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Ако посетите испанския град Бургос, ще видите в тамош-
ния музей един легендарен меч – меч със собствено име, 
изкован преди хиляда години в Кордоба от ненадмина-

тите арабски майстори, владеещи тайната на дамаската стома-
на. Казват, че през 2007 година местните власти платили един 
милион и шестстотин хиляди евро, за да се сдобият с безценната 
реликва.

Този меч се нарича Тисона – Изгарящия, и някога е принад-
лежал на един също тъй легендарен герой, почитан не само в Ис-
пания, но и в цяла Европа: Родриго Диас де Вивар, запомнен в 
преданията с прозвището, което му дали арабите.

Ел Сид – Господаря.
По негово време арабите от Северна Африка господствали 

над по-голямата част от Испания. Те били нахлули там преди 
три века, а слабите и враждуващи помежду си християнски вла-
детели нямали силата да отблъснат техните набези, камо ли да 
възвърнат някогашните си територии.

Тогава се появил Ел Сид – дързък, безумно храбър и опитен 
пълководец, който умеел да вдъхновява и рицарите, и войници-
те от простолюдието. Неведнъж му се случвало да изпие горчил-
ката от предателството на свои събратя по вяра, ала никога не се 
отчайвал и неизменно постигал победа с верния си меч Тисона.

Малко по малко арабите отстъпвали пред войските му, докато 
накрая Ел Сид завладял свое собствено кралство – Валенсия, на 
самия бряг на Средиземно море.

През 1099 година смъртта сложила край на неговите подви-
зи. Но пораженията, които нанесъл на арабските пълчища, пре-
обърнали хода на историята. Името на Ел Сид се превърнало в 
знаме за християнските рицари, посветили живота си на една 
цел – да видят Испания освободена от африканските нашестве-
ници. Така и станало четири века по-късно, подир дълги и кър-
вави битки. После възродената и могъща Испанска империя се 
впуснала в експедиции за откриване на Новия свят отвъд океана.

Ала можело и да не стане така.
Защото триста години преди Ел Сид арабите нахлули не само 

в Испания.

СПАСИТЕЛЯТ НА ЕВРОПА
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По онова време огромна войска потеглила от Северна Аф-
рика да завладее Константинопол, сетне цяла Византия и да 
продължи нашествието си към сърцето на Европа. През март  
717 година стохилядна арабска войска се прехвърлила през 
Дарданелите и обсадила византийската столица. Флотът на 
нападателите също бил огромен – според древните летописи 
наброявал над 2500 кораба.

В жестоко морско сражение византийците унищожили про-
тивника, защото използвали едно оръжие, чиято тайна и до 
днес не е разкрита – гръцкия огън. Разказват, че го изстрел-
вали с бронзови оръдия и пламъците не можели да бъдат из-
гасени нито с вода, нито с пясък. Дори напротив – водата само 
разгаряла още по-силно пожара. Тъй погинали несметен брой 
кораби на нашествениците.

Ала арабската войска вече била на сушата и обграждала 
Константинопол от всички страни. Вярно, византийската сто-
лица имала непристъпни стени и яки порти. Но колко време 
можела да издържи на обсадата, без в града да настане глад?  
А и водата не достигала в обсадената крепост – враговете били 
прекъснали акведуктите, които снабдявали столицата.

Виждайки тежкото положение, император Лъв Трети из-
пратил най-верния си съветник да моли за помощ българския 
хан Тервел. И българите не закъснели да се отзоват на молбата.  
Те нападнали нашествениците откъм север и заплахата била 
тъй голяма, че арабите трябвало да защитят лагера си с два 
окопа – един срещу Константинопол и още един срещу българ-
ската войска.
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Един решителен удар на византийци и българи можел да раз-
громи врага. Но хан Тервел не бързал. Знаел, че за победата ще 
трябва да се пролее много българска кръв, а никой не можел да 
каже какво ще се случи подир това. Нима само преди броени 
години не бил помогнал на предишния император Юстиниан да 
си възвърне престола? А след клетвите за вечна признателност 
и дружба същият този Юстиниан нахлул с войска в областта 
Загоре, която сам бил отстъпил на България.

Тъй отминали лятото и есента на 717 година. Настъпила не-
бивало люта зима, земята била покрита със сняг цели сто дни. 
Положението на арабите започвало да става отчаяно, в лагера 
им върлували глад и болести, стигало се дотам, че изяждали 
труповете на мъртвите и гълтали дребни камъчета, за да залъ-
жат празните си стомаси. Всички опити да грабят из земите на 
север били отблъсквани от българската войска.

Гладът обаче застрашавал и обсадената византийска столи-
ца. Ставало ясно, че арабските орди няма да отстъпят за нищо 
на света.
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