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Abstract: The article dwells on the role that trade played in the annexation of 
land along the southeastern coast of the Baltic Sea after a series of crusades and 
mass Christianization of local tribes during the late 12th and early 13th c. The author 
analyzes the development of urban life and communications in Livonia, emphasizing 
the crucial role that commercial activity and the development of trade routes played 
in the integration of these lands and population into the Christian European world. 
Afterwards, the author takes a comparative research approach by drawing parallels 
between the Mediterranean area and the Black Sea basin during the 13th c. It is 
stressed that, unlike the merchants of the Hanseatic League, who established a solid 
cartel, which allowed them to monopolize trade in the Baltic Sea, the Italian 
merchants could not afford such a course of action. Also, the article focuses on the 
significance of winter routes along the frozen rivers and lakes in Livonia in 
comparison to Southern and Southeastern Europe. In conclusion, it is stated that the 
commercial activity in Livonian lands during the 13th c. can be considered in the 
context of integration processes but it cannot be considered the only and primary way 
to integration. For instance, based on the comparison with Genoese trade in the 
Mediterranean Sea, the Back Sea and the Sea of Azov a conclusion can be drawn that 
the longer routes of the Genoese involved more risk factors. In this aspect, Livonia 
was in control of relatively shorter and more easily accessible routes, with summer 
and winter options. This contributed to the flourishing of trade in that region as well 
as the fostering of international and domestic integration over the following 
centuries. 
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Въведение 

В самото начало бих подчертал събитие, което е отдалечено от въпросния 

XIII в., но е пряко свързано с темата за Ливония и ханзейската търговия. През 
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февруари 2018 г. няколко държави от района на Балтийско море, плюс Холан-

дия и Ирландия, подписаха споразумение за по-силна европейска икономика. В 

основата на това бяха очертаващият се Брекзит на Обединеното кралство и 

категоричните намерения на новия френски президент Еманюел Макрон за по-

централизиран модел на ЕС. Неслучайно, този нов съюз беше представен под 

името Нова Ханза,  прокарвайки аналог със средновековната Ханза и развитата 

търговия, пазари и градски живот в региона на Северно и Балтийско море в 

периода XIII–XVI в.
1
 Новата Ханза подчерта необходимостта от финализиране 

на банковия съюз и от развитие на Европейския механизъм за стабилност. В 

същото време, някои анализатори откриват в това проява на регионални иден-

тичности и тенденция към ново Средновековие. Според същите, ако европейс-

кият ред се върне към своите средновековни корени, поддръжниците на новата 

Ханза може да успеят в утвърждаването на своите идеи (Terlouw, 2009)
2
. Без 

съмнение, тези аналогии със средновековна Европа възраждат интереса към 

средновековната ханзейска търговия и към средновековна Ливония. 

Основите на средновековна Ливония, която обхваща приблизително тери-

торията на съвременна Латвия и Естония, били поставени чрез кръстоносни 

завоевания, християнизация, и колонизационна политика в края на ХІІ и през 

ХІІІ в. Дори до Балтийските кръстоносни походи този регион не бил напълно 

изолиран от външния свят. Въпреки това, с християнизацията, и то през доста 

кратък исторически период – между 1180 и 1300 г., били изградени институции, 

характерни за средновековна Европа (Christiansen, 1980, p. 69; Jensen, 2001, p. 

85; Blomkvist, 2005).  

Поставяйки въпроса за ролята на търговията в интеграционните процеси в 

този регион, неизбежно се изправяме пред следните въпроси. Кои са основните 

интеграционни пътища в тези територии, приобщени към християнския свят 

след столетия на езичество, племенна раздробеност и сравнителна изолация? 

Доколко балтийските кръстоносни походи и търговската дейност на ханзейски-

те търговци определят насоките на интеграционните процеси в Terra Mariana 

(Ливония) през XIII в.? Не на последно място – могат ли да бъдат прокарани 

                                                           
1
  В отсъствието на Германия името очевидно е исторически неточно. 

2
  Според K. Terlouw, тези идентичности са по-перспективни и по-ефективни, особено в 

икономическо отношение. Освен това те са по-функционални в контекста на сектор-
ни политики и специфични интереси и заинтересовани страни, в сравнение със съв-
ременните политически, национални идентичности. Докато съвременните идентич-
ности, като националните например, остават неотменимо обвързани с дадена терито-
рия и обхващат широк спектър от характеристики, тези нео-средновековни, регио-
нални, исторически идентичности са междутериториални, и често в противоречие със 
съвременните политически, етнически и икономически граници.  
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паралели между ролята на търговията в Ливония – от една страна, и в Среди-

земноморието, Черно и Азовско море през XIII в. – от друга?  

След 1100 г. в християнска Европа се наблюдава безпрецедентен икономи-

чески подем, свързан с отчетлива демографска и социална динамика. Нарастване-

то на числеността на населението, разширяването на обработваемите земи, осно-

ваването на стотици нови градове, и устойчивият икономически растеж, създали 

благоприятни условия за подем, търговска революция и социални промени. Сред 

най-ярките следствия било възстановяването на търговията на далечни разстоя-

ния – процес, наричан от редица изследоветали „търговската революция на Сред-

новековието“ (Lopez, 1976; Ewert & Sunder, 2018; Bartlett, 1993). 

Първоначално този икономически подем стартирал в Западна Европа и Сре-

диземноморието в края на XI – нач. на XII в., като в крайна сметка се разпростра-

нил върху по-голямата част от континента, достигайки до Северна Европа и Бал-

тийския регион през втората половина на ХІІ век. Важен елемент от тази „търгов-

ска революция“ бил растежа на морската търговия в някои региони, което позво-

лило по-нататъшна географска специализация на производството, и насърчило 

интеграцията чрез свързване на отдалечени пристанищни градове. По този начин 

крайбрежните райони се развили по-бързо от вътрешните – както тези в Среди-

земно море, така и по южните и източни брегове на Балтийско море. 

Тази търговска революция от ХІІІ век довела до интензификация и транс-

формация на европейските търговски мрежи. През този период Ханзата се утвър-

дила като основна търговска сила в средновековна Северна Европа. Ханзейските 

градове и търговци успели да изградят солидна мрежа благодарение на привиле-

гиите, предоставени им в Лондон, Новгород, Брюге, Берген и др., упражнявайки 

властта си чрез приобщаване на нови градове, търговци и чрез специфична инф-

раструктура (von Brandt & Johansen, 1999; Dollinger, 1970). Освен търговски, Хан-

зата преследвала и политически интереси, които се проектирали в близки и отда-

лечени градове и региони. Интересът към Балтийско море и земите по източното 

му крайбрежие били утвърдени с проведените кръстоносни походи, които дали 

нов тласък на „Drang nach Osten“. Причините за това не могат да бъдат ограниче-

ни до религиозни и политически и могат да бъдат поставени в рамките на прак-

тични търговски и икономически интереси. В резултат от това, в края на XIII в. се 

формирало единно правно и икономическо пространство на градовете на Север-

ното и Балтийско море, оглавено от Любек и неговия патрициат. Водещите пози-

ции на последните били допълнително укрепени чрез контрол над люнебургската 

сол и норвежката херинга. Това дало възможност за увеличаване на числеността 

на търговските кораби, на приходите на градската хазна и на международния 

статут на града (Sne, 2014, pp. 363-364; Nikulina, 2005, pp. 18-19).  
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Според някои изследователи, Ливония, макар и географска част от конти-

нента, била по-скоро остров зад морето от гледната точка на Ханзата и на Све-

щената Римска империя. Тази представа за остров може да бъде открита дори в 

източници от XVI век, според която Ливония била открита от търговци от Бре-

мен след плаване през морето (Kreem, 2011, р. 122). В интерес на истината, тази 

представа има рационални основания, тъй като през XIII век сухопътните връз-

ки между Ливония и християнска Западна и Централна Европа били несигурни 

поради литовците-езичници, и по-голямата част от комуникациите и търговския 

обмен била осъществявана по Балтийско море. 

В края на ХІІ век и продължавайки през ХІІІ, по източното крайбрежие на 

Балтийско море протекли дълбоки социални, политически и културни транс-

формации. След около 1150 г., в балтийската търговия и политика се наложили 

търговските гилдии от Любек и Висби, опитвайки се да достигнат руските кня-

жества и градовете Новгород и Псков. Важно е да се отбележи, че от XI век 

Новгород провеждал все по-независима политика от Киев и изграждал близки 

контакти със западноевропейски търговци (Sne, 2014, pp. 363-364). Най-

значимата цел за немските търговци през втората половина на XII в. бил именно 

Новгород. Благодарение на договорите с Готланд от 1163 г. и на хартата на 

Фридрих I от 1188 г., Любек успял да получи статут на арбитър при разрешава-

нето на търговски спорове с Новгород и дори да разшири търговското си право, 

като го включи частично в текста на новия договор от 1191/1192 г. Но търгов-

ците от Любек не били в състояние да се наложат като основен фактор в новго-

родската търговия. Сред основните причини за този неуспех били датската екс-

панзия в Балтийския регион и липсата на достатъчно на брой търговски пункто-

ве по пътя до Новгород. Първият проблем бил решен след победата на коалици-

ята на северногерманските градове над датчаните в битката при Борнхьовед от 

1227 г.
3
 и чрез създаване на отбранителния съюз между Любек и Хамбург, кой-

то прерастнал в политически през 1255 г. (Haydarov
 
, 2018, p. 727). 

Можем да отбележим, че докато в епохата на търговската революция в 

Средиземноморието започнали да прилагат усъвършенствани техники, сложни 

организационни модели, договорни схеми, безкасови плащания, и предаване на 

пазарна информация на големи разстояния и в кратки срокове, много от тези 

нови практики били слабо развити и дори липсвали в региона на Северна Евро-

па (Steven, 2001, p. 290). За разлика от средиземноморския ареал, в Северна 

Европа, включително в Балтийския регион и Ливония, основната структура на 

                                                           
3
  Битката при Борнхьовед се разиграла на 22 юли 1227 г. като графът на Шоенбург и 

Холщайн, подкрепен от градски опълчения от Любек и Хамбург, разбил обединените 
сили на на датския крал Валдемар II  и неговия съюзник Отто – лидер на Велфите. 
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търговските мрежи обикновено се изграждала върху взаимни транзакции между 

двама партньори на отдалечени места, като всеки продавал стоките на другия. 

Такива търговски кооперации не се основавали на официални договори, а про-

даващият търговец обикновено поемал изцяло търговския риск, свързан с про-

дажбата. Този вид реципрочна търговия бил основния модел на търговски об-

мен между ханзейските търговци в Ливония (Cordes, 1998, pp. 142-143; Harris, 

2020, pp. 145-149). В допълнение, тези партньорски търговски мрежи били изг-

раждани и на базата на семейно-родствени връзки. 

Най-удобните водни пътища до Русия, Византия и други райони на изток 

започвали по бреговете на днешна Естония и Латвия. Корабите, плаващи на 

югоизток, постепенно се пренасочили от южното финландско крайбрежие към 

мястото, където през Средновековието бил основан град Ревал (Талин). Водни-

ят път продължавал на изток по северното крайбрежие на Естония, което било 

много по-удобно за плаване от скалистия, рядко заселен финландски бряг. От 

северното естонско крайбрежие стоките били транспортирани до Стара Ладога 

и Новгород, а оттам по няколко реки до река Волга и до Каспийско море. Ал-

тернатива на този път бил друг, на юг към река Нарва, а след това към градове 

като Псков, Полоцк и още по на юг. Друг известен търговски път започвал по 

река Даугава и продължавал на юг към река Днепър, град Киев, Черно море и 

Византия
4
. Въпреки, че река Даугава била най-пълноводната в източната част на 

Балтийско море, корабоплаването се усложнявало от множество непроходими 

бързеи – през Ранното средновековие имало повече от сто бързея само на тери-

торията на днешна Латвия (Mägi, 2015, pp. 42-43). 

Трябва да отбележим също, че бурното развитие на интегрирана търговска 

мрежа в Ливония през XIII в. не било просто следствие от благоприятни геог-

рафки условия и наличие на удобни водни пътища. Характерен пример е тър-

говският маршрут през естонските земи – от Талин по сегашните реки Пярну, 

Навести, Танасилма и Емайоги, през големите езера между Естония и Русия, до 

Псков, а оттам до Полоцк, където се обединавал с маршрута по река Даугава. 

Както беше посочено по-горе, река Даугава била била осяна с десетки трудноп-

роходими бързеи през Средновековието, а това налагало алтернативни маршру-

ти. Тези географски трудности благоприятствали съществуването на няколко 

маршрута и дузина градове в днешните латвийски и естонски територии. Също 

така, типично за средновековната епоха, тези нови търговски средища били 

                                                           
4
  Търговски център в Даугмале, в устието на река Даугава, на около 22 км от морето, 

бил създаден още през бронзовата епоха. Той съществувал през викингската епоха, а 
през XIII в. бил изместен от средновековна Рига, която била разположена по-близо до 
морския бряг. 
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създавани в територии с по-плодородни почви, т.е. населението не разчитало и 

не се препитавало само от търговия.  

Без съмнение, в основата на тези търговски и интеграционни процеси били 

новосъздадените градските поселения в Ливония. Основата за просперитета на 

големите градове била тяхното участие в търговията на дълги разстояния. Тър-

говците от Рига и Ревал действали като посредници в ханзейската мрежа, която 

свързвала източната част на Балтика със западната пазари. Най-ранните търгов-

ски споразумения между Рига и руски градове датират от началото на XIII век. 

Договорите с Полоцк от 1210 г. и 1270 г. и с Новгород и Псков от 1224 г. и 1271 

г. са показателни за нарастващото значение на тези пазари и отразяват усилията, 

предприети от Рига за контрол върху търговските пътища на изток. Договорът 

със Смоленск, подписан през 1229 г. и потвърден през 1250, 1284, и през 1299 

г., може да се счита също за пример за такава политика. Това превърнало река 

Даугава в основен търговски път, свързващ руския хинтерланд с градовете в 

Балтийско море. Така, през XIII в. Рига се утвърждила като транзитно приста-

нище за голяма част от стоките, транспортирани на изток и на запад,  като оси-

гурил на региона солидна основа за развитие и икономически растеж.  

Вторият проблем на търговците от Любек трябвало да бъде решен чрез 

създаване на нови градове по образа и подобието на Любек. Благодарение на 

използването на законите на Любек в местните съдебни производства, тези гра-

дове трябвало да се превърнат в центрове за привличане на местния капитал и 

ресурси. В същото време, основаните в началото на XIII век. градове като Рига, 

Ревел, и Дорпат не можели да претендират за тази роля, тъй като те били по-

скоро директно управлявани, отколкото свободни територии и независими гра-

дове. Въпреки това, средновековна Ливония не била просто немска колония. 

Разполагаме с надеждна информация само за три ливонски града, които били 

членове на ханзейския съюз през XIII в. и поради това не  можем да определим 

Ливония като германска, ханзейска колония. Трябва да вземем предвид факта, 

че новите социални и културни явления (включително средновековните градо-

ве) се появили и развили не само като следствие от германската хегемония, но и 

под под влиянието на християнството и църковната организация. Показателно е, 

че районите около река Даугава и река Гауя, които свързват Балтийско море със 

славянските региони на изток и с важните търговски центрове Полоцк и Смо-

ленск, първоначално били поставени под контрола на кръстоносците. По този 

начин завоеванието, християнизацията и търговската експанзия, които протекли 

динамично през XIII в., маркирали процеса на приобщаване на региона към 

европейската християнска цивилизация (Sne, 2014, pp. 363-364).  

 



33 

Според археологичесикте и писмени източници, именно градските поселе-

ния били основните пунктове на интерграция в европейските търговски и кул-

турни мрежи, но през XIII век всичко това било все още в процес на първона-

чално развитие. Дори големитте градове като Рига, Дорпат, Венден, и др. били 

все още предимно центрове за транзит и складирене на стоки, с едва развиващ 

се градски облик. По-малките градски поселища били незначителни, а Ханзата 

оказвала сравнително слабо влияние върху тяхното управление.  

Друга важна характеристика на търговската дейност в изграждащата се 

през XIII в. Ливония била подчертаната сезонност. Продължителността на пла-

вателния сезон e отразена в множество източници. Хрониката на Хайнрих Ли-

вонски от ХІІІ в. е сред най-значимите в тази посока: кръстоносците пристигат 

и заминават на кораби, което очевидно има сезонна динамика (Brundage, 1961, 

p. 49). Съществуват, разбира се, и по-подробни и точни източници за навигаци-

онните сезони в тази част на Балтийско море. Според счетоводни книги на тър-

говци от Ревал от XVI  в., периодът на  активна навигация бил между април–

ноември, дори и някои плавания през декември. Ханзейското законодателство 

също дава информация за навигационните сезони. След деня на Мартин (11 

ноември) корабите трябва да бъдат зазимени в постоянни стоянки. По-подробни 

разпоредби фиксират навигационния сезон от 22 февруари до 11 ноември. Има-

ло и изключения, разбира се. Такива били правени за кораби с товари с бира и 

херинга, които можели да отплават от 2 февруари до Никулден – 6 декември 

(Kreem, 2011, р. 125; Tarand & Nordli, 2001, pp. 192-193). Всичко това свидетел-

ства за активно корабоплаване и оживени връзки през девет месеца и липса на 

такова само в три месеца от годината. Сравнението с региона на Балканите и 

Черно море показва подобна картина, т.е. не можем да приемем по-северния 

климат и условия в Ливония като неблагоприятно условие и като предпоставка 

за по-ограничени и контакти и търговски обмен. Напротив. Зимният сезон също 

бил използван за активни търговски връзки в средновековна Ливония. Редица 

изследователи наблягат на значението на зимните комуникации в търговските 

връзки и в осъществяването на комуникации в изследавния регион и период 

(Mägi, 2015, p. 48)
5
. На първо място се поставят пътищата по леда на замръзна-

лите реки и по-плитки заливи и крайбрежни зони, но също така се отчитат и 

проблемите, свързани с тънкия и нестабилен лед в някои части от Ливония. В 

                                                           
5
  Твърде вероятно, реките били използвани и като зимни маршрути. Експериментални 

пътувания с праисторически транспортни средства показват, че разстоянието от 
Скандинавия до Византия трудно може да бъде преодоляно за един летен сезон. Най-
вероятно, замръзналите реки в източния балтийски регион са били използвани като 
зимни маршрути, а през пролетта, лятото и есента – като водни пътища. 
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първия случай твърдият и стабилен лед осигурявал бързи и евтини комуника-

ции и търговия през посочените по-горе зимни месеци, когато корабоплаването 

било прекратено. Във вътрешността на региона зимните маршрути преминавали 

по замразени реки и езера. Особено в горските райони на Естония, Латвия и 

северозападна Русия, зимните маршрути били дори по-често използвани от лет-

ните пътища както през Средновековието, така и в по-близки до нас времена. 

Във втория случай, когато ледът бил тънък и нестабилен,  надделявал изолаци-

онния в пpотивовес на интеграционния ефект
6
. 

Зимните комуникации имали определено важна роля в ханзейската търго-

вия. Ханзейските договори с Новгород разграничават летния и зимния сезон. В 

устава на ханзейското селище в Новгород, освен водния път, се споменават и 

шейни. Сравнение на цените на транспорта между Ревал и Нарва с шейни през 

зимата и с кораби през лятото води до заключението, че цената на сухопътния 

транспорт през зимата била приблизително същата като тази на морския транс-

порт, докато сухопътният транспорт през лятото бил два пъти по-скъп от зим-

ния транспорт. Без съмнение, зимният транспорт, най-вече по замръзнали реки 

и езера бил рентабилен, а снегът и ледът позволявали използването на други 

маршрути, разлчни от тези през лятото. Най-очевидната сезонна вариация в 

комуникацията е тази между Ревал и Нарва. Морският транспорт бил възможен 

и рентабилен през лятото, но през зимата стоките се транспортирали по суша. 

Търговията и връзките от Дорпат до Нарва или Псков се оъсществявали пре-

димно с воден транспорт през лятото, а зимните пътища следвали почти същия 

модел между Ревал и Нарва. 

Важен, в контекста на настоящата тема, е също сравнителния анализ на 

търговската дейност в Ливония и в средиземноморския ареал през XIII в. Една 

от специфичните особености в средновековна Ливония е, че ясното разделение 

и географската специализация забавяли икономическото развитие. В сравнение 

със Северна Европа, подобно разделение и тясна географска обособеност не 

съществували в средиземноморския регион около и след 1100 г. сл. Хр. итали-

анските търговци получили достъп до вече добре развити пазари в Източното 

Средиземноморие в началото на XII в. и скоро били подкрепени от търговски 

привилегии, предоставени от Византийската империя и от новосъздадените 

кръстоносни държави в Палестина (Ewert & Sunder, 2018, pp. 134-136).
 
Освен 

                                                           
6
  Запазени са редица описания на тънък и нестабилен зимен лед в крайбрежните плит-

ки води около естонския остров Сааремаа, който бил пречка в осъществяването на 
зимни походи на кръстоносците срещу естонците в първите десетилетия на XIII век, 
както и причина за пълно прекъсване на комуникациите между острова и континен-
талната суша през зимата. 
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това, за разлика от Ливония и Северна Европа, средиземноморският регион 

запазвал традициите на римското право и юридически практики. Също така, по-

многобройното население по бреговете и прилежащите територии около Среди-

земно море генерирало много по-голям обем на търговия в сравнение с тази в 

Ливония и в Балтийско море. 

На следващо място, ханзейските търговци формирали стабилен картел въз 

основа на своите изключителни търговски привилегии, като на практика моно-

полизирали търговията в Балтийско море. Подобно поведение на италианските 

търговци в Средиземно море било немислимо. Търговците от различни итали-

ански градове не споделяли общи привилегии по начина и модела на ханзейски-

те търговци. Вместо това италианските търговци се съревновавали за търговски 

привилегии и в дългосрочен план тази конкуренция била уредена чрез факти-

ческо разделение на пазарите – венецианците търгували основно в Източното 

Средиземноморие, а генуезките търговци действали главно в Западното Среди-

земноморие и в Черно море. Икономическите последствия от тази латинска 

„таласократия“ се изразяват във включването на Балканите и Егея в една „под-

чинена” икономическа система, която задоволявала нуждите на Запада от храни 

и суровини (Braudel, 1976, pp. 231-272). 

Подобна е картината в средновековна Ливония, където този модел утвърж-

дава своите основи през XIII в. В сравнение с Ливония и Източно Балтийско 

море, ситуацията на Балканите и в Черно море изглежда по-пъстра и сложна, но 

тук трябва да отбележим още една особеност. Ханзейската търговия в североиз-

точна Европа се сблъсква със силни руски градове като Новгород, Псков, По-

лоцк и др., които ограничават търговските амбиции на ханзейските търговци. 

Не на последно място, и подобно на Източното средиземноморие и Черноморс-

кия регион, наличието на множество локални и регионални политически сили и 

фактори също ограничава и затруднява стремежа на търговските сили – в слу-

чая на ханзейските търговци, за цялостно овладяване на търговския поток. Яр-

ката демонстрация на датски, шведски, руски, а по-късно и полски интереси, 

превръща Ливония и околните  земи в обект на остри сблъсъци, които белязали 

развитието на средновековна Ливония от създаването през XIII в. до края на 

нейното самостойно политическо и стопанско влияние в края на XVI в.  

В заключение бих посочил, че търговската дейност в земите на Ливония 

през XIII век може да бъде разглеждана в контекста на интергационните проце-

си в тези територии, дори може да бъде определена като важно условие и път за 

вътрешна интеграция, но не може да бъде посочена като единствено или пър-

востепенно условие за вътрешна интеграция. Подобен извод е изкушаващо ло-

гичен от гледна точка на модерната и пост-модерна епоха, но детайлният анализ 
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показва много допълнителни и значими фактори като християнизация, полити-

чески структури и др. Абстрахирайки се от последните, обаче, можем да опре-

делим търговската активност като първостепенна в изграждането на летни и 

зимни маршрути, което пряко и косвено допринесло за интеграционните проце-

си в Ливония. Паралелите със средиземноморския регион, Балканите и 

черномоpския ареал води до извода за наличие на редица общи и специфични 

характеристики. Както беше посочено, ясното разделение и географската спе-

циализация в Северна Европа и по-конкретно в източно-балтийския регион за-

бавяли икономическото развитие, докато в средиземноморския регион картина-

та била различна. На следващо място, въпреки твърденията на редица автори, че 

средновековна Ливония не била немска колония, то определено можем да из-

тъкнем, че както Балканите и черноморския регион били включени в модел, 

контролиран от италиански и далматински търговци, то по подобен начин ли-

вонската търговия също се оказала под контрола  на ханзейските търговци, кои-

то изнасяли основно суровини, а внасяли занаятчийски продукти, сол, и други 

търсени стоки. Бих подчертал още една особеност на ливонската търговия в 

сравнение със средиземноморския ареал, Черно и Азовско море. Докато най-

дългите търговски маршрути на ханзейските търговци в пътуванията и преноса 

на товари от запад-северозапад на изток-югоизток достигали до 1200–1300 км 

по море и суша, то търговските маршрути на генуезците до Азовско море дос-

тигали до 1900–2000 км. По-дългите маршрути на генуезците предполагали и 

повече рискови фактори в хода на търговската дейност. От тази гледна точка, 

Ливония била важна част от контрола на сравнително къси, достъпни, и със 

сравнително благоприятни климатични условия маршрути, с наличие и алтер-

натива на летни и зимни варианти. Това също допринесло за разцвета на търго-

вията в този регион през XIII в. и за ускорена международна и вътрешна интег-

рация в следващите векове. 
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