в милостта си, та да мога да продължа да Ви осведомявам или поне да научавате новините от писма,
които ще пиша до приятели тук, във Виена, а междувременно
сърдечно Ви целувам ръка.
От Дунава под Виена, 27 май 1659 г.

13
На това място, както и малко по-горе („преди да изгубя от поглед ... искам“), текстът и листът са леко повредени, което не препятства общия прочит
на посланието.
14
Александър – Александър III Македонски (336 – 325 пр.н.е.).
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Писмо 4
До г-н кавалера Пиетро Либери15, Виена

З

а да има възможност Ваше господство да пише сатири срещу един аретинец16, искам да изпълня обещанието си да Ви
пиша, веднага щом отпътувам от императорския двор, но
при условие че Ваше господство ще съобщава моите писма на негово превъзходителство граф Рабата17, мой покровител, а той
ще трябва да ги препредава в Италия на друг кавалер, мой приятел. Ваше господство вече ме видя как потеглих на път по Дунава, а този същия ден напреднах в плаването не повече от левга,
като вечерта спрях в Лустханс на Пратера18, а на 28 този месец
пътуването продължи и около обяд пристигнахме в Посония или
Пресбург19, както му казват, град на около десет левги от Виена, а днес митрополитско седалище на Унгария. Ако си говорим
истината, градът е по-скоро известен, отколкото красив, но замъкът, в който понякога се отбива и отсяда Негово Величество
е величествен, а градините на епископа са прекрасни. Гражданите му ни посрещнаха и обдариха с освежаващи напитки. Тук
Дунав има единно течение, но малко по-нататък се разделя на
три ръкава, десният от които върви към Джаверино20. Левият
15
Това е същият художник, изработил портрет на Киаромани, облечен в
турски трехи, за което вече е писал в първото си писмо, адресирано до маркиз
Буфалини.
16
Aретино – игра на думи. Може да се възприеме буквално, т.е. като човек
родом от грац Арецо, какъвто е Джовани Киаромани, но също и като последовател на Пиетро Аретино (1492 – 1556), известен италиански сатирик от епохата
на Ренесанса.
17
Джузепе Рабата/ Йозеф фон Рабата (ок. 1610 – 1683) – един от адресатите на писмата на Киаромани, за когото вж. по-подробно уводната студия.
18
Буквално „къща за развлечения“, нем. Става дума за т.нар. „Зелена
къща“, построена през 1537 г. при германския император Максимилиан ІІ като
императорска вила в ловния му резерват на Пратера.
19
Посония е латинското и италианско име на дн. гр. Братислава, а Пресбург – немското.
20
Джавeрино – италианското име на дн. гр. Дьор (неправилно транскрибиран и като Гьор), Северозападна Унгария.
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върви към Нейхайзел21, а средният, по който ние плавахме, отива
към Комора22. Оттам по-подробно ще пиша на Ваше господство,
като междувременно Ви моля да поздравите приятелите и негово превъзходителство Алвизе да Молино23, венециански посланик, и по-специално оставам24.
Посония, 28 май 1659

Нойхойзел (нем.), дн. гр. Старе Замки, Р Словакия.
Комора – дн. гр. Комарно, Р Словакия.
23
Алвизе да Молин (1606 – 1671) – венециански патриций, посланик при
австрийския император (1658 – 1661). За него вж. Canato Pasqualini, M.T. Molin,
Alvise. – In: DBI, LXXV, Roma: Treccani, 2011, sub voce.
24
Така е в италианския текст. Вероятно е изпусната дългата заключителна формула на писмото.
21
22
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Писмо 5
До същия

С

лед като потеглихме от Посония, нищо друго не правихме
през деня, освен че изминахме една левга и останахме да спим
в лодките на брега на реката. На 29 т.м. изминахме 7 левги
път с усилия, не по-малки от тези на Сизиф, Иксион, Тифон25
и още много други от ада. Такава е човешката съдба, че дори
малко комарче стига, за да донесе големи нещастия на човека.
Точно това се случи, а ако искам да опиша на Ваше господство
досадата и безпокойството, които изпитах този ден, ще са ми
нужни красноречието, перото и четката на г-н кавалера Либери, но знайте, че хиляди бяха тези дребни животинки, които ни
придружаваха при изминаването на седемте левги до Комора.
Тази крепост е една от главните, които императорът владее
на границите с Турчина, а негово превъзходителство г-н графа
Адолфо ди Прескам e неин губернатор26. Той ни нагости пребогато и се отнесе с нас с вежливост, достойна за рицарския му
сан. Тук се срещат всички религии по света, т.е. има католици,
гърци-паписти, гърци схизматици, лютеранци, калвинисти, анабаптисти и други, а това място наброява около 4 или 5 хиляди

25
С изключение на Сизиф, чието име е ясно изписано, а добре са известни и мъките, на които е осъден да страда от боговете – безкрайно търкаляне
на камък по нанагорнище, останалите персонажи от ада са трудно четими. Под
второто име – Iczio, вероятно се подразбира Иктион, цар на лапитите, осъден
от Зевс на вечни мъки в Тартара (според друга версия – бичуван от Хермес и
привързан на вечно въртещо се огнено колело, захвърлен на небето), а зад Tsione
се крие Тифон, чудовище, родено от яйце, враг на Зевс, което било заточено на
планината Етна и предизвиквало изригвания (Есхил) или в самата Етна (Хезиод).
26
Адолфо ди Прескам – неправилно разчетено фамилно име Puchheim от
страна на кописта или пък на самия Киаромани, който греши и наименованието
на длъжността, заемана от графа. Става дума за граф Адолф Еренрайх фон Пукхайм (1628 – 1664), капитан на Комарно (1651 – 1664). Вж. Pálffy, G. Die Türkenabwehr in Ungarn im 16. und 17. Jahrhundert, S. 131.
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души. Господин графът писа на бея на Стригония27, т.е. на губернатора, за да го предупреди, че вече сме пристигнали и че очакваме да се срещнем с него.
В този момент се връща куриерът със заповед на другата сутрин много рано да продължим плаването си, а г-н графът
вече разпореди да подготвят и пуснат на вода 4 въоръжени каика (чайки) с по 40 унгарски войници за всеки. Всяка от тези лодки
е съоръжена с пики и с по един топ. Е, хайде, кавалер Либери,
сбогом, утре вече ще сме в ръцете на турците, които, ако се
отнасят добре с мен, както се надявам, от Буда ще пиша на приятелите.
Комора, 1 юни 1659 г.

27
Strigonia – латинското име на град Естергом, дн. Р Унгария. Градът,
бивша столица на Арпадите и седалище на католическата архиепископия на Унгария, е в ръцете на османците (1602 – 1683).
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Писмо 6
До г-н Николо Петронио Калдана28, Виена

В

аше господство вече узна от г-н кавалера Либери онова, което ми се случи по пътя от Виена до Комора, а тъй като
вече съм в Буда, ще Ви пиша за останалото, като Ви моля
да предадете съдържанието на писмата [на другите приятели],
както бе уговорено.
На 2 т.м. около 10 ч. потеглихме от споменатата крепост,
а лодките на нашата дружина се конвоираха и, както писах,
теглеха ги 4 каика. Видяхме, че каналите на Дунав се сливат в
единно течение и малко по-надолу от дясната страна на реката [видяхме] преголямото село Срон29, което плаща данъци на
унгарския крал и на Турчина30 и където през 1606 г. се договори
мирът между тези владетели. На една левга разстояние от Комора срещнахме 4 турски каици, при вида на които унгарците
отделиха своите от нашите лодки. Изтеглиха ги на брега, а командирът и войниците стъпиха на суша, което сториха и турците. Командирите си стиснаха ръка с обещанието да ни конвоират вярно. Агата на еничарите от Стригония дойде в лодката
на г-н интернунция и след като сърдечно го поздрави, публично
го разцелува.
Този много стар мъж с висок ръст и величествен изглед,
с дълга бяла брада и висок звънлив глас ни каза следното, чийто смисъл предаде г-н Хенриго Вогин31, преводач на Негово императорско Величество: „Надявам се Вашето пристигане да ни
28
Николо Петронио Калдана (поч. 1670) – за адресата вж. по-подробно
уводната студия.
29
Sron – ако се съди по обяснението, че там през 1606 г. бил сключен мира
с Турчина, трябва да става дума за Житваторог (унг.), дн. Радван-над-Дунайом,
Р Словакия.
30
Турчина – става дума за османския владетел.
31
Хайнрих Юлиус Вогин, чех по произход, преводач от „турски, персийски
и арабски“ към Унгарската кралска камара (1652 – 1663).
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носи мир и Вашият господар да продължава доброто съседство.
Затова на драго сърце Ви приемаме в нашия дом, където ще се
отнасят към Вас като с приятели.“ Г-н интернунцият отговори, че с такива намерения е изпратен от Негово императорско
Величество, на което турците на висок глас благодариха Богу,
и като забиха тъпани и засвириха на дървени свирки и тромби,
стреляха с топове от едната и от другата страна, а викове и
крясъци поздравиха нашето пристигане.
Господин интернунцият попита споменатия ага дали везирът е в Буда, а той му отвърна, че не е, тъй като се е задържал с
6 хиляди души в Белград, за да замине за Темешвар32, но тъй като
разбрал за нашето пристигане, за малко отложил похода, въпреки че бил твърдо решен да потегли срещу Рагоси33. Този ден изминахме само пет левги и преди да стигнем в Стригония бяхме
посрещнати от две роти копиеносци и от еничарската гвардия.
Стригония е град и архиепископско седалище на Унгария, но
е подвластна на Турчина, а такива са и голяма част от жителите ѝ. Разположена е на левия бряг на реката върху хълм. Сградите са дървени с изключение на замъка, който е на върха на хълма,
откъдето стреляха с топ щом видяха, че пристигаме. Когато
стигнахме до пристанището, където се бе стекъл многоброен
народ с подаръци от провизии – вино, хляб, агнета и други, агата
на еничарите се сбогува с нас и остави отряд войници да охраняват нашите лодки.
На 3 т.м. продължихме плаването, конвоирани от обичайните каици. Спряхме да обядваме срещу Висегранд34, крепост, разположена на върха на планина на десния бряг на реката. Вечерта
пристигнахме тук, в Буда, където в старо време е била престолнината на унгарските крале, а сега е седалище на пашата,

32
33

– 1660).
34

Темешвар – дн. гр. Тимишоара, Р Румъния.
Дьорд ІІ Ракоци (1621 – 1660) – трансилвански княз (1648 – 1657, 1659
Висегранд – гр. Вишеград, Р Словакия.
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но поради преждеказаната причина не го намерихме [в града].
Населен е с турци и колцина рашци35, т.е. гърци схизматици, и с
много малко католици. При пристигането ни дойдоха да ни поздравят двамина чауши, които ни оставиха доста хранителни
провизии, както и обичайният отряд от еничари, които да ни
пазят. Нека Ваше господство не се изненадва, че не определям
по-ясно служебното положение и облеклото на тези военни, защото смятам по-добре и по-пълно да отразя това при пристигането ни в Константинопол. Г-н интернунцият изпрати в дар
на каймакама, т.е. на управляващия от името на пашата, един
голям сребърен съд, пълен с лимони, а на кехаята, което ще рече
на майордома – един прекрасен часовник.
На 4 отидохме да посетим споменатия каймакам, а тъй
като крепостта в Буда е доста нависоко и до там обичайно се
ходи пеша, нас ни качиха горе на 20 оседлани коня, а осем чауши с
огромни чалми яздеха пред нас. Когато пристигнахме в двореца
(който също като града не е много красив), видяхме голям брой
еничари с техните офицери, които на главите си носеха по едно
перо, но толкова голямо по размери, че не знам как бяха успели
да го закрепят неподвижно. Когато бяхме в залата, дадоха на
г-н интернунция едно малко столче, покрито с червен плат, на
което да седне. Това е в израз на уважение и се използва само
при аудиенции, тъй като турците седят само на земята, върху
килими. Малко след като г-н интернунцият седна, от малка вратичка излезе каймакамът, подкрепян от двама души и подаде и
двете си ръце на интернунция, като го поздрави с много сериозно изражение. И тъй като става дума за кратка визита, в която
не се водят преговори, не е нужно да преразказвам на Ваше господство техния разговор. Ще кажа само, че един от турците
попита дали императорът желае да продаде онзи чауш, пленен

35
Рашци – сърби. Киаромани определя като рашци/ сърби славянското
православно население на европейската част на Османската империя.
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от отрядите на г-н дон Луиджи Гондзага36 по време на неговото
нападение. Беше му отговорено, че няма сведения по въпроса, но
че ще се пише в подходяща форма до Негово Величество, така че
въпросното лице да бъде освободено. Изправи се един много стар
чауш и като разтвори с ръце устата си, показа, че му липсват
почти всички зъби и каза още, че те варварски му били избити
от граф Надасди37. Той толкова обстоятелствено и с много гняв
описа случилото се, че се усъмних да не би турците по този начин да желаят да си отмъстят на мене. Речта му бе прекъсната
от дара на интернунция – голям сребърен съд, пълен с лимони,
които каймакамът разпореди да положат при нозете му, с което
нашата визита приключи.
Върнахме се при лодките. Придружиха ни всички еничари
чак до градските порти, а до реката с нас дойдоха само онези,
които съставляваха редовната ни гвардия. Пред тях вървяха
четирима музиканти, свирещи на лютня, псалтерий и други инструменти, които пееха на висок глас обичайните песни, предвидени за подобни случаи.
По-късно в лодката на г-н интернунция пристигнаха двама
чауши, изпратени от дефтердаря, което ще рече приемчика на
царските приходи, за да договорят колко ще му е нужно за пътуването. Те му дадоха по 5500 аспри на ден, редовно платими
за цялото време, което ще прекара в страната на Турчина. Тази
сума се равнява на 50 талера, а другаде – на 55.
На 5 т.м. след като разгледах града, разположен на десния
бряг на реката на хълм, слязох наново в ниското, в подградията, за да посетя една минерална баня, в която се къпеха много
36
Луиджи Гондзага (1599 – 1660) – италиански кондотиер на военна служба
при германския император Фердинанд ІІ. През 1632 г. за военни заслуги е назначен
за управител на гр. Дьор, по-горе отбелязан с италианското му име – Джаверино
(нем. Рааб).
37
Ференц ІІ Надьожди (1625 – 1671), който на младини учи в Италия, а покъсно се бие във войската на граф Монтекуколи и удържа победата при Шентготхард (1664). Каква е връзката му с Киаромани и дали двамата са участвали в
някакво сражение срещу турците под знамената на Луиджи Гондзага, засега не
ми е известно.
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турци и евреи, а след това с моя пазач еничарин се завърнахме
при лодката. Казвам, че сторих това посещение с пазач, защото
без него дечурлигата сигурно щяха да убият с камъни един християнин, тъй като те мразят нас [християните] много повече,
отколкото ние – евреите.
На 6 г-н интернунцият отиде да се сбогува с каймакама и
тъй като ставаше дума за частно посещение, той взе със себе
си само един от своите хора, мен и преводача. Бяхме въведени
в покоите му, където няма пазачи, но имаше голям брой чауши.
[Каймакамът] подари на всеки от нас по една дреха, която те
наричат кафтан. Такъв е обичаят им при посещения на всякакви
високопоставени гости, а и самите турци, които го получават,
смятат това за голяма чест.
На 7 отпътувахме от Буда, конвоирани от 4 каика. Тъй
като трябваше да минем през мястото, където понтонен мост
свързва този град с Пеща, разположена на левия бряг на Дунав,
наложи се мостът да бъде прекъснат с две лодки. След като
преплавахме 5 левги, стигнахме до Ковин38, преголямо село на
левия бряг на реката. Жителите му са калвинисти и плащат
данъци и на императора, и на Турчина.
На 8 продължихме плаването за две левги. Тъй като бе
празникът на Света Троица, спряхме на сушата, където бе издигната шатра, за да се отслужи тържествена меса. След като
тя свърши, отново се качихме на лодките и след като този ден
изминахме 7 левги път, вечерта пристигнахме в Пакс39, голямо
село, където се говори славянски език, а по религия са гърци схизматици.
На 9 рано сутрин подновихме плаването и изминахме 5 левги малко преди да стигнем в село Тонар40, разположено на десния
бряг на реката, чиито жители са калвинисти и схизматици. Тук
38

Ковин.

39
40

Ковин – дн. гр. Рацкеве, Р Унгария. Селището се наричало още Сръбски
Пакс – дн. гр. Пакш, Р Унгария.
Tонар – вероятно речният излаз на дн. гр. Толна, Р Унгария.

81

82

│

Джовани Киаромани и неговото пътуване от Виена до Бурса през 1659 г.

обядвахме, а вечерта пристигнахме в укрепения град Бая41, разположен на левия бряг на реката. Нека Ваше господство узнае,
че този ден малко оставаше да не се хвърля в реката от отчаяние. Господи, колко комари, колко са досадни и каква жега!
На 10 направихме сто завоя по течението на Дунав, без да
видим дори една къщичка, а вечерта спряхме на брега на реката
на едно блатисто място. Цяла нощ бях така измъчван от комарите, че въпреки съня и умората, не можах да мигна през цялата
нощ!
На 11 – 7 левги до Арденди42, село, обитавано от турци.
На 12 изминахме 2 левги и стигнахме Вевар43, укрепен град,
разположен на десния бряг на реката. На брега издигнахме шатра
и се отслужи меса, тъй като бе празникът Тяло Господне. Тук
жителите са мюсюлмани и схизматици. Месността е чудесна и
се открива гледка към голям дървен мост над река Вава44. След
като обядвахме, изминахме още една левга (както казват), но за
да я изминем ни се наложи да пътуваме 5 часа. Вярно е, че Дунава
прави тук големи завои, но освен това имаше и около 70 мелници,
които са разположени по такъв начин, че заемат цялата река.
И тъй като трябва да се мине сред тях, плаващите рискуват
много. Дори ще Ви дам пресен пример – видях една лодка, цялата
омотана, така че за да ни предпазят, около нас пристигнаха лодките с мливарите, които така обработиха бордовете на нашите плавателни съдове, че те заприличаха на галери. Слава Богу
пристигнахме в град ...45, обиколен от крепостна стена на един
стръмен рид, където карат вода от Дунава на коне. Това е голямо неудобство. Така се прави в почти цяла Унгария, тъй като в
страната няма нито извори, нито кладенци. Жителите на града
са много възпитани турци, които, след като дойдоха при лодки-

рия.

41

Бая – селище, разположено вероятно близо до дн. гр. Бая (Бойо), Р Унга-

42

Aрденди – вероятно дн. община Ердут, Р Хърватия.
Вевар – дн. Вуковар, Р Хърватия.
Вавà – р. Вука.
Вероятно дн. гр. Илок, Р Хърватия.

43
44
45
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те и ни поканиха да разгледаме града, който в по-голямата си
част е в руини. Виждат се останки от прекрасни църкви, които
турците са изгорили.
На 13 пътуването ни донесе много неприятности заради
голямото количество мелници, в една от които се удари лодката, в която бяха конете и каляските, така че за да я освободим
се наложи да прережем веригата на мелницата. Тя пък се насочи
към друга и двете потънаха. Друга щета не претърпя нашата
лодка, но моята каляска се потроши, така че вече не може да се
поправи. Нека Ваше господство сам прецени в какво състояние
се намирам в момента, принуден да изминавам стотици левги в
каруца! Обядвахме в подножието на крепостта Варадино46. Днес
това е малък планински замък, но завладяването му, разправят,
струвало на турците загубата на 150 хиляди души. Разположен
е от дясната страна на реката на привлекателен хълм, а местността е красива, пълна със села, а и земята е добре обработена.
След като обядвахме, гребците продължиха да гребат надолу по
реката без страх, че ще се натъкнем на мелници, макар за наше
спокойствие и сигурност да разпоредихме да срежат [веригите]
на около 20 мелници, което е голямо неудобство за местните
селяни, тъй като поправката на една от тях струва 30 талера. Този ден изминахме 5 левги и пристигнахме в Карон47, голямо
село, разположено на десния бряг на реката. Жителите му в поголямата си част са католици, други са схизматици, а турци има
малко.
На 14 изминахме 4 левги и обядвахме в Селанкнам48, село на
десния бряг на реката. Срещу него в Дунав се влива река Тиса.
Жителите му са рашци, а такива също са и тези на Болеки49,
село разположено също от дясната страна на същата река, на
две левги разстояние от споменатото, където останахме тази
46
47
48
49

Варадино – дн. гр. Петроварадин, Р Сърбия.
Карон – дн. гр. Сремски Карловци, Р Сърбия.
Селанкнам – дн. Стари Сланкамен, село във Войводина, Р Сърбия.
Болеки – Болевци, Р Сърбия..
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нощ. Жилищата на местните хора са под земята, а над нея нищо
не показва, че там има село. Имат много животни и това е поминъкът им, тъй като от друга страна земята тук не е обработвана. За комарите нищо не казвам, защото само споменът за
тях ми причинява мъка. Нека Ваше господство знае, че проклинам Дунава и мига, в който заплавах по него!
На 15, след като требвахме меса, плавахме още две левги и
ето ни най-сетне извън Дунава. Край на плаването. Ще рече, че
стигнахме Белград, който древните наричали Албагрека, много
голям град, разположен на прекрасен хълм, обиколен от старинни крепостни стени, под които извира река Сака50, а тя незабавно се слива с Дунава, като оставя града от дясната страна. И
тук свършва унгарското кралство.
Преди да влезем в сигурно пристанище най-голямата ни
лодка пострада, тъй като се удари във външните основи на
митническата служба, което разби целия ѝ коридор.
Това писмо излезе много дълго и тъй като плаването много
ме отегчи, ще освежа мислите си като пиша на г-н граф Рабата
и ще му съобщя вести за моето пътуване. Ще Ви помоля да поднесете от мое име почтителен поклон на монсеньор Карафа51,
нашия нунций, докато аз оставам верен на своите приятели и
най-вече на Ваше господство.
Белград, 15 юни 1659 г.

50
Sacca – вероятно р. Сава, но това неправилно изписване е много странно. Река Сава е добре позната на пътешествениците по Дунав. Разбира се, река
Сава не извира при Белград и това е известно на Киаромани, който на връщане
я прекосява с лодка. По всяка вероятност става дума за неправилно използван
глагол.
51
Карло Карафа дела Спина (1611 – 1680) – апостолически нунций в католическа Швейцария (1653), във Венецианската република (1654), в Австрия от
1658 до 1664 г., по-късно издигнат за кардинал от папа Александър VІІ.
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Писмо 7
До г-н графа фра52 Джузепе да Рабата, първи камерхер
на Негово императорско Величество и главен майордом на
светлейшия ерцхерцог Карло53

К

ъсно пиша на Ваше превъзходителство, тъй като не исках
да Ви отегчавам с разказ на новини, които изобщо не са любопитни, напротив, досадни са заради плаването по Дунав.
Вярвам, че господа кавалерите Либери и Калдана са съобщили
[съдържанието на] моите писма на Ваше превъзходителство,
така че ще продължа разказа си от 15 [юни], когато пристигнах
в този град. Дойдоха няколко чауши да ни вземат от лодките.
Сетне яхнахме конете, оседлани и докарани от тях специално за
нашето пристигане. След това яздихме до сарая, в който щяхме
да живеем и който бе подготвен за нас. Каймакамът на този
град изпрати на г-н интернунция, като бе уговорено, много хранителни припаси. Чрез посредничеството на преводача оповестиха на паша везира нашето пристигане, както и нашата молба, делата ни да се разрешат колкото се може по-бързо, каквото
бе нашето намерение. Жителите тук са в по-голямата си част
турци, има и рашци, и евреи, и малцина католици, а такива са
дубровнишките търговци, които издържат 3 или 4 отци дзоколанти54. Разрешено им е публично да требват религиозна служба.
На 17 след обяд отидохме да направим официална визита
на Сеидтамез55, новия паша везир на Буда, който се задържа при
52
Fra < fratello – брат (ит.), обръщение към лице, получило монашески сан.
В случая става дума за рицар на Малтийския орден.
53
Карл Йозеф Хабсбург (1649 – 1664) – австрийски ерцхерцог, брат на
Леополд І.
54
Отци дзоколанти (минорити обсерванти) – един от клоновете на францисканския орден, чието официално разделение настъпва през 1517 г. Получават
това име (< zoccolo – сабо, ит.), тъй като през 1386 г. група францискански монаси добиват официално разрешение да нахлузват на краката си дървено сабо, за
да не ги хапят змиите.
55
Сеидтамез – Сейди Ахмед паша (1617 – 28 август 1660).
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своята армия извън този град, тъй като, както се говори, нямал
вяра да остане затворен в града, понеже великият везир56 имал
голямо желание да му вземе главата. Изпратиха в нашия сарай
12 коня преблагородно оседлани. Трима чауши яздеха отпреде ни,
а еничарската войска ни следваше пешком. Яздихме една италианска миля57 през града и след като излязохме от него, веднага
се натъкнахме на военните шатри, възлизащи на брой на 200.
На около 30 крачки от шатрата на везира слязохме от конете.
Нашата група образува едното крило към входа на шатрата,
а другото бе съставено от множество турци. Шатрата имаше много стаи. В първата от тях след влизането, в която се
състоя аудиенцията, беше окачен лъкът, колчанът и сабята на
везира. Подът бе великолепен – покрит с персийски килими и с
копринена бродерия на шатрите. От лявата страна, която е почетна за турците, стояха прави мнозина военачалници. Имаше
две столчета, покрити с червен плат. Интернунцият седна на
второто от тях, докато чакаше да се появи везирът, който не
се бави много. Когато той се появи, народът завика високо и на
турски език: „Бог да пази и да дари щастие на нашия везир, и да
го дари с победи срещу враговете на Великия господар!“. Това бе
повторено три пъти.
Изложението на г-н интернунция бе в следния смисъл. Тъй
като Негово свещено цезарово Величество императорът, негов
господар, го бе изпратил при Светлейшия и премогъщ император на турците, за да му съобщи, че е избран и коронован за
император на римляните, както и за това, че законно е влязъл
във владение по наследство на останалите кралства, провинции
и войски на славния свой предшественик и баща, пожела Негово
Величество да съобщи това на превъзходната Порта в знак на
приятелство, а също и за да изрази желанието си да запази мира
като добър приятел и съсед. Везирът отговори, че споделя радостта на Негово Величество от възкачването на престола, но
56
57

Кьопрюлю Мехмед паша (1575 – 1661) – велик везир (1656 – 1661).
Италианска миля – 1,851 км.
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че не вижда желанието му да съхрани мира, тъй като той всеки
ден е принуден да се вдига на оръжие поради набезите на унгар
ците, които се надява да спре с могъщите си сили. Отговори му
г-н интернунцият, че ако такива неща са се случвали, то е било
против намеренията на императора. На това везирът додаде:
„Ако Вашият господар заявява, че е господар и на унгарците, то
нека ги накаже, ако ли не – то нека ги остави на нас. Ние ще имаме грижата да ги избием.“ Тези думи бяха произнесени с много
гняв и арогантност, но г-н интернунцият преспокойно отвърна,
че Негово Величество вече е дал строги заповеди в тази насока, а
за да смени темата на разговора, накара преводача да извади писмата, които до същия везир бе написал г-н принцът дон Анибал
Гондзага58, заместник председател на военния съвет, като подчерта, че Негово превъзходителство му наредил да ги предаде
[на везира] и приятелски да го поздрави от негово име, а също и
че от все сърце се радва на решимостта му да съхрани мира, за
да расне и крепне приятелството и добросъседството, в което
го уверява императорът и че той самият се надява [везирът]
изцяло да му се наслаждава. Везирът отвърна с добри маниери и
малко думи на този комплимент.
След това г-н интернунцият изложи молбата си везирът
да разпореди колкото се може по-скоро да продължим пътуването си за Константинопол, а също така да назначи към нас лице
авторитетно и дискретно, което да ни придружава и отведе
по начин, подобаващ за пратеници на император при друг император, така че да можем тържествено да се представим пред
неговия владетел, а и да не ни се случват онези неудобства и
липса на уважение, които ни съпътстваха досега поради амбицията на бея на Стригония и желанието му да бъде посетен от г-н
интернунция, а и поради несъгласуваността в действията на чаушите, които ни придружаваха. Добави още г-н интернунцият,
58
Анибале Гондзага (1602 – 1668) – принц на Боцоло, комендант на Виена и
фелдмаршал в Имперския съвет. Получавал редица военни назначения, сред които
през 1658 г. е главнокомандващ на войските в Унгария.
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че казва това не за да навреди някому, а за да може занапред да
бъдат избягвани подобни неудобства. На което везирът отговори, че за водач ще му назначи Хюсеин бей, негов капиджибашия
(ще рече камерхер), който бил много дискретен човек, и че г-н
интернунцият добре е сторил като не е направил визита на бея
на Стригония59, тъй като не трябвало да се прави подобна визита, а за да го накаже, ще го свали от заеманата служба. Освен
това щял да събере сведения за чаушите, а ако те били допуснали
грешки, щял да им вземе главите. Аз мисля, че каза това, за да се
хареса на г-н интернунция, който отвърна, че не желае зло никому и че междувременно се смята за човек с голям късмет, след
като е имал честта да поднесе почитанията си [на везира], и че
в знак на приятелство му дарява един голям часовник и сребърен съд, пълен с лимони. Везирът хареса подаръците, благодари и
предложи своята помощ и подкрепа. Разпореди г-н интернунцият и еднадесет от нас да бъдат облечени в обичайния кафтан,
какъвто се носи в тези случаи.
Този паша везир е на около 50 години, висок на ръст и грозен на вид, суров при воденето на преговори, пъргав и ловък във
военните упражнения, любвеобилен към красивите си пажове.
Води за жена дъщеря на покойния велик господар60. Той е много
богат и обичан от сегашния султан61, тъй като изпълнява много
добре своите задължения, но великият везир е негов смъртен
враг. Дори на два пъти се е налагало самият султан да му спасява
живота, тъй като той [Сейди Ахмед паша] го е молил за прошка
в качеството на бунтар срещу своя император.
След края на аудиенцията отново се качихме на конете и
се завърнахме в нашия сарай, придружени от около 60 музиканти
със странни инструменти, които пееха на висок глас на турски
език някаква тяхна дяволска симфония.
59
Очевидно преводът не е бил добър, тъй като всъщност интернунцият
е посетил Естергомския управител.
60
Ибрахим І – османски владетел (1640 – 1648).
61
Мехмед ІV – османски владетел (1648 – 1687).
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Ваше господство трябва да знае, че по това време при турците текат велики пости и те се хранят само по веднъж на ден,
т.е. вечер, но не и преди на небето да се появят първите звезди.
По това време те изпращат някои от своите да се качат на
камбанариите62 като славят Бог на висок глас. Това е знак, че
вече могат да се хранят. След като храната се сервира, обикалят града маскирани с много музикални инструменти и викат и
крещят до настъпване на следващия ден, който прекарват в поголямата му част в спане. През останалото време господарите
играят шах и стрелят с лък.
На 20 настъпи техният Великден и великите им пости
свършиха с появата на новолунието. По време на тези празненства във всеки квартал се издига по една конструкция, подобна
на бесилка, много висока, където не само децата, но и възрастните мъже, след като опънат въже, както това се прави на игри
в Италия, с голяма сила се люлеят по цели часове, така че само
като ги гледаш, свят ти се извива.
На следващия ден направихме частно посещение на каймакама, а днес присъствахме на меса в църквата на дубровничани,
в която един от онези отци проповядва с такава простота, но с
толкова безредни фрази, че нито той, нито ние разбрахме какво
иска да каже. Утре заминаваме, тъй като везирът вече е разпоредил на селяните да подготвят 50 каруци, покрити с рогозки и с по три коня за всеки, а г-н интернунцият ми зачисли две
от тях. Аз тапицирах една от тях, тъй като възнамерявам не
само да пътувам, но и да спя в нея. Ако изобщо успея да мигна!
За всичко ще осведомявам Ваше превъзходителство, пред което
почтително се покланям.
Белград, 22 юни 1659 г.

62
Разбира се, не става дума за камбанарии, а за минарета, но авторът често отъждестява реалии от християнския свят с тези на мюсюлманите, поради
което и джамиите са наричани „църкви“.
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Писмо 8
До същия

П

рез седемте дена път, които изминахме от Белград дотук,
не ми се случи, нито видях нещо такова, за което да си
струва да съобщя на Ваше превъзходителство. Все пак ще
споделя, че съм в отлично здраве и хващам перото, за да добавя,
че на 23 т.м. следобяд напуснах Белград, пътувайки удобно със
споменатите коли. На разстояние една италианска миля бяхме
конвоирани от многоброен ескадрон турска кавалерия, включваща отбрани конници на везира. Той искаше да ни покаже колко
ловки и изкусни са турците в стрелбата с лък. Пътувахме два
часа по отличен път и останахме да нощуваме в паланка, наречена Изарджик63. Би трябвало да опиша на Ваше превъзходителство тези техни приюти, които наричат „хан“, но предполагам,
че г-н кавалерът Либери ще Ви покаже онази глава64, която му
написах тази вечер, където шеговито му представям фактите.
На 2965 рано сутринта продължихме своето пътуване, а
пред колите вървяха пеша 12 добре въоръжени мъже със свое
знаме. Те трябваше да се сменят от място на място за наша
сигурност. Не могат да получават никакви подаръци, тъй като
агата, който ги съпровожда, е мъж смел, знае как да ги държи
строго и ги командва без проблеми. Така че се надявам да пътуваме спокойно в неговата компания, както и че той ще се отнася
добре с нас. Този ден обядвахме в Колар66 и след равнината, където имаше много тресавища, продължихме пътя, като вечерта
стигнахме в паланката на Алтам паша67.
Исарджик – вероятно става дума за Хисарджик, дн. Гроцка, Р Сърбия.
Става дума за глава от замислена поема, която е приложена по-долу в
писмото до Либери.
65
Трябва да е някаква грешка. Вероятната дата е 24 юни.
66
Колар – дн. с. Колари, Р Сърбия.
67
Паланка на Алтам паша – Хасан паша паланка, дн. гр. Смедеревска паланка.
63
64
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На 25 изминахме 6 часа път до Батиена68, а на следващия ден
още шест часа до Ягодна69. Това са две много хубави села, населени с турци и рашци. Само четири часа вървяхме през равнина
на 27 и по средата на пътя прекосихме голям мост, издигнат от
новия везир над река Морава. Този ден спряхме в Парачим70.
На 28 вървяхме през планини и гори 9 часа и се спряхме да
обядваме в Разня71, а вечерта – в Алексинцик72. Днес пътувахме
осем часа през хълмове по добър път. Стигнахме в град Ниша73,
митрополитско седалище на Сърбия, който сега е много разрушен. Не го опасват градски стени, нито има нещо друго забележително. Цялата наша компания е в отлично здраве. Г-н интернунцият Ви поздравява и аз се присъединявам към него.
Ниша, 29 юни 1659 г.

68
69
70
71
72
73

Батиена – дн. гр. Баточина.
Ягодна – дн. гр. Ягодина, бивше Светозарево.
Парачим – дн. гр. Парачин, Р Сърбия.
Разня – дн. с. Ражан, Р Сърбия.
Алексинцич – дн. гр. Алексинац, Р Сърбия.
Ниша – дн. гр. Ниш, Р Сърбия.
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Писмо 9
До г-н кавалера Пиетро Либери

Д

окато още по Истъра74 плавах,
обещах да Ви пиша подробно
щом водите назад аз оставя.
От голямата болка припадах:
Жилеха страшно комари лицето –
вредители гадни с отрова, без милост.
Други може би ще ми кажат:
„Ни си така зле, че страстта да откаже
да ти щипне на лицето страните“.
Сега след като на брега се спуснах
и седем дена в път щом изминах
на каруца, която ми зачислиха,
пиша Ви, Либери, зографе божествени,
и жаля единствено, че перото ми
като Вашата четка не е тъй възвишено.
С писмо във Виена поклон приемете,
на всички наши приятели разкажете
как Киаромани мъчи се и пише Ви.
Ако във лодката живяхме злочести,
сега на сушата все по-лошо става.
Притупват ни сърцето, слабините
от тръскането на каруци никаквици.
А те на брой са пет десетици –
една от друга все по-разнебитени.
И ако само на една колело да падне,

Истъра – древното име на р. Дунав. В някои географски карти и съчинения от Късното средновековие и Ранното ново време с Истър се означавало горното и средното течение на реката, докато само долното (източно от
Белград) било назовавано Дунав. Киаромани само в този стих назовава Дунав с
античното му име.
74
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ще трябва всички да се спрат и чакат.
И трябва ти търпение безкрайно,
за да изтраеш поправката да стане.
Отново тръгваме. По пътя виждаш само
тук там жени с развети гриви –
коси като перчеми кози, пръснати,
на някои спуснати до земи.
Това държи далече предпазливите,
но гледаш я – с пари тя разполага.
Това наследство явно е получила
от татка си на смъртния му одър.
Жените горди, дръзки са,
подобно на горянки и менади.
Словата им кръчмарски са напразни
пред хората когато се представят
не като уличници, а като жени отбрани.
Нощта в каруцата добре е да прекарам.
Изглеждам като болен на носилка.
„Помилуй, Боже!“ само си повтарям,
така че времето безгрижно да минава
но едва щом очите си затварям,
Настъпва време в път да се отправим.
Не чувам аз тръбата как тръби –
сънят така внезапно ме връхлита.
И спя, щом колелата на колите
се затъркалят и търкалят...
Веднъж така се случи, че коларят,
който ме вози, също се унесе.
Така в селото аз останах сам
и още щях да съм си там,
ако Ага назад не върна своя паж
да ме събуди с глас висок и страшен.
Той много думи каза неразбрани,
а аз треперех сам и плах
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със името Христово на ума си
и тайно сторих кръстен знак.
Но ето този верен паж
със гневен глас повика селяните тук.
Разпореди с тояги да накажат
виновника за нашата забава.
А щом в ръцете им попадна,
те сграбчиха го, биха по петите.
Нещастникът сега лежи – пребит е.
А щом го пуснаха, наум се питах:
„Дали пък турците не бият по петите
онези, що във сън прекарват дните?“
Ето защо ми се изправиха косите –
От говора им нищо не разбирах, треперех,
сам християнин сред турците неверни.
Докато тези мисли ме терзаха,
ето че се завърна кочияша.
Юздите грабна и на път отпраши,
и скоро зърнах пак колите наши.
И интернунция, и цялата му свита –
сърцето вече се успокои в гърдите.
Мнозина слязоха и да ме поздравят се приближиха,
Сякаш от дълъг път се връщах аз честити.
Така денят премина, свечери се,
настъпи време за вечеря сита.
И аз със другите за масата копнеех
да седна, да е сипана храната.
Но те едва сега да готвят се захващат,
а тъй и досега аз не разбирам
реда във Турция и броя на блюдата.
Но с чакане гладът изостря сетивата,
А аз проклинам тези турски нрави
Най-вече липсата на изби по-отбрани.
За кръчма някаква не вижда се ни знак.
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Само страноприемница, която пò прилича
на болница75, където да ти свършат дните.
Това е сграда преголяма, разделена
от други къщи, и от тях се отличава.
Изцяло е от дялан камък изградена.
Отвън изглежда тя като изкусно дело
и паметник, достоен да сведеш ти чело.
И мами ни да я разгледаме по части.
И ето, влизаме във първата ѝ стая,
а тя на мене ми на двор прилича.
Подирих стълба да се изкача догоре,
апартамент да зърна, нависоко и открито.
Но мъничка килия само там видях
във форма на камбанария скрита,
в която мъчно се побира и едно легло.
А на това му викат благородническо ложе
и смятат, че знатта тук да почива може.
Надежда всяка тук оставих да открия
друго, освен покрития с олово покрив
видях освен това, че времето напредва,
тълпа гълчава долу в миг се сурна –
животни, хора в стаята грамадна,
която първо на двор ми заприлича.
Тя трябва да е дълга над сто кани76
и тридесет широка е. Една стеничка
наоколо отделя хора от добитък.
А на хиляда по една рогозка се полага.
И печка има – да си готви всеки сам.
Стената пълна е с пирони
75
В италианския текст се използва думата Ospedale. Получава се игра на
думи, тъй като тя се използва в значение и на болница, и на приют, по-рядко за
странноприемница, а в случая – за „хан“, както по-горе е обяснено в друго писмо
на Киаромани.
76
Кана – стара мярка за дължина с различни стойности. Каната (пръчката), използвана в архитектурата, е дълга 2,234 м.
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и може за удобство всеки там
да окачи наметката, оръжието,
сечивата, които носи, та така че
да са му близко винаги и под ръката.
Такива ми ти обичаи царят във тез земи –
точно срещу вратата са серилниците
под ред предълъг те са разредени.
Така че мирисът зловонен да не ни вреди.
На всеки е поставена чешма преясна,
така че като акаш, сетне зад изплакваш.
От тях поне на чистота се научаваш ти,
не усвоиш ли друго от варварските нрави.
Ще ти е скъпа повече тази наука
ако за теб оръжието първо място взема,
а книгите заемат място по-подире,
та да се бършеш с тях, след като се измиеш.
А тук на пода също са разделени –
колите по средата, а край тях конете,
които тук почиват, после заминават.
„Хан“ името е на езика неразбран,
приют – на нашия тоскански.
По един във всеки град аз виждам.
Изглеждат построени всичките еднакво.
Извън града те май са по-големи,
със повече килии и на повече етажи.
И тук живот предълъг и мир ти пожелавам!

Сборник писма

│

Писмо 10
До г-н Калдана

К

огато пристигам в някой от техните главни градове съм
толкова изморен и раздразнен от горещината, че дори нямам сили да поздравя всичките си приятели, но се надявам,
че те ще ме съжалят и един на друг ще предадат писмата ми,
съгласно онова, което се разбрахме преди заминаването ми. Нека
Ваше господство знае това, затова Ви споделям станалото по
пътя, след като на 30, миналия месец, потеглих от Ниша. Вървяхме 12 часа през стръмни и каменисти планини и пристигнах
много уморен в... паланка77, заобиколена от прекрасни стени,
така че да прилича на добре укрепена крепост, но вътре в нея
има само няколко сламени колиби, в които живеят рашци.
На 1 юли пътувахме 4 часа по планински път, не много добър и стигнахме град Шаркей78, на гръцки наречен Пирот. Той не
е обиколен от градски стени, а жителите му са турци и рашци.
Тук се срещнахме с местните първенци. Тъй като нашият готвач прояви дързост и отговори арогантно на г-н интернунция,
наложи се да го накажат с 200 удара по ходилата. Но този коварен човек, макар и подложен на подобно мъчение, хулеше Бог и за
да се сложи край на това, продължиха да го налагат.
С 2 часа път на 2 [юли] стигнахме в Драгоман, което е
малко селище, населено с рашци. От там вчера пристигнахме в
София, което ще рече десет часа път. Този град е митрополитско седалище на България. Той е много голям. Населен е с турци,
гърци, арменци, дубровничани, евреи, но няма градски стени. Тук
бяхме посрещнати от отряд еничари и от други спахии на коне.
Градът през античността бил наречен така по името на църк77
Името на паланката е изпуснато в текста, но вероятно става дума за
Муса паша паланка, дн. гр. Бела паланка, Р Сърбия.
78
Шехиркьой, дн. гр. Пирот.
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вата, която е извън базара и се нарича „Света София“. Днес е
превърната в джамия от турците, но в нея е запазена една тайна капела (параклис), съхраняваща много мощи на светци. Турците се опитвали по всякакъв начин да проникнат в нея, но винаги
незнайна ръка ги отблъсквала. На християните не се позволява
да влизат там, тъй като постоянно пред нея има пазач, който
твърди, че много пъти чувал гласове да пеят и да звучи музика на
различни инструменти. В околностите селяните, които орат,
откриват голямо количество медали с лика на света Елена, но
това не става всяка година. Тук обичайно отсяда бейлербеят на
Гърция, който сега е при Портата. Всички къщи са от дъски и
глина, а градът е разположен в прекрасна равнина, през която на
един изстрел с лък разстояние протича река Иска79. На един ден
път оттук се намира една превисока планина, наречена планината на Орфей, която турците наричат Рилски, а гърците – Родопе. На върха ѝ се намират седем езера, които са се появили от
седем извора. Те през всеки сезон са заледени, така че ледената
им покривка не може да се разбие нито с боздуган, нито с брадва.
Утре ще продължим пътя си, тъй като днес ще останем
тук, за поправката на колите си, които наистина цяло чудо е, че
още са цели при отвратителните пътища, по които минахме,
още повече, че нито колелата им, нито други части са обковани
с желязо.
Поздравете приятелите от мое име и прочее.
София, 4 юли 1659 г.

79

дия.

Иска – р. Искър. За последващите имена на планини – вж. уводната сту-
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Писмо 11
До г-н Алесандро Дзено80, венециански благородник

З

апазих правото си да пиша на Ваше светлейше господство
едва в този момент, тъй като знаех, че ще попадна в Македония81, родината на един Александър82, също толкова господар на моята воля, колкото другият е бил владетел на тези земи
и всички тези царства. Предполагам, че Ваше светлейше господство вече сте запознат със съдържанието на предишните ми
писма, писани до други мои приятели, които са ги разпространили, както се бяхме уговорили преди моето заминаване. Затова
без да повтарям вече казаното, ще продължа с разказа за моето
пътуване.
На 5 т.м. потеглих от София и след десет83 часа бърз ход
стигнах в Ихтиман, село на турци и рашци, а на 6 [юли] преминахме голяма планина, наречена Железни врата84, на върха на
Алесандро ди Винченцо Дзен (1637 – 1707).
От текста не става ясно дали авторът има предвид византийската
тема Македония, намираща се в Горнотракийската низина или тракийските земи,
присъединени към древното македонско царство от Филип ІІ (359 – 336 пр.н.е.),
баща на Александър Велики (336–323 пр.н.е.), или пък има предвид по-общо историкогеографската област Македония – такава, каквато е представена в географските книги и карти от онова време. По-долу обаче се говори за Филипопол/
Пловдив като за главен град на Македония.
82
Един друг Александър – игра на думи, с която авторът се стреми да поласкае адресата си. Последният, чието име е Александър (на ит. – Алесандро) е
господар на волята на Киаромани, както Александър Македонски бил пълновластен владетел на света.
83
В италианския текст десет е изписано с римско число (Х).
84
голяма планина, наречена Железни врата: Una gran montagna detta di porta
ferrea – за обичая да се назовават близки планински проходи с името Демир Капия (Железни врата) вж. Моллов, Т. Демир капия (Железни врата) – произход и
място в пространствения модел на българския коледен цикъл. – Електронно списание LiterNet, 09.10.2001, № 10 (23), бел. 5. По-подробно за Железни врата/ Траянови врата, както и преглед на по-старите теории и литература у Иванов, Ив.
Т. Къде се е намирал проходът Сидера, западната граница на областта Загоре?
– В: Сборник доклади и научни съобщения от VІІ Национална конференция „От
регионалното към националното – дарителството“, 5 – 6 септ. 2013 г., Полски
Тръмбеш. В. Търново: Абагар, 2014, 221–234.
80
81
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която се виждат руините на голяма арка и село, което се нарича
Каплидервон85. Пристигнахме най-сетне след 12 часа път в Татарпазарджик86, град, който не е опасан от крепостна стена, но
е разположен в приятна равнина и е добре населен от турци, които ни посрещнаха чудесно. Тук бе и един чауш, изпратен от великия везир с цел да ускори нашето пътуване. Този човек ни донесе
писма от императорския резидент87 при Портата, с които ни
известяваше, че Великият господар преминал в Азия и бил един
град, наречен Бурсия88 и че ако г-н интернунцият иска да стигне
там по-бързо, може да остави Константинопол от лявата си
страна и направо да потегли към Галиполи89, а той междувремено щял да ни подготви квартира извън Бурсия, тъй като в този
град смъртността била висока поради чумата. Много се изненадах, че Великият господар се е запътил насреща ѝ [да срещне
чумата], но един турчин ми каза, че когато Бог е отредил смърт
някому, той не може да предотврати неизбежното. Това широко
разпространено мнение кара [турците] да не се страхуват от
болестта, нито от каквото и да било друго. Даже става и така,
че ако се разболеят, колебаят се дали да се лекуват, тъй като им
се струва, че по този начин препятстват Божията воля.
На 7 [юли] изминахме 6 часа в път през равнина преди да
стигнем до главния град на Македония, който е разположен на
приятен хълм, след който е просторна равнина. Тук минава река
Марица, която при влизането си в град Филипополи90 бил построен
от цар Филип, баща на Александър Велики, и се виждат все още
85
Каплидервон < Капълъ Дервент, турското име на прохода Траянови врата, за която се отнася и споменатата арка в руини. Българското име на споменатото под същото име село било Клисура. За него вж. Мутафчиев, П. Старият
друм през „Траянова врата“. София: Придворна печатница, 1937, 58 – 62.
86
Татарпазарджик – дн. гр. Пазарджик.
87
Симон Ренигер фон Ренинген (1620 – 1668) – императорски резидент при
Портата (1649 – 1666).
88
Bursia, в полето с червен молив е написано Brusia – дн. гр. Бурса, Р Турция.
89
Галиполи – дн. гр. Гелиболу, Р Турция.
90
Филипополи – гр. Пловдив. Следващото изречение е неправилно конструирано и в италианския текст. За тази грешна конструкция вж. по-подробно в
уводната студия.
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много добре останки от градските стени, които отчасти са изцяло запазени и красиви, но днес къщите са от дъски и глина „а
ла туркеска“. Въздухът не е много добър. Сигурен белег за това
са многобройните оризища, които тук растат. Съществува мнение, че в тази равнина станала битката между Октавиан и Марк
Антоний срещу Брут и Касий, добри, но злочести защитници на
римската свобода91. В подкрепа на това [гледище] могат да се видят много хълмчета, издигнати от пръст и дело на човешка ръка,
под които, както разправят, били погребани онези, които загинали
[в битката]. Оцелелите им приятели и слуги донесли и напрупали
пръстта тука. И колкото повече били те [приятелите и слугите], толкова по-висока днес изглежда могилата.
Днес спираме тук, за да починат конете, а тази сутрин
агата, нашият водач с чауша-пратеник на великия везир обядваха с нас. Те така се почерпиха и като хора, непили никога вино,
получиха такова винено кръщение, че ако ги бе видял техният
мюфтия, щеше да им наложи обичайното наказание [за подобна простъпка]. Пихме за здравето на онези приятели, които ни
помнят, а Ваше светлейше господство нека ги поздрави всичките, тъй като и те участваха в този банкет.
Сърдечно ръка Ви целувам.
Филипополи, 8 юли 1659 г.

91
Киаромани бърка името на Филипопол с това на гр. Филипи, където през
42 г. пр.н.е. станала споменатата битка. Това е често срещана грешка в пътеписната литература. Вж. Шишманов, Ив. Д. Стари пътувания през България
в посока на римския път от Белград за Цариград. – СбНУ, ІV, 1891, 395–396. Поинтересно е друго. Той дословно повтаря определението за Брут и Касий като
„добри, но злочести защитници на римската свобода“, както и историята с надгробните могили, която следва. Това са дословни калки от „Три книги по турските неща“. Това съчинение, чиято печатна версия е широко разпространена,
било добре познато на пътешествениците от следващите поколения. Вж. Ракова, Сн., Данова, П. Бенедето Рамберти и Даниело Лудовизи – двама венециански
пратеници в Константинопол през 1534 г. Пловдив: Фондация „Българско историческо наследство“, 2016, 139.
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Писмо 12
До Негово превъзходителство г-н граф Рабата

Н

е се съмнявам, че моите приятели са съобщили на Ваше господство [съдържанието на] писмата, които им написах в
София и Филипополи, защото знаят колко много Вие държите на мен, за което нямам никакви заслуги. Знаят също с какво
любопитство очаквате да научите новини от това пътуване.
Но преди да разкажа подробно за Адрианопол92, където се намирам, ще кажа на Ваше превъзходителство, че на 9 т.м. потеглихме от Филипополи и след 6 ч. път стигнахме в Папазли93, малко
село, обитавано от гърци, каквото е и селцето Симисчие94, където след 9 часа път пристигнахме на следващия ден.
На 11 пътувахме осем часа по отличен път и стигнахме
до Арманлия95, селище на турци, в което се намира величествен
хан.
На 12 след 6 часа преход по добър път стигнахме до моста
на Мустафа паша96, който е много хубав и дълъг, с 20 големи каменни арки над река Марица и е място, населено с турци.
Вчера пристигнахме тук, в Адрианопол, в царството на
Тракия, която днес се нарича Романия. Градът е много голям и
при първо влизане се преминава през много дълъг каменен мост,
от двете страни на който има мрамор. От едната му страна
тече река Марица, която е много широка, а от другата – река
Тунз97. Имаш усещането, че едната река върви срещу другата,
92
Името на гр. Одрин, дн. Едирне, Р Турция, се среща в различни версии в
италианския текст, които едва ли е интересно тук да се изписват – те са видни
в италианската версия на писмата. Затова се спирам на формата Адрианопол,
която е свързана с последващата етимология на името – от това на император
Адриан.
93
Папазли – дн. гр. Поповица, Пловдивска обл.
94
Симисчие – дн. с. Клокотница, Хасковска обл.
95
Aрманлия – дн. гр. Харманли.
96
Мост на Мустафа паша – дн. гр. Свиленград.
97
Tунс – р. Тунджа.
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което не е така. Този град бил издигнат от император Адриан98,
поради което мнозина го наричат Адрианопол, но други разправят, че Адриан се влюбил в един младеж, наречен Адриан (който
много млад умрял). Затова императорът разпоредил в негова
чест да се издигне този град, който сега е населен с турци, гърци, арменци, евреи и с малцина католици. Виждат се дюкяни, големи къщи, градини и много стоки. Тук по изключителен начин се
правят жълти и червени кордовани99, изработват се седла, сбруи
и други такъми за коне по-добре, отколкото на което и да е друго място. Правят се игли за шиене, които са толкова добри като
дамаскинските. Местоположението на града е много добро –
издига се в равнина и наблизо има хълмове. Почти всички къщи
(с изключение на църквите, които са превърнати в джамии) са
построени по турски маниер от дъски и глина. Има един прекрасен храм, наречен джамията на султан Амурат100. Този град бил
първата столица на турците в Европа. Сега Великият господар
има тук един прекрасен сарай, издигнат от султан Селин101 и
още един друг, в който се намират младите еничарчета. Много
ханове има в този град. Величествен и голям е онзи, в който сега
сме настанени, в който много време е прекарал като пленник
баило Капело102, който поради настоящата война с венецианциАдриан (76 – 138), римски император (117 – 138).
кордовани – обработени волски и биволски кожи. Думата произхожда от
името на град Кордова в Испания.
100
Джамия на султан Амурат – джамията Мурадие в Одрин била издигната от султан Мурад ІІ вероятно през 1436 г. Тя има твърде обикновена външност, затова прекрасната сграда, за която тук се споменава, най-вероятно е
джамията Селимие.
101
Сараят на султан Селим – вероятно става дума за стария дворец в
Одрин, в близост до който се е намирала джамията на султан Селим ІІ. По-малко вероятно е да става дума за павилиона на същия османски владетел в новия
дворцов комплекс. Вж. Добрева, М. Из „Пътеводител на Одрин“ на Рифат Осман
Тосявизаде (1874 – 1933). – В: Миграции от двете страни на българо-турската
граница – наследства, идентичности, интеркултурни взаимодействия. Конференция. София, 2 – 3 декември 2011. София: ИЕФЕМ–БАН, 2012, 95 – 96.
102
баило Капело – Киаромани греши длъжността, заемана от Джовани Капело, който не е бил баило, а извънреден посланик за договаряне на мир с Портата
(1652 – 1654). Тъй като по това време не се постига мир във Венециано-османската война (1649 – 1669), Капело е задържан в Одрин, а по-късно е в Йедикуле в
98
99
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те се намира в плен в Константинопол. Ние бяхме посрещнати
от много конни ескадрони, както и от пеши отряди. Пристигна
един чауш, пратеник на великия везир, със заповед да ни отведе
в Галиполи, откъдето по-бързо ще стигнем до Бурсия, така че
утре или в други ден ще потеглим на път, а аз Ви поздравявам и
се надявам на благосклонността ва Ваше светлейше превъзходителство.
Адрианопол, 14 юли 1659 г.

Константинопол. По време на задържането му и предвид тежкото положение, в
което се намира венецианската служба в османската столица, той е заместван
от секретаря Джовани Батиста Баларин.
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Писмо 13
До същия

Н

а 16 [юли] потеглихме от Адрианопол и след 8 часа по отвратителен път стигнахме в Узумкюпри103, което ще рече
Дълги мост. Такъв наистина има. Състои се от сто и повече каменни арки и служи само, за да се избегне блатото, което
тук се образува през зимата. Вече сме извън правия път, който
води за Константинопол и в тази част [на страната] няма други
народи освен турците.
На 17 [юли] след тринадесет часа път стигнахме до село
Малгая104, а на следващия ден след осем часа по отвратителен
път стигнахме в село Каван105.
На 19 [юли] пътувахме 6 часа преди да стигнем в Галиполи,
град на брега на морето, в онази теснина, която се нарича Пропонтида106, която разделя Европа от Азия и Архипелага107 от
Черно море, на един ден път от Дарданелите. Тук много добре
ни посрещнаха еничарите. Настаниха ни в много грозен сарай,
съответстващ на облика на целия град, който е слабо населен и
в руини поради честите земетресения, които се усещат. Дори
само преди три дена поддала земята под една джамия, която се
намира недалеч от този сарай.
Имахме и много сложен за решаване случай. Каруцарите,
които от Белград дотук ни возеха, не искат да преминат отвъд морето. Казват, че сме ги наели само до Константинопол.
Агата тръгна със сила да се разправя с тях – прекара конете им
на другия бряг. Но те отчаяно се хвърлиха в морето и казаха, че
Узумкюпри – дн. гр. Узункьопрю, Р Турция.
Mалгая – дн. гр. Малкара, известен на български и като Малград.
105
Каван – вероятно Кавак, т.е. Кавак-кьой, Р Турция.
106
Пропонтида – старогръцкото име на Мраморно море. Под „теснина,
която се нарича Пропонтида“ Киаромани очевидно разбира северната част на
Галиполския полуостров между градовете Гелиболу и Чардак Лапсеки.
107
Архипелага – италианското име на Егейско море.
103
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при никакви условия няма да дойдат с нас. Дори с камъни в ръце
заплашваха да убият агата, преди да се удавят. Тук няма откъде
да се наемат нито каруци, нито коне, така че за да ги принуди да
му се подчинят, агата им обеща по 40 талера на всеки до Бурсия.
Повечето от тях заявиха, че са съгласни да дойдат, макар че
вероятно ще останат измамени. Малцина от тях се спасиха с
бягство, така че възникна неудобството да се сместим по повече хора в каруците. Във всеки случай днес потегляме.
Ще напуснем Европа, а аз си запазвам правото да пиша поподробно на Ваше превъзходителство от Азия. Надявам се да
продължите да храните добри чувства към мен и Ви поднасям
смирения си поклон.
Галиполи, 20 юли 1659 г.
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Писмо 14
До същия

Н

а една лодка пеота108 с подсилена конструкция прекосихме
Пропонтида и спряхме в Цардак109, разположен срещу Галиполи. Спряхме, за да се договорим с тези хора как да успеем
да издържим до Бурсия, след като този път не се използва и е
лишен от всякакви удобства.
На 22 текущия месец потеглихме от споменатото място с
решението да пътуваме през деня, а не през нощта, както винаги бяхме правили от Белград дотук предвид горещината, защото освен че пътищата са лоши и неизползвани, те са също така
опасни заради разбойниците. Та, значи, в продължение на 8 часа
обикаляхме край морския бряг, а през планини и сипеи вечерта
пристигнахме в Джиереджи110, малко село, пълно с чинари и камили. Предупредиха ни, че пътят на 23 ще е отвратителен. Това
бе твърде меко казано, защото десет часа пътувахме през много
стръмни и високи планини. Преминахме с каруците през такива
високи стръмнини, които и коза не може да прескочи, а ако кола
дадеше назад или пък кон паднеше, всички щяхме да се сурнем в
пропастта. Но с Божията помощ стигнахме в село Пекмозде111,
населено както и предишните с турци.
На 24 с 4 часа ход и по добър път до Теметука112, а на 25 заобикаляхме по морския бряг 15 часа преди да стигнем в Песердже113, където заради умората почивахме през следващия ден чaк

108
Неголям платноход, използван за пътувания на недалечни разстояния
предимно във венецианското корабоплаване (в Адриатическо море, по течението
на река По и др.).
109
Цардак – дн. гр. Чардак Лапсеки, Р Турция.
110
Джиереджи – с. Гюреджи, окръг Лапсеки.
111
Пекмозде – с. Пекмезли, окръг Бига.
112
Теметука – Диметока, дн. гр. Гюмюшчай, окръг Бига.
113
Песердже – вероятно от Панормо, дн. гр. Бандърма.
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до залез слънце. Сетне след още 15 часа марш стигнахме на 27 в
Муалиц114, което също е село.
На 28 имахме още 16 часа път преди да стигнем в Тахта115
ли , което е малко село и където се срещнахме с императорския резидент, който вече бе пристигнал, за да ни пресрещне.
Там останахме и на следващия ден, за да уговорим влизането в
Бурсия.
То стана на 30 юли след 3 часа път. Бяхме посрещнати от
60 конни чауши с огромни чалми. Водеше ги лично техният ага
паша, който ни придружи чак до хана, където щяхме да отседнем. Веднага щом малко си отдъхна, по-долу ще опиша местоположението и всичко, което се отнася до този град.
Тази провинция в древността се е наричала Витиния116, а
днес името ѝ e Натолия или Мала Азия, както и да изберат да я
наричат117. Градът е разположен в гънка на планината Олимп118.
Голям е колкото Прага, а през него протича малка река, спускаща
се там от същата планина, от чиито води се ползват местните
хора. Равнината или по-скоро долината е широка и дълга една
левга, овенчана околовръст с превисоки планински върхове, които в сравнение с Олимп обаче са като хълмове. На най-високото
място на града се намира сараят на Великия господар, където
понастоящем живее султанката-майка и останалите султанки.
Жителите са турци, гърци, арменци и евреи. Градът не е обиколен от стени. Има прекрасни джамии и приюти, които, както
вече се каза, се наричат „хан“. Има градини, в които растат ки-

Муалиц – Михалич, дн. гр. Караджабей, област Бурса.
Тахтали – с. Тахталъ, област Бурса.
116
Витиния – древно царство, а по времето на Римската империя – найсевероизточната провинция на Мала Азия (Анатолия).
117
Натолия, или Мала Азия, както и да изберат да я наричат – Очевидно
Киаромани не познава добре географията на Мала Азия, след като отъждествява
само една римската провинция (Витиния) с цяла Анатолия. Вярно е твърдението
му, че Мала Азия и Анатолия са тъждествени. Наименованието Натолия вм. Анатолия е било широко използвано по онова време за означаване на Анадола.
118
Олимп – планината се наричала също Мизийски Олимп, дн. Улудаг, Р Турция.
114
115
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париси, а останалото са къщи от дъски и глина, чиито покриви
са покрити с турски керемиди, но вътре са с красиви тавани.
Бурсия трябва да наброява към 40 хиляди души, но чумата
така върлува, че на ден измират към 300. Тук вали дъжд само
през зимата, никога не пада сняг, а мъглата почти постоянно се
стеле. Въздухът е отвратителен. Не се вижда човек със здрав
тен на лицето. Това става и с приходящите в града, които, щом
пристигнат, веднага чувстват слабост. Това в най-голяма степен изпитвахме и ние, както и дворът на Великия господар. Тук
се яде само овнешко, а както хлябът, така и виното са отвратителни, така че в тези горещи летни дни се боим да не измрем
всички. Това е първият град, в който османците са наложили
своята вяра119, а сегашният велик господар Маомет120 пристигнал тук, за да накаже в цяла Азия онези, които миналата година
се разбунтували с пашата на Алепо121 срещу Негово Височество.
Не минава и ден без великият везир да разпореди да бъдат отсечени 50 или 60 глави, а труповете се оставят на улицата, за
да всяват повече ужас. Освен това тук донасят всички глави,
отсечени в провинциите, а понякога на площада се вижда да се
струпва планина от отрязани глави.
Войската, с която е тук Великият господар, се състои от
еничари и спахии и вероятно възлиза на около 12 хиляди души, които са разположени на стан заедно с останалата част на Двора
в тази равнина, така че навсякъде и общо трябва да възлизат
на повече от 30 хиляди. Понякога султанът идва инкогнито в
града, придружен от 200 души, за да посети майка си и другите
жени. Всъщност, макар всеки да го познава, необходимо е да му
119
Има се предвид властта на османците. Бруса, превзета на 6 април 1326
г. от османския владетел Орхан Гази (ум. 1362 г.), била първата столица на Османския емират.
120
Maомет – Мехмед ІV. Това е първото споменаване на името на царуващия владетел. По-нататък при срещата на Киаромани със султана той е назован
Мехемет.
121
Aлепо – дн. гр. Халеб, Р Сирия. Споменатият паша е Абаза Кара Хасан,
управител на Алепо, с когото Кьопрюлю Мехмед паша жестоко се разправя. Вж.
Мантран. История на Османската империя, с. 255 и сл.
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обръща гръб, защото само ако го погледне, това ще му коства
главата. А екзекуцията не закъснява, тъй като палачът върви
винаги редом [със султана], тъй като сред тях [турците] този
занаят не се смята за позорен. Дори, напротив, смята се, че онези, които умират по заповед на султана, незабавно отиват на
небето.
Утре ще имаме аудиенция при великия везир, която обстойно ще опиша на Ваше превъзходителство, оставайки искрено
[Ваш слуга].
Бурсия, 2 август 1659 г.

Сборник писма

│

Писмо 15
До същия

Т

ъй като великият везир пристигна в града, за да даде аудиенция на г-н интернунция, нямах възможност да разгледам
великолепието на стана и на Портата. Това не ме спира да
кажа на Ваше превъзходителство онова, което се случи. Изложението от името на императора бе, mutatis mutandis122, подобно
на онова, сторено пред пашата на Буда край Белград, а великият
везир с много спокойно лице показа задоволство и изрази радост,
че императорът, нашият премилостив господар, се е възкачил
на трона на своите предшественици. После разпореди да донесат на всеки от нас по чаша с гореща напитка, леко горчива,
която те наричат кафе, а после по един голям съд с леден шербет. Най-сетне разпореди да покрият главите ни с един голям
пешкир, под който неговите пажове ни поднесоха кадилница с
огън и амбра в нея, за да ни парфюмират. След това пък един
друг паж ни даде необходимото, за да си измием ръцете.
Водиха се разговори на общи теми. Великият везир попита как е минал пътят, харесваме ли страната и други подобни.
Накрая разпореди да дадат на всеки по един кафтан. Носенето
на тази дреха се смята за голяма чест, както вече споменах на
Ваше превъзходителство. Шестнадесет бяха онези, на които
бе оказана тази чест, а тези дрехи трябва да струват по 150 и
200 талера, но ако някой пожелае да ги продаде, едва ли ще изкара
и 30, тъй като те не се носят никъде другаде извън Дивана. Г-н
интернунцият пък подари на везира прекрасни сребърни фруктиери с плодове, часовници и други сребърни предмети.
Този мъж [великият везир] на възраст е около 70-годишен,
със здрав и весел вид, макар да му се виждат само два зъба, стърчащи като на глиган. Той е любезен в преговорите, упорит в от122

mutatis mutandis (лат.) – „с необходимите промени“.
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стояването на решенията си, отдаден на жестокости, много
обичан от султана и от неговата майка. Управлява добре империята. Той вече е в третата година на своя везират и много
сурово наказва големците, за което свидетелстват 31 глави на
паши, отсечени при Алепо. В гвардията му има много албанци,
тъй като и той самият е такъв. Бил е християнин, но макар
да се е отрекъл от вярата, не мрази християните. Това е, което засега мога да кажа на Ваше превъзходителство, пред което
смирено се прекланям.
Бурсия, 7 август 1659 г.
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Писмо 16
До същия

П

рез изминалите 3 дена ме измъчва такава дизентерия, че
ако не беше кораловият прах от лабораторията на Великия
херцог123 да ме вдигне на крака, много се съмнявам, че щях
да мога да поднеса смирен поклон на Ваше превъзходителство.
Но, слава Богу, вече се чувствам добре, макар и отпаднал, достатъчно добре, че вчера заедно с другите отидох на аудиенция
при Великия господар. И тъй като това е едно много любопитно
събитие, необходимо е доста подробно да Ви го разкажа.
Потеглихме преди зазоряване от хана, придружени от резидента и императорския преводач, тържествено съпроводени
от конен отряд от 100 чауши, с представително облекло и с
огромни чалми на главата. Веднага щом напуснахме града, пред
нас се откри друг „град“, образуван от шатрите на войската.
След като яздихме около час през стана, слязохме от конете
пред шатрата на дефтердар пашата, за да уведомят своевременно великия везир за нашето пристигане. Слугите му ни поднесоха кафе и шербет с обичайните церемонии, за които вече
споменах по време на аудиенцията при великия везир. След като
пак се качихме на конете, стигнаме еничарската войска, която
беше строена по отряди, така че се образуваше голяма площадка, в центъра на която бе разположена шатрата на везирите,
което ще рече Дивана, т.е. залата на Държавния съвет, в коя-

123
Лабораторията на Великия херцог – Семейство Медичи проявявало голям интерес към алхимията още от времето на херцог Козимо І (1512 – 1574),
при когото била основана лаборатория, първоначално намираща се в Палацо Векио. Там се приготвяли и различни отвари, прахове (сред които гореспоменатият
коралов прах срещу разстройство) и др., раздавани безплатно и на бедните, така
че заведението представлявало нещо като държавна аптека. Вж. Conticelli, V.
L’alchimia e le arti. La fonderia degli Uffizi da laboratorio a stanza delle meraviglie.
Firenze: Sillabe, 2012.
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то седеше Измаел везир124, мъж с прекрасен външен вид, но без
особени дарования. Този допреди две години бил прост чауш, но
благодарение на това, че бил сънародник и приятел на великия
везир, се издигнал на този пост. Освен това води за жена една
от сестрите на Великия господар, така че ако почине Азем125,
е на една ръка разстояние от великия везират. До него седи везирът Джозефо126, а от лявата му страна, която за тях е попочетната, седят двамата кадъаскери127, т.е. военни съдии.
Това са много уважавани, учени и достойни мъже, които не се
обличат разкошно, но носят огромни чалми, стъпаловидни и прищипани като секциите на пъпеш, толкова високи, че човек се
чуди как се крепят на главите им. На друго място седи дефтердарят, т.е. съкровищникът, а около тази величествена шатра
са строени множество чауши и бостанджии. Еничарите, чийто
строй фланкира площадката, са 6 хиляди. В началото на строя
им се вижда нещо като голям замък, окръжен от величествена
стена с бойници. Всичко това е от плат, боядисан в зелено. В
рамките на това ограждение са шатрите на Великия господар.
Край портата на този сарай стоят 40 капиджибани128, облечени
в кафтани, подплатени с хермелин и огромни чалми, които представляват величествена гледка, каквато ако човек не е видял,
124
Измаил везир – родом от Босна. През 1658 – 1659 г. е инспектор в Анадола по нареждане на Кьопрюлю Мехмед паша. Женен за Хатидже султан. Покъсно е валия на Буда и Босна. Умира в Ерзерум през 1666 г. Вж. Mehmed Süreyya,
Sicill-i Osmanî, 3. [Haz. Nuri Aubayar –Seyit Ali Kahraman.] Istanbul 1996, s. 832.
125
Азем везир, т.е. великия везир Кьопрюлю Мехмед паша.
126
Везир Джозефо, по-долу и като Йозефо – Вероятно става дума за Юсуф
паша, везир от 1652 г., когато се жени за вдовицата на Кенан паша, валия на Темешвар (1606–1667), починал през 1670 г. По същото време живее и негов съименник – Юсуф паша, бейлербей на Дамаск от 1646 г. и на Алжир от 1647 г., който
умира в Йерусалим през 1664 г. Струва ми се по-слабо вероятно в този случай да
става дума за втория. Вж. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, 5. [Haz. Nuri Aubayar
– Seyit Ali Kahraman.] Istanbul 1996, s. 1695.
127
Службите при Портата в Османската армия и двора на султана тук
не се обясняват, тъй като авторът по-скоро предава правилно техните наименования. Бележките към тях са само в случаите, при които поради голямата
фонетична деформация или неправилните преписи на копистите, тези думи не
могат да се разберат.
128
Капиджибашии.
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не може да си представи. От дясната страна бяха 40 арабски
коня на султана, царствено обмундирани, тъй като всичките им
сбруи и други покривала блестяха от диаманти, смарагди, перли,
рубини и други скъпоценни камъни, каквито там с голямо разточителство бяха поставени. По средата на тази голяма площадка бяха побити 6 големи кола, които крепяха тентата, под
която се бяха разположили свирачите на литаври, свирки, тръби
и другите военни инструменти на Великия господар.
Сега, след като описах мястото, ще кажа на Ваше превъзходителство, че след като стигнахме до шатрата на везирите,
донесоха две столчета, покрити с червен плат, където седнаха г-н интернунцият и резидентът, а всички ние останахме
на крак, пазейки пълно мълчание, което се смята за извънредно
необходимо в този двор, където всичко се разбира само с жестове. Никой от пашите не говореше, а всички чакаха великия
везир да дойде и да ни приеме. Пристигна чауш пашата, мъж с
величествен вид, който се поклони на везирите, след което постави длан под ръката на Измаел, който пък стана на крака и
вървейки напред чауш пашата, той го последва без да се знае
къде отива. Когато се върна, цветът на лицето му бе напълно
променен. Любопитството ме подтикна да попитам преводача
каква е причината за тази промяна. Той отговори, че когато пашите биват извиквани от султана или от великия везир, винаги
подозират, че ще изгубят живота си, предвид че това често се
е случвало. Но да се върнем към настоящето. Ще кажа на Ваше
превъзходителство, че когато в шатрата везирът Измаел за
първи път отвори уста, то бе, за да каже на г-н интернунция
чрез посредничеството на преводача Паниото129, че тъй като
великият везир внезапно заболял и му е невъзможно да дойде да
го посрещне, той му наредил да съпроводи при султана негово
превъзходителство [интернунция] тогава, когато намери за необходимо.
129

1674 г.).

Паниото – великият драгоман при Портата Панайотис Никусиос (п.
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В този миг се дочу голям тропот, сякаш хиляди коне препускаха. Когато погледнахме да видим какво става, видяхме, че
еничарите отиват да обядват. Обядът им се състои от супа с
ориз, хляб, вода и малко месо, тъй като турците много скромно се хранят, най-вече войниците. При двора всичко се върши
тичешком и на който му липсва ловкост, се движи не в крак с
обичайното, по което се познава подговеността и почтителността на всеки.
По-късно в нашата шатра влязоха неколцина, носещи големи сребърни синии130, които те използват като маси и след като
ги поставиха върху столче, образуваха така 4 маси. На първата
седеше везирът Измаел с г-н интернунция и г-н резидента. На
втората – дефтердарят, другият другар на г-н интернунция
и аз. На третата – везирът Йозефо с капелана и преводача, а
на четвъртата седяха сами двамата кадъаскери. Останалата
част от нашата група се хранеше в други шатри, тъй като не
им разрешиха изобщо да стъпят в шатрата, в която се намираше Диванът.
Започнаха да носят блюдата, които бяха еднакви и за четирите маси. Едва що поднесено едно блюдо, вдигаха го и донасяха друго, а самото блюдо се задържаше на масата колкото
да кажеш по едно „Отче наш” и една „Аве Мария”131. На всеки
дадоха само по една дървена лъжица, тъй като ножове, вилици
и салфетки са забранени. Вярно е обаче, че ястията са толкова
добре приготвени и поднесени (за онзи, който обича сладко), че
човек не може да желае повече. Осемдесет плата бяха сервирани
на масата, а всички те [съдините] бяха изработени от една ки-

За означаване на синията на италиански е използвана думата тиган.
Иска да каже, че много кратко време оставят платата, за да се обслужи спокойно човек.
130
131
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тайска пръст132, наречена Мертебон133, която има свойството
да отнема отровата от храната, ако такава има в нея. Всяка
съдина се оценява на 100 талера. Щях да бъда предоволен от
тяхното обслужване, ако ми бяха дали нещо за пиене, но трябваше дълго да чакам. Едва в края на обяда се появиха големи чаши
с шербет. Успях да утоля жаждата си, като изпих на един дъх
чашата си за голямо удивление от турците, които се хранят
малко и пият още по-малко. После подадоха вода, за да си измием
ръцете и се появи чауш пашата, който отново подложи длан под
ръката на везира Измаел, за да го отведе при Великия господар,
който му разпореди да доведе г-н интернунция. Така че и ние
под водачеството на чауш пашата се отправихме да отдадем
почит на Портата, както и на везирите и на капиджибашиите.
След като влязохме в малка палатка, която се намираше наблизо, бяхме облечени в обичайните кафтани. Същото сториха и
с двамата посланици на Мингуолия134, дошли тук, за да оставят
в дан на Великия господар своите синове. Но тъй като те са
му подвластни, на тях не се оказва голямо уважение, още повече че не са от турската вяра, а са грузинци, което ще рече, че
също са християни135. Дрехите им са като тези, които се носят
в Персия. Боядисват брадите си със сок от някаква трева, така
132
terra di China – изразът може да се преведе по два начина: „бяха от
един китайски град/ бяха изработени от една китайска пръст“ поради многозначността на думата terra. Все пак се спрях на значението „пръст“, поради последващото твърдение, че съдовете имали свойството да отнемат отровата от
храната.
133
Матабан е правилната форма на тази дума. Става дума за ориенталското название на вид китайски порцелан със зелено-сива глазура, известен на
Запад под името „селадон“. Що се отнася до твърдението, че тези съдове отнемали отровата, която евентуално била пусната в храната, то вероятно става
дума за някакво смесване на названия. Матабан означава както име на порцелан,
така и име на известно бирманско пристанище (дн. Моутама, Мианмар), дебуше
на всякакви далекоизточни стоки за европейския пазар, сред които и т.нар. „лака
от Матабан“, използвана във фармацевтиката като противоотрова. Вж. Acosta,
C. Trattato di Christoforo Acosta Africanо, medico e chirurgo, Della Historia, natura &
virtù delle droghe medicinali, & altri semplici rarissimi, che vengono portati dalle Indie
Orientali. In Venetia: Presso a Francesco Ziletti, 1585, p. 93.
134
Mингрелия.
135
Грузинците и мингрелите са православни християни.
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че да са червени. Носят косите си от всяка страна на ушите,
бръснат се отпред и отзад. Продават децата си, а тъй като
в тази страна няма пари, разменят една вещ за друга. Приближихме се до портата, където бяха капиджибашиите, двама, от
които прихванаха под мишниците г-н интернунция и тичайки
го завлякоха при Великия господар, като го накараха да коленичи
и да сведе глава чак до земята. И отново, тичайки го отведоха
назад, на 50 крачки и го оставиха облегнат на едната стена на
шатрата, докато г-н резидентът, преводачът, аз и вторият
другар на г-н интернунция не направихме същото.
Що се отнася до моя милост, ще разкажа онова, което видях. След като двамата капиджибашии ме хванаха под мишниците при входа на портата, преминах през малък площад, където
се намираха няколко евнуси, срещу които имаше голямо струпване на шатри. В началото [на редицата] се виждаше седнал на
ръба на легло Великият господар, облечен в дреха от бял брокат,
с червен кафтан, а на главата му имаше огромна чалма, която
малко се различаваше от тази на чаушите, с две пера от жерав,
които означават победа. В знак на милост той раздава подобни
на пашите, когато се връщат от битка. От лявата страна на
чалмата се виждаше полумесец от диаманти, в средата на които
бе разположен смарагд с големината на юмрук. Когато ме завлякоха на разстояние 20 стъпки от Великия господар, коленичих.
Капиджибашиите ме хванаха за врата и принудиха да докосна с
глава земята. След което ме изправиха и бързо-бързо ме отведоха назад. Тези хора от умора пръхтяха като биволи, а след като
излязох от царското ограждение, изчаках г-н интернунция, който заедно с г-н резидента и преводача излагаше съдържанието
на пратеничеството, за което вече писах.
На това изложение везирът Измаел много любезно отговори от името на Негово Височество136.

136
Негово Височество – има се предвид султан Мехмед ІV, тъй като титулуването „Величество“ е запазено за германския император.
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Този император [Мехмед ІV] е 19-годишен, нарича се Мехемет, с неособено жизнен тен на лицето, по-скоро мургав, с
добър ръст, издължено лице, големи и меланхолични очи, с крив
врат, така че главата му стои малко наляво. Причина за това,
както разправят, била една фистула, каквато като малък имал
край окото, както и сега личи по белега. По природа е жесток
и живее по следния начин. Сутрин става един час преди изгрев
слънце и след като каже една кратка молитва, отива в Дивана,
където везирите много преди това са се събрали. На връщане
закусва, а след това се съблича и поспива още един час. След това
отново се облича и отива да посети майка си или великия везир,
които много обича и уважава. След това обядва, а през останалата част от деня хвърля късо копие, стреля с късо копие137 или
язди навън, или се развлича в сарая на султанките, които много
не уважава, но които му служат за удовлетворяване на безмерната му чувственост. Когато излиза навън, прави го инкогнито,
тъй като не иска да го наблюдават, не иска да чува крясъци, не
обича тютюневия дим и изобщо не обича да вижда неща, които
не му харесват, като всички тези опущения се наказват с отсичане на глава. Това незабавно извършва палачът. [Султанът]
с удоволствие наблюдава онези, които стрелят с пушка или се
упражняват във военното дело, като е оставил цялото управление в ръцете на великия везир, който е вежлив човек, но от
когото всички се страхуват.
След като г-н интернунцият излезе от заграждението, изминахме пеша голямата площадка, образувана от строя на еничарите и най-сетне яхнахме конете и се завърнахме в Бурсия в
обичайното ни обиталище – мръсния хан.
Ако това писмо се стори много дълго на Ваше превъзходителство, може да го прочетете на части, тъй като сега се
заемам подробно да Ви осведомя за службите и за лицата в сарая – само толкова, колкото през краткия си престой успях да
137

хвърля късо копие, стреля с късо копие – така е в текста.
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видя. Най-напред ще говоря за онези, които обичайно се намират
в непосредствена близост с Великия господар. Такъв е хазнадар пашата, т.е. началникът на съкровищниците, който винаги носи със себе си голямо количество пари, за да го дарува на
онези, които заради добрите си постъпки са заслужили този дар
от Великия господар. След това са 6 младежи, които винаги са
в покоите. Единият се нарича кюхтер138, т.е. който носи обувките, другият – силяхдар, който носи лъка и стрелите, другият – чохадар, който носи дрехите, другият – шараптар, който
носи вода за ръцете, другият – искемлиджия, който носи стола,
и шестият – одабашия, който е началникът на стаята. След
това идва капъагаси – евнух, който е началник при портата и е
много уважаван от тях. Има и килерджибашия – евнух, който е
началник по заетите с продоволствието и сарайдарбашия – евнух, който трябва да пази сарая, когато Господарят отсъства
и на когото са подчинени 12 евнуси. Освен тях в сарая има около
500 младежи на възраст от 8 до 20 години, които се обучават на
различни изкуства, съобразно заложбите си. Те биват обличани
от Господаря кой в коприна, кой в платно без каквато и да било
ливрея, с качулка на главата. Всеки от тях, когато излиза навън,
носи ятаган и лък. На всеки десет от тях се пада по един пазач,
наречен капъоглан, и всеки един от тях има по едно малко дюшече, в което спи увит, така че един с друг да не се докосват. Спят
заедно в зала, пълна със светлина, голяма и просторна, а техните евнуси спят сред тях. Хранят се извънредно оскъдно и са
строго наказвани когато не служат с изящество. Когато напуснат тази служба, издигат ги до една от шестте гореспоменати
служби или ги ангажират във военното дело съобразно с техните умения. Освен това има 60 градинари, наречени бостанджии.
Тяхната задача е не да засаждат градината, а да я охраняват, а

138
Chiuchter – кюхтер, вероятно папукчия. Изписано по същия начин и у
Рамберти. Ракова, Данова, Бенедето Рамберти и Даниело Лудовизи, с. 151. Пак
там (301 – 308) вж. Азбучник на турските термини, изготвен от Сн. Ракова.
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също така и да гребат, когато Великият господар се отправи на
морска разходка.
Дрехите им са подобни на тези на еничарите с изключение
на баретата, която е бяла и дълга с конусовидна форма и без
крило. Не носят брада дотогава, докато не бъдат издигнати до
службата на еничари. Те имат своя бостанджибашия, която е
една от главните служби в двора, нещо повече – само на него
[бостанджибашията] и на великия везир е разрешено да говорят
в сарая. Имат си свой протоджеро139, което ще рече началник
на всеки десетина, имат и бюлюкбашии, които са като нашите
капрали. Има и двама ахчибашии, т.е. началници на готвачите,
а те имат 300 подчинени. Няма да говоря за други служби, тъй
като аз дори не мога да ги изрека, но те добре могат да бъдат
разбрани от онзи, който познава хората, храненици на сарая.
Има трима капиджии, т.е. капитани при вратите, пред които те стоят на пост денем и нощем. Освен това Великият
господар разполага с голям брой капиджибашии, което ще рече
камерхери, но те не се хранят и не спят всички при двора. Само
в един обор се държат 200 коня на лично разположение на султана със 100 души, отговорни за тяхната подръжка.
Ще кажа сега на Ваше превъзходителство какви са политическите и военните служби. На първо място стои великият
везир, който е също такъв абсолютен господар, какъвто е и султанът. При Портата обичайно седят 4 паша везири, които са
нещо като държавни съветници и получават заплата от 24 хиляди дуката годишно и до към 18 хиляди от регалии140. Тези паши
се обличат и живеят превъзходно, а разкошът, който демонстрират, се изразява в коне и роби. Броят на робите на великия
везир напоследък възлиза на 3 хиляди души.

Protogero – лейтенант на градинарите в двореца, тук преведено от Киаромани като десетник.
140
Регалии – монопол на владетеля върху правото на ползване на мостове, солници, пътища и други. В случая се има предвид предоставяне на държавни
доходи и имоти.
139
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После идва мюфтията, т.е. религиозният началник, който
се меси единствено в делата, засягащи тяхната религия и вяра.
Задълженията му са такива, каквито в древни времена е имал
нашият папа. След това идват двама кадъаскери, което ще рече
доктори по религиозно право във войската, единият за Гърция, а
другият – за Натолия. Тяхната служба е много достойна. Седят
при Портата и предшестват паша везирите, макар последните
да са по-уважавани. Двама дефтердари, което ще рече управители на царските приходи. Освен това има множество писари,
секретари, лица, които теглят асприте, онези, които получават
приходите, така че ако се иска описание на всички служби, перото ми ще се похаби. Службата на нишанджибашията е нещо
като тази на нашия велик канцлер. При Портата той седи след
бейлербейовете, които са двама, т.е. на Гърция и на Натолия, на
които „кралства“ може да се каже, че са нещо като вицекрале.
Осемдесет мютеферика, които са опитните воини на Великия
господар и не припознават друг началник освен него. Те се издигат до службата на ага, т.е. на капитани. Освен това тук е и
чаушбашията, т.е. началникът на сержантите във войската. В
него всички имат такова доверие, че когато Великият господар
го изпрати при някой паша, санджакбей или кадия със заповед да
се отсече нечия глава, заповедта се изпълнява безпрекословно,
без от него да изискват писмо или някаква писмена заповед, сякаш лично Господарят се разпорежда. Има подчинени 200 чауши
и е глава на всички други, които са разпределени във всяка провинция.
След него идва агабашията на еничарите. Това е служба, която е сред даващите най-голяма власт при османския император,
защото при него постоянно се намират 12 хиляди еничари, найхубавите мъже и най-опитните воини на султана. Еничарите
получават от три до 12 аспри на ден съобразно своите заслуги.
На всеки десет от тях се пада по един одабашия, което ще рече
капрал. На всеки сто се пада по един бюлюкбашия, т.е. капитан,
който носи огромно перо, за което вече споменах в предишни
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писма. Те яздят на кон, но еничарите всички са пеши войници,
въоръжени с рапира и мускет по време на военните кампании, а
в града ходят въоръжени само с голяма тояга. Веднъж в годината получават от Великия господар разноцветни дрехи от много
добро платно. За ежедневната си издръжка всеки от тях дава
[пари], а имат и продоволственик, и готвач, който им приготвя
каквото им е необходимо [за ядене]. Онези, които получават пониска заплата от другите, прислужват по задължение на онези,
които имат по-високо възнаграждение. Когато се отправят на
военен поход, на всеки сто се пада по една шатра. На всеки трима се пада по един кон, който носи багажа им. Когато остареят
и вече са негодни за военна служба, ги изпращат като пазачи на
корабите. Постъпват в сарая като деца и по-голямата част от
тях са синове на християни, които по-късно карат да се отрекат от бащината вяра. Избират ги да са здрави и пъргави, ловки
и смели, но най-вече после ги обучават и то при много сурова
дисциплина. Именно в този корпус почива силата и здравината
на империята, тъй като те живеят и се упражняват в бойни
умения винаги заедно и по приятелски, така че от множество
индивиди се превръщат в едно единно тяло141. Ако се случи да
не си получат заплатите или са недоволни от друго, вдигат се
на бунт и искат от Великия господар главата на онзи, който
ги е обидил. В повечето случаи се налага тази глава да падне. В
знак на гняв и бунт обръщат с дъното нагоре съда, в който е
приготвена храната им, понякога затварят вратите на казармата. Има много такива примери, а последният е от времето
на императора, баща на сегашния владетел142. От еничарите се
отделят 170 солаки, които са лакеите на Великия господар. Те
вървят край него и държат ръка върху коня му, и му проправят
път всеки път, когато той излиза навън. Двамата солакбашии,
Става дума за игра на думи, тъй като corpus (лат.), corpo (ит.) означава
и военен корпус, и тяло.
142
Според това общо сведение трябва да става дума за еничарския бунт
от 1648 г., станал причина за свалянето и екзекуцията на султан Ибрахим (8
август с.г.). Вж. Мантран. История на Османската империя, 151 сл.
141
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които са началниците на гореспоменатите, са подчинени на агата на еничарите.
Има 3 хиляди спахиоглани, т.е. млади конници, а те имат
5 или 6 хиляди роби също на коне, които винаги придружават
Великия господар във военните кампании, като жилищата им са
разположени от дясната му страна. Тези са били възпитавани
по-рано в сарая, като по-горе споменах. Освен това има 3 хиляди силяхдари. Те също са конници и се набират от същото военно училище и от спахийската войска. Между тях и горните
няма голяма разлика, освен това, че първите яздят от дясната страна на Великия господар, а вторите – от лявата. Освен
това има двама глосаджибашии143, т.е. началници на войниците.
Улюфеджии – така се наричат и на брой са 2 хиляди144. Двама
брахорбашии145, т.е. майстори при оборите. Голям брой сарачи,
които поправят юзди, седла; чеиз – коняри, казмандак146, които
се грижат за мулетата; деведжии, които се грижат за камилите и множество други, които получават заплати и се хранят
в сарая. Четиридесет пейки, които са пеши куриери, на които
от малки са извадили далакът. Подбраните лично за Великия господар коне на брой са около 4 хиляди. Яздят ги момчетата от
сарая и евнусите. Много са службите, свързани с лова, които не
зная, нито искам да описвам, като пропускам и тези, свързани с
топчиите, техните началници, с тръбачите, с коларите и много други. Ще кажа още само, че към този голям брой хора ще
трябва да се добави и този на жените. Тъй като Великият господар е дошъл тук, в Бурсия, без особена подготовка, тук са 500
от жените, но ми казват, че в Константинопол има още много,
безброй, сред които са старите султанки и техните придворни
дами. По-голямата част от тях са взети [в харема] като малки
143
Glosagibassi – неуст. На това място у Рамберти са посочени „Двама аги
на гарипогланите“. Вж. Ракова, Данова. Бенедето Рамберти и Даниело Лудовизи,
161.
144
Става дума за двамата улюфеджибашии.
145
Bracorbassi – мирахорбашия.
146
Cosmandak < karamandar (?), мулетари.
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от областите на Русия или от островите на Архипелага, като
се съблюдава следното – те да имат добър нрав. Възпитават ги,
учат ги да бродират, всяка от тях има своята ежедневна плата. Ако някоя от тях се хареса на Великия господар, той прави
с нея каквото желае. След като си легне с нея, подарява ѝ една
златна качулка и десет хиляди аспри, като разпорежда тя да има
отделна стая от другите, като обичайно увеличава отредената ѝ плата. Жените са пазени от черните евнуси, които могат
спокойно да се разхождат из целия сарай, което не е позволено на
останалите пазачи, които им помагат.
Мога да разкажа на Ваше превъзходителство още доста
подробности по тази, както и по други теми, но тъй като си
давам сметка, че вече доста Ви отегчих, за което Ви моля за
извинение, оставам Ваш довереник като се прекланям почтително пред Вас.
От Бурсия, 13 август 1659 г.
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Писмо 17
До г-н Пиетро Либери

И

зползвам случая, че един куриер ще потегли [за Виена], за да
поднеса почитанията си на Ваше превъзходителство, като
Ви уведомя за прекрасното си здраве. Помолете г-н граф Рабата да Ви покаже писмото, което му писах на 13 т.м., в което
ще може да видите дали съм добре информиран за състоянието,
в което се намира тази Порта и тъй като Ваше господство вече
е виждало Портата, на глас ще може да допълните онова, което
моето перо е пропуснало.
Няма какво друго да добавя освен това, че на 15 т.м. бях на
частна аудиенция с г-н интернунция при великия мюфтия. Това
е мъж на около 60 години, с красив външен вид, дългобрад и прелюбезен. Не живее в разкош, но разговаря с учени хора и в стаята, в която ни прие, навсякъде по земята бяха пръснати много
книги. След като с г-н интернунция поднесохме почитанията си
и го помолихме да полага грижи за съхраняването на мира между
неговия и нашия император, той ни разказа как бил роб при малтийските рицари, за които изказа само похвали. После разпореди да ни поднесат шербет, кафе, парфюмирана вода за ръцете с
обичайните церемонии.
На 18 т.м. бях на обяд с г-н интернунция при великия канцлер, който ни даде този банкет по заповед на великия везир.
Много добре бяхме приети. Сервирани бяха 60 отбрани ястия,
поднесени едно подир друго по техния обичай. Е, хайде, кавалер
Либери, моят куриер иска вече да тръгва, така че извини ме и
поздрави всички приятели от мое име!
Бурсия, 21 август 1659 г.
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Писмо 18
До г-н Николо Педронио Калдана147

Д

о други приятели в предишни писма
описах на Бурсия мястото:
в полите на Олимп е разлята тя.
Описах и друго, и още неказано...
Но постоянните мъки изстрадани
с теб само реших да споделя.
О, верни Калдана, неразделни другарю
сред тези, на които разказвам,
на теб само жалбите доверявам.
Аз тук винаги с Фиораванти148 оплаквам
и питам се: „Нима като напуснахме Истър
наистина без комарите по-добре стана?“
Всеки, изпратен от своя министър, изстрада.
А това, що решихме още в началото,
Поличба зла, прокоба се оказа.
Тук небето в немилостива изява
спря въздуха, за нас животворен,
та да вдишаш-издишаш се забравя.
Във този варварски приют от слабост
не можем стълбите да изкачим.
Без сили сме и няма радост
на яденето да се насладим.
А дяволските им пекари доставят недопечен хляб.
Едва ли тук ще се нахраня, коремът ми издут е мях.
А дъното на всяко фиаско с вино
с утайка бяла цяло е покрито,
147

форма.

По-горе второто име е изписано като Петронио, което е и правилната

148
Фиораванти – вероятно става дума за неназования досега втори благородник от свитата на австрийския интернунций.
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а глътнеш ли – червата ти са стрити.
Водата сетне повече от виното е тука,
но мътна, топла в устните се стича.
Не можеш с радост да се насладиш,
защото жажда на мига я угасява.
Със нея мръсни задници изплакват
и ползват я по вече казания начин.
Тя не е като хладната и бистра
вода, извадена от кладенците чисти.
Тече околовръст в канали на открито
по път блатист и тъмен, жабурнясал,
където май серилникът едничък чист е,
а всичко друго в мръсотия е зарито.
Кафето жежко сякаш е бръснач,
та реже люто устните, небцето.
Ех, Бог дано даде поне до здрач
да оцелеем, клетници прегрети
без помощ, без полъх хладинка
и без надежда всяка за подкрепа
във време на мъртвешката тълпа,
що пъпли в зноя по сокаци и площади
сред чумата, която никого не жали.
Освен онези, от чумата затрити,
великият везир косата на смъртта размята
със заповед: „Сечете им главите!“
Така мнозина биват всеки ден убити.
Такава гледка от балкона ми откри се –
от страх и ужас тръпнат ми петите.
А ескадронът черепи на мъртъвци
нараства, но на тях май не им пука
от вярата, че предопределено им е
да умрат. И всичко истина е, истина е, казвам,
и само щом перото си потапям да пиша,
осмина вече са убити. Свършиха си дните!

Сборник писма

Молитвено ръце протягам към небето.
Осланям се на милостта Христова,
да ми прости за всичко аз Го моля.
И тъй като Туркия аз успях да видя,
нека ме върне жив и здрав във Германия,
така че сатаната да не триумфира
като ме въвлече във грехове и козни.
Ума си вече губя от ужас и от страх,
а на душата тегне ми не само един грях...
Но изповядвам се аз пред един монах,
що ходи в чул един, с въже препасан,
а под нозете – столченце трикрако му приглася.
Той с благи думи утешава моя страх
и опрощение по-здравословно дава,
отколкото да се измия, след кат’ се изсрах,
както съветват в месечните дни
мюфтиите, на Мохамед наследници,
във свойта безподобна дивотия.
Надявам се един ден от тук да си замина
с такава жар те моля, Боже
премилостиви, в сърцата ни що виждаш!
А дните ни в безделие минават те
в игри хазартни. Аз съм без късмет.
Парите ми изтичат от кесията
и нищо радост ми не носи в този свет
поради мъката голяма, що наляга ме,
живота варварски и болките безчет.
Дори да хапна седнал аз не мога
на стол – такъв е нашият обичай.
Седя на пода и кост едничка се изкълчи май.
За стаята, в която съм, ще ти разкажа.
Тя тесничка и мъничка е, знай,
едва се в нея сбираме двамина
и за да сме подвластни на сурова дисциплина,
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бълхите вътре и шумът отвън
ни мъчат нощем, денем, призори.
Голям концерт от най-различни звуци:
дан-дан на наковални, лай на куче
и скърцащ съсък чак до залез слънце,
и викове на селяните диви,
и съскащ рев на множество камили
що носят стоките на гараманти149 голи.
Шум, трясък, врява заглушава небесата.
От него аз и миг очи не склапям,
за да намеря мир-покой във този ад.
А в утрото те рано са ранили
и първо кучетата хранят,
сетне – нас със шилета одрани.
Ах, тез възгорделиви Отомани
в лицата ни издухват тютюневия дим
по варварски и безчовечен начин.
А аз ръка целувам Ви с поклон един.
Бурсия, 21 август 1659 г.

149
Garamanti – думата трудно се разчита. Може да става дума за giramondi
– странници, скитници.
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Писмо 19
До Негово превъзходителство г-н граф Рабата

С

предишното си писмо подробно осведомих Ваше превъзходителство за всичко онова, което видях при онази величествена Порта. Сега ще кажа и за събитията, които там се
разиграха.
На 29150 от изтеклия месец потеглихме от нашия квартал
в Бурсия в един часа след полунощ, за да получим аудиенция при
Великия господар. Тъй като този ден турците имат своя Байрам151, което е като нашия Великден, в стана на султана имаше
такъв празник, че си заслужава да го опиша на Ваше превъзходителство. Така на голямата площадка, формирана от еничарите
при Портата, слязохме от конете и под една прекрасна шатра
изчакахме заповедта да бъдем въведени. След нас се появиха везирите, облечени величествено и с повече разкош от обичайното, придружени от многобройна свита от хора с факли в ръце,
които осветяваха тази огромна група сякаш беше ден. При появата им засвириха на огромни литаври. При всеки техен удар
човек има чувството, че топ стреля. Засвириха още и на турски
барабани, свирки и тръби. Това бе един много приятен концерт.
Служителите при двора бяха заели подобаващите им се места, а
на зазоряване от царската шатра излезе султанът и след като
седна на трона, издигнат на главното място на площада, започна тяхното тържество.
Всички везири бяха облечени в бял брокат и съобразно своето достойнство по ред отидоха да целунат ръка на султана.
Първо бе редът на великия везир, когото Негово Височество
[султанът] отиде да престрещне на четири стъпки от прага,
докато при другите везири просто стана на крака, а така също
150
151

Вероятна грешка на кописта. Датата трябва да е 23 август 1659 г.
Baiera – така в текста, по-нататък и под формата Baieram.
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стори и при срещата с мюфтията. През това време всички останаха седнали. Тази церемония продължи повече от час, а в края
ѝ г-н интернунцият има аудиенция на същото място и в същите форми, каквато бе първата, както с държането под ръка,
така и в обличането ни в кафтани. Сюлейман ага, капиджибашия
на великия везир, бе заедно с нас на тази аудиенция, тъй като
именно той е определен за наш водач при завръщането ни и за
интернунций при императорския двор. Изложението на г-н Майен152 се състоеше от благодарности за получените почести и в
препоръка до г-н императорския резидент, който все пак остана
при Портата.
След това ни заведоха под същата величествена шатра, а
Великият господар се оттегли в своята. Сменихме дрехите си и
яхнахме конете, за да стигнем до друга шатра, която във връзка с техния байрам бе превърната в джамия. Той [султанът] бе
придружен от голямо множество хора и това забави с повече от
час неговото завръщане. Ние изчакахме великия везир, с когото
както и с другите везири се нахранихме по начина, който описах
при първата аудиенция. След това яхнахме конете и чаушите ни
придружиха до нашата квартира.
На 24 г-н интернунцият има частна аудиенция при великия
везир във връзка с преговори по делата на отците дзоколанти
от Йерусалим153, а на 25 умря единствената дъщеря на Великия
господар.
Вчера отидохме да се сбогуваме с великия везир, който
беше в шатрата си в компанията на своята албанска гвардия,
както и сред голям брой офицери, така че неговият двор малко се различава от двора на Великия господар. Дори великият
152

Майерн.

Mayen – фамилното име на германския интернунций е Мейерн или

153
Францисканците още през 1217 г. получават правото да се наричат
пазачи на Светите земи, които християните губят с последващата загуба на
Йерусалим. През 1333 г. Робер д’Анжу и съпругата му Санча откупуват от египетския султан част от тези земи, които поверяват на францисканците. Папа
Климент VІІ с писмо от 21 ноември 1342 г. потвърждава техните прерогативи.
Първата привилегия (берат) францисканците дзоколанти получават през 1661 г.
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канцлер стоеше прав и с ветрило в ръка прогонваше мухите от
Негово превъзходителство [великия везир], който каза на г-н интернунция, че след като той бил решил да потегли, няма да се
противи на неговата воля. Интернунцият му благодари за оказаната чест, на което великият везир отвърна, че дълбоко се
надява в искреността на тези слова, тъй като той много обичал искрените хора. След това преминаха към друга тема. Г-н
интернунцият помоли великия везир да поиска от Великия господар подписването на привилегиите на отците дзоколанти от
Йерусалим. Той отвърна, че за това е достатъчен само неговият
подпис, а след предпазливите настоявания на г-н интернунция
додаде, че всякакви съмнения в тази насока са напълно излишни.
Г-н интернунцият знаеше колко голяма е властта на великия
везир и за да не го безпокои излишно смени темата на разговор. Негово превъзходителство [великият везир] подчерта, че
османският император се радва на съвършено спокойствие, че
оръжията на неговия господар винаги удържат победа и че въпреки това той държи да съхрани мира с императора на римляните, на което интернунцият отвърна, че и Негово Величество
има същите намерения, а що се отнася до бурите в империята,
то те са ограничени до едно малко облаче на север, което скоро
ще се разсее154. Тук ни обдариха с обичайния кафтан и вече бяхме
свободни и можехме да мислим за това как по-скоро да напуснем
този град, с надеждата Бог да даде това да се случи утре. Ще се
запътим към Константинопол, тъй като за нас вече била подготвена една галера на място, наречено Маданя155, което е на 9
часа път оттук, откъдето мисля да пиша друго писмо от тази
метрополия156 до Ваше превъзходителство.
Бурсия, 1 септември 1659 г.

154
Вероятно под „малко облаче на север“ се имат предвид опитите на сваления Дьорд II Ракоци да си върне властта в Трансилвания.
155
Maданя – дн. гр. Муданя, Р Турция.
156
тази метрополия – Константинопол.
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Писмо 20
До същия

Н

а 2 т.м. след като обядвахме, наредихме да натоварят багажа ни на колите, теглени от волове и в полунощ потеглихме на кон от Бурсия, пристигайки на изгрев слънце в
Маданя, което е голямо селище, разположено на морския бряг и
тук открихме една добре подготвена галера. Щяхме да се качим
на борда ѝ още същия ден, ако силен вятър не стана причина да
се разрази голяма буря. Неразположението, от което страдах в
Бурсия, ме накара да не рискувам и да не вкуся какъвто и да било
плод, но след като напуснах този град, реших, че съм се освободил и от риска от смъртта, затова в този ден на принудително
безделие отидох в някакво лозе, където се натъпках до насита
с грозде и смокини.
На 4 последва качването на борда, което даде начало на едно
преспокойно плаване, но в същото време получих силна треска,
която ме лиши от удоволствието от пътуването. Вечерта
пристигнахме на един остров, наречен „на Принца“157, който се
намира на разстояние от Монданя158 на 100 италиански мили, а
от Константинопол – на 18. На следващата сутрин потеглихме
с опънати платна рано сутринта, като отдясно ни остана скалата на Тритона159, а отляво – Пропонтида. Само за 3 часа стигнахме до великия Константинопол, който, ако се гледа откъм
морето, представлява най-благородната и красива гледка, която
може да плени човешкото въображение. Местоположението му
е уникално, големината му е несравнима; сградите на джамиите
и приютите са величествени, с една дума – самата гледка е дос-

157
158
159

Принцовите острови – малък архипелаг в Мраморно море.
Монданя – дн. гр. Муданя, Р Турция.
Скалата на Тритона – неуст.
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татъчна да накара всички наши християнски владетели да го
завоюват.
При влизането ни в малкия залив на Галата и Константинопол, поздравихме пристанището с два топовни изстрела и
слязохме от лявата страна на същия залив на място, наречено
Балча160, което се намира точно срещу Пера и Арсенала (корабостроителницата) на Великия господар, но Балча е включена в
подградието на Константинопол, където живее и императорският резидент, а резиденциите на министрите161 на други владетели са в Галата, което е на разстояние половин италианска
миля и е точно срещу Константинопол, където също така живеят и много католици както и гърци схизматици. Тук се намират също така манастирите на отците дзоколанти, на францисканците конвентуалци, на доминиканците и йезуитите.
Бих описал доста подробно Константинопол, ако не бях се
разболял и нямах 5 индикации за треска, което не ми позволи да
наблюдавам великолепията на този обширен свят. Освен това
напразно и несъвършено ще е всяко мое усилие, тъй като найизвестните писатели вече доста подробно са го описали. Но с
Божията помощ и с намесата на г-н Джовани Машелини от Пезаро162, изключително способен лекар, изпратен тук, сега вече
се освободих от треската и имах възможност цели три дена да
обикалям града, като сред другите забележителности разгледах
и храма „Света София“, който едно време е бил християнски,
но сега е превърнат от турците в джамия и в който могат да
се видят всички чудеса на изкуството. Новата джамия на площада на хиподрума по красота не отстъпва на другата [„Све-

Балча – кв. Балат, близо до Еюб.
Посланици.
162
Джовани Мишелини (1612–1675) бил първоначално лекар на влашките
князе Матей Бесараб (1632–1654) и Константин Шербан Бесараб (1654–1658),
а по-късно лекар и информатор при баилото в Константинопол. За него вж.
Vătămanu, N. Contribition à l’étude de la vie et de l’oeuvre de Giovanni Miscellini,
médecin et secrétaire princier. – RESEE, XVI, 1978, 2, 269 – 282.
160
161
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та София“]163. На същия площад се намира и един обелиск. Той
е колона във формата на игла, който е много хубав и прекрасно
изработен. Украсен е с различни камъни и се издига на височина
50 лакътя164, но няма нито хоросан, нито желязо, нито каквото и да било друго, което да ги държи заедно, а основите му са
положени върху четири мраморни топки165. Има и една бронзова
колона във формата на змия с три глави166. Има още една колона,
украсена с исторически образи, за която разправят, че турците
били донесли от Унгария167. Видях също така и джамията на султан Моамет168, която е свързана и с един приют, в който отсядат поклонници от всякаква народност и религия, като за три
дена получават храна, т.е. ориз, месо, хляб, вода и стая за спане.
Казват, че там всеки ден отсядали 1000 души. Освен това видях
джамиите на Баязид169, на Селин170, на Солиман171 с техните гробове, кулата в Скутари172, разположена в залива, който води към
163
Вероятно става дума за Синята джамия, построена по разпореждане на
султан Ахмед І между 1606 и 1612 г.
164
Лакът – единица мярка за дължина с различни стойности до въвеждането на метричната система. В случая става дума най-вероятно за флорентинския
лакът, равен на 58,34 см, тъй като именно неговата стойност отговаря на посочената височина на обелиска.
165
Колона или обелиск на Теодосий І. Обелискът е издялан само от един
мраморен блок и е издигнат на площада „Султан Ахмед“. От 1547 г. пр.н.е. бил
издигнат в Хелиополис в Египет пред Храма на Слънцето. През 361 г. римският
император Юлиан разпоредил да го съборят, но едва през 390 г. по заповед на Теодосий І бил пренесен във Византия, за да краси града. Долната му част е дело на
византийски майстори. Висок е 18,74 м.
166
Змийската колона на Хиподрума – бронзова колона, докарана от Константин Велики в града му от храма на Аполон в Делфи. Първоначално колоната
била висока 8 м и била издигната в чест на победата на гърците над персите (479
г.пр.н.е.). Над главите на змиите имало триножник и златен съд, изчезнали още
през античността. Според легендата статуята била изработена от претопените бронзови щитове на победените перси.
167
Колоната на Аркадий. Твърдението, че била донесена Унгария не отговаря на истината.
168
Джамията на Фатих.
169
Джамията на султан Баязид ІІ в Кум капъ до университета, построена
по модел на „Света София“.
170
Джамията на султан Селим І.
171
Джамията на султан Сюлейман І Кануни.
172
Скутари – дн. кв. Юскюдар, Истанбул. Споменатата кула може би е
т.нар. Кула на Леандър.
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Черно море, стария сарай, новия сарай, разположен близо до морето173 и всичко друго с изключение на Седемте кули174, където
като затворници се намират няколко венециански благородници.
Утре, ако такава е волята Божия, ще потеглим на път, тъй
като Сюлейман ага, нашият водач, вече успя да подготви 50 коли,
подобно на онези, които ни закараха до Галиполи и ако нещо друго
не се случи, ще трябва да пристигнем във Виена преди [празника
на] свети Симеон175, с което оставам.
Константинопол, 14 септември 1659 г.

173

София“.

Новият сарай е Топкапъ сарай, а старият се намирал близо до „Света

Йедикуле.
Става дума за св. апостол Симеон Зилот, чийто празник по католическия календар се пада на 28 октомври. Православната църква го празнува на 10
май.
174
175
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Писмо 21
До г-н Алесандро Дзено

З

авърнах се в Европа. Вече съм в Константинопол и се надявам да се появя във Виена колкото се може по-скоро. Ваше
светлейше господство сигурно вече сте научили от писмата, които писах до г-н граф Рабата, как мина моето пътуване и
всички други перипетии, като си запазвам правото лично да Ви
разкажа подробности за делата в Турция, където водих истински монашески живот. Никога не видях жени, защото младите
винаги стоят затворени в сараите, а старите просекини, които
ходят по града, са така омотани в парцали, че единственото
открито място, което се вижда по тях, са очите. Говоря за мюсюлманките, макар и гъркините да имат същите нрави. Все пак
позволяват на нас, другите, да ги посещаваме и точно вчера бях
в Галата, в дома на някой си г-н доктор Машелини, мъж 56-годишен176, който води за съпруга жена, която едва ли е навършила
осемнадесет. Тя е уникална красавица, така че напълно заслужено носи името Елена177. Тя знае много езици, сред които е и
нашият италиански език. Заварих я облечена „а ла турка“, т.е.
с голяма берета от червено кадифе, покрита със златни звезди,
чийто връх падаше към дясното рамо. Прикрепила я бе към главата си с тънък, но много дълъг плат, който опасваше челото
ѝ като тюрбан. Дрехата ѝ беше от брокат на червени цветя,
не по-дълга от коляното, с къси ръкави, от които се показваха
предългите прозрачни ръкави на ризата, а тази ръка, бяла като
слонова кост, бе опасана от две смарагдови гривни, които бяха в
унисон с огърлицата, която красеше шията ѝ. Гръдта ѝ бе гола,
тъй като дрехата ѝ се отваряше от талията нагоре и колкото
176
Според изследователите (Н. Ватаману) Джовани Машелини бил роден
през 1612, което значи, че по времето на посещението на Киаромани той трябва
да е бил на около 47 г.
177
Алюзия за Хубавата Елена.
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повече се доближаваше до шията, толкова повече отворът се
разширяваше. На ушите ѝ висяха смарагдови обеци, покрити с
тънки плитчици черни коси, които по невероятен начин красяха лицето на тази Венера. От полите на дрехата се подаваше
основата на ризата, чиято дължина не бе повече от средата
на крака. Отдолу носеше шалвари от същия тънък плат, като
нито ризата, нито шалварите прикриваха гледката на нейната
плът. Шалварите бяха широки и стигаха до ходилото, на което
с оси бе прикрепена обувчица от жълта боброва кожа и всичко
това бе затворено в седефено сабо. Колан, широк четири пръста, пристягаше талията. Той целият бе покрит от множесто
красиви скъпоценни камъни.
Стаята, в която ме прие тази дама, беше с позлатен таван. Такива бяха и стените, и подът, покрит с прекрасни килими,
върху които се сядаше, а също и с възглавнички, поставени край
стената, на които може човек да се облегне. Дамата показа такава духовитост и веселост, че ако се познавахме от няколко
години, едва ли щеше да се държи по-непринудено от начина, по
който ме прие. Говорихме за различни неща, най-вече за разликата между нашите обичаи и тези в техните страни. Трябва
да призная, че не за друго страдам от това, че ще напусна Константинопол, а именно поради загубата на този скъп за мен и
добродетелен разговор. Но няма повече да пиша за това, за да не
възникне подозрение у Ваше светлейше господство или у онзи,
който прочете това писмо, че може и да съм се влюбил в Елена.
Отидох да видя дервишите, които са някакви глупави турци, които на всичкото отгоре се имат за свети хора, макар по
същество да са преизпълнени с пороци. Те се събират в своите
джамии вторник и петък. Четирима от тях свирят на цитра,
останалите танцуват час и половина без да помръдват стъпала
от едно и също място, въртейки се с разперени ръце толкова
бързо, че само като ги гледа, на човек свят му се завива. Но по
този начин те славят Бог, и ако Ваше светлейше господство
бяхте видели как се заковаха на място като статуи, когато му-
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зиката свърши, наистина щяхте да останете много изненадани.
За сега друго няма да кажа, запазвайки си правото да опиша на
глас по-подробно видяното, докато сега с перото се подписвам.
Константинопол, 14 септември 1659 г.
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Писмо 22
До г-н Калдана

Д

евет дена изминахме в път от Константинопол до тук, което ще рече 44 часа. Пътят е добър, а страната – прекрасна. Първият ден бяхме в Малки мост178, вторият – в Дълги
мост179, третият – в Силиврия180, много древен град, където напуснахме морския бряг.
На четвъртия ден в Чурли181, на петия – в Калистран182, на
шестия – в Бургас183, на седмия – в Баба184, на осмия – в Хабса185 и
на деветия, тук, н Адрианопол, откъдето искаме незабавно да си
тръгнем, тъй като само докато прекосявахме града, видяхме 36
погребения на хора, починали от чума. Дано Бог се смили над мен
и имам късмет, а аз Ви изпращам своите почитания.
Адрианопол, 23 септември 1659 г.

Малки мост – дн. Кючукчекмедже.
Ponte longo – букв. Дълги мост. Киаромани греши. Става дума за Бююкчекмедже, на ит. Ponte grande, т.е. Голям мост.
180
Силиврия – дн. Силиври, квартал на Истанбул.
181
Чурли – дн. гр. Чорлу, Р Турция.
182
Калистран – вероятно Каръщиран, дн. Бююк Каръщиран.
183
Бургас – дн. гр. Люлебургас.
184
Баба – дн. гр. Бабаески.
185
Хабса – дн. гр. Хавса.
178
179
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Писмо 23
До същия

З

а 25 дена дойдохме от Адрианопол дотук, а това забавяне
не знам на какво се дължи, предвид факта, че интернунцият бърза с пътуването. На турците пък се увеличават
разходите, но въпреки всичко това пътуваме със скоростта на
охлюв. Дано Бог даде Вие с Рагоци186 да не спретнете някакъв
номер, та да се наложи да ни връщат в Седемте кули187.
За сто и тридесет часа път минахме през Мустафа Баса,
Кюпру188, и Арманлия, и Узунджова189, където заварихме сина на
пашата на Буда, който отиваше при Портата. От него получихме новината, че Рагоци с жива сила отново е заел княжество
Трансилвания. Продължихме пътя на кон до Каяли190, до Папали191
и Филипополи, където спряхме за един ден, за да си починат конете. В този град ни съобщиха, че в останалата част от пътя чак
до Буда върлувала навсякъде чумата, но особено в София, където
на ден измирали по 200 души. Ваше господство може да прецени
колко изстрада клетият Киаромани, но нямаше какво друго да
се прави!
След като потеглихме от Филипополи, отидохме в Татарпазарджик, където ни валя проливен дъжд, а дъжд ние не бяхме виж-

Рагоци – има се предвид Дьорд ІІ Ракоци.
да не спретнете някакъв номер – да не предизвикате инцидент, който
да стане повод за война и посолството да бъде задържано и изпратено в затвора
Йедикуле в Константинопол, където по онова време се намирали венециански дипломатически пратеници.
188
Мустафа Баса, Кюпру – Очевидно копистът е схванал неправилно словосъчетанието и затова е поставил запетая. По-горе дн. Свиленград е споменат
с италианското му име – Pоnte di Mustafa Bassa, т.е. мост на Мустафа паша.
189
Арманлия, и Узунджова – Харманли се споменава като спирка по пътя на
отиване. Не се споменава обаче с. Узунджово.
190
Каяли – с. Филево.
191
Папали – по пътя на отиване изписано правилно като Папазли, дн. гр.
Поповица.
186
187
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дали от четири месеца! След това отидохме в Киестендже192,
в Ихтиман, в Лодна193 и в Баня194, село отдалечено то София на
един час и извън пътя, за да избегнем чумата в Пеница195, в ...196
Серайкьой197, в Муле Баса Паланка198, в град Ниша, в Алексинцич,
в Парачин, в Ягодна, в Батиена, в Ахам Баса Паланка199, в Колар, в
Исарджик200 и най-сетне днес пристигнахме в този град. Настаниха ни в прекрасен сарай, разположен преди входа на бурга. Тъй
като ще трябва да се пазарим с коларите, не знам това колко
време ще отнеме, но, вярвайте ми, нямам търпение да стъпя на
обетована земя и да поздравя лично приятелите ни.
Белград, 18 октомври 1659 г.

Киестендже – вероятно Костенец.
Лодна – вероятно неправилен препис на Лозна, дн. с. Долни Лозен, квартал на София.
194
Баньо – вероятно Горна Баня.
195
Пеница – вероятно Белица.
196
Изпуснато име в текста.
197
Серайкьой – т.е. Шехиркьой, Пирот, споменат като спирка и по пътя
на отиване.
198
Муле Баса Паланка – името на Муса паша паланка, дн. Бела паланка беше
изпуснато в текста, описващ пътя на отиване.
199
Ахам Баса Паланка – дн. Смедеревска паланка, Р Сърбия.
200
Спирките по пътя от Пирот до Хисарджик са идентични с тези на
отиване. Има разлики в изписването на някои имена.
192
193
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Писмо 24
До същия

П

раво е казал онзи, който е измислил поговорката, че от
опашката най-трудно се одира кожата201. Аз самият като
нов Тантал202 го изпитах на собствен гръб – толкова близко
съм до търсеното благо, а не мога да му се насладя. Това толкова
бавно придвижване, за което не зная причината, ме кара да предвиждам, че ми предстои някакво страшно изпитание и макар да
се опитвам да се разубедя, все пак ме връхлита мисълта, че ми
предстои да се върна в Константинопол. Може би много ще се
смеете, ако ми се случи подобно нещо. Но каквото Бог отреди!
На 25 миналия месец потеглих от Белград и веднага щом излязох от града, прекосих с лодка Сава. За три часа път стигнах
в Метроница203, но за да не удължавам прекомерно разказа, ще
кажа само, че за 18 дена, т.е. за 57 часа път пристигнахме от
Белград дотук по следния начин – в Метровила, в Добринца204,
в Добанеца205, все много големи села, чиито къщи са под земята
като леговища на зверове, построени така поради липсата на
дърво. Жените тук са изключително едри и мъжкарани на вид.

201

Дунава“.

Поговорката отговаря на българската „Власите се давят на края на

202
Нов Тантал, или Танталови мъки – герой от гръцката митология, наказан за престъпленията си от боговете да стои до брадата си потопен в бистра
вода, но да не може да пие, измъчван от страшна жажда, тъй като, ако наклонял
глава, водата мигом изчезвала. Също така бил измъчван от глад – над главата му
свеждали клони дръвчета, отрупани с плодове, но протегнел ли ръка да ги откъсне, бурен вятър ги отвявал.
203
Mетроница < Метровица, вероятно дн. Сремска Митровица. В такъв
случай твърде бързо са стигнали от момента на прекосяване на р. Сава до тази
дестинация. Следващото посочено място – Метровила, също ме кара да мисля, че
се отнася до Сремска Митровица (напр. Metroz villa, както е у М. А. Пигафета,
1565). Посочените по-нататък селища до Вуковар също са трудни за определяне.
204
Добринца – Вероятно Добринци, Р Сърбия.
205
Добанеца – Вероятно Добановци, Р Сърбия.

Сборник писма
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После стигнахме в Добринаца206, в Куатинци207, във Воковар208, в
Озазе209, град, обиколен от стени, с голям площад извън стените,
разположен само в равнината, където два пъти в годината, през
май и октомври се устройва панаир.
На 1 ноември потеглихме от споменатото място, от чиято градска врата започва дълъг дървен мост над река Драва, по
който се върви цели два часа. Той е построен толкова дълъг не
защото реката е много широка, а защото често наводнява страната, която по природа е блатиста. Поради наводняването тук
дълго време не може да се върти търговия. Там където е обичайното легло на реката, основите на моста са големи лодки, тъй
като течението е прекомерно бързо и по друг начин не може да се
строи. В другия край на моста има едно село, наречено Дарда210, в
което се спряхме, а после отидохме в Бренйевар211. Там срещнахме
куриера на Негово императорско Величество, който отиваше при
Портата. Той ми предаде писма от г-н граф Рабата и от Ваше
господство, на които ще отговоря устно [след пристигането
си]. После пристигнахме в Батолич212, в Сексхар213, в Парака214, в
Пенсили215, в Тутвар216, в Джанкуртезан217, в Ерчина218 и най-сетне
тук, откъдето изпратихме куриер, така че Вие, господа, да подготвите посрещането на Сюлейман ага Отоманеца. И тук с нетърпение да Ви видя отново изразявам [почитта си].
Буда, 12 ноември 1659 г.
206
Добринаца – Вероятно се връща в Добринци, тъй като двете села са на
изток от Сремска Митровица.
207
Куатинци – ако става дума за Винковци, то следва да се предположи
едно отклонение при предишната станция в посока запад.
208
Воковар – дн. Вуковар, Р Хърватия. По пътя на отиване отбелязан
като Вевар.
209
Oзазе – Осиек.
210
Дарда, Р Хърватия.
211
Бренйевар – Бранин връх, Р Хърватия.
212
Батолич – дн. гр. Батасек, Р Унгария.
213
Сексхар – дн. гр. Сексард, Р. Унгария.
214
Парака – Пакш, Р Унгария.
215
Пенсили < Пентеле, дн. Дунауйварош, Р Унгария.
216
Tутвар < Фулдвар, дн. Дунафьолдвар, Р Унгария.
217
Джанкуртезан – Адони, Р Унгария
218
Eрчина – вероятно Ерд, Р Унгария.
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Писмо 25
До негово превъзходителство г-н граф Рабата

С

лава Богу – най-сетне се върнах в християнския свят и бързам да съобщя новината на Ваше превъзходителство, за да
ме уведомите дали желаете да дойда в Посония, за да Ви поднеса почитанията си или направо да отпътувам за Виена.
На 22 т.м. и не по-рано стана възможно да отпътуваме от
Буда, където за Сюлейман ага се сформира свита от над хиляда
души еничари, спахии и чауши. След това узнах от прелюбезното Ви писмо за голямата чест, която ми оказа пресветлейшият
велик херцог на Тоскана, мой сънародник, господар и владетел, а
тази неочаквана служба мога да отдам само на благосклонното
застъпничество на Ваше превъзходителство, на когото нямам
търпение да целуна ръка, като чакам само Вашите заповеди.
Тук от г-н принц дон Луиджи Гондзага получих хиляди благодарности и пием весело за Ваше здраве. Поздравете г-н графа
Чернино219 и всички кавалери, мои познати, а също така приемете моите [поздрави].
Джаверино, 27 ноември 1659 г.220

219
Чернино – Хумпрехт Ян Чернин (1628 – 1682) е чешки благородник, посланик на германския император в Рим и Венеция, меценат и художествен експерт и агент на ерцхерцог Леополд Вилхелм, чичо на императора, комуто доставя картини, други художествени произведения и хора на изкуството в интересуващия ни период.
220
Малко по-долу от края на последното писмо със същия почерк е записано на италиански: „Настоящето копие е извлечение от оригинала, намиращ се на
л. 80 от папка под № 337 на ръкописите Строци, която се съхранява в Кралския
държавен архив на Флоренция и е завързана с канап и т.н.“.
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А

збучен показалец
на личните имена и на географските
наименования
Легенда: Показалецът включва съществителни собствени
имена, изписани само на кирилица. На първо място се изписва
съвременното име на лицето, като се съблюдава фонетичната
транскрипция на съответния национален език. Изключения се
правят за имена, добили известна гражданственост. Личните
имена са предадени с инверсия (презиме, име) с изключение на
имената на европейски аристократи, членове на техните фамилии (например Леополд I Хабсбург), личности от античната
гръцка и римска история и, разбира се, на османските велможи.
При географските обекти, отбелязани в курсив, е спазван същият принцип – първо е посочено съвременното наименование,
а след наклонената черта – версиите, в които то се среща в
италианския текст (например Бела паланка/... паланка, Муле
паша Паланка). Тук не са посочени други данни за лицата и за
естеството на географски обекти, тъй като това е сторено в
коментара към текста.
Абаза Кара Хасан паша – 21
Австрия – 70
Адони/ Джанкуртезан – 58, 145
Адриан – 103
Азия – 100, 105, 106, 109
Александър VІІ – 42
Александър Македонски/ Александър – 49, 50, 72, 99, 100
Алексинац/ Алексинцич – 56, 58, 91, 143
Алепо – 21, 52, 109, 112
Алпи, Алпите – 14, 34
Анадол, Анадола, Анатолия/ Натолия – 21, 108, 122
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Анталия – 21, 52
Апенински полуостров – 28
Аретино, Пиетро – 73
Арецо – 22, 23, 24, 26, 27, 29, 32, 35
Аристотел – 33
Армения – 40
Бабаески/ Баба – 57, 141
Баларин, Джамбатиста – 49
Балат/ Балча – 59, 135
Бандърма/ Песердже < Панормо – 56, 107
Барчай, Акош – 20
Батасек/ Батолич – 58, 145
Баточина/ Батиена – 55, 58, 91, 149
Баязид I – 21
Баязид II – 57, 136
Бела паланка/ ... паланка, Муле Баса Паланка – 56, 58, 143
Белград/ Белградо, Албагрека – 10, 11, 13, 45, 46, 52, 53, 55, 57, 58, 60,
72, 78, 84, 89, 90, 105, 107, 111, 143, 144
Белица/ Пеница – 58, 143
Бенавидес Карийо маркиз Карасена, Луис – 28
Бенети, Антонио – 43
Берни, Франческо – 64
Бозели, Джироламо – 42
Бойо/ Бая – 22
Болевци/ Болеки – 55, 89
Болоня – 28, 29, 38
Босфора – 49, 53, 61
Бранин връх/ Бренйевар – 58, 145
Братислава/ Посония, Пресбург – 55, 73, 74, 75, 146
Будапеща/ Буда – 11, 45, 55, 58, 76 – 79, 81, 85, 111, 142, 145, 146
Будапеща/ Пеща – 55, 81
Бурса/ Бурсия – 10, 11, 21, 24, 31, 34, 45, 52, 53, 57, 63, 100, 104, 106 –
110, 112, 119, 124 – 127, 130, 131
Буфалини, Николо – 11, 28, 36, 38 – 40, 42, 44, 47, 69
Буфалини, семейство – 36, 37
България – 9, 43, 87
Бююк Каръщиран/ Калистран – 57, 141
Бююк Ада – 51, 57
Бююкчекмедже/ Дълги мост – 57, 141
Венера – 61, 139

Азбучен показалец на личните имена и на географските наименования
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Венеция, Венецианска република – 26, 39 – 42, 44, 46, 48, 49, 52
Вивиани, Антонио – 28
Виена – 10, 11, 13, 17, 20, 21, 27, 32, 34, 35, 38, 39, 41, 44, 47, 52, 54, 55,
69 –73, 77, 92, 126, 137, 138, 146
Винковци/ Куалинци – 58, 145
Витали, Клементе – 34
Витиния – 108
Вишеград/ Висегранд – 55, 78
Влахия – 19
Вогин, Хайрих Юлиус фон/ Хенриго Вогин – 46, 77
Вука/ Вева – 55, 82
Вуковар/ Вевар, Воковар – 54, 55, 58, 82, 145
Гай Касий Лонгин/ Касий – 49, 50, 101
Гай Юлий Цезар Октавиан Август/ Октавиан – 49, 101
Галата – 50, 135, 138
Галац – 50
Галилей, Галилео – 28
Гамурини, Джан Франческо – 23
Гамурини, Еудженио – 36, 37
Гелиболу/ Галиполи – 10, 11, 45, 52, 56, 100, 104 – 107, 137
Германия – 38, 40, 69, 129
Гондзага, Анибале – 19, 87
Гондзага, Луиджи – 80, 146
Гориция – 44
Горна Баня/ Баньо – 58, 143
Гроцка/ Исарджик – 55, 58, 60, 90, 143
Гуадани, Ана – 37
Гуалтиери – 28
Гърция – 98, 122
Гюмюшчай/ Теметука – 56, 107
Гюреджи/ Джиереджи – 56, 107
Да Молин, Алвизе – 47, 74
Далматинско крайбрежие – 15
Дарда – 58, 145
Дарданелите – 41, 51, 105
Джамия на Фатих/ джамията на султан Моамет – 57, 136
Джем султан – 46
Дзено, Алесандро – 11, 36, 39, 42, 46, 48 – 51, 99, 138
Добанеца – 54, 58, 144
Добринаца – 54, 58, 145
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Добринца – 54, 58, 144
Долна Австрия – 70
Долни Лозен/ Лодна – 58, 143
Драва – 58, 145
Драгоман – 56, 97
Дринов, Марин – 9 –12, 35
Дунав, Дунава, Истър, Истъра – 10, 17, 45, 55, 72, 73, 77, 79, 81 – 85,
92, 127
Дунауйварош/ Пенсили – 58, 145
Дунафьолдвар/ Tутвар – 58, 145
Дьор/ Джаверино, Рааб – 58, 73, 146
Дьорд II Ракоци/ Рагоси, Рагоци, Рагаци – 19, 20, 21, 46, 78, 142
Дюма-баща, Александър – 40
Европа – 17, 61, 103, 105, 106, 138
Егейско море/ Архипелага – 105, 125
Египет – 21
Елеонора Магдалена Гондзага-Невер – 70
Ерд/ Eрчина – 58, 145
Ердут/ Арденди – 55, 82
Естергом/ Стригония – 55, 76, 77, 78, 87, 88
Ибрахим I – 88
Илок/ ... град – 55, 82
Индиите – 33
Искър/ Иска – 98
Исмаил паша/ Измаел везир – 114, 115, 116, 117, 118
Италия – 15, 23, 36, 38, 39, 41, 69, 73, 89
Ихтиман – 56, 58, 99, 143
Йедикуле/ Седем кули – 20, 57, 137, 142
Йерусалим – 48, 132, 133
Каваккьой/ Каван < Кавак – 56, 105
Калдана, Николо Петронио – 11, 36, 39, 41, 42, 45, 46, 48, 60, 69, 77,
85, 97, 127, 141
Каналъ Ада – 51
Кантакузин, Константин, столник – 15
Капело, Джовани – 49, 103
Караджабей/ Муалиц < Михалич – 57, 108
Карафа дела Спина, Карло/ монсеньор Карафа – 42, 84
Карл Йозеф Хабсбург/ ерцхерцог Карло – 44, 85
Карл Х Густав – 18, 19
Киаромани, Джовани – 9 –15, 21 – 31, 34, 35, 38 – 47, 49 – 54, 59 – 65,
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69, 92, 142
Киаромани, Маргерита – 24
Киаромани, семейство – 24, 26, 27
Киаромани, Франческо – 26, 27
Кирнер, Атаназио – 33
Клокотница/ Симисчие – 56, 102
Козимо I де Медичи – 113
Козимо III де Медичи – 29, 32
Колари/ Колар – 55, 90, 143
Комарно/ Комора – 55, 74, 75, 56, 77
Константинопол – 10, 21, 40, 45, 47, 48, 50 – 53, 57, 61, 72, 79, 87, 100,
104, 105, 124, 133 – 135, 137 – 141, 144
Костенец/ Киестендже – 58, 143
Крит, Кандия – 20, 41, 48
Кьопрюлю Мехмед паша – 11, 19, 20, 21, 46, 48
Кючукчекмедже/ Малки мост – 57, 141
Лаксенбург/ Люксембург – 32
Ланс – 37
Леванта – 15
Лемнос – 41
Леополд I – 13, 15, 17, 18, 26, 27, 36, 40, 42, 44, 69, 70
Леополд Вилхелм Хабсбург/ Леополдо – 40, 70
Либери, Пиетро – 11, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 60, 61, 63, 69, 73, 75
– 77, 85, 90, 92, 126
Ломбардия – 26, 27
Луи XIV – 36, 37
Луи ІІ дьо Бурбон-Конде – 36, 37
Любляна – 44, 45
Люлебургас/ Бургас – 57, 70, 141
Маджомани, Лео – 23, 26
Мазарини, Джулио – 15, 18, 36, 37
Майерн, Августин фон/ Майерн, Агостино ди, Майен – 11, 16, 17,
20, 21, 31, 45, 46, 48, 52, 60, 69, 132
Македония – 50, 99, 100
Макушев, Викентий – 11
Мала Азия – 108
Малкара/ Mалгая – 56, 105
Мани, Доменико Мария – 22
Мантуа – 28
Марица – 49, 100, 102
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Марк Антоний – 49, 101
Марк Юний Брут/ Брут – 49, 50, 101
Марсили, Луиджи Фердинандо – 59
Масетани, Федерико Артуро – 26, 31, 34, 35, 39
Матабан/ Мертебон – 117
Машелини, Джовани – 50, 51, 61, 135, 138
Машелини, Елена – 50, 51, 61, 138 – 139
Медичи, семейство – 29
Мехмед IV/ Маомет, Мехемет – 17, 21, 45, 52, 88, 109, 119
Милано – 28
Мингрелия/ Мингуолия – 117
Модена – 26, 27, 28, 29
Модика, Розела – 23, 26
Молдавия – 19
Монтауро-Барболани, Бианка – 36
Монтекуколи, Раймондо – 32, 33, 34, 80
Морава – 56, 91
Мохамед, пророк – 129
Мочениго, Лоренцо – 41
Мраморно море/ Пропонтида – 51, 105, 107, 134
Муданя/ Маданя, Монданя – 10, 45, 51, 53, 57, 133, 134
Мурад II/ султан Амурат – 56, 103
Нани, Батиста – 18
Неапол, Неаполитанско кралство – 28, 37
Никопол – 21
Никусиос, Панайотис/ Паниото – 115
Ниш/ Ниша – 13, 56, 58, 60, 91, 97, 143
Одрин (Едирне)/ Адрианопол – 10, 11, 45, 49, 53, 56, 57, 102 – 105, 141,
142
Ориента – 11, 61
Османска империя – 17, 19 – 21, 30, 32, 34, 43, 48, 52, 54
Осиек/ Озезе – 58, 145
Павия – 28, 29, 30
Паджет, Уилям – 15
Падуа – 40, 42
Пазарджик/ Татарпазарджик – 52, 56, 57, 100, 142
Пакш/ Пакс, Парака – 55, 58, 81, 145
Палиани, Антонио – 24
Палиани, семейство – 24
Парачин/ Парачим – 56, 58, 91, 143
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Париж – 32
Парма – 27, 28
Педани, Мария Пия – 14
Пезаро – 51, 135
Пекмезли/ Пекмозде – 56, 197
Пера – 47, 135
Персия – 117
Петрарка, Франческо – 64
Петроварадин/ Варадино – 55, 83
Пигафета, Маркантонио – 59
Пирогало, Франческо Мария – 29, 30
Пирот/ Шаркей, Серайкьой – 56, 58, 97, 143
Пловдив/ Филипополи – 11, 49, 50, 56, 57, 100, 101, 102, 142
По – 28
Поповица/ Папазли, Папали – 56, 57, 102, 142
Португалия – 40
Прага – 108
Принцови острови – 51, 134
Приорато, Галеацо Гуалдо – 40
Пукхайм, Адолф фон/ Адолфо ди Прескам – 75
Рабата, Антонио – 44
Рабата, Джузепе – 11, 31, 36, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 48, 51, 73, 84, 85,
102, 126, 131, 138, 145, 146
Радван-над-Дунайом/ Срон – 55, 77
Раду Михня III – 20
Ражан/ Разня – 56, 91
Рамберти, Бенедето – 49, 50
Рацкеве/ Ковин – 55, 81
Редей, Ференц – 19
Реджо – 28
Реди, Франческо – 28, 32, 33, 34
Ренигер фон Ренинген, Симон – 46, 48, 52, 100
Рила/ Рилски, планина на Орфей, Родопе – 43, 98
Рим – 15, 26, 37, 40, 41, 48, 61
Румелия/ Романия – 102
Русия – 125
Сава/ Сака, Сава – 55, 84, 144
Савоя – 28
Сагредо, Николо – 18
Света Елена – 56, 98
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Света София – 43, 56, 57, 98, 135
Свети Стефан – 23, 25, 27, 65
Светите места (земи) – 42, 48
Свещена римска империя – 13, 17, 36, 40, 44
Свиленград/ Мост на Мустафа паша, Мустафа Баса Кюпри – 56, 57,
102, 142
Сейди Ахмед паша/ Сеидтамез – 45, 85, 88
Сексард/ Сексхар – 58, 145
Селим I/ джамия на Селин – 57, 136
Селим II/ султан Селин – 56, 103
Сигизмунд Франц Хабсбург/ Сиджизмондо – 70
Сиена – 40
Силиври/ Силиврия – 57, 141
Симеон Зилот/ свети Симеон – 137
Словакия – 74
Смедеревска паланка/ Паланка на Алтам паша, Ахам Баса Паланка –
55, 58, 90, 143
Соранцо, Джовани – 49
София – 11, 13, 43, 56, 97, 98, 99, 102, 142, 143
Средиземно море – 25
Средиземноморие – 15, 40, 48
Сремска Митровица/ Метроница, Метровила – 54, 58, 144
Сремски Карловци/ Карон – 55, 83
Станимиров, Свилен – 9 – 11, 13
Старе Замки/ Нейхайзел – 74
Стари Сланкамен/ Селанкнам – 55, 83
Сърбия – 91
Сюлейман І – 56
Сюлейман I Кануни/ джамия на Солиман – 56, 136
Сюлейман ага – 53, 132, 137, 145 146
Тантал – 144
Тахталъ/ Тахтали – 57, 108
Тенедос – 41
Тимишоара/ Темешвар – 78
Тирол – 70
Тиса – 83
Тичино – 29
Толна/ Тонар – 55, 91
Томазо Савойски – 26, 27
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remessa

N

ell’archivio del prof. Marin Drinov (1838–1905), uno dei fondatori e primo Presidente dell’Accademia Bulgara delle Scienze
(1869–1882, 1884–1894), si conservano le copie di venticinque
lettere in lingua italiana, scritte tra il 15 maggio e 27 novembre 1659
da Giovanni Chiaromanni (1633–1683), gentiluomo aretino e residente
del Granduca di Toscana presso la corte viennese1. Le lettere, in cui si
descrive il viaggio da Vienna a Bursa e la via del ritorno dell’internunzio austriaco Augustin von Mayern (1612–1688) e del suo seguito, non
sono mai state stampate e il prof. Drinov ha pubblicato in lingua originale e in versione bulgara un brano solo2, mentre altri studiosi ai fini
delle loro ricerche si sono serviti sempre del medesimo brano, riguardante la storia della chiesa di Santa Sofia nella capitale bulgara3. Dunque, queste lettere di Giovanni Chiaromanni, scritte a “diversi amici e
padroni”, sono del tutto sconosciute sia agli specialisti in materia odeporica, sia a un pubblico più vasto. Le lettere sono di notevole interesse
come fonte per la storia bulgara dato che una parte del viaggio riguarda
la traversata delle terre bulgare odierne lungo la Via Diagonalis che
legava Belgrado a Costantinopoli perciò, oltre che in lingua italiana è
bene presentarle in versione bulgara con il dovuto commento e note.
НБКМ, ф. 111 Марин Дринов, а.е. 19, f. 892r–957r.
Drinov ha pubblicato un solo brano con la descrizione della chiesa di Santa
Sofia a Sofia in un articolo di carattere piuttosto divulgativo il cui titolo in italiano suonerebbe “Come mai e da quando l’odierna capitale bulgara si chiama Sofia?”. Cf. Дринов,
М. „По що и откога сегашната българска столица е наречена София?“ – Светлина, 4/ 2 (1894), с. 27, ristampato più volte, di cui si veda Дринов, М. Съчинения, 1.
София, 1909, 642–646 e Дуйчев, Ив. (под ред.), Марин Дринов – Избрани съчинения,
2. София, 1971, 356–358.
3
Протич, А. Архитектоническата форма на софийската църква „Св.
София“. Художествено-историческо изследване. София, 1912, с. 116; Филов, Б.
Софийската църква „Света София“. София, 1913, с. 153; Градева, Р. Софийската
катедрална църква, ХV – началото на ХІХ век. – В: Ю. Константинова, А. Костов и др. (под ред.), Балканите – модернизация, идентичности, идеи. Сборник в
чест на проф. Надя Данова. София, 2011, с. 576 и бел. 45.
1
2
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Poco potrei scrivere sulla storia delle lettere di Giovanni Chiaromanni. Quattro anni fa il compianto collega Svilen Stanimirov (1954–
2016), che durante le sue ricerche le aveva scoperte nell’archivio Drivov, mi ha raccontato che Vikentij Makušev (1837–1883), slavista ed
albanologo, aveva segnalato a Marin Drinov l’esistenza di quelle lettere nell’Archivio di Stato di Firenze. Toccava a Svilen Stanimirov scrivere questa premessa e alcune parti dell’introduzione (nella versione
bulgara), dedicate alla storia delle lettere e al clima politico in cui si
svolse la missione dell’internunzio Augustin von Mayern. Purtroppo la
sua precoce scomparsa mi ha lasciata sola nel nostro comune intento di
dare alla luce il testo del viaggiatore aretino. Non mi resta che dedicare
alla sua memoria questo libro.
Le lettere conservate nell’ASF non sono autografe come si deduce dalla nota del copista italiano4. Da queste il prof. Marin Drinov si
era fatto fare le copie che tuttora si trovano nel suo archivio. La descrizione delle lettere sulla busta in cui si conservano le copie-Drinov è in
francese5, mentre la prima lettera è preceduta da un titolo in italiano, di
cui mi sono servita anch’io nella presente edizione: “Raccolta di lettere scritte dal Sr. Giovanni Chiaromanni a diversi suoi amici e Padroni
nella sua partenza e viaggio in Turchia 1659”.
Sulla vita di Giovanni Chiaromanni tace il “Dizionario biografico
degli italiani” della Treccani, nonché altri dizionari ed enciclopedie
italiane. Grazie all’aiuto del Dr. Antonio D’Alessandri sono riuscita a
procurarmi l’unica pagina del “Dizionario biografico degli aretini ricordevoli nelle lettere, scienze, arti, armi e religione”, un dattiloscritto

4
Stando a quanto scritto dal copista italiano sull’ultima pagina (f. 957r): “Estratta
la presente copia dal suo originale esistente a c. 80 della Filza segnata di ff. 337 delle
Carte Strozziane, quale conservasi del R.o Archivio di Stato di Firenze, e collazionata con
corda salvo etc.”
5
“Recueil de lettres écrites par Giovanni Chiaromanni à ses amis et à ses patrons
lors de son départ et pendant son voyage en Orient (15 mai – 27 novembre). En italien.
Copies./ Ces lettres, dont quelques-unes sont en vers, sont datées de Vienne, Belgrade,
Sofia, Filippopoli, Gallipoli, Brousse, Constantinople, Andrinople, Buda, etc. Elles sont
adressées au marquis Bufalin, S. Pietro Liberi, S. Nicolo Petronio Caldana, au comte
Giuseppe Rabatta e S. Alessandro Zeno.”
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in due volumi degli anni 1936–1942 di Federico Arturo Massetani che
tratta la vita e l’opera del nostro. Riporto quanto scritto dal Massetani:
“1354. CHIAROMANNI GIOVANNI DI STEFANO		
(1605–1683)
Uomo d’arme e politico. Di 22 anni si recò in Lombardia sotto
il Duca Francesco di Modena e il Principe Tommaso di Savoia: fu poi
a Venezia e nel Friuli. Nel 1650 fu inviato dal Granduca alla Corte di
Vienna dall’Imperatore Ferdinando III e dal Re Leopoldo. Nel 1659 fu
nominato residente di Toscana alla Corte Cesarea e Cavaliere di Santo
Stefano: nel 1668 ebbe confermato il titolo di Conte, dato dal Duca di
Parma, con approvazione del Granduca, come risulta dal Reg. XXIX a
c. 80 dell’Archivio pubblico di Arezzo. Fu Gonfaloniere d’Arezzo. Con
lui si estinse il suo ramo.
Nel m.s. 475 della Biblioteca della Fraternita trovasi: “Raccolta
di lettere scritte a diversi nel suo viaggio nel 1659”; e nel m.s. 477 si
trovano memorie sue”.
Alcuni dati, riportati dal Massetani, non sono veri: per esempio la
data di nascita 1605 anziché 16336. Inoltre, vista la sua tenera età nel
1650, non poteva essere lui la persona inviata dal Granduca di Toscana
alla corte di Vienna. L’affermazione che all’età di 22 anni il nostro
Chiaromanni si trovasse in Lombardia, è vera. Lo conferma una sua
lettera a stampa, scritta il 21 agosto del 1654 a Bologna, in cui si narra
della sua partecipazione all’assedio di Pavia in qualità di venturiero
nella cavalleria di Francesco I d’Este, Duca di Modena e Reggio7. A
parte gli errori evidenziati nel lemma bio-bibliografico del Massetani,
esso riporta due notizie particolarmente interessanti per quanto concerne la vita e l’opera di Giovanni Chiaromanni. La prima è che proprio nell’anno del suo viaggio nell’impero ottomano egli “fu nominato
6
Si veda l’explicit del “Compendio della Prima parte delle Memorie del Conte
Giovanni Chiaromanni Cavaliere e Commendatore dell’Ordine di Santo Stefano”: “et era
d’età d’anni 31, finiti il 3 aprile 1664” nella Sceda manoscritto 477 della BCA – https://
manus.iccu.sbn.it//opac_SchedaScheda.php?ID=197040, 17.09.2017, che riporta l’anno
di nascita del nostro al 1633.
7
Tondini, G. B. Delle lettere di uomini illustri pubblicate ora per la prima volta,
II. Macerata: Presso Bartolommeo Capitani, 1782, 50–51.
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residente di Toscana alla Corte Cesarea e Cavaliere di Santo Stefano”.
Questa notizia fa pensare a un legame fra il viaggio compiuto da Chiaromanni e la sua promozione a residente della Toscana e forse anche
a cavaliere dell’ordine di Santo Stefano, dovuta all’intercessione del
conte Giuseppe Rabatta (1610–1683), suo protettore nella corte viennese8. Di certo la promozione doveva essere legata a dei meriti speciali
del viaggiatore toscano nei confronti della patria e, in generale, nei
confronti del mondo cristiano, su cui non si potrebbe far altro per il
momentо che esprimere supposizioni. La seconda notizia concerne i
manoscritto chiaromanniani, conservati nella Biblioteca della Fraternita, odierna Biblioteca Città di Arezzo. Stando a quanto riportato da
F.A. Massetani, si tratta di MS 475 “Raccolta di lettere scritte a diversi
nel suo viaggio nel 1659” e di MS 477. Questo tuttora si trova nella
BCA, descritto dettagliatamente da Leo Magiomani e Rosella Modica,
intitolato “Delle MEMORIE Del Conte Giovanni Chiaromanni Cavaliere Commendatore dell’Ordine di Santo Stefano PARTE SECONDA.
Nella quale contenendosi ciò che più importante riguard’à suoi domestici affari, doveranno li dilui Posteri tenerne per proprio interesse diligentissimo conto”9. Non ho avuto la possibilità di leggere questo testo
autografo, perciò lascio il compito a chi, stando in Italia e visitando la
detta Biblioteca, avrà l’interesse di ricostruire la vita di Giovanni Chiaromanni meglio di quanto ho potuto far io nell’Introduzione in bulgaro
di questo libro, servendomi della descrizione delle lettere, inviate al
residente toscano da Francesco Redi (1626–1697). Nessuna traccia,
invece, del MS 475 che dovrebbe contenere gli originali o delle copie
delle lettere che qui vengono pubblicate.
8
Trovandosi ormai in territorio cristiano Giovanni Chiaromanni aveva ricevuto
una lettera dal conte Rabatta riguardante la sua promozione, per cui nella risposta in data
27 novembre 1659 scrisse: “Ho poi inteso dall’umanissima sua l’onor che s’è degnato di
darmi il Serenissimo Gran Duca di Toscana, mio natural Signore e Principe, né so attribuir questo improviso impiego che alla benigna protezione di Vostra Eccellenza alla quale
non vedo l’ora di baciar la mano...”.
9
Si veda la scheda del manoscritto, citata qui, nella n. 6. La seconda parte delle
memorie di Giovanni Chiaromanni riguarda il periodo successivo al suo viaggio nell’impero ottomano. La prima, invece, oggi risulta irreperibile. Del suo contenuto si può avere
un’idea leggendo il suo Compendio (ff. 1r–3v): un compito per me impossibile, dato che
tutti i miei tentativi di contattare la BCA sono stati vani.
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Giovanni Chiaromanni fece il viaggio nell’estate e nell’autunno
del 1659 come gentiluomo del seguito dell’internunzio Augustin von
Mayern, la cui missione consisteva nel dare notizia al sultano Mehmed IV (1648–1687) dell’elezione e della felice ascesa al trono del Sacro romano impero della nazione germanica di Leopoldo I d’Asburgo
(1658–1705). Inoltre, Mayern doveva riconfermare davanti alla Sublime Porta e all’ambizioso Gran visir Köprülü Mehmed pascià (1656–
1661) l’impegno di mantenere ferma la pace fra i due imperi e di non
prestare aiuti al ribelle Giorgio II Rákóczi, Principe di Transilvania
(1648–1657, 1659–1660), nonché di risolvere alcuni problemi di minor rilievo (fra cui ottenere dei privilegi per i padri zoccolanti in Terra
Santa). La strada dell’ambasciata imperiale doveva seguire una rotta
prestabilita: da Vienna fino a Belgrado lungo il corso del Danubio in
battelli (le cosidette ciaiche dell’epoca) per proseguire via terra lungo
la Via Diagonalis in carrozze fino a Costantinopoli. Arrivando, però, a
Tatar-Pasargik (odierna città di Pazardzhik in Bulgaria) l’internunzio
venne informato che si doveva cambiare la strada, visto che il sultano
si trovava in Bursa, antica capitale degli Ottomani, per sopprimere la
ribellione, scoppiata nelle province dell’Anatolia ed Egitto. Perciò, arrivati ad Adrianopoli (Edirne), l’internunzio, il suo seguito e le loro
guide e guardie turche si diressero a sud, verso Gallipoli dove, traversando non senza seri problemi di logistica lo stretto, proseguirono la
strada fino a Bursa per vie poco conosciute al pubblico europeo. Il
cambiamento di rotta fece una forte impressione all’orientalista Joseph von Hammer (1774–1856), facendogli annotare nella sua celebre
“Storia dell’Impero Osmano” che l’audienza, avuta dal Mayern presso
un monarca ottomano a Bursa, fosse la prima data ad un europeo dopo
quella che Bayezid I (1389–1402) diede agli illustri suoi prigionieri
dopo la battaglia di Nicopoli (1396)10. La strada di ritorno fu via terra
10
Hammer, G. Storia dell’Impero Osmano. Opera originale tedesca del Sig.
Giuseppe Cav. De Hammer. Prima traduzione italiana di Samuele Romanini, XXI. Venezia: Dei Tipi di Giuseppe Antonelli, p. 129. Sull’affermazione del Hammer si potrebbero
esprimere alcune obiezioni, fra cui il fatto che nel 1396 si trattava di un’audienza, concessa a prigionieri di guerra, mentre nel 1659 si trattò di un incontro ufficiale ad alto livello
fra rappresentanti di due Stati che con la Pace del 1606 avevano riconosciuto a vicenda
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fino al porto di Mudanya, la traversata su una nave del mar di Marmara
fino a Costantinopoli e da lì lungo la Via Diagonalis fino a Belgrado.
Da Belgrado Giovanni Chiaromanni forse continuò la strada da solo
fino a Giaverino (odierna Györ, Ungheria). Non lo si può affermare
con certezza, perché la descrizione della strada nelle ultime lettere da
lui inviate, è assai generica e a volte inesatta a differenza dell’attenzione e della curiosità con cui descrisse la via di andata e il soggiorno a
Bursa. Prima di lasciare Vienna il viaggiatore aretino aveva prestabilito
un sistema con i suoi futuri corrispondenti che prevedeva lo scambio
a vicenda delle sue lettere11. Visto che i suoi “amici e padroni” erano
persone di un certo rilievo politico: il marchese Bufolini era general
sergente nell’esercito del Granducato di Toscana; il conte Rabatta –
una persona di fiducia dell’imperatore Leopoldo I, Niccolò Petronio
Caldana – segretario del cardinale Carafa, nunzio pontificio a Vienna,
Alessandro Zen – nipote dell’ambasciatore veneziano a Vienna Alvise
Da Molin, nonché il già menzionato pittore Pietro Liberi, c’è da chiedersi se il contenuto delle lettere del Chiaromanni sia così innocuo e disinteressato come sembra a prima vista con la descrizione della strada,
delle città e della vita quotidiana dei loro abitanti, con le sue impressioni del clima, delle zanzare, della bellezza delle donne specie nelle
due lettere in versi, con i dati sui sette laghi nella montagna di Rila in
Bulgaria e le leggende sulla fondazione della chiesa di Santa Sofia,
oppure con il racconto delle audienze avute dal Mayern a Strigonia
(Esztergom, Ungheria), Belgrado, ma soprattutto a Bursa. Alcune anomalie nel testo delle lettere, errori o inesattezze evidenti (come quella
la loro parità sulla scacchiera della politica europea. In ogni modo fu proprio quella nota
dell’orientalista austriaco che suscitò l’interesse di Vikentij Makušev per i documenti,
riguardanti la descrizione della strada percorsa dall’internunzio Mayern e della sua compagnia, incluse le lettere del Chiaromanni.
11
Per esempio inviando la prima lettera al celebre pittore Pietro Liberi (cf. infra,
Lettera 6), Chiaromanni scrisse: “Acciò che Vossignoria non abbia occasione di far satire
contro un Aretino voglio per satisfare alla promessa scriverli appena partito dalla Corte
Cesarea, ma con patto che Vossignoria debba comunicare le mie lettere a Sua Eccellenza
il Signor Conte Rabatta mio Signore dovendole lui trasmettere in Italia ad altro Cavaliere
mio amico”. Non mancano altre note di simile contenuto, da cui si può dedurre che tutte
le informazioni, scritte dal nostro, finivano nelle mani del conte Rabatta per essere a loro
volta copiate e inviate agli altri interlocutori dell’aretino.
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che la distanza via mare da Mudanya a Costantinopoli sarebbe di 118
miglia italiane – Lettera 20), fanno pensare che oltre a uno scambio di
lettere l’aretino e i suoi interlocutori avessero escogitato un linguaggio
ermetico, che desse la possibilità a Chiaromanni di inviare messaggi
segreti ai destinatari delle sue lettere, comprensibili solo agli iniziati.
Una spia delicata il nostro Chiaromanni, che riusciva a tener ben informati i ministri dell’impero asburgico, i veneziani, il papato, nonché
il Granduca di Toscana. Il che spiegherebbe anche la promozione a
residente di Toscana, ottenuta alla fine del viaggio, forse dovuta al buon
esito della sua missione segreta.
Nel testo italiano ho apportato quel minimo di modifiche, necessarie per renderlo leggibile anche a un pubblico più vasto, sostituendo
con la “v” la “u” del manoscritto (per es. avuto al posto di auuto);
aggiungendo l’accento sull’è (voce del verbo essere) per non incorrere
in malintesi con la congiunzione e; lo stesso discorso vale per la congiunzione né... né e la particella ne; ho tolto gli accenti dalle voci monosillabe e ho riportato i nomi comuni con minuscola (eccezione fatta
per i titoli nobiliari e le cariche presso la Porta e nell’esercito ottomano
che ho lasciato intatti); ho sciolto tutte le abbreviazioni difficilmente
comprensibili al nostro pubblico (per es. V.S.Illma – Vossignoria Illustrissima). Il resto del testo italiano è rimasto intatto nella speranza di
chi scrive che esso potrebbe risultare utile allo studente interessato allo
studio del toscano colto secentesco. Le realia della lingua turca sono
state riferite a pie’ pagina nella grafia del turco contemporaneo. Per il
loro significato si potrebbe sempre consultare il Glossario di Maria Pia
Pedani12. Inoltre, ho aggiunto il minimo di commento a pie’ pagina e un
indice dei nomi e dei luoghi.
Ringrazio i colleghi Antonio D’Alessandri dell’Università Roma
Tre, i colleghi turcologi e specialisti di studi turco-osmanlı Margarita
Dobreva, Orlin Sabev e Olga Todorova per l’aiuto che mi hanno prestato inviandomi materiale introvabile in Bugaria o dandomi preziosi
consigli e notizie sul mondo ottomano secentesco, nonché Petya Di12
Pedani, M. P., Bombaci, A. Inventory of the Lettere e Scritture Turchesche in
the Venetian State Archives. Leiden – Boston: Brill, 2010, 199–201.
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mitrova e Simeon Hinkovski, che hanno contribuito notevolmente per
le illustrazioni di questo libro, e anche i colleghi della sezione “Storia
della cultura dei popoli balcanici” presso l’Istituto di studi balbanici &
Centro di Tracologia dell’Accademia Bulgara delle Scienze che sono
stati tra i primi lettori della traduzione bulgara delle lettere di Giovanni
Chiaromanni. Ringrazio, inoltre, il Dr. Alexandru Ciocîltan dell’Istituto di Storia “Nicolae Iorga” per l’aiuto che mi ha prestato nell’identificazione di alcuni nomi di luogo.
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Giovanni Chiaromanni e il suo viaggio da Vienna a Bursa fatto l’anno 1659

1.
Al Signor marchese Bufalini1.

A

vendo io sempre ragguagliato Vossignoria Illustrissima di quanto
mi è occorso dopo d’averla lasciata in Città di Castello, et essendo
a lei ben noti i viaggi da me fattisi per l’Italia come per l’Alamagna quasi tutta, è anco dovere, ch’io gli dia parte della risoluzione che
certeza2 di passarmene in Turchia con il signor Agostino de Mayern3
destinato da Sua Maestà Cesarea4 internunzio alla Porta Ottomana,
avendomi questo signore ricevuto per suo camerata, et ormai si lavorano gl’abiti alla Musulmana, uno de’ quali essendo fornito e montato,
capricciò al signor cavaliere Pietro Liberi5 pittore insigne di ritrarmi
con esso, spero di farlo vedere presto a Vossignoria Illustrissima. Intanto s’immagini d’avere davanti agl’occhi il suo amato Chiaromanni con
un turbante in testa, con un gran pelliccione attorno che casca sino in
terra, con grossa cinta e con piedi gialli, e se ciò non La muove a riso
attenda pure Vossignoria Illustrissima [i] ragguagli più curiosi mentre
gli bacio [cordial]6mente le mani.
Vienna li 15 maggio 1659

1
Niccolò Bufalini – di lui si veda Е. Gamurrini, Istoria genealogica delle famiglie nobili toscane et umbre. Descritta dal Padre Don […], II. In Fiorenza: Nella stamperia
di Guccio Navesi, 1671, p. 197, 200 – 201.
2
certeza – così nel testo.
3
Augustin von Mayern, o Meyern (1612 – 1688) – internunzio imperiale nel 1659.
4
Leopoldo I (1640 – 1705) – imperatore del Sacro Impero Romano dal 1658.
5
Pietro Liberi, detto il Libertino (1605 – 1687) – pittore italiano.
6
Testo mutilo a pie’ pagina.
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2.
Al medesimo.

A

dì 22 del corrente mi feci vedere in pubblico con abito Turco mentre il Signor Internunzio con tutta la comitiva ascendente al Numero di 40 persone che si portò 4 leghe lontano da questa città
in una villa detta Luxemburg7 ove l’Imperatore si tratteneva al nobilissimo diporto del volo di aieroni8 e dalla Maestà Sua ricevé benigna
audienza, avendo anco l’onore di baciarli la mano come feci al Serenissimo Arciduca Leopoldo [et] il Serenissimo Archiduca Sigismondo
d’Inspruc9 che vi si trovavano. Nel ritorno che feci la medesima sera
verso la città potei anche [andare] a riverire la Maestà dell’Imperatrice10 nel suo giardino della favorita11, dove alcune dame mi messero
quasi in necessità di restar nudo, volendo ognuna di esse vedere e provare il mio abito, ma pur finalmente me ne sbrigai et ora m’accingo alla
partenza, che Martedì alla più lunga dovrà seguire et intanto rassegno a
Vossignoria Illustrissima la mia osservanza e la riverisco.
Vienna 25 Maggio 1659

Laxenburg o Lassemburgo.
Aeroni. Il volo degli aeroni era un gioco di caccia della corte viennese.
9
Leopoldo Guglielmo d’Asburgo (1614 – 1662) e Sigismondo Francesco
d’Asburgo-Tirolo (1630 – 1665).
10
Eleonora Maddalena di Gonzaga-Nevers (1630 – 1686). Inspruc – Innsbruck,
Austria.
11
La Favorita – celebre palazzo di divertimenti e residenza estiva dell’imperatrice
Eleonora. Di esso si veda Sommer-Mathis, A. Lieux de représentation théâtrale à la cour
impériale de Vienne au XVIIe siècle: de la sale à l’édifice. – In: Ch. Mazouer (ed.), Les
lieux du spectacle dans l’Europe du XVIIe siècle: actes du Colloque du Centre de recherches sur le XVIIe siècle européen, Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, 11 – 13
mars 2004. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag, 2006, 355 – 375.
7
8
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3.
Al medesimo.

I

n questo punto son entrato in barca.
Prima d’abbandonar Vienna di vista vogl[io dire]12 addio al mio
riverito Signor Marchese. Sono nel [Da]nubio13 e con cinque gran
barche con bandiere imperiali farò presto vela verso Belgrado, perfino
a dove si deve navigare, che per quanto dicono è la terza parte del
cammino di Vienna a Costantinopoli. Se Vossignoria Illustrissima
vedesse la quantità del popolo che è sopra a questo ponte e alle rive del
fiume, e che sentisse poi lo strepito delle trombe e le voci degl’amici
che c’augurano il buon viaggio, direbbe che Alessandro ne’ suoi trionfi
non ebbe tanto applauso. Piaccia a Dio ch’io termini questo viaggio
con salute e Vossignoria Illustrissima mi continui il suo affetto mentre
io non mancherò di ragguagliarla del proseguimento di esso o almeno
di farli comunicare le lettere che ad altri miei amici scriverò qui in
Vienna, baciandoli per fine cordialmente le mani.
Nel Danubio sotto Vienna 27 Maggio 1659

12
Testo fra […] mancante perché un pezzo del foglio è stato strappato. Probabilmente il contenuto è quello indicato fra le parentesi quadre.
13
Come sopra.
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4.
Al Signor Cavaliere Pietro Liberi, Vienna

A

cciò che Vossignoria non abbia occasione di far satire contro un
Aretino voglio per satisfare alla promessa scriverli appena partito
dalla Corte Cesarea, ma con patto che Vossignoria debba comunicare le mie lettere a Sua Eccellenza il Signor Conte Rabatta14 mio Signore dovendole lui trasmettere in Italia ad altro Cavaliere mio amico.
Già Vossignoria mi vidde15 imbarcare sopra del Danubio, né per quel
giorno avanzai nella navigazione più d’una lega fermandomi la sera
al Lusthans del Pratter16, e il 28 del corrente proseguij il mio viaggio,
arrivando circa a mezzo giorno a Prespurg o Possonia17 che vogliamo
dire, città lontana X leghe da Vienna et ora Metropoli d’Ungheria. Per
dire il vero questa città è più nominata che bella, ma il castello ove
talvolta risiede Sua Maestà di fuoravia è molto maestoso et il giardino
del Vescovo è superbissimo. Siamo stati regalati da questi cittadini di
varij rinfreschi. Qui il Danubio è tutto unito, ma poco lontano forma tre
rami, il destro cammina verso Giaverino18, il sinistro verso Neihaisel19 e
quel di mezzo per dove proseguiremo noi la navigazione verso Comora20, e di là più diffusamente scriverò a Vossignoria pregandola intanto
a riverire gl’amici e l’Eccellentissimo Alvise da Molino21 ambasciatore
Veneto in particolare, resto.
Possonia 28 Maggio 1659

Giuseppe Rabatta (1610 – 1683).
Vidde – così nel testo.
16
Lusthans del Pratter – Letteralmente “Casa di divertimento” nel Prater viennese, allora riserva di caccia reale. La prima Casa verde fu costruita nel 1537 su commisione
dell’imperatore Massimiliano II.
17
Prespurg/ Pressburg o Possonia – odierna Bratislava.
18
Giaverino o Giavarino – odierna Györ, Ungheria.
19
Neihaisel – Neihäusel, odierna Stare Zamky, Slovacchia.
20
Comora – Komarno, Slovacchia.
21
Alvise Da Molin (1606 – 1671) – ambasciatore di Venezia presso la corte viennese, in carica 1658 – 1661. Di lui si veda DBI, vol. LXXV, sub voce.
14
15
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5.
Al medesimo.

D

oppo22 partito di Possonia non si fece nel restante di quel giorno
che una lega restando a dormire dentro le barche alla riva del fiume. A dì 29 del corrente si fecero 7 leghe di cammino con travaglio non punto inferiore a quello che tormentò Sisifo, Isione, Tsione23 e
tant’altri nell’Inferno. Oh, misera sorte umana, una piccola zenzala24 è
bastante a infelicitare un huomo. Così fu appunto, e il voler descriver
a Vossignoria l’inquietudine che provai in quel giorno, non ci vorrebbe altro che eloquenza, la penna et il pennello del Signor Cavaliere
Liberi, ma sappi che furno migliaia di questi animaletti che per sette
altre leghe sino a Comora ci accompagnorno. Questa fortezza è delle
principali che abbia l’Imperatore in queste frontiere del Turco e il Signor Conte Adolfo di Prescham25 n’è il governatore, il quale ci ha banchettato lautamente et usat’ogn’altra cortesia degna d’un Cavaliere suo
pari. Qui ci sono credo io tutte le Religioni del mondo cioè: Cattolici,
Greci Papisti, Greci Scismatici, Luterani Calvini, anabattisti et altri, e
per questo luogo non sarà più di 4 o 5 mila anime. Il Signor Conte ha
scritto al Bey di Strigonia26 cioè al governatore con avvisarlo che siamo
arrivati e che stiamo attendendo il suo incontro.
In questo punto ritorna la staffetta con ordine che di mattina di
buon’ora proseguiamo la navigazione et il Signor Conte ha già fatto
mettere in ordine 4 ciaiche27 armate di 40 soldati Ungheri per ciascuna
Doppo – così nel testo. Qui con il significato di “dopodiché”.
Sisifo, Isione, Tsione – Sisifo, Issione, Tifone/ o Tifeo, o Tisifone. Si tratta di
personaggi mitologici, condannati dagli dei olimpici a sofferenze eterne negli inferi, cioè:
Sisifo – a spingere un masso; Issione per aver cercato di concupire Era – a essere battuto
da Ermes e a essere legato a una ruota di fuoco che gira; Tifone secondo Eschilo fu confinato nell’Etna e fu motivo delle eruzioni del vulcano.
24
Zenzala – zanzara.
25
Adolf von Puchheim/ Buchheim (m. 1664) – capitano della fortezza di Komarno.
26
Strigonia – Esztergom, Ungheria.
27
Ciaica – imbarcazione di media grandezza, fusta o grande barca a vela.
22
23
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e queste fornite di picche e cannone. Orsù, Cavavaliere Liberi, addio,
dimani sarò in mano de Turchi che se mi tratterranno bene, come spero,
di Buda scriverò agl’amici.
Comora il primo giugno 1659.
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6.
Al Signor Niccolò Petronio Caldana28, Vienna

D

al Signor Cavavaliere Liberi averà Vossignoria inteso quel che mi
è occorso da Vienna sino a Comorra, e trovandomi ormai in Buda
scriverò a Lei il resto, pregandola a comunicare le mie lettere conforme il concertato.
Il dì 2 del corrente circa l’hora X partimmo dalla sudetta fortezza
et le sarche29 della nostra compagnia venivano tirate, come già scrissi
da 4 ciaiche. Vedemmo riunire il Danubio, e poco appresso alla man
dritta il villaggio grossissimo di Sron30 che paga contribuzione al Re
d’Ungheria et al Turco ove l’anno 1606 si trattò la pace tra questi due
Potentati. Una lega lontano da Comora avemmo l’incontro di 4 ciaiche de Turchi, alla cui vista gl’Ungheri distaccorno le loro dalle nostre
Barche, e tirandole a riva messe il Comandante con i soldati i piedi
in terra, facendo il simile i Turchi, che dopo essersi dato la mano con
promessa di convoiarci fedelmente venne l’Agà de giannizeri di Strigonia alla barca del Signor Internunzio e baciandolo in fronte doppo un
amorevole saluto.
Era quest’huomo molto vechio, grande di statura, maestoso
d’aspetto, di barba Bianca e larga, di voce alta e sonora con la quale
parlò in questi sensi per quanto ci disse il Signor Henrigo Wogin31 interprete di Sua Maestà Cesarea: “Spero che questa Vostra Venuta sia
per recarci pace e che il vostro Padrone voglia continuar la buona vicinanza e perciò volentieri vi riceviamo in casa nostra, dove sarete trattati
come hospiti nostri amici”. Rispose il Signor Internunzio che a tale
effetto l’haveva spedito Sua Maestà Cesarea, del che i Turchi ad alta
voce ringraziorno Iddio, e sonando i tamburi, pifferi e trombe sparorno
Niccolò Petronio Caldana (m. 1670) – scienziato, uomo politico e diplomatico.
sarca – sarcina, bagaglio, carico.
30
Sron – Zsitvatorok, odierna Radvaň nad Dunajom, Slovacchia.
31
Heinrich Julius von Wogin – interprete di lingue orientali (turca, persiana, araba) presso la Camera Reale d’Ungheria.
28
29
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da una parte e d’altra i loro cannoni e con urla e stride applaudirno il
nostro arrivo.
Dimandò poi il Signor Internunzio al predetto Agà se il Visir fosse in Buda, al che rispose di no, perché si tratteneva con 6 mila huomini
a Belgrado per passarsene a Temisvar32, ma che avendo inteso la nostra venuta sospendere la marcia essendo per altro risoluto di portarsi
contro Ragossi33. Cinque sole leghe facessimo in quel giorno et avanti
d’arrivare a Strigonia fummo incontrati da due compagnie di lance e
dalla guardia de giannizzeri.
Strigonia è città Archiepiscopale d’Ungheria ma soggetta al Turco e tali appunto sono la maggior parte degl’abitanti. È situata alla
mano sinistra del fiume sopra d’una collina, le fabbriche sono di legname, fuor’ch’il castello ch’è nella sommità d’essa, e dal quale sbarrorno34 tutto il cannone quando ci viddero venire. Giunti al porto dov’era
gran concorso di popolo con regali di vino, castroni, pollastri et altre
vettovaglie, si licenziò l’Agà de Giannizzeri, lasciando alle guardie delle nostre barche una squadra de suoi soldati.
A dì 3 proseguimmo la navigazione con il convoio delle solite
ciaiche, ci fermammo e desinammo faccia di Vissegrand35, castello
posto in capo d’una Montagna alla man destra del fiume. E la sera
arrivammo qui in Buda ove anticamente residevano i Re d’Ungheria.
Et ora è la residenza del Bassà; ma per la suddetta causa non l’abbiamo
trovato. I popoli son turchi et alcuni Rasciani36, cioè Greci Scismatici, e
pochissimi Cattolici. Nel nostro arrivo sono stati a complimentar dua37
Chiaus presentandoci molte vettovaglie, lasciando alla nostra guardia
la solita squadra di Giannizzeri. Non si meravigli Vossignoria se non
specifico più chiaramente le cariche e [i] costumi di queste milizie,
perchè spero di poter meglio adempire a ciò nel mio arrivo a CostantiTemisvar – Timişoara, Romania.
Giorgio II Rákóczi (1621 – 1660) – principe della Transilvania (1648 – 1657,
1659 – 1660).
34
Sbarrorno – spararono, scaricarono.
35
Vissegrand – Visegrád, Ungheria.
36
Rasciani – serbi. Denominazione etnica usata dal Chiaromanni per indicare le
popolazioni slave ortodosse delle province europee dell’impero ottomano.
37
Così nel testo, altrove scritto “due”.
32
33
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nopoli; il Signor Internunzio mandò a regalare al Chaimecam38 cioè al
luogotenente del Bassà un gran bacile d’argento pieno di Limoni, e al
chiaia39 ch’è a dire suo maggiordomo un bellissimo orologio.
Alli 4 andammo a visitare il medesimo Chaimecam, e per ch’il
castello di Buda è assai in alto ne è costume l’andare a piedi ci condussero 20 cavalli bardati, e otto Chiaus cavalcavano avanti di noi con
il gran turbante. Giunti a palazzo (che per corrispondere alla città non
è molto bello) trovammo ivi un gran numero di giannizzeri con i loro
Ufiziali, i quali portano in testa un tal pennacchio così smisurato che
io non posso comprendere come lo reghino. Quando fummo nella sala
diedero al Signor Internunzio un sgabello coperto di panno rosso fatto
come una una40 seggetta, e questo s’adopra solo nell’audienze, perché
del resto i turchi siedono sempre in terra sopra tappeti. Poco dopo ch’il
Signor Internunzio si fu assentato41 uscì da una porticella il chaimecan
con due che l’appoggiavano et egli date ambe le mani all’Internunzio
complimentò seco con cera molto ruvida, e perché questa visita era per
semplice termine e non di negozio non è necessario ch’io narri a Vossignoria i loro discorsi. Li dirò bene ch’uno dei turchi dimandò se l’Imperatore voleva vendere quel Chiaus che dalle truppe del Signor Don
Luigi Gonzaga42 era stato in una scorreria fatto prigione. Se gli rispose
di non essere informati, ma che si scriverebbe a Sua Maestà in buona
forma acciò che si liberasse; s’alzò un altro vechio Chiaus e con le
mani aprendosi la bocca mostrava mancarli quasi tutti i denti, e questi
disse esserli stati cavati per barbarie del Conte Nadasdi43, esagerando
questo fatto con tanta collera, ch’io dubitai che contra di me volessero
vendicarsi. S’interruppe questo discorso con il regalo che fece il Signor
Internunzio d’un gran bacile d’argento pieno di limoni che il Chaimecam se gli fece porre ai piedi, e qui terminò la nostra visita ritornando
verso le barche; c’accompagnorno tutti i Giannizzeri sino alla porta
38
39
40
41
42
43

Caimacam < Qaim Maqam (tur. osm.) – specificato qui, vice-governatore.
Kehaya.
Così nel testo.
Seduto.
Luigi Gonzaga (1599 – 1660).
Nádasdy Ferenc (1625 – 1671).
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della città, et al fiume vennero solo quelli che dimoravamo ordinariamente alla nostra guardia con quattro sonatori di colascione salterio et
altri istrumenti cantando ad alta voce certe canzoni solite da dirsi in
simili congiunture. Vennero poi alla barca del Signor Internunzio due
Chiaus mandati dal Tecfeteldar44 che vuol dire ricevitore dell’entrate
regie per trattar seco di quanto potesse occorrerli nel viaggio, e l’assegnorno 5 500 aspri il giorno da pagarseli, puntualmente pagati per tutto
quel tempo che si starà nel paese turco. Questa somma ascende a talleri
50 et in altri luoghi 55.
A dì 5 del corrente doppo essere stato a vedere la città ch’è situata
a man dritta del fiume sopra d’una collina scesi di nuovo a basso nei
borghi a vedere un bagno minerale, dove molti Turchi et Ebrei si bagnavano, e doppo con la guardia del mio giannizzero ritornai alla barca;
dico con la guardia perché senza di questa i ragazzi lapiderebbero un
Cristiano con le sassate, essendo questo assai più vilipeso che non sono
gli ebrei da noi.
A dì 6 andò il Signor Internunzio a licenziarsi dal Caimecam, e
perché questa visita era privata non condusse seco che l’altro suo camerata e me con l’interprete; Fummo introdotti nella sua camera ove
non erano guardie ma bensì un gran numero di Chiaus e nel partir da
lui donò a ciaschun di noi una veste che loro chiamano Cafftan essendo
così il costume di far ogni volta che si visitano i Signori Grandi, et li
turchi medesimi quando li ricevono, reputan ciò è grand’onore.
A dì 7 partimmo da Buda convoiati da 4 ciaiche e dovendosi passare il ponte di barche che è tirato tra detta città e quella di Pest ch’è
situata alla man sinistra del Danubio, fu necessario staccare da detto
ponte due barche. Dopo aver navigato 5 leghe giugnemmo a Covin45
villaggio grossissimo situato a man manca del fiume, gl’abitanti del
quale sono calvini, e danno contribuzione all’Imperatore et al Turco.
Proseguimmo il dì 8 la navigazione per due leghe et essendo il
giorno della Santissima Trinità demmo in terra, ove s’alzò una trabacca
per celebrar la messa, la quale terminata rimbarcammo et avendo in
44
45

Defterdar.
Covin – noto anche con il nome Srpski Covin, odierna Ráckeve, Ungheria.
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questo giorno fatto 7 leghe di cammino si giunse la sera a Pax46 villaggio grosso ove si parla la ligua schiavona e di religione sono Greci
Scismatici.
Il dì 9 di buon mattino s’intraprese la navigazione facendo avanti
d’arrivar a Tonar47, villaggio posto alla man dritta del fiume, dove di
religion sono Calvini e Scismatici, 5 leghe. Qui si desinò e la sera poi
arrivammo a Baia48 ch’è posta alla man sinistra del fiume. Sappi Vossignoria che poco mancò quel giorno ch’io non mi gettassi nel fiume per
disperazione. Ohi, Dio quante zenzale quanto fastidiose e che caldo.
Il dì 10 poi si fecero 100 circoli per il Danubio, senza incontrare
una minima casucola, e la sera restammo alla riva del fiume in un luogo
paludoso dove provai in quella notte un martirio tale per causa di quelle
maledette zenzale che non ostante il gran sonno ch’avevo non mi fu
possibile serrar gl’occhi.
Il dì 11 sette leghe sino ad Ardendi49, villaggio abitato da turchi.
Il dì 12 si fecero 2 leghe giugnendo a Vevar50 città posta alla man
dritta del fiume, alla riva del quale s’alzò un padiglione e si celebrò
la messa, essendo il giorno del Corpus Domini. Ivi sono di Religione
Maomettana e Scismatici. Il luogo è bellissimo e si vede un gran ponte
di legno sopra il fiume Vavà51. Doppo desinare seguitammo il viaggio
per una lega (dicon loro) ma per farla ci volsero 5 hore. Ben vero è che
il Danubio fa gran circoli et oltre a ciò incontrammo da 70 molini, i
quali son posti in modo che occupano quasi tutto il fiume, e dovendosi
passare per mezzo di essi, corrono i naviganti un gran pericolo, anzi
ch’io viddi un fresco esempio d’una barca fasciata, onde per maggior
cauzione vennero intorno alla nostra alcuni battelli pieni di molinari,
che l’armavano a quisa di galera, e la grazia di Dio passando il tutto
bene arrivando a … città52 circondata da muraglie sopra un erto monte
46
47
48
49
50
51
52

Pax – Paks, Ungheria.
Tonar – Tolna, Ungheria.
Baia – Baja, Ungheria.
Ardendi – Erdut, Croazia.
Vevar – Vukovar, Croazia.
Vavà – forse il fiume Vuka.
Deve trattarsi della città di Ilok, Croazia.
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dove conducono l’aqqua del Danubio a forza di schiena di cavalli con
grandissima incomodità, come viene ciò usato per tutta l’Ungheria, essendo paese ove non sono fontane né pozzi. Gl’abitanti sono tutti turchi
molto civili, e doppo averci visitati nelle barche, ci condussero a veder
la città la quale è in maggior parte in ruina, e si vedono le reliquie di
bellissime chiese di Cristiani che i turchi [h]anno incendiate.
Il dì 13 avemmo un viaggio molto fastidioso per la qran quantità
di molini, in uno de quali urtò la barca dove erano i cavalli e [le] carrozze, onde per liberarla fu necessario tagliar la catena del mulino, il
quale andò a un altro et ambi s’affondorno, né altro nocumento ebbe
la nostra barca, ma la mia carrozza restò infranta in modo tale, che
non è più possibile l’accomodarla, or osservi Vossignoria in che stato
ora mi ritrovo dovendo marchiare tante centinaia di leghe sopra de’
carri. Si desinò sotto il castello di Varadino53, ch’ora è una bicocca, ma
nell’aqquisto dicono che i turchi ci persero 150 mila huomini. È situato
alla man dritta del fiume sopra d’una piacevol collina e il paese è tutto
vago pieno di villaggi e ben coltivato. Doppo desinare si diedero i remi
all’aqque non senza il timore dei molini che incontrar si dovevano ben
che provedessimo al pericolo col farne tagliar circa 20, il che riusciva
di grand’incomodo ai paesani, perché a volerli rimettere nel pristino
luogo importa a ciascuno 30 talleri. In questo giorno si fecero 5 leghe
arrivando per tempo a Caron54, villaggio grosso situato nella ripa alla
man dritta del fiume, e gli abitanti sono la maggior parte Cattolici, alquanti Scismatici e pochi Turchi.
Alli 14 si fecero poche leghe e si desinò a Selanknam55 villaggio
posto alla man destra del fiume, in faccia del quale entra il Tibisco, e
gl’abitanti sono Rasciani, come tali sono anco quelli di Boleki56 villaggio pur posto alla man destra del medesimo fiume, che è due leghe lontano dal suddetto, dove la sera restammo. Qui gl’abitanti hanno le case
sotto terra, né alcuna cosa si vede che dia indizio di villaggio. Hanno
53
54
55
56

Varadino – Petrovaradin, Serbia.
Caron – Sremski Karlovci, Serbia.
Selanknam – Stari Slankamen, Serbia.
Boleki – Boljevci, Serbia.
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quantità d’animali, e con questo si campano la vita essendo per altro il
paese molto incolto. Delle zenzale non voglio dir niente perch’anco la
ricordanza m’affligge, basti saper a Vossignoria che maledico il Danubio e quando mai ci sono entrato.
A dì 15 doppo essersi celebrata la messa si navigò due leghe et
eccoci fuori del Danubio cioè alla fine della nostra navigazione, voglio
dire in Belgrado, che gl’antichi chiamorno Albagreca, città molto grande, situata in una bellissima collina con circonvallazione di muraglie
vechie, sotto le quali sbocca il fiume Sacca57 et immediatamente si congiunge con il Danubio, restando la città alla man destra, e qui termina
il regno d’Ungheria.
Avanti ch’entrar in porto urtò la barca maggiore in una cantonata
della casa del Dazio, spezzandosi tutta la galleria.
Troppo lunga è riuscita questa lettera et essendo io infastidito
dalla navigazione, mi rinfrescherò alquanto scrivendo poi al Signor
Conte Rabatta quel di più che sarà necessario per l’intero ragguaglio.
Intanto mi favorisca lei di far per me umilissima riverenza a Monsignor
Carafa58 nostro Nunzio mentre io resto di tutti gl’amici e di Vossignoria
in particolare.
Belgrado 15 Giugno 1659

Sacca – Forse un errore del copista e la forma originale della scritta era Sawa.
Carlo Carafa della Spina (1611 – 1680) – nunzio apostolico per la Svizzera
(1453), nella Repubblica veneziana (1654), quindi cadrinale della Chiesa Cattolica.
57
58
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7.
Al Signor Conte Fra Giuseppe da Rabatta primo cameriere e maggior
Domo del Serenissimo Archiduca Carlo59

T

ardi scrivo a Vostra Eccellenza perché non ho voluto prima tediarla con un ragguaglio poco curioso e molto fastidioso nella
navigazione del Danubio. M’assicuro però che li Signori Cavalieri Liberi e Caldana averanno comunicato a Vossignoria le lettere da
me scritteli, onde io proseguirò a dire che li 15 arrivai in questa città
essendo venuti alcuni Chiaus a levarci dalle barche e montati sopra
alcuni cavalli a tale effetto da loro condotti ci portammo in un serraglio
che per nostra abitazione ci avevano preparato. Il Caimecan di questa
città mandò a complire60 con il Signor Internunzio regalandolo di molte vettovaglie. Per mezzo dell’interprete si diede parte al Bassà Visir
del nostro arrivo col pregarlo di sbrigarci, come ne diede intentione61.
Questi popoli sono la maggior parte Turchi, alcuni Rasciani et Ebrei e
pochissimi Cattolici, i quali sono mercanti Ragugei et a proprie spese
mantengono 3 o 4 Padri Zoccolanti, e gl’è permesso il publico esercizio della Religione.
Il dì 17 s’andò doppo desinare all’audienza di Seidttamez62 nuovo
Bassà Visir di Buda, che si tratteneva con la sua armata fuori di questa
città, non fidandosi per quanto si dice di ristringersi qua dentro perché
il Gran Visir63 tien gran volontà di fargli levar la testa. Mandorno al
nostro Serraglio 12 cavalli nobilmente bardati; tre Chiaus cavalcavano
avanti a noi e la milizia Giannizera seguivaci a piedi. Cavalcammo un
miglio Italiano et usciti di essa incontrammo subito padiglioni ascendenti al numero di 200 e circa 30 passi lontano da quella del Visir si
smontò di cavallo facendo ala dall’una parte all’altra un gran numero
59
60
61
62
63

Carlo Giuseppe d’Asburgo (1649 – 1664) – fratello dell’imperatore Leopoldo I.
complimentarsi.
come ne diede intentione – esprimendo in questa maniera la propria intenzione.
Seydi Ahmed pascià (1617 – 28 agosto 1660, Buda).
Köprülü Mehmed pascià (1575 – 1661) – gran visir dal 1656 fino alla morte.
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di Turchi. Il suo Padiglione conteneva in se varie stanze, all’entrata della prima dove diede l’audienza era appeso l’arco, il circasso, e la sciabola del Visir. Il pavimento era superbissimo di tappeti persiani e tutti
ricamati di seta i padiglioni. Alla man sinistra ch’è luogo più degno
de turchi, stavano in piedi molti capi di guerra; due sgabelli coperti di
panno rosso erano ivi preparati in uno de quali cioè nel secondo luogo
sedé il Signor Internunzio, aspettando che uscisse fuori il Visir, il quale
non tardò e vistosi dal popolo gridò ad alta voce in lingua turca: “Iddio
conservi e feliciti il nostro Visir e lo renda vittorioso contro il nemico
del Gran Signore”, il che fu replicato tre volte.
L’esposizione del Signor Internunzio fu in questi sensi: Che avendolo la Sacra Cesarea Maestà dell’Imperatore suo Clementissimo Signore inviato al Serenissimo e Potentissimo Imperatore de Turchi per
darli parte dell’eletione et coronatione fatta in Romano Imperatore e
della legittima sua successione agl’altri regni, provincie e eserciti del
glorioso suo predecessore e padre, aveva la Maestà Sua voluto significar ciò all’eccelsa Porta per un evidente segno della sua amicizia e per
contestarli il desiderio ch’aveva di conservar la pace come buon amico e vicino. Rispose il Visir: Che si rallegrava non meno degl’ottimi
sentimenti di Sua Maestà che della sua esaltazione al Trono Imperiale,
ma che non vedeva il desiderio di conservar la pace, mentr’egli è necessitato d’aver ogni giorno l’arme in mano per le scorrerie degl’Ungheri, ma che sperava frenarli con le sue poderose forze. Replicò il
Signor Internunzio che quando queste seguivano erano certo contro
l’intenzione dell’Imperatore; al che soggiunse: “Se il vostro Padrone
professa d’esser Signore degl’Ungheri, gli gastighi, e quanto no lasci
la cura a noi che gli mortificheremo”. Con grand’arroganza pronunziò
queste parole, ma con altrettanta flemma rispose il Signor Internunzio,
che la Maestà Sua aveva di già dati gli ordini rigorosi per tal effetto,
e per variar discorso fece cavar fuora dall’Interprete le lettere che al
medesimo Visir scriveva il Signor Principe Don Annibal Gonzaga64,
Vice presidente di guerra, dicendogli che Sua Eccellenza gl’aveva im64
Annibale Gonzaga (1602 – 1668) – principe di Bozzolo e comandante della
città di Vienna.
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posto di presentargliele, di salutarlo amichevolmente a suo nome, e
rallegrarsi di buon cuore di questa fermezza della già stabilita pace,
per accrescimento della buona amicizia e vicinanza della quale s’assicura per parte dell’Imperatore, e si augura a lui che la goda con ogni
contentezza. Con buone maniere e con poche parole rispose il Visir a
questo complimento. Fece doppo il Signor Internunzio esporre e supplicare il Visir a voler dar ordine che sia promosso quanto prima il
nostro viaggio verso Costantinopoli, e voglia assegnarli una persona
d’autorità e discrezione, la quale ci conduca nel modo ch’è decente
al decoro dell’Imperatore che la manda, e di quello al quale è inviato,
acciò che non incorra più in quelle incomodità, e poco rispetto che ha
incontrato sin qui per l’ambizione del Bey di Strigonia che pretendeva
d’esser visitato dal Signor Internunzio, e per la discordia delli Chiaus
che ci ànno condotto. Disse il Signor Internunzio che rappresentava
ciò non con animo che alcuno di loro ne avesse male, ma solamente
perché nell’avvenire si provedesse a questi inconvenienti. Rispose il
Visir che per condottiere gli darebbe Hussaim Agà65 suo capigibascij
(che vuol dire gentiluomo di camera) che è huomo molto discreto, che
il Signor Internunzio ha fatto bene a non visitare il Bey di Strigonia,
perché non se gli doveva la visita, e che per mortificarlo l’averebbe [de]
posto dal carico, che prenderebbe informazione delli Chiaus, et avendo
errato gli farebbe levar la testa. Io credo ch’abbia detto tutto questo
per compiacere al Signor Internunzio, il quale soggiunse che non voleva vedere male a nessuno, e che intanto si stimava fortunato d’avere
avuto l’onore di farli reverenza, e che in segno d’amicizia gli donava
un orologio grande et un bacile d’argento pieno di limoni. Il Visir lo
gradì, ringraziò, offerendogli ogni aiuto e favore e fece vestir il Signor
Internunzio con 11 di noi con il solito Caff[t]an che è una veste che si
da per onore, né si porta che in simili occasioni. Questo Bassà Visir è
d’anni 50 grande di statura e brutto d’aspetto, rigido nel trattare, destro
ne suoi esercizi, e dilettevole d’haver belli Paggi. Ha per moglie una
figlia del defunto Gran Signore66, è molto opulento di facoltà, è molto
65
66

Hüseyn è la grafia odierna del nome, il personaggio n.i.
Ibrahim I, imperatore Ottomano (1640 – 1648).
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amato dal presente Sultano67, facendo egli benissimo i suoi esercizi, ma
il Gran Visir l’odia a morte, anzi che due volte gl’ha il Sultano medesimo salvato la vita, avendo egli dimandato perdono come ribello al suo
Imperatore. Terminata l’audienza si rimontò a cavallo e nel ritornare al
nostro serraglio ci accompagnorno sino al numero di 60 sonatori con
istrumenti stravaganti, e cantando ad alta voce in lingua turca una zimfonia da diavoli: Deve sapere Vossignoria che in questi tempi i Turchi
fanno la quaresima, e non mangiano se non una volta al giorno, cioè la
sera, e non prima che si vedino le stelle in cielo, nel qual tempo montano alcuni sopra i campanili lodando Iddio ad alta voce, il che serve
di segno per poter mangiare. Fornito il pasto vanno in maschera per la
città con molti istromenti gridando et urlando fino a giorno, la maggior
parte del quale lo spendono in dormire, e nel resto i signori giocano a
schachi e tirano d’arco.
Il dì 20 ebbero la Pasqua terminando la Quaresima all’apparir
della nuova luna, et in queste feste si vede per ogni contrada un edifizio
come forca, assai alto, dove non solo i ragazzi, ma gl’huomini istessi
appendendo una corda a guisa della gioggiola, che si fa in Italia si
fanno con grand’ impeto sventolare l’ore intere che solo a guardarvi girano i cervelli. Il giorno doppo visitammo il Caimecam, et oggi siamo
stati alla Messa in Chiesa di Ragugei dove uno di quei buoni Padri ha
predicato con tanta simplicità, e con poco ordine che né lui né gl’ascoltanti sapevano quello volesse dire. Domani partiremo avendo di già il
Visir fatto allestire 50 carri de villani coperti di stoie con tre cavalli per
ciascuno e il Signor Internunzio me ne ha assegnati due, uno de’ quali
lo ho tapezato di dentro, e intendo non solo viaggiarci, ma di dormirci
ancora se mi riesce, del che ne darò parte a Vostra Eccellenza alla quale
humilmente m’inchino.
Belgrado 22 giugno 1659

67

Mehmed IV, imperatore Ottomano (1648 – 1687).
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8.
Al medesimo.

I

n queste sette giornate di cammino ch’ho fatto da Belgrado sin’a qui
non m’è occorso né ho visto cosa alcuna degna della notizia di Vostra Eccellenza ma tuttavia per rassegnarli la mia osservanza, e per
darli parte della continuata salute che godo, ho preso la penna soggiungendoli appresso che il 23 del cadente partij doppo il mezzogiorno da
Belgrado con la comodità degl’accennati carri e fummo convoiati per
un miglio italiano da un grosso squadrone di cavalleria della più scelta
gente che avesse il Visir, e volse questo farci vedere quanto sia la destrezza de Turchi nel lanciar dardo e tirar d’arco. Il cammino fu di due
ore, la strada ottima, e l’alloggio fuori d’una Palanca detta Isargich68.
Dovrei descrivere a Vostra Eccellenza questi ospizi che loro chiamano
Han, ma suppongo che il Signor Cavaliere Liberi sia per mostrarli un
capitolo da me scrittoli questa medesima sera, dove con scherzo rappresento la verità del fatto.
Il dì 2969 di buon’ora proseguimmo il nostro viaggio, e avanti i
carri marciavano 12 huomini a piedi ben armati con la loro bandiera,
e questi doveranno mutarsi di luogo in luogo per nostra sicurezza, né
ricevano essi alcun regalo, perché l’Agà che l’accompagna è huomo di
stima discreto che gli comanda liberamente onde speriamo d’esser ben
trattati; e di ricever ogn’altra sodisfazione da questo. Si desinò in tal
giorno a Colar70 e doppo per pianura ov’erano molti paludi si proseguì
il cammino, giugnendo la sera alla palanca de Altham Bassà71.
A dì 25 avemmo 6 hore sino a Battiena72, e il dì seguente sei altre
ore sino a Jagodna73, ch’ambi son villaggi molto belli, abitati da Turchi
Isargich – Odierna città di Grocka vicino a Belgrado.
Deve trattarsi di un errore. Secondo l’esposizione la data dovrebbe essere il 24
giugno 1659.
70
Colar – Kolari, Serbia.
71
palanca de Altham Bassà – Smederevska palanka, Serbia.
72
Battiena – Batočina, Serbia.
73
Jagodna – Jagodina, ex Svetozarevo, Serbia.
68
69
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e Rasciani. Quattr’ore sole si viaggiò per pianura il 27 et a mezza strada si passò un gran ponte fabbricato dal nuovo Visir sopra la Morava,
fermandosi per quel giorno a Parachim74.
Il dì 28 andammo per montagne e boschi 9 hore continue fermandoci a desinare a Rasgnia75 e la sera a Alexinzich76. Oggi abbiamo
viaggiato ott’ore per colline con buona strada e siamo arrivati a questa
città di Niscia77 che è Metropoli della Servia78, ma ora è distrutta assai,
né ha circonvallazione di muraglie, o altro che la renda riguardevole.
Tutta la compagnia gode buona salute. Il Signor Internunzio la reverisce et io mi confermo.
Niscia li 29 Giugno 1659

74
75
76
77
78

Parachim – Paračin, Serbia.
Rasgnia – Ražan, Serbia.
Alexinzich – Aleksinac, Serbia.
Niscia – Niš, Serbia.
Servia – Serbia.
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9.
Al Signor Cavaliere Pietro Liberi

M

entre su l’Istro79 navigavo ancora
Promisi di voler scrivervi a pieno
Quando dall’aqque io mi trovassi fuora
Perché per gran dolor venivo meno
Mentre mi pizzicavan le Zenzale
Nocive al volto più rio veleno
Se ben altri credea che poco male
Fusse per me che l’ho sì pizzicato
Che non può dirsi oggetto sensuale
Hor che nella riva son calato
E fatto sette giorni di cammino
Sovra d’un carro che mi fu assegnato
Scrivo o Liberi a voi pittor divino
Dispiacendomi sol che la mia penna
Non v’imiti così com’io v’inchino.
Verravici questa lettera a Vienna
E voi risponderete a nostri amici
Ciò che con essa il Chiaromanni v’accenna
Se in barca noi passammo dì infelici
Hor su la terra gli passiam peggiori
E ci si svelle il cor dalle radici
Per lo squoter dei carri traditori
Che sono questi insieme da cinquanta
Pessimi tutti ancor che de migliori
E se d’un solo essi la ruota infranta
Devono tutti gl’altri allor fermarsi
E aver bisogna pazienza santa,

79

in versi.

Istro – nome antico del Danubio, di cui Chiaromanni si serve solo nelle lettere
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E quando alfin finit’è d’acconciarsi
Marciam di nuovo, e non vediam per strada
Che certe donne coi capelli sparsi
Capei però di capra, e avvien che cada
Una tal chioma a lor fino a piedi
Cosa che tiene i riguardanti a bada
Però che piena di quattrin la vedi
Et è quella la dote che gli diero
I Genitor negl’ultimi congedi;
Queste sono d’aspetto così fiero
Che rassembrano satire o silvane
E le poppe del sen giù gli cadero,
E non di men di lor beltà son vane
Perché alle genti si fanno vedere
Con desio d’esser moglie e non puttane.
La notte in carra mi convien giacere
E sembro infermo nella carriola
Che canti mendicando il Miserere
Si tanto il tempo così presto vola
Che appena doppo aver serrato gl’occhi
Di marciar via ci passa la parola
Né tal or sento se la tromba tochi
Tanto dal sonno mi ritrovo oppresso
Onde sen van mentre pur dormo i cochi
Ma un dì dormendo il mio cochiero istesso
Restai solo col carro in un villaggio
E quivi sarei forse ancor’adesso
Se l’Agà non mandava indietro un paggio
Il quale mi risvegliò con alta voce
Dicendo molte cose in suo linguaggio
Allora sì ch’ebbi paura atroce
Ma nel timor però mi consolava
Il buon Gesù ch’è per noi morto in croce
Intanto il Paggio qual persona brava

Raccolta di lettere

Con collera chiamò certi villani
E di punir colui gli comandava
Questi con certi legni entro le mani
Su le piante de pie’ lo bastonorno
In modi fieri inusitati e strani.
Tra me dicevo quando lo lasciorno
Chi sa se i Turchi non bastonan quelli
Che viaggiando dormono di giorno
Per ciò mi s’arriciorno i capelli
Massime che il parlar non intendevo
Solo e inerme Cristian tra i Turchi felli
Mentre tal conto fra di me facevo
Tornò il cochier a ripigliar la briglia
Ma dove mi menasse io nol sapevo
Havevo camminato un par di miglia
Quando ecco gl’altri carri ritrovai
E l’Internunzio con la sua famiglia
Gran coraggio a vederli io ripiglia
E sceser molti a rallegrarsi meco
Quasi venissi di lontano assai
Tra tanto passò il giorno e fessi cieco
Il cielo, e il tempo di mangiar fu gionto
Et io con gl’altri a tavola mi reco,
Credendo aver qui la vivanda in pronto
Ma allor si principiava la cucina
Né mai di cibi si trovava il conto.
In tal guisa la fame si raffina
E maledico l’uso di Turchia
E tanto più perché non v’è cantina,
Né si vedono insegne d’hosteria
Sol v’è albergo d’ospedale in guisa
Ch’apporta a chi sta ben la malattia.
È una fabbrica grande che divisa
Dall’altre case stassen in disparte
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Tutta di pietra con s[c]alpello incisa
Sembra di fuor l’architettura, e l’arte
Essere qualche cosa di gran stima
E c’incita a vederla a parte a parte
Entriamo dunque nella stanza prima
Et io credei che fusse il gran cortile
E la scala cercai d’andare in cima
A qualche appartamento alto e gentile
Ma non trovai se non un gabinetto
Fatto in forma di picciol campanile
Dove può stare a mala pena un letto;
Et esser quella la reale stanza
Per i gran personaggi mi fu detto.
Persa di veder altro ogni speranza
Al tetto ch’è di piombo alzai la vista
E vidi che del resto il prezzo avanza
Poscia tornando giù gran turba mista
Trovai di gente e bestie in quel stanzone
Che credetti il cortile a prima vista
Questi in lunghezza è cento canne buone
E trenta di larghezza, e un muricciolo
Ha intorno dove stanno le persone
E ve ne capita di mille un stuolo
Per cui comodità di tanto in tanto
V’è il suo cammin80, e ogn’un cucina solo
Il muro è pieno di chiodi, e quivi il manto
Puossi appendere e l’armi e gl’altri arnesi
Che suol portare il passeggiero a canto
Secondo l’uso poi di quei paesi
Sono in faccia alla porta i cacatoi
Con ordine lunghissimo distesi
Et acciò ch’il puzzar nessun annoi
80

Camino.
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Ciascuno d’essi ha una fontana chiara
Onde si caca, e il cul si lava poi
Per lo che almen la pulizia s’impara
Se non altro dai barbari costumi
E questa erudizione ti sia pure cara
Per che s’all’armi d’antepor presumi
Le lettere, e lor donar la precedenza
A che nettarsi il cul con i volumi.
Nel pavimento poi con differenza
Nel mezzo i carri e cavalli in giro
Stan collocati fino alla partenza
Dicesi l’Han nel suo vocabolo Siro
Et ospital dirìasi in buon toscano
Uno per ogni terra ne rimiro
E par fatto ad un modo e d’una mano
Fuor che nelle città ch’è più capace
Con moltissime celle e più d’un piano
E qui t’auguro lunga vita e pace.81

81
Non è stato indicato il nome di luogo e la data, ma dai versi e della lettera precedente si deduce, che “lo scherzo” fu scritto il 29 giugno.

193

194

│

Giovanni Chiaromanni e il suo viaggio da Vienna a Bursa fatto l’anno 1659

10.
Al Signor Caldana

Q

uando arrivo in uno di questi principali luoghi sono così stracco et
infastidito dal caldo che non mi è permesso di potere riverire tutti
gl’amici, ma spero che questi mi compatiranno con comunicarsi vicendevolmente le mie lettere conforme al concertato et acciò che
Vossignoria non creda che io mi sia scordato di lei gli do parte che il dì
30 del passato partij da Niscia e con 12 ore di cammino per montagne
erte e sassose arrivai stracco a … palanca82 circondata da bellissime
muraglie a guisa di forte castello ma dentro non ci sono che quattro
casucole di paglia abitate da Rasciani. A dì primo Luglio viaggiammo
4 hore per strada montuosa non molto buona e arrivammo a Sciarkei83
città che in Greco chiamano Pirot, ma non è circondata da muraglie ed
è abitata da Turchi e Rasciani. Qui avemmo l’incontro dei principali
del luogo, e avendo il nostro cuoco far dell’impertinente rispondendo
con arroganza anche al Signor Internunzio fu egli necessitato a fargli
dare 200 bastonate nella pianta de’ piedi, e questo perfido huomo anco
sotto il tormento bestemmiava Iddio, ma poi che a ciò non pose fine
continuorno a bastonarlo.
Due hore di cammino avemmo il dì 2 sino a Dragoman84 che è
un piccolo luogo abitato da Rasciani, e ieri arrivammo qui in Sofia
che è distante dal suddetto luogo dieci ore di strada. Questa città è Metropoli della Bulgaria è assai grande molto popolata da Turchi, Greci,
Armeni, Ragugei, Ebrei ma non ha muri. Quivi fummo incontrati da
una squadra di Giannizzeri e da altri Spaij a cavallo. La città fu così
anticamente chiamata dalla chiesa che ha fuori del Bazar detta Santa
Sofia, che hoggi è ridotta in moschea de’ Turchi, conservandosi però
una segreta Cappella con molte reliquie di Santi, e li Turchi ànno fatto
82
83
84

Deve trattarsi di Musa-paša Palanka, odierna Bela Palanka, Serbia.
Sciarkei – Şehirköy, oggi Pirot, Serbia.
Dragoman, Bulgaria.
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ogni sforzo per entrarci, ma da mano ignota sono stati respinti, et alli
Christiani non si permette di tentarne l’ingresso perché continuamente
ci tengono una guardia, la quale asserisce d’aver più volte udito voci di
musica e suono di varij istrumenti. In questi contorni trovono i villani
nell’arare gran quantità di medaglie di Santa Helena ma non ogn’anno.
Qui è solito di riseder il Beglerbey della Grecia che ora si trova alla
Porta. Le case sono quasi tutte di tavole e di Creta, e la città è situata
in bellissima pianura, passando da essa un tiro d’arco il fiume Isca85.
Una giornata lontana di qua è un monte altissimo detto d’Orfeo86, che
i Turchi chiamano Rilschi, e i Greci Rodope, in capo del quale ci sono
sette laghi che procedono da sette fontane, et in ogni stagione sono
agghiacciati in modo che con maze87 e scure non si possono tagliare.
Domani proseguiremo il nostro viaggio, trattenendoci oggi qua per risarcire li carri, i quali sono veramente miracolosi nel resistere a così
pessime strade, mentre non hanno né ruote né cosa ferrata. Riverisca
gl’amici a mio nome e resto.
Sofia 4 Luglio 1659.

Isca – Iskar.
Monte ... detto d’Orfeo – le montagne di Orfeo erano i Rodopi. Qui invece si
tratta della montagna di Rila e dei suoi celebri sette laghi.
87
Così nel testo.
85
86
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11.
Al Signor Alessandro Zeno88 nobil Veneto

I

o mi sono riserbato di scrivere a Vossignoria Illustrissima fin a questo punto perché sapendo d’avere a capitare in Macedonia patria
d’un Alessandro niente manco Padrone della mia volontà di quello
che l’altro sia stato Signore di questi Regni suppongo che Vossignoria
Illustrissima averà partecipato delle lettere da me scritte ad altri amici
già che così fummo di concerto avanti la mia partenza. Onde senza
replicar altro proseguirò il ragguaglio del mio viaggio.
Il dì 5 del corrente partij da Sofia e doppo X hore di buon cammino giunsi a Ichtiman89 villaggio abitato da Turchi e Rasciani e il dì 6
passammo una gran montagna detta di portaferrea90, in capo della quale si vedono le rovine d’un grand’arco et il villaggio che si chiama Caplidervon91 giugnendo finalmente doppo 12 ore a Tatarpasargich92 città
che non è cinta di muraglie ma posta in vaga pianura e molto abitata da
Turchi i quali ci fecero un bellissimo incontro trovando anco un Chiaus
spedito dal gran Visir per farci accelerare il viaggio. Quest’huomo ci
portò lettere del Residente Cesareo93 con le quali ci dava parte che il
Gran Signore fusse passato in Asia ad una città detta Bursia94 e che
quando il Signor Internunzio volesse arrivar là più presto poteva lasciar Costantinopoli a man sinistra e tirar verso Gallipoli, e che egli in
tanto ci preparerebbe un quartiere fuora Bursia, per che in quella città
Alessandro di Vincenzo Zen (1637 – 1707).
Ichtiman – Ihtiman, Bulgaria.
90
montagna detta di portaferrea – denominazione di una parte della catena dei
Balkani (Stara planina), versione italiana del turco “Demir Kapı”.
91
Caplidervon < Kapılı Dervent, il nome turco del passo Trayanovi vrata (Porta
di Traiano), Bulgaria. A volte lo stesso nome veniva usato per indicare il vicino villaggio
di Klisura, oggi scomparso.
92
Tatarpasargich – Pazardzhik, Bulgaria.
93
Simon Reniger von Renningen – ambasciatore austriaco residente a Costantinopoli (1649 – 1666).
94
Nel margine specificato con altra grafia “Bursa” che è il nome dell’antica capitale ottomana.
88
89
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morivano tutti di peste. Mi maravigliai che il gran Signore andasse ad
incontrarla, ma mi fu risposto da un Turco che quando Dio gl’avesse
destinato tal morte sarebbe anco altrove inevitabile, e questa commune
oppinione fa che non temino il morbo né altra cosa, anzi che se cascono
infermi molti ànno scrupolo di medicarsi parendo loro che si voglia
ostare alla volontà divina.
Il dì 7 avemmo 6 ore di cammino per pianura prima d’arrivare
in questa città, metropoli della Macedonia ch’è situata in una piacevol
collina che termina in un vasto piano e ci passa il fiume Marizza95
che nell’entrar nella città di Filippopoli96 fu fatta da Re Filippo padre
d’Alessandro Magno, e si vedono ancora molto bene le vestigia delle
mura, che sono in parte intere e belle, ma ora le case sono di tavole e di
creta alla Turchesca. L’aria non è molto buona, e ne da sicuro indizio la
gran quantità di riso che nasce quì intorno. L’oppinione che in questa
pianura fosse la battaglia d’Ottaviano e Marc’Antonio con Bruto e Cassio buoni ma infelici difensori della libertà romana, e per contrassegno
di ciò si vede una quantità di monticelli di terreno fatti a mano, sotto a
quelli dicono essere stati sotterrati quelli che morsero, e gli loro amici e
servitori che sopravissero gli portaron la terra sopra e quanto più furno
quelli tanto più grande appare ora il tumulo.
Oggi ci fermiam qui per riposare i cavalli e questa mattina l’Agà
nostro condottiere con il Chiaus inviato dal Gran Visir ànno desinato
con noi, dispensandosi di proprio moto dal non ber vino et ànno preso
Marizza – Maritsa.
Filippopoli – Plovdiv, Bulgaria. Il periodo è costruito in modo erroneo e quanto
segue sembra direttamente ripreso da Benedetto Ramberti, che nel 1534 attraversò via
terra la penisola balcanica da Dubrovnik a Costantinopoli. Riporto il testo del manoscritto
autografo di Ramberti, pubblicato da Snezhana Rakova nell’ultima edizione di questo
celebre racconto di viaggio, in cui in corsivo è stato evidenziato il testo, aggiunto nella
versione a stampa: “così ho per certo quello che scrive Appiano, che in questo loco si
combattesse da Ottaviano et M. Antonio contro a Bruto e Cassio, buoni ma infelici defensori della libertà Romana. Si vedono anchora in argumento di ciò più di cento monticelli
del proprio terreno, fatti a mano. Sotto gli quali dicono che sono sotterrati di quelle che a
quel tempo furono morti: et li loro amici o servitori che sopravissero gli portarono la terra
sopra: et quanti più amici o servitori havea uno de morti tanto più grande hora appare hora
il Tumolo.” Cf. Ракова, Сн., Данова, П. Бенедето Рамберти и Даниело Лудовизи –
двама венециански пратеници в Константинопол през 1534 г. Пловдив: Фондация
„Българско историческо наследство“, 2016, 79.
95
96
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un imbriacatura che se si sapesse dalli loro Mufti avrebbero gastigo
non ordinario, si è bevuto alla salute di quelli amici che si ricordono di
noi e Vossignoria Illustrissima si contenti di riverirli a mio nome col
parteciparli la presente, mentre le bacio cordialmente le mani.
Filippopoli 8 Luglio 1659.
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12.
A Sua Eccellenza il Signor Conte Rabattà.

N

on dubito che i miei amici, averanno comunicato a Vostra Eccellenza le lettere da me scritteli di Soffia e di Filippopoli, perché
sanno quanto contro ogni mio merito Ella mi ami e quanta curiosità abbia di sentire i miei ragguagli, ma prima di venire al particolare
d’Adrianopoli97, ove mi ritrovo, dirò a Vostra Eccellenza che il dì 9 del
corrente partimmo di Filippopoli camminando per quel giorno 6 ore
giugnendo a Papasli98 piccolo villaggio abitato da greci come pure è
quello di Simischiè99 nel quale in nove ore di viaggio arrivammo il
giorno seguente. Il dì 11 viaggiammo otto ore per ottima strada arrivando ad Armanlia100 borgo abitato da i Turchi dove ci è un superbissimo Han.
Il dì 12, 6 ore di cammino per buona strada sino al ponte di Mustafà Bassa101 ch’è molto bello e lungo di 20 grand’archi di pietra sopra
il fiume Mariza et il luogo è abitato da Turchi. Hieri giugnemmo qui in
Andrinopoli nel regno di Tracia ch’oggi chiamano Romania. La città è
grandissima, nella prima entrata si passa un lunghissimo ponte di pietra che ha i lati di marmo e da una parte di esso passa il fiume Mariza
molto largo, e dall’altro il fiume Tuns102, e pare ch’uno vada incontro
all’altro il che non è. Questa città fu edificata da Adriano Imperatore e
per ciò vien da molti chiamata Adrianopoli, ma altri dicono che Adriano innamoratosi in un giovane detto Adriano (che immaturamente
morì) volse l’Imperatore per memoria di esso far edificar questa città,
la quale è abitata da Turchi, Greci, Armeni, Ebrei, e da pochi cattolici;
si vedono botteghe, case grandi, giardini e molte mercanzie. Qui si con97
Adrianopoli – altrove scritto nella forma italianizzata di Andrinopoli, oggi
Edirne, Turchia.
98
Papasli – Popovitsa, Bulgaria.
99
Simischiè – Semisče, oggi Klokotnitsa, Bulgaria.
100
Armanlia – Harmanli, Bulgaria.
101
Ponte di Mustafà Bassa – Svilengrad, Bulgaria.
102
Tuns (tur.) – fiume Tundzha (bulg.).
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ciono i cordovani gialli e rossi eccellentissimamente; si lavora di selle,
briglie et altri arnesi di cavallo meglio che altrove; Si fanno gl’aghi da
cucire così buoni come i Damaschini; il suo Sito è molto bello fabbricata in piano con colli vicini. Le case quasi tutte (eccettuato le chiese
delle quali ànno fatto moschee) son ridotte al modo Turchesco cioè di
tavole o creta; ci è un bellissimo tempio chiamato la moschea di Sultan
Amurat103. La prima residenza che i Turchi abbino avuto in Europa è
stata qui et ora il Gran Signore ci ha un bellissimo serraglio fatto dal
Sultan Selin et un altro ove stanno i Giannizzeri giovani. Molti Han
sono in questa città, e maestoso e grande è quello ove noi abitiamo, nel
quale pure è stato molto tempo prigione il Bailo Cappello104, che durante la presente guerra con i Veneziani sta tuttavia ristretto in Costantinopoli. Noi siamo stati ricevuti da molte squadre sì a cavallo come a
piede, et in questo punto giunge un altro Chiaus inviato dal Gran Visir
con ordine che ci conduca a Gallipoli per più prontamente giungere a
Bursia sì che domani o posdomani ci metteremo in viaggio et io intanto
reverisco Vostra Eccellenza e mi confermo.
Andrinopoli 14 Luglio 1659.

103
moschea di Sultan Amurat – moschea a Edirne, edificata su ordine del sultano
Murad II nel 1436.
104
Giovanni Cappello non fu bailo, ma ambasciatore per trattare la pace con i
turchi (1652 – 1654). Trattenuto ad Adrianopoli, fu sostituito dal segretario G. B. Ballarin. Pedani, M. P. Elenco degli inviati diplomatici veneziani presso i sovrani ottomani,
Venezia, 2002, p. 44.
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13.
Al medesimo

I

l dì 16 partimmo d’Andrinopoli e con 8 ore di viaggio e di pessima
strada giungemmo a Usumchiupri105 che vuol dire Ponte longo, che
tale è appunto formato di cento e più archi di pietra che servono solo
per evitare il palude che vi si forma d’inverno, e di già siamo fuori della
retta strada di Costantinopoli né per questa parte si trovono altri popoli
che Turchi. Il dì 17 con tredici ore di cammino giugnemmo al villaggio
di Malgaia106 et il giorno seguente per strada pessima et ore otto di
cammino al villaggio Cavan107.
A dì 19 si viaggiò 6 ore prima di giugnere a Gallipoli, città posta
nella riva del mare cioè in quello stretto che si chiama Propontide, la
quale divide l’Europa d’Asia, l’Archipelago dal mar Negro, una sola
giornata da Dardanelli. Qui ricevemmo un incontro bellissimo dai
Giannizeri, e siamo alloggiati in un serraglio molto brutto, come tale
è la città medesima, poco abitata e in rovina per li spessi terremoti che
si fanno sentire, anzi, che tre giorni sono è rovinata la torre d’una moschea non molto distante da questo serraglio. Ci troviamo in un grandissimo intrigo perché i carrozzieri che da Belgrado sin qui ci [h]anno
condotto non vogliono passare il mare dicendo non essersi impiegati
che per Costantinopoli. L’Agà è venuto con loro alla violenza facendo
passare dall’altra parte i loro cavalli, ma questi, disperati, si sono gettati
nel Mare, né vogliono venire a patto alcuno, anzi, con pietre in mano
minacciano di lapidare l’Agà prima d’annegarsi. Qui non si trovano né
carri, né cavalli, onde per indurli all’ubbidienza mi vien detto in questo
punto che l’Agà gl’abbia promesso 40 talleri per ciascuno sino a Bursia, e la maggior parte si sono disposti a venire, ma saranno anche burlati. Alcuni pochi si sono salvati con la fuga, onde di grand’incomodo
105
106
107

Usumchiupri – Uzunköprü, Turchia.
Malgaia – Malkara, Turchia.
Cavan – Kavak (?), forse Kavakköy, Turchia.
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ci riuscirà il restringerci nei carri. Tuttavia oggi partiremo, lasciando
l’Europa e riservandomi lo scrivere più diffusamente a Vostra Eccellenza dall’Asia. Intanto mi continui il suo affetto, mentre io le faccio
humilissima reverenza.
Gallipoli 20 Luglio 1659
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14.
Al medesimo

S

opra una ben rinforzata peotta108 traghettammo la Propontide a
Zardak109, posto all’incontro di Gallipoli. Ci fermanno per concertare con quei popoli la forma con la quale ci potessimo mantenere
stante che fino a Bursia è strada impraticata e priva d’ogni comodità.
Il 22 del cadente ci partimmo da detto luogo con risoluzione di
navigare il giorno e non la notte come abbiamo sempre fatto da Belgrado sin qui in riguardo del caldo, perché oltre l’essere strade cattive
e impraticate, sono anche pericolose per i malandrini. Costeggiammo
dunque per 8 ore continue il mare, ma per monti e dirupi arrivando poi
la sera a Gieregi110, piccolo villaggio dove erano molti platani e Cameli.
Il cammino che doveva farsi il dì 23 ci fu detto ch’era pessimo,
ma la fama fu minor del vero, perché oltre l’avere scorse X ore per
montagne asprissime111 passammo con i carri in certi luoghi così erti e
stretti che non gli salterebbero le capre, onde se un carro dava indietro,
o che cascasse un cavallo andavano tutti gl’altri in precipizio, ma con
l’aiuto di Dio si giunse a un villaggio chiamato Pechmosdè112 abitato
come gl’altri antecedenti da Turchi.
Il dì 24 si fecero 4 ore di cammino e buona strada fino a Temetuca113, et il 25 si costeggiò il mare per 15 ore continue prima di giugnere
a Pesergè114, dove per la stanchezza dimorammo il giorno seguente sino
al tramontar del sole e poi con 15 ore di marchia arrivammo il 27 a
Mualiz115 che è pure un villaggio.
108
Peota – barca veneziana di media grandezza. Il nome deriva probabilmente da
“pedota”, cioè pilota.
109
Zardak – Çardak Lapseki, Turchia.
110
Gieregi – Güreci, Turchia.
111
Asperrime.
112
Pechmosdè – Pekmezli, Turchia.
113
Temetuca < Dimetoka, oggi Gümüşçay, Turchia.
114
Pesergè – Panormo, oggi Bandırma, Turchia.
115
Mualiz – Mihaliç, oggi Karacabey, Turchia.
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Il 28 avemmo anche 16 ore di strada avanti di giugnere a Tachtali che è un piccolo villaggio dove trovammo il Residente Cesareo, che
era venuto ad incontrarci et ivi ci fermammo anche il giorno seguente
per concertare l’entrata in Bursia la quale seguì il dì 30 di Luglio doppo
3 ore di cammino e fummo incontrati da 60 Chiaus a cavallo con li gran
Turbanti et in persona ci venne l’Agà Bassà d’essi che c’accompagnò
sino all’Han dove dovevamo dimorare, e subito ch’averò preso poco di
riposo descriverò qui appresso il sito e altro attenente a questa città.
Questa è la provincia che anticamente chiamavano Bitinia et oggi
ha nome di Natolia o Asia minore che vogliano dire. La città è situata
alla falda del monte Olimpo117. È della grandezza di Praga et una piccola aqqua che cola dal medesimo monte deve servire a tutti. Ha una
pianura o per meglio vallata larga e lunga una lega alla quale fanno corona grandissimi monti che in riguardo dell’Olimpo sono colline. Nel
più alto sito della città è il serraglio del Gran Signore dove al presente
si trattiene la Sultana madre con l’altre Sultane. Gl’abitanti son Turchi,
Greci, Armeni et Ebrei. La città non è circondata di muraglie, ha bellissime moschee et hospitali che, come ho detto, si chiamano Han. Ci
sono Giardini che consistono in cipressi e del resto sono le case fatte
di tavole e di terra coperte da coppi e dentro soffittate monto bene.
Bursia farà 40 mila anime, ma la peste è così fiera che sino al numero
di 300 il giorno ne periscono. Qui non piove se non l’inverno, mai c’è
la neve, e la nebbia è quasi continua. L’aria è pessima, né si vede un
huomo che abbia buon colore, anzi i forestieri si riducono deboli al
maggior segno esperimentando questo non solo noi, ma anche la corte
del Gran Signore. Non si mangia che castrato, e così il pane che il vino
è pessimo, onde in questi giorni canicolari abbiamo una gran paura di
lasciarci la pelle.
Questa è la prima città ove gl’ottomani ànno piantato la lor fede118,
et il presente Maomet gran Signore, è venuto qua per gastigare in tut116

Tachtali – Tahtalı, Turchia.
Monte Olimpo – oggi Uludağ, Turchia.
118
L’espressione non è del tutto esatta: Bursa, conquistata il 6 aprile 1326 dal bey
Osman Gazi, divenne la prima capitale degli ottomani (1326 – 1368).
116
117
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ta l’Asia quelli che l’anno passato si ribellorno con il Bassà d’Aleppo
all’Altezza Sua, né passa giorno che il gran Visir non faccia tagliare
50 o 60 teste lasciando i cadaveri per le strade per maggior terrore.
Oltre di ciò capitan quì tutte le teste che tagliano nelle provincie e talora si vedono alzare nella piazza monti d’esse. L’armata che ha qui
al presente il Gran Signore consiste in Giannizzeri e Spaij che ascenderanno a 12 mila persone, le quali sono accampate con il resto della
corte in questa vallata, sì che in tutto e per tutto saranno più di 30 mila.
Il Sultano vien talvolta incognito con 200 persone in città per visitar
la madre, e l’altre donne, e benché ognuno lo conosca è necessario il
voltarli le spalle perché a guardarlo solamente si paga la pena con testa,
né molto si differisce l’esecuzione, mentre il Boia cammina sempre a
canto, il gran Signore, non essendo tra loro infamia d’esercitare questo
mestiere, anzi tengono poi per fermo che quelli che cadono per ordine
del suddetto vadino immediatamente in cielo.
Domani andremo all’udienza del Gran Visir et osserverò distintamente ogni cosa per ragguagliarne distintamente a Vostra Eccellenza
della quale mi professo.
Bursia il 2 Agosto 1659.
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15.
Al medesimo

E

ssendo venuto il gran Visir nella città per dare audienza al Signor
Internunzio non ho avuto comodo di vedere le magnificenze del
campo e della Porta, nondimeno dirò a Vostra Eccellenza quanto è
occorso. L’espositione a nome Cesareo è stata, mutatis mutandis, simile
a quella fatta in Belgrado al Bassà di Buda, et il Gran Visir ha mostrato
aggradimento, rallegrandosi con faccia molto serena che l’imperatore
nostro clementissimo Signore sia asceso al trono de suoi predecessori.
Ci fece poi portare una tazza per ciascuno di caldissima bevanda alquanto amara che loro chiamano caffè, e doppo un gran vaso di sorbetto
gelato, et ultimamente ci fece coprir la testa con uno gran [a]sciugatoio,
sotto del quale presero i suoi paggi un turribile con fuoco et ambra
dentro per profumarci, al che successe che un altro paggio diede poi
da lavar le mani. I discorsi furono di cose generali, dimandando egli
com’era passato il viaggio, se piaceva il paese et altre cose simili. Ci
fece infine vestire d’un Cafftan per ciascuno, che è quella veste onorevole accennata a Vostra Eccellenza; 16 furono quelli ch’ebbero tale
onore, e queste vesti costono loro sino a 150 e 200 talleri, ma chi le
vuole vendere ne caverà 30, perché non si portono fuori del Divano.
Il Signor Internunzio regalò il Visir di bellissimi bacilli con fruttiere,
orologi et altre cose d’argento.
Questo è huomo d’età circa 70 anni, prospero e di giocondo aspetto, ancor che abbia due denti da cinghiale. È affabile nel trattare, ostinato nelle sue risoluzioni, dedito alla violenza, molto amato dal Sultano
e dalla madre; Governa bene l’Imperio, augumenta l’erario regio, è
nel terz’anno del suo Visirato119 e punisce con gran severità i Signori
più grandi, del che ci danno certe prove le teste di 31 Bassa che furon
tagliate in Aleppo. Alla sua guardia erano molti Albanesi che tale è
119
Al tempo Köprülü Mehmed pascià non era ancora entrato nel terzo anno del
visirato, visto che aveva ricevuto l’incarico il 15 settembre del 1656.
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anche lui. Già fu Christiano e benché rinegato non odia quelli. Che è
quanto posso per ora dire a Vostra Eccellenza alla quale umilmente mi
inchino.
Bursia 7 Agosto 1659.
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16.
Al medesimo

N

elli 3 giorni antecedenti sono stato così travagliato dalla comune
indisposizione di flusso, che se un magistero di coralli di fonderia del Gran Duca non me n’avesse sollevato, era molto dubbioso
ch’io potessi riverire mai più Vostra Eccellenza ma ora, lodato Dio,
mi trovo, benché debole, assai rimesso, anzi che ieri andai con gl’altri
all’audienza del Gran Signore, e perché questa è una funzione molto
curiosa è anco necessario che con ogni particolarità ne ragguaglio Vostra Eccellenza.
Partimmo avanti l’alba dall’Han con accompagnamento del Residente et Interprete Cesareo, facendoci scorta una truppa di cento
Chiaus a cavallo abbigliati superbamente tenendo anche il gran turbante in testa; usciti che fummo dalla città s’incominciò a vedere un
gran numero di padiglioni che quasi ne formavano un’altra [città], e
doppo aver viaggiato circa un’ora per il campo si smontò da cavallo
al Padiglione del Defterdar Bassà120 per far avvisato per tanto il Gran
Visir del nostro arrivo, e dalli servitori di esso ci fu portato il Caffè, et
il sorbetto con le cеrimonie solite farsi quando si va in casa d’altri, e
nella forma medesima che già nell’audienza del Gran Visir ho accennato. Rimontati doppo a cavallo incontrammo la milizia Giannizera
che stava squadronata in maniera tale che d’essa si formava una gran
piazza: al padiglione dove si tratteneva il Visir, che sarebbe a dire il
Divano cioè sala del Consiglio, e qui sedeva il Visir Ismael121 huomo di
bellissimo aspetto, ma di pochi talenti.
Questo due anni sono fu semplice Chiaus, e per esser paesano e
amico del Gran Visir non solo è sublimato a tal posto, ma di più tiene
in moglie una sorella del Gran Signore correndo (quando mancasse
Defterdar paşa.
Ismail Paşa (m. 1666) – Negli anni 1658 – 1659 ispettore dell’Anatolia su incarico del gran visir; più tardi governatore di Buda e di Bosnia. Mehmed Süreyya, Sicill-i
Osmanî, 3. [Haz. Nuri Aubayar – Seyit Ali Kahraman.] Istanbul 1996, s. 832.
120
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Asem122) una bella lancia al Gran Visirato. Appresso di lui sedeva il
Visir Gioseffo123, et alla man manca che tra loro è la più degna, sedevano li due Cadì Leschieri, cioè giudici delle milizie. Questi sono
stimati huomini dotti e da bene, non vestono con pompa, ma portano
un turbante a sette di mellone così smisurato, che difficilmente si può
comprendere come lo reghino in testa. In altra banca sedeva il Defterdar cioè Tesoriere et intorno a quel superbissimo padiglione stavano in
piedi molti Chiaus e Bostangi. Gli Giannizeri che formavano la piazza
erano di 6 mila, e in capo d’essa si vedeva come un gran Castello con
una circonvallazione di muraglie con merli et altro tutto di tela dipinta
di verde, dentro il qual circuito erano poi i padiglioni del Gran Signore
vicino alla porta di detto seraglio sedevano 40 capigibani124 Vestiti con
Cafftani foderati di Zibellino e con li gran turbanti che facevano una
vista così maestosa che non vedendoli difficilmente si può comprendere. Alla man dritta erano 40 cavalli arabi del Sultano, bardati alla reale,
essendo gl’arnesi di questi tutti smaltati di diamanti, smeraldi, perle,
rubini et altre gioie preziose che ivi con prodiga mano eran poste. Nel
mezzo di questa gran piazza erano 6 gran pali che sostenevano una
tenda, sotto la quale stavano li timbali, pifferi, trombe et altri istrumenti
bellici del Gran Signore.
Hora che ho fatto la descrizione del luogo dirò a Vostra Eccellenza che doppo esser giunti al padiglion de Visiri furno portati due
sgabelli di velluto rosso fatti a foggia di seggette, dove si sedé il Signor
Internunzio e [il] Residente; stando tutti noi altri in piedi osservando in
silenzio, che sopra ogn’altra cosa è necessaria in quella corte dove tutto
per cenno s’intende. Niuno delli Bassà discorreva né poco, né molto,
ma aspettavano che il Gran Visir venisse a riceverci. Giunse il Chiaus
Bassà125 huomo di grave aspetto, il quale fece la reverenza alli Visiri, e
mettendo doppo la mano sotto il braccio d’Ismael si levò quello in pieAzem (Sadrazam) – titolo del Gran Visir.
Gioseffo, anche Joseffo – Üsuf Paşa, visir dal 1652. Di lui si veda Mehmed
Süreyya, Sicill-i Osmanî, 5. [Haz. Nuri Aubayar – Seyit Ali Kahraman.] Istanbul 1996,
s. 1695.
124
Kapıcıbaşı.
125
Çauşbaşı/Çavuşbaşı.
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di, e camminando avanti il Chiaus Bassà, egli lo seguitò senza sapersi
dove andava. Nel ritorno che fece era tutto mutato di colore, onde la
curiosità mi mosse a chiederne la cagione all’interprete, [il] quale mi
rispose che quando gli Bassà vengon chiamati dal Sultano o dal Gran
Visir ànno sempre sospetto di perder la vita, stante che spesse volte se
n’è dato l’esempio, ma ritornando a proposito dico a Vostra Eccellenza
che giunto nel padiglione il Visir Ismael aperse pur una volta la bocca,
facendo dire per mezzo dell’interprete Paniotto126 al Signor Internunzio che essendo il Gran Visir cascato indisposto, era a lui impossibile
di venirlo a ricevere, ma che aveva dato commissione a lui d’introdurlo
all’audienza del Sultano ogni volta che fusse stato comodo a Sua Eccellenza.
In quel punto sentissi un gran romore che pareva un calpestio
d’un gran numero di cavalli, et osservato che cosa fusse, vedemmo
che gli Giannizeri andavano a desinare, il che consiste in una minestra
di riso, pane, aqqua, e poca carne, essendo i Turchi molto parchi nel
cibarsi e particolarmente i soldati. In corte s’opera tutto correndo, e chi
non avesse l’abilità fa un certo moto differente dall’ordinario, nel che si
conosce la prontezza e l’ossequio d’ognuno.
Vennero poi al nostro padiglione alcuni con certe tegghie grandi
d’argento, le quali servono a loro da tavola, e postele sopra d’un scabelletto127 ne formorno 4. Alla prima sedeva il Visir Ismael col Signor
Internunzio e Signor Residente. Alla seconda il Defterdar, l’altro camerata del Signor Internunzio et io. Alla terza il Visir Joseffo con il
cappellano e l’interprete, et alla quarta li due Cadi Leschieri soli. Il
resto della compagnia mangiava in altri padiglioni, già che in questa
che è di Divano, non gl’era neanche permesso l’entrare.
Principiorno a portar le vivande che nelle 4 tavole furno simili,
ma una per volta di che levando quella veniva l’altra, né più si fermava
in tavola che quanto si potesse dire un Pater et un Ave. Non diedero
se non un cucchiaro di legno per ciascuno perché li costelli forcine e
salviette sono sbandite, ben è vero che le vivande sono così ben cotte
126
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Panagiotis Nikousios, Gran dragomanno (interprete) alla Porta (m. 1674).
Sgabello.
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et accommodate (per chi piace il dolce) et non si può sentir di meglio.
Ottanta piatti vennero per ogni tavola e questi erano d’una terra della
China chiamata Mertebon128 ch’è valevole a privar di veleno quei cibi
che fussero infetti et ogni pezzo lo stimano 100 taleri; Satisfatissimo
sarei stato del lor trattamento se m’avessero dato da bere, ma fui a
tanto che non fu terminato il pranzo non comparvero le gran tazze di
sorbetto, onde assetato ne votai una con meraviglia di quei Turchi, che
mangion poco e bevon manco.
Si diede poi l’aqqua alle mani e comparve il Chiaus Bassà che
di nuovo diede mano sotto il braccio al Visir Ismael conducendolo dal
Gran Signore che gli diede ordine di far avvicinare il Signor Internunzio, onde con l’istessa guida del Chiaus Bassà facemmo la reverenza
verso la Porta, come anche alli Visiri e Capigibassì, et entrati sotto una
piccola tenda, ivi vicino fummo vestiti del solito Cafftan, il che fecero
ancora a due ambasciatori di Minguolia129, i quali erano venuti a presentare in tributo i lor figlioli al Gran Signore, ma perché a questo sono
soggetti poca stima si fa di loro, e tanto più che non sono di religione
turca, ma Giorgiani che pur son Christiani. Il loro abito è quasi all’uso
di Persia, e si tingono la barba col sugo di cert’erba, che diventa tutta
rossa, portano i capelli da ogni parte delle orecchia radendosi davanti e
di dietro. Vendono i lor figliuoli et essendo quel paese privo di denaro
barattono una cosa per un’altra. Ci avvicinammo alla porta ov’erano i
Capigibassì, due de quali presero sotto le braccia il Signor Internunzio,
e correndo lo condussero ai piedi del Gran Signore, facendolo inginochiare et abbassar la testa fino in terra portandolo pure correndo
indietro circa 50 passi, e da una parte del padiglione l’appoggiorno per
sino a tanto che il Signor Residente, l’Interprete, io e l’altro camerata
del Signor Internunzio terminammo questa funzione, che per quel che
tocca alla mia persona dirò meglio quel che ho osservato. Doppo che
li due Capigibassi m’ebbero preso sotto le braccia et entrat’alla porta,
128
Martaban – odierna Mottama, Myanmar. Non si tratta, però, di luogo di produzione della ceramica, ma del nome orientale della ceramica cinese, nota in Occidente
con i nomi celadon o kansai.
129
Mingrelia.
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passai una piccola piazza, ove erano alcuni Eunuchi, e in faccia era un
gran sfondato130 di Padiglioni, in capo de quali si vedeva assiso131 nella
sponda d’un letto il Gran Signore che, vestito d’una sopraveste di broccato bianco et il Cafftan cremisi, in testa il gran turbante poco differente da quello dei Chiaus con piume di grue, le quali indicano vittoria,
e per mercede d’essa ne dona delle simili alli Bassà quando ritornano
dalla battaglia. Alla parte manca del turbante era una meza luna di
diamanti, in mezo de’ quali stava un grosso smeraldo della grandezza d’un pugno. Quando m’ebbero condotto 20 passi lontano dal Gran
Signore m’inginochiai, e questi dandomi una mano dietro la testa mi
fecero toccar terra, alzandomi da essa con grand’impeto mezo braccio,
e con gran furia mi riportorno indietro. Onde quei Capigibassi per la
stanchezza soffiavano come bufali, et uscito dal Regio recinto aspettai
il Signor Internunzio che col Signor Residente e l’Interprete esponeva
la sua ambasciata con le forme altre volte scritte.
A questa il Visir Ismael rispose per parte di Sua Altezza con molta cortesia.
Questo Imperatore è di età d’anni 19 di nome Mehemet, di color
poco vivace che tira al nero, di statura giusta, di faccia lunga, d’ochio
grosso e malinchonico, et il collo lo tiene storto verso la man sinistra, il
che vien causato per quanto dicono da una fistola che egl’ebbe da quella parte vicino all’ochio quando era piccolo come si vede la cicatrice,
la sua natura è crudele e vive in questa forma.
Si leva sempre un’ora avanti il giorno facendo una breve orazione,
e doppo se ne va al Divano, dove li Visiri molto prima si radunano, e
nel ritorno fa colazione, e appresso si spoglia mettendosi a dormire per
un’ora, e vestitosi poi di nuovo visita la madre o il Gran Visir ambi da
lui amati e reveriti. Doppo di questo desina ed il rimanente del giorno
lo spende in tirar dardo, o in lanciar dardo, o in cavalcar fuori, o in
diporto nel serraglio delle sultane, da lui niente stimate, se non quando gli servono per appagare la smoderata sensualità. Quando va fuori
incognito non vuol essere osservato, non vuol sentir gridare, non vuol
130
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Sul largo sfondo, nel panorama.
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che si pigli tabacco, et in somma non vuol vedere mortacci che non
sieno di suo genio, mettendo per pena a tutte quelle cose la perdita della
testa, che immediatamente il Boia la tronca. Vede volentieri quelli che
s’esercitan nel tirar di schioppo et in ogn’altro esercizio militare, lasciando del tutto il governo dell’Imperio al Gran Visir che è huomo di
garbo e temuto da tutti. Uscito che fu il Signor Internunzio dal recinto
camminammo quella gran piazza che formavano i Giannizzeri in fine,
della quale si montò a cavallo ritornando a Bursia alla solita abitazione
di questo sporco Han.
Se questa lettera viene a Vostra Eccellenza troppo lunga potrà
leggerla in più volte perché io m’accingo a fargli un compendioso ragguaglio delle cariche e delle persone che sono in Serraglio, per quanto
in questo poco di tempo ho potuto osservare. Primieramente parlerò
di quelli che per ordinario stanno appresso il Gran-Signore, come è il
Casnadarbassa132, cioè capo dei Tesorieri, che porta sempre seco gran
denaro per regalare coloro che per aver fatto qualche buona azione meritano ciò da Gran Signore. Sono poi 6 giovani che sempre stanno alla
camera. Uno si chiama Chiuchter133, cioè che porta le scarpe, l’altro
Silictar134 che porta l’arco e le frezze, l’altro Chiocadar135 che porta la
veste, l’altro Saraptar136 che porta l’aqqua alle mani, l’altro Schemligi137 che porta la sedia, et il sesto Odabassi138 ch’è capo di camera; li è
poi il Capagassi139 Eunuco che è capo della porta e questo vien molto
stimato da loro. Ci è il Cailergibassi140 Eunuco che è capo dei dispensieri quando il Signore è fuori stando sotto di questi altri 12 Eunuchi.
Saranno poi nel seraglio circa 500 giovani d’età d’otto a 20 anni che
sono ammaestrati in varie arti secondo il genio loro. Questi sono vestiti
132
Hazinedar paşa. Per le cariche della Sublime Porta e dell’esercito ottomano
si veda il Glossario in Pedani, M. P., Bombaci, A. Inventory of the Lettere e Scritture
Turchesche in the Venetioan State Archives. Leiden – Boston: Brill, 2010, 199 – 201.
133
Çuhadar.
134
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Çuhadar.
136
Şarapdar.
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Odabaşı.
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dal Signore chi di seta, e chi di panno senza livrea alcuna con la cuffia
in testa et ognuno quando va fuori ha la scimitarra e l’arco. Ogni dieci
di questi sono custoditi da un Eunuco detto Capoglano141, e ciascheduno ha un piccolo materazzetto nel quale dorme rivolto in modo tale che
non si tocca con l’altro. Stanno tutti in un salotto pieno di lumi grande
e spazioso, e li loro Eunuchi dormono in mezzo d’essi. Mangiano pochissimo e sono gastigati severamente quando non operano con leggiadria. Quando escono di questo servizio vengono promossi in una delle
sei cariche suddette o impiegati alla guerra conforme la loro abilità. Ci
sono poi 60 Giardinieri che loro chiamano Bostangi142, e il loro offizio
è di non coltivare, ma di custodire il giardino et anco il remare quando
il Gran Signore va a spasso per mare.
Hanno gl’abiti simili a quello del Giannizzero eccettuato la Berretta che è Bianca lunga a pan di zucharo e senz’ala. Non portono barba
sino a tanto che vengono promossi all’uffizio di giannizzero, e questi
ànno il loro Bostangibassi143, che è una delle principali cariche di Corte, anzi che a lui solo e al Gran Visir è permesso il parlare dentro il
serraglio. Ha il suo Protogero144 che è come luogotenente et ogni dieci,
ànno un Boluch bassi145 che è come caporale. Ci sono poi due Alibassi146, cioè capi dei cuochi e questi ne averanno 300 sotto di loro. Non
parlo di tante altre cariche per ch’io non so nominarli, ma si potranno
ben comprendere da chi considera il rimanente delle persone che si
nutriscono nel seraglio. Sono tre Capigì147, cioè Capitani delle porte,
alle quali fanno guardia giorno e notte, e poi ha il Gran Signore un gran
numero di Capigibassi148 che è a dire gentilhuomini della Camera, ma
questi non mangiono e dormono tutti in corte. In una sola stalla vi sono
200 cavalli per la persona del Sultano con 100 huomini al lor governo.
Kapuoğlanı.
Bostancı.
143
Bostancıbaşı.
144
Pretore della Terra. Cf. Sagredo, G. Memorie istoriche de’ monarchi Ottomani. In Venetia: Presso Combi & la Noù, 1687, p. 51.
145
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Dirò ora a Vostra Eccellenza quali sono le cariche che riguardano
al Politico e al Militare. Primieramente ci è il Gran Visir che è così
assoluto come è il medesimo Sultano. Alla Porta risiedono ordinariamente 4 Bassà Visir che sono come Consiglieri di Stato con stipendio
di 24 mila ducati l’anno, sino a 18 mila di rigagle149. Questi Bassà vestono e vivono molto superbamente consistendo la lor pompa in cavalli
e schiavi, avendone di questi ultimi il Gran Visir sino al numero di 3
mila. Ci è poi il Muffti150 cioè capo della legge, il quale non s’ingerisce in altro che nelle cose della religione e fede loro, e in somma ha
l’uffizio che aveva anticamente il nostro Papa. Vi sono poi due Cadileschieri151 cioè dottori della legge dell’esercito, uno di Grecia e l’altro di
Natolia, l’officio de quali è molto degno, siedono alla porta e precedono
li Bassà Visir benché quelli sieno più stimati. Due Defterdari152 che è a
dire governatori dell’entrate regie. Ci sono poi tanti scrivani, segretatij,
pesatori d’aspri, ricevitori d’entrate, che a volergli descrivere tutti la
mia penna non è bastante. La carica di Nessangibassi153 è come il Gran
Cancelliere da noi, e siede alla Porta doppo gli Biglierbeij154, i quali
sono due cioè di Grecia e Natolia, delli quali regni si potrebbero dire
Vice Re. Ottanta Mutafericha155, lancie spezzate del Gran Signore, i
quali non conoscono altro capo che lui medesimo, e vengono promossi
alla carica d’Agà cioè Capitani. Vi è il Chiaus Bassà156 cioè capo dei
sergenti dell’esercito, il quale è di tanto credito appresso ognuno che
quando egl’è mandato dal Gran Signore a qualche Bassà, Sangiacco157
o ver Cadì, con ordine che faccia tagliar la testa a qualchuno è ubbidito
senza che si ricerchi lettera da lui o ver comandamento in scrittura non
altrimenti che se il proprio Signore vi fusse et comandasse. Ha sotto
di se 200 Chiaus et è Generale di tutti gl’altri che sono per ogni pro149
150
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vincia. Segue poi l’Agà Bassà158 de Giannizzeri159 carica la più potente
che abbia l’Imperatore Ottomanno, perché questo ha continuamente
appresso di se 12 mila Giannizzeri i più bell’huomini e la più esperimentata milizia del Sultano. I Giannizeri hanno da tre sino a 12 aspri il
giorno conforme il lor merito, Ogni X ànno un Oda bassi160 che è come
caporale. Ogni cento un Boluchbassi cioè capitano, i quali portono quel
gran pennacchio che in altre mie ho accennato, e questi vanno a cavallo,
ma i Giannizeri tutti a piedi con sciabola e moschetto in campagna et in
città con gran bastone solamente. Son vestiti una volta l’anno dal Gran
Signore di buonissimo panno di varij colori. Nel viver loro ogn’uno
mette tanto il dì, et ànno un dispensiero e cuoco che gli preparano il
necessario. Quelli che ànno manco stipendio degl’altri servono per obbligazione a quelli che ne ànno più di loro. Quando vanno all’armata
ogni 100 ànno un padiglione, menano ogni tre un Cavallo che gli porta
le robe. Quando poi vengono alla vechiezza sono mandati Assurreu161
cioè guardia dei vasselli. Vengono da piccoli nel serraglio e la maggior
parte sono figli di Cristiani che poi gli fanno rinegare. Gl’eleggono
sani, leggiadri, destri et animosi sopra tutto facendogli poi ammaestrare con gran disciplina. In questi è riposta la forza e la fermeza162
dell’Impero perché si eserciton sempre e vivono così amichevolmente
fra di loro, che di tanti diventa un corpo solo. Se a sorte non ricevono le
lor paghe o che abbino altro disgusto si sollevano dimandando al Gran
Signore la testa di quel tale che gl’ha offesi, e il più delle volte è necessitato di dargliela. Per contrasegno della loro collera voltano sottosopra
la vivanda preparatali et in tal caso si chiudono le porte del serraglio,
essendosi visti molti essempi, l’ultimo de quali è stato nell’Imperatore
padre di questo Regnante. Dalli Giannizeri si cavono 170 solachi163 che
sono staffieri del Gran Signore, i quali gli camminano intorno tenendo la mano sopra il suo cavallo et allargandoli la veste per ogni parte
158
159
160
161
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quando va fuori. Due Solachi Bassi164 che sono capi di essi tutti sottoposti all’Agà dei Giannizeri. Ci sono 3 mila Spacoglani165 cioè giovani
a cavallo e questi ànno 5 o 6 schiavi pure a cavallo, e vanno sempre in
campagna col Gran Signore alloggiando alla man destra di lui. Questi
sono stati prima nel serraglio nella forma di ragazzi come ho accennato. Sono poi 3 mila Silichitar166 et anch’essi cavalcano e si cavano
dal medesimo seminario o dalla milizia de Speij167, né altra differenza
è tra loro, se non che quelli vanno alla destra e questi alla sinistra del
Gran Signore. Ci sono anche due Glosagibassi168 cioè capi de soldati.
Olofagi169 che così si chiamano e questi sono 2 mila. Due Bracorbassi170
cioè maestri di stalla. Un gran numero di Sarachi171 che accomodano
Briglie, selle, Ceysi172 Stallieri, Casmandak173 che attendono alli muli,
Devegi174 che governano Cameli e tant’altri che tutti sono stipendiati
e mangiono in serraglio. Quaranta Peych175 cioè corrieri a piedi, che
da putti si son fatti cavar la milza. Cavalli eletti per la persona del
Gran Signore saranno circa 4 mila e si cavalcano da putti del serraglio
e dagl’Eunuchi. Sono tante le cariche attinenti alla Caccia, ch’io non
saprei né voglio descrivere, tralasciando anche quelle de bombardieri,
capi d’armadure176, de trombetti, de carrettieri, e di tanti altri, ma dirò
solo che a così gran numero di gente vi si deve aggiungere quello delle
donne, che per essere il Gran Signore venuto qui in Bursia alla leggiera
ne ha condotte 500 e mi vien detto che in Costantinopoli sia infinito il
numero di esse perché ci si comprendono le Sultane vechie, e le loro
Solakbaşı.
Sipahi oğlanı.
166
Silahdar.
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Damigelle. La maggior parte le piglion da piccole dalla provincia della
Russia, o dall’Isole dell’Arcipelago, osservando ch’abbino bell’indole. Le fanno educare nei ricami, e tutte ànno il lor soldo quotidiano.
Quando poi alcuna di esse piaccia al Gran Signore ne fa ciò che vuole,
e come è giaciuto con lei gli dona una cuffia d’oro con aspri X mila e la
fa stare in una stanza separata dall’altre, crescendogli l’ordinario soldo.
Sono custodite dagli Eunuchi neri, i quali praticano liberamente tutto
il serraglio, il che non è permesso a tant’altre guardie che ivi assistono.
Purtroppo mi resterebbe da dire a Vostra Eccellenza sì in questo come
in ogn’altro particolare, ma conosco d’averla molto tediata, del che la
supplico a compatirmi, mentre facendoli ossequiosamente reverenza
mi confermo.
Di Bursia 13 Agosto 1659.
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17.
Al Signor Cavaliere Liberi.

C

on l’occasione che parte un corriere non ho voluto mancare di reverire Vostra Eccellenza dandoli parte della mia continuata salute,
lasciando che lei si faccia mostrare dal Signor Conte Rabatta la
lettera da me scrittali il dì 13 del corrente, nella quale potrà vedere s’io
mi sono ben informato di questa Porta, e come Vossignoria l’ha vista
prima di me potrà supplire con la viva voce dove io avessi mancato
con la penna. Mi resta da soggiungerli che il dì 15 fui privatamente
con il Signor Internunzio alla visita del Gran Muffti che è huomo di
circa 60 anni, di bel aspetto, di gran barba e di somma cortesia. Non
sta con pompa ma conversa con letterati e nella sua stanza dove diede
l’audienza stavano sparsi per terra molti libri. Doppo aver complimentato con il Signor Internunzio et esortatolo a procurer la conservazione
della pace tra il suo e nostro Imperatore; raccontò come egli era stato
schiavo dei Signori Cavalieri di Malta, dei quali si lodò in estremo. Ci
fece poi portare sorbetto, Cavè, profumo et aqqua alle mani con il lor
solito costume.
Il dì 18 del corrente fui con il Signor Internunzio banchettato dal
Gran Cancelliere che d’ordine del Visir fece questo. Il trattamento fu
molto nobile, avemmo 60 vivande benissimo accommodate, portandone
una per volta come è il lor costume. Orsù, Cavaliere Liberi mio, il
corriere vuol partire però scusami se son breve, e saluta tutti gl’amici
a mio nome.
Bursia 21 Agosto 1659.
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18.
Al Signor Niccolò Pedronio177 Caldana

C

on mie lettere in prosa ad altri amici
Io scrissi già qual sia di Bursia il sito
Posta al monte Olimpo alle radici
E all’altre circostanze anche ho complito,
Ma quei che soffro qui fissi tormenti
Descriverli a te solo ho stabilito.
O, Caldana fedel, che se ai contenti
Mi fusti indivisibil compagno
Spero voler dolerti a miei lamenti.
Io sempre qui col Fioravanti178 piagno
E dico, oh và, che nel partir dall’Istro
Veramente abbiam fatto un bel guadagno.
Ciascun di noi fu del suo mal ministro
E quando risolvemmo dalla partenza
Sicuramente il Ciel ci fu sinistro.
Appunto è qui del Ciel tanta inclemenza
Che l’aria che per altro è a noi vitale
Al nostro respirar fa resistenza.
Onde in questo barbarico Ospitale
A debolezza tal siam divenuti
Che non possiam ne men salir le scale.
Di più certi fornai bechi cornuti
Ci fan mangiare il pan così mal cotto
Ch’abbiam le pance ormai come liuti.
E ogni fiasca di Vin biancheggia sotto
Di calce calidissima e mordace

Così nel testo. Prima il nome è stato scritto nella forma corretta: Petronio.
Fioravanti – forse si tratta dell’altro gentiluomo, accompagnatore dell’Internunzio, di cui qui per la prima volta si fa il nome.
177
178
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Che le budella rosica di botto.
L’aqqua poi che del vin vi è più ci piace
Corre torbida, calda e solutiva
E non si può ne men bevere in pace
Perch’ai labri assetati non arriva
Prima d’aver lavato i culi immondi
Che se ne servon come di lisciva,
Come quella che non giù da profondi
Pozzi si cava, o da fontane pure
Ma scorre intorno in canaletti tondi
Per cose torbidissime et oscure
Dove solo è di netto il cacatoio
Mentre son tutte l’altre cose impure.
E sì caldo è il caffè che qual rasoio
Par ch’offenda la lingua e il palato
E piacca a Dio che non tiriamo il quoio.
Già che ciascun di dentro è sì infocato
Senz’alcun refrigerio e senza aita
E senza speme d’esser sollevato
In tempo che cader turba infinita
Si vede per le pubbliche contrade
Per la peste ch’è molto invigorita.
Et oltre quella che di peste cade
Il Gran Visir che d’emular pretende
L’empia falce mortal colle sue spade
Moltissimi ogni giorno al suol ne stende
Sì ch’io veggo talor dal mio balcone
Con non poco timor tragedie orrende
Mentre fassi di teste un gran squadrone
Né par che di morir curino un fico
Per falsa fe’ di predestinazione.
E tutto quanto è ver ciò ch’io dico
E appunto or or mentre sto qui scrivendo
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Ne muoion otto in un sentier aprico179.
Per ciò giunte le mani al cielo io stendo
Pregando la bontà di Gesù Cristo
Che mi perdoni se ad ogn’or l’offendo
E poiché la Turchia pur troppo ho visto
Mi riconduca salvo in Alemagna
Acciò Satan di me non faccia aqquisto,
E non colga me ancor nella sua ragna.
Che per disperazion non sto in cervello
Et ho su l’alma più d’una magagna
Mi confesso però da un fraticello
Che va con fune al cinto e senza braca
E sotto ambidue pie’ porta un sgabello
Il qual con dolci detti il cor mi placa
E mi da penitenze salutari
Non di lavarmi il cul quando si caca
Come fanno in virtù de lor lunari
Questi Muffti di Maometto heredi
Che in bestialità non ànno pari.
Onde spero un dì cavarne i piedi
Tanto è l’ardor con che mi raccomando
A te, Sommo Signor, ch’il cor mi vedi.
Tra tanto poscia andiam l’ozio passando
Con qualche gioco, et ho sì ria fortuna
Che perdo, e i soldi della borsa spando,
E non m’allegra più cosa nessuna
Per la grand’afflizion ch’io porto addosso
In questa vita Barbara e importuna,
Dove ne men mangiar sedendo io posso
Sui scagni come s’usa fra di noi
Ma siedo in terra e mi son sconcio un osso.
Della mia stanza io voglio dirti poi
179

Aperto ed esposto al sole.
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La qual è tanto angusta e piccolina
Ch’appena ci capiamo due di noi
E per nostra più fiera disciplina
Le pulci dentro, et il rumor di fuori
Ch’affliggon dalla sera alla mattina.
Si sente un gran miscuglio di rumori,
Urli di cani, e batochiar d’incudi
E del furlon180 gli striduli lavori
Oltre il gridar di villanacci rudi
E il suono de sonagli de Cameli
Che portan merci ai Garamanti181 nudi
Fracasso in verità ch’assorda i cieli
Onde noi non possiam per riposarci
Delle nostre palpebre unire i poli.
E la mattina poi per ricrearci
Doppo aver visto dar la parte ai cani
La carne di Castron vediam portarci.
E questi superbissimi Ottomani
Ci soffian nella faccia il lor tabacco
Con certi modi barbari e inumani
E vi baccio le man perch’io son stracco.
Bursia 21 Agosto 1659.

180
181

Ferlino, operaio che lavora a ferlini.
Garamanti – forse giramondi. Testo difficilmente leggibile.
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19.
A Sua Eccellenza il Signor Conte Rabatta

C

on la mia antecedente ho ragguagliato Vostra Eccellenza di quel
tanto che ho potuto osservare a questa Maestosa Porta. Dirò ora
quel che mi è occorso di ciò.
Il dì 29182 del cadente partimmo un’ora doppo meza notte del
quartiere nostro di Bursia per avere audienza dal gran Signore e perché
in tal giorno gli Turchi avevano il loro Baiera183, che è come Pasqua
da noi, si fece nel campo tal funzione che ben è degna della notizia di
Vostra Eccellenza. Giunti in quella gran piaza che formano i Giannizeri avanti la Porta, smontammo da cavallo, e sotto d’un superbissimo padiglione attendevamo gl’ordini per esser introdotti. Comparvero
doppo di noi i Visiri con abito maestoso più dell’ordinario facendogli
corteggio un gran numero di gente che con la quantità delle fiaccole
alluminavano184 quella campagna come che fusse giorno. All’arrivo di
questi si diede principio al suono de timbale che grandissimi sono appresso di loro a segno che quando gli toccano paiono tante cannonate
e con tamburi, pifferi, trombe turchesche facevano un concerto molto
grato. Tutti gli ordini delle milizie, le cariche di Corte stavano ai loro
posti, e nell’aprirsi dell’alba uscì del Regio Padiglione il Sultano et
assiso che fu nel Trono eretto in capo della pubblica piazza si diede
principio a questa solennità. Erano i Visiri tutti vestiti di broccato bianco e conforme la dignità di ciascuno andavano correndo a baciar la
mano al Sultano. Il Gran Visir fu il primo il quale fu incontrato da Sua
Altezza quattro passi lontano dal soglio, et agl’altri Visir si levò semplicemente in piedi, come fece al Mufftì; Restando per tutti gl’altri a
sedere. Questa cerimonia durò più d’un ora et alla terminazione di essa
ebbe il Signor Internunzio nel medesimo luogo audienza con l’istesse
182
183
184

Forse errore del copista. Deve trattarsi del 23 agosto.
Bayram.
Illuminavano.
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forme usate della prima, sì nell’appoggiare, come anche nel vestirci
del Cafftan. Solimano Agà Capigibassi del Gran Visir fu con noi unitamente alla medesima audienza, stante è destinato nostro condottiere
nel ritorno, et Internunzio alla Corte Cesarea. L’esposizione del Signor
Mayen185 consisteva in ringraziamento di tanti onori ricevuti et in una
raccomandazione del Residente Cesareo che tuttavia resta alla Porta.
Ci condussero doppo sotto il medesimo padiglione, et il Gran Signore
ritirandosi sotto il suo, si mutò di veste poi a cavallo per trasferirsi ad
un altro padiglione che in questa congiuntura di Baieram doveva servire da Moschea. Fu accompagnato da quella gran moltitudine di popolo
[che] ne ritardò più d’un ora il suo ritorno. Noi intanto aspettammo il
Gran Visir con il quale e con gl’altri si mangiò nella forma usatasi nella
prima audienza, e doppo rimontati a cavallo ci ricondussero i Chiaus a
questo nostro quartiero.
A dì 24 ebbe il Signor Internunzio una privata audienza dal Gran
Visir per un negozio delli padri Zoccolanti di Gierusalem, et il dì 25
morse l’unica figlia del Gran Signore.
Hieri fummo a licenziarci dal medesimo Gran Visir che si tratteneva sotto il suo Padiglione in campagna con le sue guardie d’Albanesi
e con un gran numero d’ufficiali, che poco differente si rendeva la sua
dalla Corte del Gran Signore, anzi che il Gran Cancelliere stava in
piedi, e con ventarola186 cacciava le mosche a Sua Eccellenza la quale
disse al Signor Internunzio, che essendo risoluto di partire non voleva
ostare alla di lui volontà; e questo gli rese grazie degl’onori ricevuti,
al che replicò il Gran Visir se diceva di buon cuore, perché lui amava
molto gl’uomini sinceri, e passando ad altro discorso, chiese il Signor
Internunzio che volesse far sottoscrivere i privilegij delli padri Zoccolanti di Gierusalem; Ma egli rispose che la firma di sua mano era bastante, ma soggiungendo l’altro che lo supplicava per maggior cautela,
replicò il Gran Visir che questo era un dubbio vano, mentre il Signor
Internunzio aveva ben visto quanto fusse la di lui pronteza nel farsi
obbedire onde per non alterar l’animo suo si mutò discorso. Venne Sua
185
186

Mayern.
Ventaglio.
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Eccellenza a questo particolare che l’Imperatore Ottomanno godeva
una perfettissima quiete, che l’armi del suo Signore erano vittoriose
e che ciò ostante desiderava di mantenere la pace con l’Imperatore de
Romani, al che soggiunse l’altro che averebbe trovato anche in Sua
Maestà una uniforme disposizione, e che le turbolenze Cesaree si ristringevano in una piccola nube verso il Settentrione, la quale era in
punto di presto dileguarsi.
E qui facendoci regalo del solito Cafftan restammo liberi non
pensando ad altro che all’uscire di questa città, sperando in Dio che domani debba esser quel giorno. Ci incammineremo verso Costantinopoli
essendo oramai allestita una galera in luogo detto Madagna187 che è 9
ore lontano di qui, onde spero di scrivere altra mia a Vostra Eccellenza
da quella Metropoli e resto.
Bursia il primo Settembre 1569.

187

Mudanya.
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20.
Al medesimo.

I

l dì 2 del corrente doppo il pranzo si fece caricare il nostro bagaglio
sopra carri tirati da buoi, et alla meza notte partimmo a cavallo di
Bursia, arrivando allo spuntar del giorno a Madagna, che è un borgo
grosso posto in riva al mare, e qui trovammo una ben spalmata Galera.
Ci saremmo anche imbarcati quel medesimo giorno, se il vento gagliardo non avesse cagionato una fiera tempesta. Il riguardo col quale sono
stato trattato in Bursia per la salute non mi ha fatto arrischiare a mangiar mai alcun frutto, ma dopo essere uscito di quella città parevami
d’aver un libero passaporto dalla morte, onde nell’ozio di quel giorno
mi condussi in certe vigne cibandomi prodigamente d’uve e fichi.
Il dì 4 settembre seguì il nostro imbarco dando principio alla
nostra navigazione con una piacevolissima calma, ma io nell’istesso
tempo fui assaltato dalla febbre che mi privò del godimento di quel
viaggio. La sera approdammo ad un Isola, detta del Principe, che è
distante da Mudagna 100 miglia italiane e 18 da Costantinopoli. La
seguente mattina si marciò a piene vele incontrando alla man dritta lo
scoglio di Tritone, e si lasciò la Propontide alla sinistra. Alle 3 ore di
sole arrivammo a Gran Costantinopoli che vedendosi per la parte del
mare è il più nobile e più vago prospetto che mente umana possa immaginarsi. Il sito è singolare, la grandezza è incomparabile; Gl’edificij
delle moschee et ospitali sono superbi, et in somma la sola vista di essa
parrebbe bastante a invogliare tutti nostri principi christiani a procurarne l’aqquisto. Nel entrare che facemmo in quel seno di mare che è
Galata e Costantinopoli, salutammo il porto con due tiri di cannone,
e sbarcammo alla man sinistra del medesimo seno in luogo detto Balcia188 che è in faccia di Pera e dell’arsenale del Gran Signore, ma Balcia vien compresa nel Borgo di Costantinopoli, dove abita il Residente
Cesareo, risedendo altrimenti li ministri degl’altri Principi in Galata,
188

Balcia – forse il quartiere Balat.
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distante mezo miglio italiano et a dirimpetto di Costantinopoli, ove pur
anco abitano molti Cattolici e Greci Scismatici. Sono ivi pur anco i
Conventi dei padri Zoccolanti, Francescani, Conventuali, Domenicani
e Gesuiti; farei a Vostra Eccellenza una descrizione particolare di Costantinopoli, ma l’essere io stato ammalato con 5 termini di febbre non
mi ha permesso di poter bene osservare le magnificenze di questo vasto
mondo, e poi vana e imperfetta sarebbe ogni mia fatica, perché le più
celebri penne ne hanno scritto a bastanza.
Con l’aiuto di Dio e con l’assistenza del Signor Giovanni Mascellini di Pesaro189, medico eccellentissimo, che è mandato qua, son ora
libero della febbre e sono stato per tre giorni continui passeggiando la
città, dove fra le altre cose più riguardevoli ho visto il tempio di Santa
Soffia che già era de’ Christiani, et ora è convertito in moschea de’
Turchi, vedendosi in esso tutte le maraviglie dell’arte. La moschea nuova190 in piazza dell’Ippodromo che in bellezza non è inferiore all’altra.
Nella medesima piazza vi sta un Aguchia191 che è una colonna fatta in
forma d’ago, molto bella e benissimo lavorata, perché essendo varie
pietre che alzano sino a 50 braccia, non ci è calcina né ferro, né altra
cosa che la colleghi insieme, posandosi questa sopra quattro pale di
marmo. Ci è la colonna di bronzo in forma di serpe con tre capi192. Ci
è un’altra guglia historiata193 che, per quanto dicono, la portorno i Turchi d’Ungheria. Ho visto la Moschea di Sultan Maomet194, alla quale è
congiunto un ospitale, dove s’alloggiano i pellegrini d’ogni natione e
legge, dandoseli da vivere per tre giorni, cioè risi, carne, pane, aqqua e
189
Giovanni Mascellini (1612 – 1675). Di lui si veda Vătămanu, N. Contribution
à l’étude de la vie et de l’oeuvre de Giovanni Mascellini, médecin et secrétaire princier. –
RESEE, XVI, 1978, 2, 269 – 287.
190
Deve trattarsi della Moschea Blu, la cui costruzione terminò nel 1616.
191
La colonna di Teodosio I.
192
La colonna serpentina o Tripode di Delfi.
193
La colonna di Arcadio, spesso chiamata “colonna hystoriada”. Quanto riferito
sulla sua provenienza da Buda non corrisponde al vero. Si veda Taddei, A. La colonna di
Arcadio a Costantinopoli. Profilo storico di un monumento dalle origini all’età moderna.
Roma: Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 2009, 62, 67. – <https://www.academia.edu/3504310/La_colonna_di_Arcadio_a_Costantinopoli._Profilo_storico_di_un_
monumento_dalle_origini_allet%C3%A0_moderna>, 10.08.2017.
194
Moschea di Sultan Maomet – Moschea di Fatih.
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camera per dormire. Dicono che un giorno per l’altro alloggiano 1000
persone. Ho visto di più le moschee di Baiazet195, di Selin196, di Soliman197 con i loro sepolcri. La torre di Scutari198 posta nel Golfo che va
al mar Negro, il Serraglio vechio199, il serraglio nuovo situato vicino
al mare et ogni altra cosa fuori delle sette Torri, dove stanno prigioni
alcuni Nobili Veneti200. Domani partiremo, se a Dio piace, per cotesta
volta avendo oramai Solimano Agà, nostro condottiere, allestito 50 carri simili a quelli che ci ànno condotto a Gallipoli, e se altro non accade
doveremmo esser a Vienna avanti San Simone201, con che resto.
Costantinopoli 14 Settembre 1659.

Moschea di Baiazet – Moschea di Bayazid II.
[Moschea] di Selin – Moschea di Yavuz Selim.
197
[Moschea] di Soliman – Moschea di Solimano il Magnifico o Suleymaniyyè.
198
Torre di Scutari – Torre di Leandro, oggi Kiz Kulesi.
199
Seraglio vecchio, serraglio nuovo – Il serraglio nuovo è l’odierno Palazzo di
Topkapı, mentre il vecchio si trovava nell’odierno quartiere di Beyazit.
200
Yedikule, dove erano rinchiusi a causa della guerra di Candia (1645 – 1669)
alcuni rappresentanti diplomatici veneziani.
201
Prima del 28 ottobre.
195
196
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21.
Al Signor Alessandro Zeno

S

ono ritornato in Europa, sono in Costantinopoli e spero di capitare in Vienna quanto prima. Haverà Vostra Signoria Illustrissima
inteso da altre mie scritte al Signor Conte Rabatta come sia passato il mio viaggio et ogn’altra circostanza, riserbando alla viva voce il
racconto più diffuso delle cose di Turchia dove io ho fatto una vita da
cappuccino. Non ho visto mai donne, perché le giovani stanno sempre
ne i serragli e le vechie mendiche, che vanno per la città sono così ammantellate che non gli resta niente altro di scoperto che gl’occhi. Parlo
delle musulmane, che se ben le Greche tengono il medesimo costume;
tuttavia permettono a noi altri il visitarle, et appunto ieri fui in Galata
in casa d’un tal Signor Dottore Mascellini uomo di 56 anni, il quale
aveva moglie che non passa il decimo ottavo, et è così singolare in bellezza, che degnamente porta il nome d’Helena.
Questa possiede varie lingue, e fra esse la nostra italiana. L’ho
trovata in abito alla turca cioè con un berrettone di velluto cremisi stellato d’oro, la punta del quale ricascava nella spalla destra, e se lo fermava sopra il capo con una sottile, ma lunghissima tela che cerchiava la
fronte a guisa di turbante. La sua veste era di broccato con fiori cremisi,
non passava il ginochio, aveva meno della metà delle maniche fuori
delle quali usciva una trasparente ma lunghissima manica di camicia,
e quel braccio d’avorio era cinto da due smanigli di smeraldi, al che
corrispondeva il vezo del collo. Il petto restava nudo perché la veste
principiava ad aprirsi dallo stomaco, e quanto più s’avvicinava alla gola
tanto più s’allargava. All’orecchio aveva i pendenti pur di smeraldo i
quali venivano coperti da certe sottilissime treccie di negri capelli che
rendevano molto adorna la faccia di questa Venere. A piede della veste
usciva la camicia che non passava la metà della gamba, e sotto aveva i
calzoni del medesimo velo, che né l’una né gl’altri impedivano la vista
delle sue carni. I calzoni assai larghi arrivavano al piede et in essi era
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attaccato uno scarpino di morlacca gialla, e questo si rachiudeva dentro
un Zoccolino di madre perla. Una cinta larga quattro dita la stringeva
nel mezzo, e quest’era tempestata di gioie molto preziose e vaghe.
La stanza ove io fui ricevuto da questa dama aveva il soffitto dorato non meno che le pareti et il pavimento coperto di bellissimi tappeti
dove si sedeva, e i cuscini ricamati vicino alla muraglia che servivano
d’appoggio. Mostrò uno spirito et brio così grande nel discorso che se
m’avesse praticato qualche anno non poteva trattar meco con maggior
disinvoltura, si discorse di varie cose la maggior parte delle quali furono sopra le diversità de’ costumi di questi alli nostri paesi e confesso
che non per altro mi dispiace il lasciar Costantinopoli, se non per perdita di così cara et onesta conversazione. Ma non più di questo per non
recare a Vossignoria Illustrissima o a chi legerà la presente, qualche
sospetto che potessi esser io inamorato.
Fui a vedere i Dervis che sono pure certe bestie turche, che più
dell’altre fanno il Santone, benché internamente sieno più viziosi.
Questi si radunavano nelle loro moschee, il martedì e il Venerdì, e sonando 4 di loro il salterio, gl’altri ballano un ora e mezza continua senza muovere i piedi dal medesimo luogo e girano con le braccia aperte
sì velocemente che solo a guardarli si divien balordo. Ma essi lodano
Iddio in questa forma, e se Vossignoria Illustrissima vedesse come restorno piantati a guisa di statue nella cadenza della simfonia si maravigliarebbe. Non voglio dir altro per’ora, riserbandomi a discorrerne con
la voce, mentre con la penna mi sottoscrivo.
Costantinopoli 14 settembre 1659.
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22.
Al Signor Caldana

N

ove giorni aviamo202 messo da Costantinopoli fin qui e sono ore
44 di cammino, buona strada e bellissimo paese. La prima giornata fu a ponte piccolo203, 2da a Ponte longo204, la 3a a Silivrea205, città
antichissima et ivi lasciammo il costeggiare il mare. Il 4 giorno a Ciurlì206, il 5o a Calistran207, il 6o a Burgas208, il 7o a Baba209, l’8o a Habsa210 et
il 9o qui a Andrianopoli di dove vogliamo partir subito perché nel solo
transito per la città aviamo visto portar alla sepoltura 36 persone morte
di peste. Dio sia quello che me la mandi buona, e la reverisco.
Andrinopoli, 23 Settembre 1659.

202
203
204
205
206
207
208
209
210

Abbiamo.
ponte piccolo – Küçükçekmece.
Ponte longo – Büyükçekmece.
Silivrea – Silivri, Turchia.
Ciurlì – Çorlu, Turchia.
Calistran – Misinli (Büyükkarıştıran), Turchia.
Burgas – Lüleburgaz, Turchia.
Baba – Babaeski, Turchia.
Habsa – Havsa, Turchia.
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23.
Al medesimo

I

n 25 giorni siamo venuti da Andrianopoli sin qui, e questa lentezza
non saprei dir da che proceda, stante che il Signor Internunzio sollecita il viaggio. Alli Turchi s’aumenta le spese e pure si cammina
col passo della lumaca. Dio voglia che voi altri con il Ragozzi211 non
facciate qualche imbroglio, che faccia ritornar noi alle sette torri. Cento
trenta ore di cammino aviamo fatto passando a Mustafà Bassà Chiuprì212, ad Armanlia213, ad Usungiova214 ove trovammo il figlio del Bassa
di Buda che andava alla Porta e avemmo da lui nuova che il Ragozzi
s’era a viva forza rimesso nel Principato della Transilvania; seguitammo il viaggio a Caialì215; a Papalli216 e a Filippopoli ove ci fermammo
un giornno per rinfrescare i cavalli. Et in questa città ci fu ragguaglio
che il restante del cammino sino a Buda era pieno di peste, ma che in
Sofia particolarmente ne morivano 200 il dì. Consideri un poco Vossignoria quanto grande sia il travaglio del povero Chiaromanni, ma
non si può far altro. Partiti da Filippopoli s’andò a Tatarpasargich ove
avemmo due ore di gran pioggia, doppo essere stati più de 4 mesi senza. Andammo poi a Chiestengè217, a Ichtiman a Lodna218 e a Bagna219,
villaggio lontano un’ora da Sofia e fuor di strada per fuggir la peste si
tirò a Penizza220, a … Seraichioj221 a Mullè Bassà Palanka222, a Niscia
Giorgio II Rákóczi.
Mustafà Bassà Chiuprì – oggi Svilengrad, Bulgaria.
213
Armanlia – Harmanli, Bulgaria.
214
Usungiova – Uzundzhovo, Bulgaria.
215
Caialì – Filevo, Bulgaria.
216
Papalli – Popovitsa, Bulgaria.
217
Chiestengè – Kostenets, Bulgaria.
218
Lodna – forse Lozna, odierno villaggio di Dolni Lozen a km 16 da Sofia.
219
Bagna – Gorna Bagna (?), oggi quartiere di Sofia.
220
Penizza – Belitsa, Bulgaria.
221
Seraichioj – Pirot, Serbia.
222
Nella via di andata il nome di questa palanca non è stato indicato. Si tratta
di Musa-paša Palanka, oggi Bela palanka. La strada fino a Belgrado è identica a quella
dell’andata.
211
212
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città, ad Alexinzich, a Parachin, a Jagodna, a Batiena, ad Aham Bassa
Palanca, a Colar; ad Isargich e finalmente siamo giunti in questa città
ove siamo alloggiati in un bellissimo Seraglio posto alla prima entrata
del Borgo, e dovendosi far nuovi trattamenti con i carrozzieri non so
quando ci sbrigaremo, ma mi creda che non vedo l’ora di trovar la terra
di promissione e di reverire presenzialmente gl’amici.
Belgrado 18 Ottobre 1569.

Raccolta di lettere
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24.
Al medesimo

D

isse bene il vero chi fece quel proverbio, che la coda è sempre
la più difficile a scorticare, esperimentandolo in me, che nuovo
Tantalo son così vicino al bene desiderato e non posso goderlo.
Questo moto così lento senza sapersene la cagione mi fa dubitare di
qualche sinistro accidente, et ancorché io mi sforzi di persuader l’animo mio a non temere tutta la via, mi dice un pensiero che ho da tornare a Costantinopoli. Oh! Quanto ridereste se mi succedesse una simil
burla. Faccia Dio.
Il dì 25 del passato partij da Belgrado et appena uscito dalla città
passai in Barca la Sava et in tre ore di cammino arrivai a Metronizza223,
ma per non allungar tanto il discorso dirò che in 18 giornate cioè ore
57 di cammino siamo venuti da Belgrado sino a qua in questo modo. A
Metrovilla224, a Dobrinza225, a Dobbanezza226 tutti villaggi grossissimi
che hanno le case sotto terra, come tane in riguardo della scarsezza de
legnami. Le donne son grandi fuor di misura, et ànno molto del virile;
venimmo poi a Dobrinazza227 a Cualinzi228 a Vocovar229 et a Osese230
città circondata di muraglie con una gran piazza fuori di essa piena
solamente di botteghe dove due volte l’anno cioè il Maggio e Ottobre
si fa la fiera. Il primo di Novembre partimmo di detto luogo et alla
Porta d’essa principia un ponte di legno tirato sopra il fiume Drava
per il quale si viaggia due buon ore, non già perché il fiume sia così
largo ma perché molte volte inonda quel paese, che in se stesso è paMetronizza – il nome fa pensare a una derivazione da Mitrovica, оdierna Sremska Mitrovica, Serbia. In questo caso, però, il viaggiatore non avrebbe potuto raggiungerla
in sole tre ore di viaggio. Cf. infra.
224
Metrovilla – Sremska Mitrovica.
225
Dobrinza – Dobrinci (?), Serbia.
226
Dobbanezza – Dobanovci, Serbia. I due villaggi si trovano a est da Sremska
Mitrovica.
227
Dobrinazza – n.i., a meno che non si tratti di un ritorno a Dobrinci.
228
Cualinzi – Vinkovci (?), Croazia.
229
Vocovar – Vukovar, Croazia.
230
Osese – Osijek, Croazia.
223
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ludoso, e rende per lungo tempo impraticabile il commercio. Dove è
il letto ordinario del fiume è fondato il ponte sopra barconi, stante che
è rapidissimo e non ci si potrebbe fabbricare. In capo di questo ponte
vi è un villaggio nominato Darda231, dove ci fermammo venendo poi a
Bregnevar232, e qui trovammo un corriere di Sua Maestà Cesarea che se
n’andava alla Porta, e questo mi consegnò le lettere del Signor Conte
Rabatta e di Vostra Eccellenza alla quale mi riservo a rispondere in
voce. Di lì si venne a Batolich233, a Sexhar234, a Paracha235, a Pensili236,
a Tutvar237, a Giancurtesan238, a Ercina239 e poi qui di dove spediamo
una staffetta, accò che voi altri Signori prepariate l’incontro a Solimano Agà Internunzio Ottomanno, e qui con impazienza di rivederla mi
confermo.
Buda 12 Novembre 1659.

Darda – Darda, Croazia.
Bregnevar – Branjin Vrh, Croazia.
233
Batolich – Bátaszék, Ungheria.
234
Sexhar – Szekszárd, Ungheria.
235
Paracha – Paks, Ungheria.
236
Pensili < Pentele (?) – Dunaújváros, Ungheria. In questo caso doveva trovarsi
dopo Dunaföldvar.
237
Tutvar – Dunaföldvar, Ungheria.
238
Giancurtesan – Adony, Ungheria.
239
Ercina – Érd, Ungheria.
231
232
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25.
A Sua Eccellenza il Signor Conte Rabatta

L

odato Iddio che per una volta son ritornato alla Cristianità e ne do
parte a Vostra Eccellenza acciò che m’avvisi se vuol ch’io venga a
riverirla in Possonia, o che me ne passi addirittura a Vienna.
Il dì 22 del corrente e non prima è stato possibile lo sbrigarsi di
Buda dove Solimano Agà ebbe un accompagnamento di più di 1000
persone tra Giannizeri, Spaij e Chiaus. Ho poi inteso dall’umanissima
sua l’onor che s’è degnato di darmi il Serenissimo Gran Duca di Toscana, mio natural Signore e Principe, né so attribuir questo improviso
impiego che alla benigna protezione di Vostra Eccellenza alla quale
non vedo l’ora di baciar la mano, aspettando i suoi ordini, mentre qui
dal Signor Principe Don Luigi Gonzaga ricevo mille grazie, e si beve
allegramente alla di lei salute. Riverisco il Signor Conte Cernino240 e
tutti gl’altri Cavalieri miei conoscenti, confermandomi.
Giaverino 27 Novembre 1659.241

Černin, Humprecht Jan (1628 – 1682).
Aggiunto con la stessa grafia: “Estratta la presente copia dal suo originale
esistente a c. 80 della Filza Segnata di ff. 337 delle Carte Strozziane, quale conservasi del
Regio Archivio di Stato di Firenze, e collazionata con corda salvo etc.”
240
241
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I

ndice dei nomi e dei luoghi

Leggenda: Sono indicati in primo luogo i nomi moderni, quindi dopo
la barra le varianti in cui i nomi si riscontrano nel testo italiano. I nomi
di luogo sono stati indicati in corsivo. Nei nomi di persona prima è
indicato il cognome e poi il nome eccetto i nomi dei regnati europei,
dei membri della loro famiglia, dei protagonisti dell’antichità greca e
romana, dei personaggi mitologici nonché dei dignitari turchi. I pochi
nomi e luoghi non identificati sono stati segnalati con un “n.i.”.
Adony/ Giancurtesan – 236
Adriano – 199
Aleksinac/ Alexinzich – 188, 234
Alemagna – 170, 222
Aleppo – 205, 206
Alessandro Magno/ Alessandro – 172, 196, 197
Anatolia/ Natolia – 165, 204, 215
Arezzo – 163, 164
Asia – 196, 201, 202, 205
Asia minore – 204
Babaeski/ Baba – 232
Baja/ Baia – 180
Balat/ Balcia – 227
Bandırma/ Pesergè – 203, 234
Bátaszék/ Batolich – 236
Batočina/ Battiena, Batiena – 187
Bayezid I – 165
Bayezid II/ Baiazet – 229
Bela palanka/ ... palanca, Mullè Bassà Palanka – 194, 233
Belgrado – 161, 165, 166, 172, 177, 182, 186, 187, 201, 203, 206, 234,
235
Belitsa/ Penizza – 233
Bitinia – 204
Boljevci/ Boleki – 181
Bologna – 163

239

240
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Branjin Vrh/ Bregnevar – 236
Bratislava/ Possonia, Prespurg – 173, 174, 237
Budapest/ Buda – 175, 176, 177, 179, 183, 206, 233, 236, 237
Budapest/ Pest – 179
Bufalini, Niccolò –166, 170
Bulgaria – 165, 166, 167, 194
Bursa/ Bursia – 161, 165, 166, 178, 196, 200, 201, 203, 204, 205, 207,
213, 218 – 220, 223, 224, 226, 227
Büyükçekmece/ Ponte longo – 232
Caldana, Niccolò Petronio – 166, 176, 183, 194, 220, 232
Çanakkale/ Dardanelli – 201
Cappello, Giovanni/ Bailo Cappello – 200
Carafa della Spina, Carlo/ Carafa – 166, 182
Çardak/ Zardak – 203
Carlo Giuseppe d’Asburgo/ Arciduca Carlo – 183
Černin, Humprecht Jan/ Cernino – 237
Chiaromanni, Giovanni – 161 – 168, 170, 189, 233
Cina/ China – 211
Città di Castello – 170
Çorlu/ Ciurlì – 232
Costantinopoli – 161, 165, 166, 167, 172, 177 – 178, 185, 196, 200, 201,
217, 226 – 232, 235
Da Molin, Alvise – 166, 173
Danubio – 165, 172, 173, 176, 179 –183
Darda – 236
Dobanovci/ Dobbanezza – 235
Dobrinci/ Dobrinazza – 235
Dobrinci/ Dobrinza – 235
Dolni Lozen/ Lodna – 233
Dragoman –194
Drava – 235
Drinov, Marin – 161, 162
Dunaföldvar/ Tutvar – 236
Dunaújváros/ Pensili – 236
Edirne/ Adrianopoli, Andrianopoli, Andrinopoli – 165, 199, 200, 201, 232,
233
Egitto – 165
Elena, santa/ Santa Helena – 195
Eleonora Maddalena di Gonzaga-Nevers – 171
Érd/ Ercina – 236

Indice dei nomi e dei luoghi

Erdut/ Ardendi – 180
Esztergom/ Strigonia – 166, 174, 176, 177, 185
Europa – 200, 201, 202, 230
Ferdinando III – 163
Filevo/ Caialì – 233
Firenze – 162
Filippo II di Macedonia/ Re Filippo – 197
Fioravanti, n.i. – 220
Francesco I d’Este – 163
Friuli – 163
Gaio Cassio Longino/ Cassio – 197
Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto/ Ottaviano – 197
Galata – 227, 230
Gelibolu/ Gallipoli – 165, 196, 200 – 203, 229
Gerusalemme/ Gierusalem – 225
Gesù Cristo – 190, 222
Giorgio II Rákóczi/ Ragossi – 165, 177, 233
Gonzaga, Annibale – 184
Gonzaga, Luigi – 178, 237
Gorna Bagna/ Bagna – 233
Grecia – 195, 215
Grocka/ Palanca detta Isargich – 187, 234
Gümüşçay/ Temetuca – 203
Güreci/ Giеregi – 203
Györ/ Giaverino – 166, 173, 237
Hammer, Joseph (Giuseppe) – 165
Harmanli/ Armanlia – 199, 233
Havsa/ Habsa – 232
Hüseyn/ Hussaim Agà – 185
Ihtiman/ Ichtiman – 196, 233
Ilok/ ... città – 180
Innsbruck/ Inspruc – 171
Iskar/ Isca – 195
Ismail Paşa /Visir Ismael – 208, 209, 210, 211
Istro (Danubio) – 189, 220
Italia – 164, 170, 173, 186
Issione/ Isione – 174
Jagodina/ Jagodna – 197, 234
Karacabey/ Mualiz – 203
Kavakköy/ Cavan – 201
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Klokotnitsa/ Simischiè – 199
Kolari/ Colar – 187, 234
Komarno/ Comora, Comorra – 173, 174, 175, 176
Köprülü Mehmed pascià/ Gran Visir, Azem – 165, 209
Kostenets/ Chiestengè – 233
Küçükçekmece/ ponte piccolo – 232
Laxenburg/ Luxemburg – 171
Leopoldo Guglielmo d’Asburgo – 171
Leopoldo I – 163, 165, 166, 170
Liberi, Pietro – 166, 170, 173, 175, 176, 183, 187, 189, 219
Lombardia – 163
Lüleburgaz/ Burgas – 232
Lusthans del Pratter – 173
Macedonia – 196, 197
Magiomani, Leo – 164
Makušev, Vikentij – 162
Malkara/ Malgaia – 201
Maometto – 222
Mar di Marmara/ Propontide – 166, 201, 203
Mar Egeo/ Arcipelago – 201, 217
Mar Nero/ mar Negro – 201, 229
Marco Antonio/ Marc’Antonio – 197
Marco Giunio Bruto/ Bruto –197
Maritsa/ Marizza, Mariza – 197, 199
Mascellini, Elena/ Helena – 228, 230, 231
Mascellini, Giovanni – 228, 230
Massetani, Federico Arturo – 163, 164
Mehmed IV/ Sultan Maomet – 165, 204, 212
Mayern, Augustin/ Agostino de Mayern, Mayen – 161, 162, 165, 166, 170,
225
Mingrelia/ Minguolia – 211
Misinli (Büyükkarıştıran)/ Calistran – 232
Modena – 163
Modica, Rosella – 164
Morava – 188
Mottama/ Mertebon – 211
Mudanya/ Madagna, Mudagna – 166, 167, 226, 227
Murad II/ Sultan Amurat – 200
Nádasdy Ferenc/ Nadasdi – 178
Nicopoli – 165

Indice dei nomi e dei luoghi

Niš/ Niscia – 188, 194, 233
Osijek/ Osese – 235
Paks/ Pax, Paracha – 180, 236
Panagiotis Nikousios/ Panaiotto Dragomanno – 210
Paračin/ Parachim, Parachin – 188, 234
Parma – 163
Pazardzhik/ Tatarpasargich – 165, 196, 233
Pekmezli/ Pechmosdè – 203
Pera – 227
Persia – 211
Pesaro – 228
Petrovaradin/ Varadino – 181
Pirot/ Sciarkei, Seraichioj – 194, 233
Plovdiv/ Filippopoli – 197, 198, 199, 233
Popovitsa/ Papasli, Papalli – 199, 233
Praga – 204
Puchheim o Buchheim, Adolf von / Adolfo di Prescham – 174
Rabatta, Giuseppe – 164, 166, 173, 182, 183, 199, 219, 224, 230, 236
Ráckeve/ Covin – 179
Radvaň nad Dunajom/ Sron – 176
Redi, Francesco – 164
Ražan/ Rasgnia –188
Reggio – 163
Reniger von Renningen, Simon/ Residente Cesareo – 196, 204, 225
Rila/ monte d’Orfeo, Rilschi, Rodope – 166, 195
Romania – 199
Russia – 217
Sacro romano impero – 165
Sava/ Sacca, Savo – 182, 235
Selim I/ Sultan Selin – 200, 229
Serbia/ Servia – 188
Seydi Ahmed pascià/ Seidttamez – 183
Sigismondo Francesco d’Asburgo-Tirolo – 171
Silivri/ Silivrea – 232
Sisifo – 174
Smederevska palanka/ palanca de Altham Bassà, Aham Bassa Palanca –
187, 234
Sofia, santa/ Sofia, Soffia – 161, 166, 168, 194, 228
Sofia/ Soffia – 194, 195, 196, 199, 233
Solimano Agà Internunzio – 225, 229, 236, 237
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Solimano il Magnifico/ Soliman – 229
Sremska Mitrovica/ Metroniza, Metrovilla – 235
Sremski Karlovci/ Caron – 181
Stanimirov, Svilen – 162
Stare Zamky/ Neihaisel – 173
Stari Slankamen/ Selanknam – 181
Stefano, sauto – 163, 164
Svilengrad/ ponte di Mustafà Bassa, Mustafà Bassà Chiuprì – 199, 233
Szekszárd/ Sexhar – 236
Tahtalı/ Tachtali – 204
Tantalo – 235
Terra Santa – 165
Tibisco – 181
Tifone o Tisifeo/ Tsione – 174
Timişoara/ Temisvar – 177
Tolna/ Tonar – 180
Tommaso di Savoia – 163
Toscana – 163, 166, 167, 237
Tracia – 199
Transilvania – 165, 233
Trayanovi vrata/ Caplidervon – 196
Tundzha/ Tuns – 199
Turchia – 162, 170, 191, 222, 230
Uludag/ monte Olimpo – 204, 220
Ungheria – 166, 173, 176, 177, 181, 182, 228
Üsküdar/ Scutari – 229
Üsuf paşa/ Gioseffo, Joseffo – 208, 210
Uzundzhovo/ Usungiova – 233
Uzunköprü/ Usumchiupri, Ponte longo – 201
Venere – 230
Venezia – 163
Vienna – 161, 163 – 166, 170 – 173, 176, 189, 229, 230, 237
Vinkovci (?)/ Cualinzi – 235
Visegrád/ Vissegrand – 177
Vuka/ Vevà – 180
Vukovar/ Vevar, Vucovar – 180, 235
Wogin, Heinrich Julius von/ Henrigo Vvogin – 176
Yedikule/ Sette Torri – 229
Zeno, Alessandro – 166, 196, 230
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На корицата: Данаил Дечев (1891–1962), Куршум хан, 1930-те, м.б.,
74/89 см. ГХГ – Пловдив. Снимка: Цветан Игнатовски.
с. 1, 253 – Луиджи Фердинандо Марсили, Рисунка на „Траянови врата“,
чийто първообраз вероятно е правен през 1680 г. при завръщането
му от Константинопол до Белград по диагоналния път. Много покъсно тази рисунка е била публикувана – 1700, 1726 и 1744, за пос
ледната вж. по-горе.
c. 68 – Факсимиле на първата страница от писмата на Джовани Киаромани – НБКМ, ф. 111 Марин Дринов, а.е. 19, л. f. 892 r.
c. 238 – Факсимиле на последната страница от писмата на Джовани
Киаромани – НБКМ, ф. 111 Марин Дринов, а.е. 19, л. f. 957 r.
с. 257 – Маршрут на пътуването на Джовани Киаромани от Виена през
Белград до Бурса (розова линия) и на връщане от Бурса през Константинопол до Буда (синя линия) – изработил д-р С. Хинковски.
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Sulla copertina: Danail Dečev (1891–1962), Kurshum han, anni ‘30, olio su
tela, 74 x 89 cm. Galleria Civica di Belle Arti – Plovdiv. Foto: Tsvetan
Ignatovski.
p. 1, p. 253 – Luigi Ferdinando Marsigli, Disegno delle rovine della “Porta di
Traiano”. – Description du Danube, depuis la montagne de Kalenberg en
Autriche, jusqu’au confluent de la rivière Jantra dans la Bulgarie, II. La
Haye, 1744, tabula 21, fig. XIV A.
p. 68 – Fax-simile della prima pagina delle lettere di Giovanni Chiaromanni –
Biblioteca Nazionale “SS. Cirillo e Metodio” – Sofia, fondo 111 Marin
Drinov, a.e.19, f. 892 r.
p. 238 – Fax-simile dell’ultima pagina delle lettere di Giovanni Chiaromanni –
Biblioteca Nazionale “SS. Cirillo e Metodio” – Sofia, fondo 111 Marin
Drinov, a.e.19, f. 957 r.
р. 257 – Mappa del viaggio di Giovanni Chiaromanni da Vienna a Bursa (linea
rosa) e la via del ritorno da Bursa a Costantinopoli fino a Buda (linea blu),
elaborata da Dr. Simeon Hinkovski.
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G

iovanni Chiaromanni
and his Travel from Vienna to Bursa in 1659
Summary

G

iovanni Chiaromanni (1633 – 1683) served as resident of the Grand
Duke of Tuscany at the Habsburg court, when in 1659 he decided
to travel to the Ottoman Empire as a nobleman from the entourage
of the Austrian internuntio Augustin von Mayern. The mission of this
envoy was to announce to Sultan Mehmed IV the election of Emperor
Leopold I as Emperor of the Holy Roman Empire of the German nation
and to resolve some issues related to border conflicts between the two
empires. It was initially planned the delegation to follow the traditional
route of the Austrian missions - from Vienna to Belgrade by ships along
the Danube, and from Belgrade to use the diagonal road to descend to
Constantinople by land. However, at that time the Sultan was in Bursa,
Anatolia, which necessitated a change in the route. Thus, from Adrianople the delegation went south to Gallipoli, sailed across the strait to
Çardak Lapseki and headed back to the old Ottoman capital by land.
After the successful completion of the mission, Augustin von Mayern and his entourage travelled to Mudanya and from there they reached Constantinople by sea and had the opportunity to see the sights of
the city. Their return to their native lands was also on the diagonal road
to Belgrade, where Chiaromanni was already travelling alone.
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Summary

On the eve of embarking and during the trip (May 15 – November 27, 1569) Chiaromanni sent 25 letters to his „friends and patrons“,
describing the mission’s course, what he had seen and heard along the
way, as well as his experiences. Two of these letters are written in verse.
The originals of the letters are probably in the Arezzo City Library, Italy. Copies of them are kept in the Florence State Archives. In the
1870s Prof. Marin Drinov, one of the founders and first president of the
Bulgarian Academy of Sciences, ordered copies of these letters from
the Florence State Archives. They are still kept in the personal archive
of the Bulgarian scholar at the St. St. Cyril and Methodius National
Library. Chiaromanni’s letters have never been published and were buried in oblivion until they were rediscovered by Dr. Svilen Stanimirov
(1954 – 2016), who gave them to Penka Danova for translation and
commentary. Now they are published for the first time in Italian and in
Bulgarian in memory of the late Svilen Stanimirov.
The book was published with the support of the Italian Cultural
Institute – Sofia.
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