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Rezumat: La moartea ţarului Ioniţă Asan (1207) pe tronul de la Târnovo s-a urcat 
nepotul său, Boril. Descendenţa sa este viu disputată, sursele existente arătând că Boril a fost 
un nepot de frate sau de soră al ultimului ţar vlaho-bulgar. 

 Ascensiunea lui Boril s-a produs în detrimentul moştenitorilor legitimi, în primul rând  
a lui Ioan Asan, fiul fostului ţar Asan. Pentru a-şi întări domnia, dobândită prin uzurpare, 
Boril s-a căsătorit cu văduva cumană a ultimului ţar. Înlăturarea lui Ioniţă Asan în 1207 nu i-a 
adus lui Boril pacea internă în ţarat. La scurt timp după înlăturarea lui Ioniţă Asan şi preluarea 
tronului, noul suveran de la Târnovo a trebuit să se confrunte cu opoziţia a doi dintre membrii 
familiei regale: Strez şi Slav sau Alexios Slav. 
 Strez, frate sau văr al lui Boril, s-a numărat printre primii opozanţi ai noului ţar. Încă 
din 1207 sau 1208 el s-a refugiat la curtea marelui jupan al Raskiei, Stefan Nemanja II, căruia 
i s-a recunoscut vasal. Cu ajutorul acestuia a ocupat în 1208 întinse regiuni aparţinând 
Ţaratului Vlaho-Bulgar din Macedonia, situate în valea râului Axios (Vardar), punând bazele 
unei stăpâniri proprii, cu reşedinţa la Prosek. El va face pace cu Boril în 1209 şi va rămâne 
aliatul acestuia până la moartea sa, în 1214. 
 Slav sau Alexios Slav a scos de sub autoritatea lui Boril un însemnat teritoriu de la sud 
de Philippopolis (Plovdiv), în zona Munţilor Rhodopi, unde a şi pus bazele unei stăpâniri 
proprii, cu reşedinţa la Melnik şi va stabili legături cu împăratul latin de la Constantinopol, 
Henric I. Alexis Slav îl va recunoaşte pe Henric I ca suveran şi se va căsători cu fata acestuia, 
în toamna anului 1208. Cel  mai probabil cu această ocazie, împăratul latin i-a dat lui Alexis 
Slav titlul de despot. Alexios Slav va juca un rol important în anihilarea acţiunilor militare 
întreprinse de Boril între anii 1208 şi 1211. În 1212 sau 1213, în aceeaşi perioadă cu 
reconcilierea dintre Boril şi Henric I, Alexios Slav s-a orientat către alianţa cu Principatul 
Epirului. Formaţiunea politică condusă de Alexios Slav se va menţine până în 1230, când 
teritoriile sale vor fi incluse de Ioan Assan al II-lea în hotarele Ţaratului Vlaho-Bulgar.  
 În 1211 îşi va face reapariţia pe scena politică a Ţaratului Vlaho-Bulgar Ioan Asan; 
acesta îşi va revendica, inclusiv prin forţa armelor, dreptul la tronul de la Târnovo, în calitatea 
sa de moştenitor legitim declarat al lui Ioniţă Asan. Într-o primă fază, Ioan Asan, susţinut de 
forţe cumane şi ruseşti, şi-a impus autoritatea asupra unei arii însemnate a ţaratului Vlaho-
Bulgar. Poziţiile câştigate, consolidate treptat prin câştigarea de noi aderenţi, i-au permis să 
exercite o permanentă presiune asupra ţarului de la Târnovo.  
 În a doua fază a ofensivei sale împotriva lui Boril, desfăşurată prin anii 1217-1218, 
favorizat fiind şi de pierderea, totală sau parţială, de către ţarul de la Tîrnovo a principalilor 
săi aliaţi externi – împăratul Henric I murise în 1216, iar regele Ungariei, Andrei II, plecase în 
cruciadă – Ioan Asan, pe fondul defectării majorităţii susţinătorilor lui Boril, cucereşte 
Târnovo, ocupând tronul, deschizând o nouă etapă în evoluţia Ţaratului Vlaho-Bulgar.        
 
 
 


