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Посвещавам на Големия Българин Георги С. Раковски, отдал изцяло живота си за българското дело и Майка България! На Титана на българската Свобода, когото духовните пигмеи не можаха да изличат от паметта ни! На единствения ни изследовател,
разпознал в лицето на Само/Шамбат/Кий легендарния български
княз, оглавил борбите на славянските народи за свобода и независимост и създал Славянския свят!
Светлозар Попов

РАКОВСКИ
Генерал, апостол, публицист, поет,
четник, горски пътник и книжовник клет,
учител, бунтовник, фолклорист, лирик,
политик балкански, етнограф, критик –
Раковски, той бе пръв – най-велик
мислител, мечтател, редови войник –
що сече със сабя, със перо и реч
и устави писа, и закони – меч...
Пръв глава надигна пред турската власт.
Пръв с глас буреносен и с чутовна страст
Българското име издигна – байрак!
И на чело гордо лъвче сложи знак!
Живот му гърмовен помете страха,
вдъхна сили в роба, усетил вкуса
на честта човешка и на свободата...
Той създаде Левски, Ботев, Караджата
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Но и туй не тури край на огнений плам –
останал без сили, болнав, грохнал, сам
засади нивята с непознато семе –
история писа за славно ни племе
„Мечтател безумен, образ невъзможен”
тъй го Вазов писа – безгранично сложен
учени-глупаци до днес не разбраха
корените общи що с пеласги бяха,
за които писа, а и със пеани,
с белги, болги, волки, зенди, ариани –
с всички тез народи бяхме обща кръв –
Той един го каза и застана пръв!...
Българското дело – славен идеал –
едно упование на живота цял,
той курбан отдаде на българский роб
и рая покорна извиси в НАРОД!
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Увод
Целта на тази непретенциозна книжка е да запознае читателя
с една почти неизвестна за историографията личност. Записван
като Кий, Само, Шамо или Шамбат и представян ту за франк или
славянин, ту за княз или търговец, в действителност той се оказва
родният по-малък брат на великия български кан Кубрат – обединителят на Стара Велика България. Макар че създаването на държавата се смята изцяло като дело на Кубрат, една значителна част
от постиженията на Шамбат са пряко свързани с възстановяването на българския суверенитет. За това говори и предположението,
че Киев носи неговото име и дори двете имена, с които е известен –
Киев (от Кий) и Самбатас (от Шамбат). Името му носят и сембите
пруси. У нас народната памет е запазила спомена за славния български цар Семо. Колкото до старите хронисти, те са го записвали
като Само – и него, и неговата кратко просъществувала държава.
За славянския свят той е легендарният Кий – родоначалник на поляните и основоположник на град Киев – същият, който построил
неизвестен град на Дунав и бил посрещнат с царски почести от
византийския император в Константинопол.
Делото на Шамбат има и една съвсем друга, напълно неизвестна, но широка диря в европейската история. Става дума за ролята
му относно формирането на славянския свят, организирането на
племената в народи, поставянето на основите на бъдещите славянски държави. Към тях можем да прибавим и някои от прибалтийските народи и държави. В това отношение заслугите на Шамбат са
изключителни и никой не може да ги оспорва, дори първородният
Кубрат.
Във всички случаи темата за Шамбат-Кий е централна тема за
историята на славянството. Без, разбира се, да я изчерпва. Ние тук
също нямаме подобни амбиции. Както е добре известно, тя и досега си остава една голяма и неразрешима загадка. Кои са славяните,
откъде са дошли и какъв е техният произход? Това са основни проблеми, но те са извън разглежданата тук тема. Надявам се някой
ден отново да се върнем към историята на славянството и тогава
да потърсим отговорите на тези и на други подобни въпроси. Си-
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гурен съм, че собствената ни история има и други допирни точки с
тази на славяните, подобно на разглеждания тук Шамбат-Кий. Да
не забравяме за славния „стомогилен” български цар Слав, заселил Карвунската земя и издигнал тук градове и селища. Преди време набеденият за ненадежден „Български апокрифен летопис” ми
позволи да идентифицирам Слав със създателя на Стара Велика
България – прославеният кан Ирник, което представих в доклад
на ежегодната историческа конференция във Варна през 2007 г.
А през 2014 г. излезе книгата ми „Българският апокрифен летопис
проговаря“, която разглежда повдигнатия въпрос по-задълбочено.
Нов прочит и тълкуване изисква и темата за ранното заселване
на славяни на Балканския полуостров от средата на първата половина на VІ в. Защото ако за времето на Шамбат използването на
славяните като човешка маса за овладяването на нови земи или за
жив щит е било възможно, то още по-възможно е било това в поранните времена. Да не забравяме, че ако славянското име в някои
езици (латински, английски и др.) означава „роб”, то в българския
език се свързва с представата за величие, СЛАВА и СЛОВО –
т.е. дума, език. Дълг на нашите учени е да разбулят истината около
произхода на понятието „славяни”, но с достойнство и научна достоверност, а не с раболепие.
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Шамбат – властелинът на Европа
Членството на България в Европейския съюз поставя с нов акцент въпроса за европейските измерения на страната ни. Разбира
се, тези измерения могат да бъдат най-разнообразни, като една от
основните координати е времето. Именно времето разделя настоящето от миналото и бъдещето. Надеждите на човека и човечеството са винаги насочени към бъдещето, но те често имат своите основания в миналото. Затова, отправили поглед и надежди към новото
европейско бъдеще на страната ни, ние все по-често се обръщаме
назад, към миналото си. А българската история изобилства с неясноти и загадки, с отричани истини и натрапвани лъжи. Така стоят
нещата с името и делото на никому неизвестния Шамбат. Те обаче
се оказват дълбоко вплетени в българската история и в миналото на редица други европейски народи и като цяло, с общественополитическото развитие и оформянето на т.нар. „славянски свят”.
Затова, застанали на прага на нова и обединена Европа, редно е да
отдадем заслуженото на един от най-малко известните, но с особено значение личности в ранната българска и европейска история.
Темата Шамбат е непозната на българската и световната историография, макар че той е неразривно свързан с историята на
редица източно и централно-европейски народи. Досега проблемът изобщо не е бил поставян и дискутиран, въпреки че отделни
негови страни прозират в кратки откъси от исторически хроники и легенди. За пръв път той бе повдигнат едва през последните
години, с възкръсналите за нов живот най-ранен български епос
„Шан къзъ дастани” („Сказание за дъщерята на хана”) и сборникът летописи на волжките българи „Джагфар тарихы” („Историята на Джагфар”). Редно е да започнем изследването именно от тези
източници.
Според „Сказанието”, Шамбат е по-малкият брат на кан Кубрат.
По заповед на кана, Шамбат издигнал на Бури-чай (р. Днепър) крепост с вал, наречена на името на Кубрат – Бащу. След това бил изпратен да воюва по поречието на р. Сула (Дунав), където основал
свое царство и се отделил от българската държава. Новата държава била наречена Дулоба по родовото име на династията Дуло.
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Цялото му царуване преминало във войни с аварите и франките и
той постигнал редица бляскави победи, но най-накрая франките
успели да го изтласкат назад и го принудили да търси отново убежище в България, при брат си. Тогава получил прозвището „Кий”,
в смисъл на „откъснат”, „отделен”. В България Кубрат му поверил
крепостта Бащу. Затова и днес градът, издигнат на това място, носи
името на Шамбат Кий – Киев.1
От сборника „Джагфар тарихи” научаваме, че през 618 г. аварският каган Боян извикал при себе си васалния му български владетел Албури (бащата на Кубрат) и го убил, обвинявайки го, че
е допуснал нападения на антите срещу аварите. Братът на погубения Албури – Бу Юрган (известният Органа), веднага посетил
Константинопол и сключил договор за съюз с Византия срещу авари и готи, като бил признат за нов владетел на българите. Той обаче станал аскал (жрец) и се отказал от престола, възлагайки го на
осиротелия Кубрат, управител по това време на Джураш – земите
между аулите Аскал (Киев) и Харка (Харков), с център Батавил (Путивль). Младият и амбициозен български балтавар веднага започнал да се готви за война срещу аварите. Като начало той изпратил
по-малкия си брат Шамбат в най-източните покрайнини на земите си, по поречието на р. Днепър. Тук, на мястото на славянското
селище Аскал, през 620 г. той основал мощна крепост, прераснала
с времето в град, наречен Бащу по името на кан Кубрат. Оттам, начело на многобройна войска от българи, анти, руси, славяни и башкорти (башкири, угри), Шамбат започнал поход срещу Аварския
каганат. След като го подчинил и установил своя власт, откъсвайки се от опеката на брат си, Шамбат се провъзгласил за самостоятелен владетел на завоюваните територии, именувайки държавата
си Дулоба, по родовото име на династията Дуло. Цели 33 години
царувал Шамбат, водейки постоянни войни с германци и франки.
Спечелил множество бляскави победи и разширил многократно
държавата си. Все пак накрая той бил разбит от франките и принуден да се завърне в родината. Кубрат простил братовото своеволие
и го назначил за управител на Бащу. Тук Шамбат останал до самата
1

Бащу, Микаил. Сказание за дъщерята на хана. С., 1997, к. 1312-1315.
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си смърт и спечелил уважението и любовта на местното население,
сродявайки българи с руси и славяни. Затова издигнатата от него
крепост била наречена на името му Шамбат, а самия град народът започнал да именува с прозвището му Кий, откъдето получил
името Киев. Докато Шамбат воювал с авари и франки, кан Кубрат,
освободен от контрола на аварите, съумял да стабилизира държавата си от изток, като разбил хазарските тюрки в Джураш и около
630-631 г. станал независим от тюрките владетел на източните части на Стара Велика България между Днепър и Волга.2
Така е представена историята на Шамбат и на неговата страна
Дулоба според волжко-българските писмени източници. Както се
установява, данните от „Сказанието” и „Джагфар тарихъ” почти
съвпадат. Описаната картина е логически издържана, вътрешно непротиворечива и разбираема. Стават ясни причините за
конфликта между аварите-господари и българите-васали, както и
личните мотиви на българския кан Кубрат за неговата външнополитическа преориентация – съюз с Византия и противопоставяне
на аварите, довело до откъсването на България от тяхната зависимост през 635 г. Научаваме, че Кубрат е имал брат, който също
е оставил ярка диря в историята, въпреки че досега не е познат.
Научаваме историята на Киев, основан като крепост през 620 г. от
Шамбат по нареждане на Кубрат, точно на границата на владенията му с аварите, с цел откъсването на България от аварската зависимост. Научаваме за неизвестната страна Дулоба, просъществувала едва 33 години, както и етническия състав на войските му:
българи, анти, руси, славяни и башкорти. Става ясно кой е цивилизовал този многочислен народ, приел общото име „славяни” и
как се е стигнало до сродяването на тази разноетническа общност.
Преди да сме затворили „Сказанието” и „Историята на Джагфар”, да надникнем в приложените накрая речници, макар разясненията в тях да не са автентични, а дело на съвременни интерпретации. Според „Сказанието”, Дулоба е „старобългарското название
на прабългарската държава, съществувала на територията на Ун2

Джагфар тарихы. Сост. Бахши Иман. Оренбург, 1993, Т. 1, с. 16-17;
История на България в 14 тома. 1981. Т. 2, с. 69-70.
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гария, Чехословакия, части от Полша, Русия, Украйна, Югославия
и Румъния през 623-658 г. (Велика България)”.3
Малко по-друга представа за Дулоба създава написаното в речника към „Джагфар тарихи”. Тук срещу Дулоба четем: „...държавата на бек (княз) Шамбат, съществувала на територията на Чехия,
Словакия, Полша, Унгария, Литва, Румъния и Закарпатска Украйна (от 623 до 658 г.) Шамбат в Западна Европа е наричан Само,
затова и държавата му била именувана „държава на Само”. Славяните наричали държавата на Шамбат Дулеби.4 Така, независимо от
разликата в интерпретацията по отношение на държавата Само
между двата източника, откриваме и нещо много общо – времето
на нейното съществуване и териториалната и́ големина, включваща части от редица съвременни източни и централноевропейски
страни.
Това научаваме от летописите на волжките ни братя и речниците, приложени към тях. Можем само да съжаляваме, че официалната историография почти не разполага със сведения за Шамбат,
като изключим съобщението на Константин Багрянородни относно името Самбатас на цитаделата при Киев5. Затова ще подходим
към повдигнатата тема чрез един по-систематизиран и задълбочен
анализ на оскъдните свидетелства, като се опитаме да ги обобщим
в единна, завършена и непротиворечива картина.
Като начало, да потърсим как стоят нещата с автентичността на
Кий-Шамбат-Само. Името на Кий е добре известно от славянската
митология като създател (заедно с братята си Щек и Хорив) през
VІІ в. на селищата по трите хълма, прераснали по-късно в град
Киев (по името на Кий) – център на племенното обединение на
поляните6. В този смисъл князът на поляните Кий е добре известен
3

Нурутдинов, Ф. Речник. - В: Сказание за дъщерята на хана..., с.16-17.
Краткий словарь средновековных булгарских географических названий и терминов. Дулоба. – В: Джагфар тарихы, Т. 1, с.360.
5
Константин Багрянородни. За управлението на държавата – ГИБИ, Т.5,
С., 1964, с. 200
6
Кий, Щек и Хорив. – В: БСЭ. М., 1973, Т. 12, с. 85, с. 104; Дылевски,
Н.М. Сборник древнерусских текстов. ХІ-ХVІІІ в. 1982, с. 158-173;
4
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за митологията образ. Отделен въпрос е, доколко Кий е прозвище
и дали действително означава „отделен”, „откъснат”, „отцепил се”,
както твърдят волжко-българските летописи. Признавам, че засега не разполагаме със свидетелства от независим източник, които
да подкрепят или да изключват тази хипотеза, но на непримиримите критици на „Джагфар тарихи” искам да припомня името на
загадъчната западна област Котокий в пределите на средновековна
България. Защото тя е неоспорим факт и защото в окончанието и́
откриваме същото КИЙ като прозвището на Шамбат.
Струва ми се, че проблемът тепърва ще бъде решаван, но и сега
можем да се обърнем към него. Защото освен познатото ни кий,
имаме представа и за началното кото в названието. Хот, хоти или
хотраг са известните ни кутригури, съгласно летописа на Гази Барадж7. От Милош Сидоров пък разбираме, че „Държавата Котокий (Березития) най-вероятно е създадена от панонските българи
котраги след тяхното нахлуване в Илирик по време на византийския император Анастасий през 495 и 507 г., когато се заселват под
водачеството на българина Драго8.
Или ако сега обобщим, оказва се, че Котокий е наименованието на географско-политическа структура, свързана с българитекутригури, заселили се в т.нар. Илирийска България или в „Долната земя Охридска”, след като се отцепили от Аварския каганат. И
сякаш за подкрепа на това предположение, попадаме на пристанищния град Котар в най-южните покрайнини на Хърватска. Във
всеки случай Котокий е също плод на откъсване от нещо друго и
по-голямо, каквато е историята и на Шамбат. Тази област Котокий
е не само най-крайната, но и откъсната дълго време от територията на майка България. И все пак истината е, че името Кий се оказва
преплетено с името на Шамбат, доколкото Константин Багрянородни свидетелства, че някога Киев е имал и второ име – Самбатас,
както вече споменахме.
Михайлов, Х.Е. Формиране на Киевска Русия в историческата литература. С., 1999, с. 12-13, 161, 352.
7
Джагфар тарихы, Т.1, с. 18, 19.
8
Сидоров, М. Блъгарианството, 1997, с.17, 22.
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Да разгледаме твърдението на Н. Нурутдинов за идентичността
между имената на Шамбат и Само. И за двете имена веднага бихме
казали, че нямат нито германски (франкски), нито славянски произход и като собствени имена не фигурират в именните системи
на европейските народи. Същевременно, коренът ШАМ на съставното име Шамбат се среща твърде разпространен в именните
системи на източните народи. Тук, наред с Шам или Шамо (такива
са старите имена на гр. Дамаск и пустинята Гоби) откриваме цяла
поредица от имена като Шамил, Шамир, Шамуил, Шамурамат и
пр. Но по-любопитното е, че в европейска езикова среда началният звук Ш се трансформира в С и така Шамуил става Самуил, Шем
(Шема) – Сем (Сим), Шамурамат – Семирамида и т.н. Затова не се
учудваме и на записа Шамбат, както са го сторили в летописите си
волжките ни братя, приели исляма, а с него и източната езикова
транскрипция, преди повече от хилядолетие.
Допълнителен аргумент в подкрепа на българския произход на
името виждаме в наставката „бат”, използвана в качеството и́ на
титла. Ето защо, склонни сме да разглеждаме името Шамбат като
съставно – Шам-бат или Бат Шам, поради което латинските хронисти са го записвали като Сам или Само. В този смисъл можем
да разглеждаме Само и Шамбат като различни записи и форми на
едно и също име.
Всичко това ни дава основание да допуснем, че пресъздаденият образ на Кий не е лишен от достоверност. Княз с името Кий,
живял през VІІ в., явно е съществувал не само в легендите. Смята
се, че тъкмо той е основателят на Киев и че градът носи името на
създателя си. Набелязана е и връзка между имената Кий и Шамбат, отнесена към издигнатия град, известен като Киев, но записван и с името Самбатас. Пак за косвена, далечна връзка говори и
съобщението за Кий, построил град на р. Дунав, съпоставено със
съобщението за страната Дулоба на Шамбат, имала излаз на
р. Сула (Дунав) и географско-политическата карта на държавата
на Само.9 Съчетаването на тези три самостоятелни твърдения, колкото и дискусионно да е на пръв поглед, дава основание на тезата
за идентичността на Кий, Шамбат и Само.
9

Славяне. - В: БСЭ, Т.23, с. 544.
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Карта на ранния славянски свят VI - IX в. според БСЭ.
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Сега да се обърнем към известното от историята, колкото и оскъдно да ни се струва и да потърсим вписва ли се то по някакъв
начин в казаното от „Сказанието” и „Историята на Джагфар”.
Хронологично погледнато, историята в летописа на Гази Барадж започва с убийството на Албури, което станало през 618 г. Ние
не знаем доколко е достоверно това. Знаем обаче, че първоначално
овакантеният български престол бил зает от чичото на Кубрат, тъй
като последният бил още непълнолетен. Знаем и съобщението,
което е оставил патриарх Никифор (ІХ в.) за младия Кубрат и чичо
му Органа, посетили византийската столица, където приели християнството. Това станало през 619 г.,10 което датиране се съгласува
добре с времето на убийството на Албури – година по-рано.
Да продължим с неизвестната на науката страна Дулоба. Историографията не познава страна с такова име, но затова пък знае
племе със същото име – дулеби. То се появява на историческата
сцена през VІІ в. Обитавало земите северозападно от Киев, достигайки на север горното поречие на Припят, а на запад – р. Горен
Буг, по границата със съвременна Полша. Известно е, че дулебите
са едно от най-ранните славянски обединения и че са били в чести
конфликти с аварите. Това племе просъществувало до Х в., когато
се разпаднало на по-късните племенни обединения – волиняни и
бужани.11
Ал Масуди – арабски географ и историк от Х в. свидетелства,
че между източните славянски племена е имало едно племе –
велинана, което господствало над останалите племена. Във връзка
с това съобщение, като се спира на името „велинана”, Н. Державин
пояснява: „...сиреч волиняни, а волиняните са същите дулеби... дулебите са господствали през VІ в. над всички източни славянски
племена и са ги покривали със своето име”.12 На свой ред В. Ключевски говори за „голям военен съюз под предводителството на
княза на дулебите.”13
10

Артамонов, М. История хазар. Ленинград, 1962, с.158..
Дулебы. – В: БСЭ, Т.8, с.533; Волыняне. - В: БСЭ,,Т.5, с.335..
12
Державин. Произход на руския народ. С., 1945, 35-36.
13
Ключевский, В. Курс русской истории, Т.1, Петроград, 1918, 124-125.
11
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Кои са тези волиняни и какво общо имат с дулебите на Шамбат
Дуло ни подсказва фактът, че главният им град Волин е записван и
като Волхиния.14 От тук и самата област става известна със същото
име Волхиния, Wolhinia. Според Юрий Венелин, областта приема
това име при заселването и́ с бежанци от о. Волин на Балтийско
море, на устието на р. Одер, където от стари времена обитавали
славяните лютичи, идентифицирани с келтите волки.15 Той обаче допуска грешка, тъй като преселението, за което говори е през
ХІІ в., а волиняните в Украйна са с това си име тук още от Х в.
Защото името Волхиния, „удобно” преименувана във Волин и на
населението и́ волхи ни води към българския етноним и обяснява
защо „славяните” дулеби са се превърнали в „славяните” волиняни.
Но наред с това хвърля светлина и върху името на р. Волхов, далече на север в Новгородска област, като свързва Ладожкото езеро с
ез. Илмен.
За името на р. Волхов научаваме от т.нар. Мазурински летописец (ХVІІ в.) Според него славяните имали за родоначалник митичния прародител Словян, а Волхов бил негов син. Летописът
описва подробно погребението на този Волхов на брега на реката срещу едноименния град Волхов. Важното е, че погребението е
„поганско”, като набляга на езическите обичаи, с които той бил изпратен от земния свят – тризни и насипването на могила над гроба
му.16 А това датира легендата не по-късно от ІХ-Х в. Ясно е, че в
случая и Словян, и Волхов са епоними, откъдето следва, че щом
първият е прародител на славяните, то вторият също трябва да е
прародител. По неговото име са названията на град и река Волхов,
а това означава, че е имало и народ със същото име. И тези волхи,
заселили територията между езерата Ладожко и Илмен, са същите
като волхите отседнали във Валхиния/Волин, на мястото на старата Дулоба. Тези от емигрантите, отседнали на р. Волга, дали името
на българите, според Паисий Хилендарски. Колкото до волхите на
р. Волхов, те станали съседи на сембите-пруси – народът на Семо
14

Дейвис, Норман. Европа. История. В. Търново, 2005, с.1321.

15

Венелин, Ю. Истоки руси и славянства. М., 2011, с. 562, 566-569.
Калоянов, А. Старобългарското езичество. В. Търново, 2000, 109-110.
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или Шамбат/Само.
Както казахме, племето дулеби е възникнало в началото на
VІІ в., т.е. точно по времето, когато е живял и Шамбат. То е обитавало земите северозападно от Киев и североизточно от аварите,
както твърдят летописите – т.е. точно там, където би трябвало да
се намира той с войските си, след като е напуснал Киев.
Може би тук е редно да се върнем към една моя статия относно
българския характер на немалка част от старите полски топоними. Такива са например имената на гр. Сопот, идентично с това на
нашия Сопот, на Лович и Ловеч, на Тарнув и Търново, Валбжих
и стария наш Велбъжд, Луков и Луковит, Ломжа и Лом, на Срем
и Срем от старите български земи, днес в Сърбия. В Полша откриваме и град с името Дъйнов, напомнящ ни името на нашата
р. Дунав. Попадаме и на река Дунавец. Но има и реки като Буг и
Драва, чиито имена напълно копират тези на едноименните реки
от ранните български територии по Северното Черноморие и на
Балканите. Има дори земя наречена Добжинска, подобно на нашата Добруджа.
Това мое наблюдение почива върху хипотезата на инж. Спартак
Попов, според когото източната и западната орди на някогашната
Аспарухова България са имали за свои центрове съответно селищата Овеч (Провадия) и Ловеч. Установих, че този модел е актуален и за Полша, където споменах за полския гр. Лович, съседен
на столицата Варшава. И тръгвайки от Лович в посока на изток,
достигаме до гр. Овруч, чието име звучи близко до това на някогашния наш Овеч – само че на украинска територия.17
Ако погледнем на една географска карта къде са разположени
градовете Лович и Овруч и мислено ги свържем с права линия, ще
установим, че тя бележи посоките запад-изток и средната и́ част
попада във Волинска област на днешна Украйна – земята на някогашните волиняни – потомците на още по-старите дулеби. Оказва
се, че точно тук и на територията на съседното Люблянско воеводство в Полша са разположени известните от летописите Червенски
17

Попов, С. Ловеч – по следите на една хипотеза. – в. Народен Будител,
(Варна), № 8 (31), 1997.
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градове, по името на гр. Червен, заедно с Луцк, Броди, Сутейск и
т.н. – едно от първите икономически и културни средища на славянския свят от Х в.
Някой може да се учуди, но няма да сгрешим, когато в краищата
на правата Лович – Овруч открием племена, все именувани като
поляни. Само че едното е на територията на Украйна – между Киев
и Овруч, а другото е на стотици километри на запад – в Полша,
западно от Варшава.
Независимо от това дали приемаме или не казаното във волжко-българските източници за Шамбат и неговата държава, като се
опираме на хипотезата на Спартак Попов и собствените си проучвания, стигаме до реконструкцията на неизвестно квазидържавно
формирование, появило се неочаквано от вековната забрава. То се
състои от три части, разположени географски по оста изток – запад. Центърът му е днешната Волинска област на Украйна и източните части на Люблянското воеводство. Тук през Х в. се намират
т.нар. Червенски градове – най-ранният известен средищен културен и политически център в славянския свят, оставил спомен
от името си в по-късното наименование на областта Червена Рутения. По територия той съвпада със земите на господстващите
над източните славянски племена волиняни – потомците на обитаващите тук през VІІ в. дулеби. Племенно обединение, чието име
води произхода си от това на българския владетелски род Дуло и
което отпраща към страната Дулоба и Шамбат от „Сказанието” и
„Джагфар тарихи”. А названията на Овруч и Лович източно и западно от описания център, обитавани все от един и същ народ –
поляните, ни напомнят за най-ранната структура на Аспаруховата
държава отсам Дунав. Забележете и името Червен на централния
град. Нали и тук си имаме Червен – едно от водещите селища в
средновековната българска държава.
Еднородният етнически състав подсказва за вторично разселване на поляните на запад към Полша. И свидетелства за изкуственото създаване на западното средище на това квазидържавно
формирование. А неговата структура и многобройните топоними с българско звучене разкриват българския му характер. И още
нещо – тази структура се явява като своеобразно продължение с
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дългата си ос на подвластната на Кубрат структура, заемала пространството между Харков и Киев. Забележете само географските
ширини на описаните центрове, изредени последователно в посока от изток на запад: Харков и Киев са приблизително на 50-я
паралел, Овруч – на 51-я, Волинската област се простира между
51-52-я, а полския Лович на 52-я. Всички тези центрове лежат на
една почти права линия, отместена в западна посока с 2° северна
ширина.
Вероятно това е тъй наречената Дулоба – първоначалното формирование, създадено от Шамбат след издигането на крепостта
Самбатас. Дотук не намираме сериозни противоречия с казаното
във волжко-българските летописи. Имаме племенно обединение
с търсеното име, доминирано етнически от руси и славяни, носещо името на българската канска династия Дуло. То съществува
по време и на място, съвпадащи с посочените в летописите. Нещо
повече, като структура и организация то копира модела на българската държавна организация с център и две крила – източно и
западно. Като съседи на аварите, дулебите водят постоянни войни
с тях. Това последно обстоятелство напълно съответства на интересите и целите на младия български кан Кубрат и е напълно оправдано, както е било замислено, според летописа на Гази Барадж.
Сега нека проследим какво е известно за „най-ранната славянска държава Само” и нейния владетел. Според БСЭ (Большая
советская энциклопедия) Само е „славянски княз, създал през
623 г. първото известно политическо обединение на западните и
частично на южните славяни, включващо териториите на Чехия,
Моравия, Словакия, земите на лужицките сърби между Одер и
Елба, части от земите на словенци и хървати. Позовавайки се на
„Хрониката” на Фредегарий, Само бил франкски търговец (според
някои съвременни историци – славянин). През 623 г. той оглавил
въстанието на славяните срещу аварите, след победата на което
бил избран за славянски княз. Водил успешни войни с аварите и
франките. В 631 г. разбил при Вогастисбург франките, действащи
в съюз с алеманите и лонгобардите. Отрядите на Само нахлули в
пределите на Франкското кралство, окупирайки земи в Тюрин-
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гия” 18
Според картата с територията на държавата Само се вижда,
че тя се е простирала на запад от Аварския каганат и източно от
франкското кралство. На северозапад достигала до Магдебург, а
най-източните и́ части се намирали около Острава. Територията
е била разделена от р. Дунав на северна и южна части, някъде от
района на съвременна Братислава до към Линц. Южната и́ част
включвала Горна и Долна Австрия и Карантания, като достигала в
близост до Адриатическото крайбрежие, но без да излиза на него.
„Хрониката” на Фредегарий Схоластик (VІІ в.) предлага попълна картина. Разбираме, че Само бил франк, родом от град Санс
на р. Сена. Относно ранните му години – за неговите родители и
семейната среда, за детството и младежките му години не е отбелязано нищо. Първите сведения започват от 14-та година от царуването на крал Хлотар, от 623 г. По това време Само е представен като търговец в земите на бунтуващите се виниди. Три години
по-късно, непосредствено след провала на аварите с обсадата на
Константинопол (626 г.) той вече открито воюва с тях. През 631 г.
центърът на обединението му Вогастисбург е нападнат от войските на франкския крал Дагоберт І. След победата силите на Само
навлизат дълбоко в територията на франкското кралство и завладяват Чехия, земите на Лужицките сърби и Тюрингия. От този момент винидите започват многобройните си нашествия на франкска територия.19
Да се опитаме да разчетем допълнената от „Хрониката” картина.
Особено интересна и важна намираме набелязаната връзка между
хронологията и географията на събитията, затова нека да я проследим. През 623 г. Само е при винидите по поречието на Висла.
Три години по-късно воюва с аварите на територията на днешна
Словакия, а след още 5 – и в Моравия. През съдбовната 631 г., след
победата му над Дагоберт І, завладява Тюрингия. Така хронологичното проследяване маркира географските граници на съби18

Само. – В: БСЭ, Т. 22, с.533; Йонов, М. и Н. Йорданов. Христоматия по
история на средните векове. Ч. 1. С., 1975, с. 188-189.
19
Славяне. – В: БСЭ, т. 23, с.544.
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тията, по-точно тяхното последователно придвижване в западна
посока, тръгвайки от поречието на Висла и достигайки Тюрингия.
Така картината става по-пълна, логична и завършена.
Още по-ценни стават тези данни, предвид обстоятелството,
че те подкрепят казаното в „Джагфар тарихи” за връзката между източните венеди – съседи на т.н. Дулоба и западните словаки
и чехи. Защото точно това е липсващото звено в познанията ни
днес – връзката между Дулоба, страната на дулебите, и страната на
Само. Така разбираме, че тази „най-ранна славянска държава” не
е обхващала единствено описаните в енциклопедията територии,
а включва и земи, значително по-наизток, поне до поречието на
Висла, в непосредствена близост до земите на дулебите. А според
„Джагфар тарихи” е обхващала и тях.
Не е без значение и казаното в „Хрониката” относно честите
нахлувания на винидите (венедите) на запад, по указания коридор. Склонни сме да приемем тези нашествия като предвестник на
надигналата се след десетилетие миграционна вълна на славянските народи до Западните Балкани.
Обръщайки се към „Хрониката” на Фредегарий като автор –
съвременник на описаните събития, е нужно да се съобразяваме
с предупреждението на Даниел Стойчев-Хърст, че тя е била съзнателно манипулирана през ІХ в. точно в частта и́ около името
на Алцек. На това обстоятелство е обърнал внимание още Васил
Златарски, но в случая е интересна и хипотезата на съвременния
русенски автор за евентуалната не само държавно-политическа и
етническа, но и родствена връзка между Само и Алцек.20
Сведения за Само, но вече по-късни и не от първа ръка ни предлага и неизвестният автор на „Как баварците и каринтийците са
станали християни” (871 г.). Тук Само е определен като славянин
от времето на крал Дагоберт, който отишъл при каринтинийците и им станал княз. Тогава той заповядал да избият франкските
търговци в Каринтия и това станало причината за похода на Дагоберт І в областта и подчиняването на карантинийците.
20

Стойчев-Хърст, Даниел. Три хипотези за историята на земите северно
и южно от река Дунав 165-1018 г. Русе,2006, с. 51.
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Йосиф Асемани възразява на неизвестния автор на краткото
съчинение, като изтъква, че Само не е славянин, а франк, съгласно Фредегарий и Ханзиций. И второ, че той не би могъл да бъде
княз на Каринтия, нито някога я е обитавал, след като се знае (от
Фредегарий) за ежегодните набези на винидите в Тюрингия и Бавария. А техните земи са далече на север и в никакъв случай не са
в Каринтия. На трето място Асеманий възразява и срещу казаното
за славянския княз Дервиан, който заедно с народа си – славяните
урбии – бил васал на франките, а по-късно, окуражен от победите
на Само, преминал на негова страна и се включил в държавата му.
Проблемът в случая е свързан преди всичко с народа на Дервиан, доколкото Ханзиций открива урбиите далече на запад, при
р. Рейн, в околностите на гр. Кьолн. Вероятно подведен от това, изказва предположение за родното място на Само, сочейки с. Сеногаг в околностите на Брюксел, Белгия. В това отношение Асемани
е безспорно прав в критиката си срещу Ханзиций, подвел по погрешна следа по-късните биографи на Само. Кои са обаче славяните-урбии в „Как баварците и каринтийците са станали християни”
и до днес не е ясно. Във всеки случай тези урбии Фредегарий нарича вирбии, като разяснява, че до 630 г. те начело с Дервиан били
франкски васали, а след това се откъснали и преминали на страната на Само. Известна яснота по въпроса внася Регинон, който споменава народа урби във връзка с похода на Карл Велики през 789 г.,
когато той ги покорява заедно с абодритите и вилзите. В случая
важното е, че абодрити и вилзи са полабски славяни от крайбрежието на Балтийско море и съвсем не са на Рейн. Това дава основание на Асемани да заключи, че непознатите му урби са неправилен
запис на името на сорабите. Позовавайки се на Аймоинус, който
пише за княза на винидите Само, за неговите набези в Тюрингия и
преминаването на дук Деруан – същият Дервиан – управителят на
славянските градове на страната на Само, както и на автори като
Хелмолд (1581 г.) и Ройнекций, Й. Асемани въодушевен възкликва:
„Ето държавата на Само – отвъд Дунав, между Албис (Елба) и Виадрус (Одер) на север чак до Балтийско море. А Каринтия, която
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авторът нарича Карантания, е отсам Дунава...” 21
Да потърсим до какви изводи ни водят тези противоречиви
мнения. На първо място е неяснотата с етническия произход на
Само. Според единствения свидетел на епохата и историята на
Само – Фредегарий, той е франк. Ние обаче обърнахме внимание
за манипулациите, правени в ръкописа през ІХ в. А сега виждаме
и вероятния манипулатор – Ханзиций, писал точно през ІХ в. и
представил Само за франк. Дори посочил Белгия като родина на
Само. В случая обаче грешката с урбиите на Рейн показва цялата несъстоятелност в твърденията му относно етническата идентичност на Само. Разбира се, това съвсем не отрича евентуалния
франкски произход на основателя на първата славянска държава.
Трудно е обаче да разберем, защо след като Само е оглавил въстанието на славяните срещу аварите, след бляскавите си победи
над тях и създаването на държавата си, е предприел военни действия и срещу родствените му франки? Защо е трябвало да избива
франкските търговци в Каринтия? Защо са били многобройните
нахлувания в Тюрингия и Бавария? И защо Ханзиций е посочил за
родина точно Белгия? Да не би да бърка белги с българи?
Повече от наивно звучат думите на Фредегарий за търговеца
Само, случайно попаднал при винидите и не само отличил се в
бунта им срещу аварите, но и оглавил този бунт. А накрая създал и
собствена държава. Що за търговец е бил този Само, за да тръгне
да се бунтува за чуждата свобода и вместо да си гледа търговията,
да става предводител и владетел?
Странно, но същата наивност откриваме и в думите на неизвестния автор на „Как баварците и каринтийците са станали християни”. Според текста: „По времето на славния франкски крал Дагоберт един славянин, на име Само, оставяйки при каринтийците,
станал княз на този народ.” Вижте как забавно, като в чудновата
приказка звучат думите и на Фредегарий, и на неизвестния хронист от ІХ в. Достатъчно е само да се появи я при винидите, я при
каринтийците, и те набързо го приемат за свой водач и владетел?
Като че ли дотогава са си нямали такива и само него са очаквали?
21

Асемани, Йосиф. Календари на вселенската църква. С., 1987, 120-130.
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Какво се крие зад тази наивност и не прикрива ли тя с недомлъвките си за франкския търговец неговия истински произход, подобно на етническата му принадлежност?
Но и още нещо. Асемани е категоричен по отношение на славяните, приели за свой владетел Само. Това са известните по негово време виниди в междуречието Одер – Елба от пограничните
на Полша и Германия територии. Именно с тях той свързва ежегодните походи в съседна Тюрингия. И тях има предвид, когато
ги разполага „оттатък Дунава”, в близост до чехи, моравци, сърби,
абодрити (бодричи) и велзи. Точно поради това Каринтия му се
струва твърде отдалечена територия, „отсам Дунава” и в това той
вижда аргумент, че Само – князът на винидите – не може да е бил
в Каринтия. Той дори не знае, че едно от многобройните названия на каринтийците е винди, подобно на венди, венеди, венети
или виндули. Може би по негово време каринтийците не са били
известни и с това име, защото в противен случай той едва ли би
имал същата увереност. Но за нас по-важното е, че той напълно е
изключил венедите по р. Висла. А точно тук се смята тяхната първоначална родина.
Изобщо имало ли е венеди между Елба и Одер преди Само,
въпросът е неясен. След него те се появяват и за по-късните автори е оправдано да си мислят, че са обитавали същите земи, както
е по тяхно време. Венедите при Висла обаче са известни още от
първите векове след Христа и са описани от Тацит, Плиний Стари
и Птолемей. Странно, защо ли толкова просветени летописци са
ги забравили? И защо ли, говорейки за въстанието на славяните
срещу аварите забравят хърватите? Нали уж аварите слагат края
на опитите за създаването на хърватска държава и следователно те
също са угнетени от аварите. По логиката на западните хронисти
хърватите остават извън славянския бунт на винидите. Може ли
тогава някой да обясни, как белите хървати от Прикарпатието са
се озовали на Балканите?
Както читателят може да забележи, въпросите ни са многобройни и основателни и казаното за Само в старите летописи е несъстоятелно и дори съмнително. Можем ли тогава да не забележим, че
ако не друго, той е съвременник и на Кубрат – все още аварски ва-
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сал, и на Алцек – водачът на българите-кутригури, надигнали се на
бунт срещу централната аварска власт в сърцето на каганата и на
малцината оцелели от клането в Бавария? Изобщо може ли някой
да даде смислен отговор на въпроса за клането над беззащитните
бежанци? Кое е подтикнало „благочестивия” крал Дагоберт на подобно безчестие, след като той е разрешил веднъж презимуването
им на франкска територия?
Твърде многобройни се оказаха незнанията и противоречията
на старите хронисти за Само. Дори и на съвременника му Фредегарий, писал около 658 г. При това, все хора просветени и просветители. Оттогава и до днес всички дружно повтарят все едни и същи
басни и лакардии като за деца. Затова казаното в „Сказанието” и
в „Джагфар тарихъ” няма как да не го забележим. Още повече, то
дава всички нужни обяснения.
На това място ще отбележа казаното за Само и от големия български революционер и книжовник Г.С.Раковски. Защото ако за
Фредегарий Само е франк, а за съвременните историци – славянин, то Раковски не се е поколебал да го определи като българин.
Коментирайки безчестието с клането на Дагоберт І над спящите
българи-бежанци, под формата на забележка към текста той е отбелязал: „Дагоберт І избил 10 000 семейства българи, забягнали
в царството му и воювал с българина Само, който бил обединил
българите под властта си”.22
След като изяснихме какво ни е известно за страните Дулоба и
Само от източниците, сега да съпоставим казаното, като се опитаме да докажем или опровергаем тяхната идентичност. Да започнем от времето на съществуването им. Според „Джагфар тарихъ”
Шамбат създал Дулоба и започнал своя поход на запад, след като
издигнал крепостта Бащу (Киев) през 620 г., а държавата му просъществувала едва 33 години. Според БСЭ държавата Само била основана през 623 г. и просъществувала до 658 г., само 35 г. Т.е налице
е съответствие във времето на възникване и продължителността
на съществуване на двете държави. И точно това съответствие
може да се разглежда като хронологично доказателство за иден22

Раковски, Г. Съчинения. С., 1988, Т. 4, 220-221.
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тичността на държавите Дулоба и Само.
Проблем повдига най-вече месторазположението на двете държави. Дулебите, според БСЭ, са обитавали земите на северозападна Украйна, достигайки на запад р. Буг. Държавата Само пък имала за център Панония и Чехия. Явно, териториалната обособеност
на малко известното Само и неизвестната Дулоба се превръща в
ключ при решаването на проблема за тяхната идентичност. Разрешим ли е обаче той?
Както се вижда, споровете около територията на държавата
Само датират още от средновековието. Разбираме, че за Й. Асеманий формированието е включвало изключително земите на винидите, между Елба и Одер, северно от р. Дунав и че той категорично
отхвърля възможността Каринтия някога да е попадала в границите на Само. Според съвременните разбирания, държавата на Само
е включвала и Каринтия, т.е. териториите южно, отсам Дунава, но
на изток не е напускала земите на Централна Европа: Чехия, Моравия и Словакия. Като че ли бегла светлинка в мрака ни предлагат
съобщенията, които обвързват Кий, Дулоба и държавата Само с
беловодния Дунав.
Ако казаното по-горе е вярно, то може да бъде обяснено по два
начина. В единия случай, като приемем, че Дулоба не се е намирала
там, където са били земите на дулебите и следователно няма нищо
общо с тях. Второ, при положение, че държавата на Шамбат е била
значително по-обширна от днешната Волинска област, за да достига тя до Среден и Долен Дунав. По това време Аварският каганат
е опирал на Долен Дунав, представлявал е сериозна сила, а Кубрат
все още не е отхвърлил зависимостта си от него (това става през
635 г.). Следователно, едва ли Шамбат е достигнал Дунав през 20-те
години на VІІ в. при отделянето от брат си. Мълчат и византийските източници, които не биха пропуснали да отбележат подобно събитие, най-малкото поради яростните нападения на аварите
срещу Византия по това време. В същото време не пропускат да
отбележат триумфалния прием на Кий-Шамбат от императора в
Константинопол.23
23
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Не е установено къде точно се е намирала престолнината
Вогастисбург. Смята се, че е в близост до западната чешка граница с Германия. Известни са три хипотези. Първата локализира
Вогастисбург в близост до днешния град Домажлице и го свързва с крепостта Тогастисбург. Втората поставя Вогастисбург близо
до гр. Кадан, където се откриват останки от древна крепост. Найвероятната по наше мнение хипотеза определя мястото му недалече от германския град Щафелщайн, западно от чешкия Хеб. Тук
се намира хълмът Вогастесроде, на който има останки от крепост.
Днес на хълма има малка църква, посветена на св. Алдегунда, която била съвременничка на Само –починала е през 662 г.
Държавата на Само е включвала земите по средното течение на
р. Дунав. За Дулоба – държавата на Шамбат – установихме, че е
била значително пó на изток. Заемала е структурата Овруч – Червен – Лович и е включвала земите на поляни, древляни, дулеби
и на венедите по поречието на Висла. Ако Само е Шамбат, както
твърдят волжко-българските източници, и въстаналите виниди са
били венедите от Висла, а не онези между Одер и Елба (както приемат средновековните хронисти).
Тогава държавата на Само е имала по-особена форма и очертания и тръгвайки от известните ни земи на дулебите се е развивала
в западна посока и е достигала Централна Европа – при наличието
на Аварския каганат, северно от него. Единствено така бихме могли да обясним възникналото съседство между държавата на Шамбат и империята на франките, за чиито постоянни военни действия говорят „Джагфар тарихъ” и „Хрониката” на Фредегарий. Така
намира обяснение и казаното за Шамбат, че e завладял Аварския
каганат, имайки предвид не целия, а само северните, по-отдалечени и слабо защитени негови покрайнини. В този им вид обаче
изказаните предположения си остават само една хипотеза и без
допълнителни значими аргументи тя просто не би имала стойност.
Търсейки решението на проблема с географските измерения на
държавата на Шамбат, нека проследим доколкото е възможно движението му след напускането на крепостта Бащу (Киев). Естествено е да започнем с градежа при Днепър, за който е посочена 620 г.
Три години по-късно той създава държавата си Дулоба с вероятен
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център поречията на Буг и Припят. Точно по това време (623 г.)
Фредегарий го описва в земите на бунтуващите се венеди. Ако това
са венедите от Висла, то те са в непосредствено съседство със земите на дулебите и връзката става очевидна. Това е много пó на изток
от земите на държавата Само, както е представяна тя днес. Защо
обаче тези източни земи на венедите по р. Висла са останали извън
неговия контрол? Единственият възможен отговор е ако приемем,
че по времето на Фредегарий венедите не са били разпръснати и
са обитавали първоначалните си земи по р. Висла. Затова светият
отец не е считал за нужно да прави по-подробни разяснения. Защото появата на винидите на запад, край Елба, в Тюрингия и Карантания е резултат от походите на Шамбат-Само и за Фредегарий
те не са били местно население, както е при по-късните хронисти.
По-логично би било, след победата на венедите над аварите, точно
техните земи край Висла да са станали център на нововъзникналата държава Само. Както ще се убедим, хронологията на последвалите събития доказва това предположение.
През 626 г. е голямата обсада на Константинопол от аварите.
Това се оказва и тяхното последно нападение срещу империята.
По-любопитното е, че точно през същата 626 г. се разпада племенното обединение на хърватите около Краков24 и това историците
свързват също с действията на аварите. По-логично е тогава, ликвидирането на опита за създаването на хърватска държава да не
е аварско дело. По това време аварите са изцяло погълнати от неуспеха си за завладяване на Константинопол. Затова се пита, кой
би могъл да попречи на хърватите? Авари и византийци са заети,
хванали се в мъртва схватка. Франките са на повече от 1000 км и
никога не са припарвали до Висла. Европа по това време не познава друга политическа и военна сила. Наблизо са българите начело с
младия Кубрат, но той пък е още аварски васал. Тогава единствено
Шамбат би могъл да представлява търсената сила, сложила край
на несъстоялата се хърватска държава. В случая може би не е била
24

Марчинко, М. Пътят на хърватите от Индия до Адриатика. Допълнително съкратено резюме към материала и анализ. – АВИТОХОЛ, 2002,
№ 17, с. 34.

30

нужна каквато и да е сила, предвид дълбоките дружески и съюзнически отношения между хървати и българи през вековете. Да не забравяме името на първия хърватски владетел Корбат (Хробатос),
напомнящо това на българския кан Кубрат и хипотезата за самия
етноним кроати – от Хробатос, Корбат или Кубрат.25 Още повече,
че Дулоба на Шамбат се явява непосредствен съсед на хърватските
земи и дори включва най-източните им части.
Изказаното току-що предположение намира косвено потвърждение в становището на С. Рънсиман: „След неуспеха на обсадата
(става дума за обсадата на Константинопол през 626 г.), аварското могъщество отслабнало. В северния край на Аварския каганат
вождът Само освободил чехите и моравците, а на юг балканските славяни получили подкрепления от придошлите сродни на тях
племена – хърватите и сърбите”.26
И така, след като Шамбат създал през 623 г. своята Дулоба, той
присъединил през 626 г. района на Краков със заселените тук хървати. В следващите години Само освободил от аварска зависимост
моравците и чехите. Свързването на тези съобщения е логично,
доколкото маркира един общ процес на отхвърляне на аварската
зависимост от местните славянски племена, развил се в посока от
изток на запад, в рамките на по-малко от десетилетие. Същевременно тази връзка свидетелства и за връзката между Шамбат и
Само и доказва тяхната идентичност.
Кога точно Само е освободил чехи и моравци не знаем. Според
С. Рънсиман това е станало наскоро след 626 г. Юрий Венелин датира въстанието на словените (чехи, моравци и сърби) срещу аварите през 632 г.27 Знаем, че през 631 г., т.е. само пет години след 626
г. държавата Само е била нападната от крал Дагоберт І. Известно
е, че след разгрома му при Вогастисбург – на чешка територия –
войските на Само завладели Тюрингия. А това свидетелства, че в
рамките на тези пет години, между 626 и 631 г. Само е разширил
държавата си на запад и е достигнал границите на Франкското
25
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кралство. Следователно тъкмо в тези няколко години той е подчинил моравци и чехи, включвайки ги в собствената си държава.
Ако сега потърсим на една географска карта маршрута на завоевателния поход на Шамбат-Само ще установим, че тръгвайки от
землищата на дулебите по поречията на Буг и Припят, той се е движил, разширявайки държавата си почти по права линия, в западна
посока. Последователно е преминавал през териториите на венеди,
хървати, словаки, моравци и чехи, достигайки и землищата на лужицките сърби, абодрити между поречията на Одер и Елба (Лаба)
до към Магдебург. Оттук, почти под прав ъгъл, разширението на
Само продължава на юг, пресича Среден Дунав и минавайки през
Горна и Долна Австрия и съседните погранични райони на днешна Унгария, включва Карантания и достига в непосредствена близост до адриатическото крайбрежие. Така се очертава едно твърде
странно по формата си географско образувание. То наподобява
легнала буква Г, с дълго хоризонтално рамо, почти правилно ориентирано изток-запад, от района северно на Киев докъм Магдебург и късо рамо в посока север-юг, достигащо почти до Адриатика. На север тя опирала Балтийско море, от земите на Източна
Прусия до полуостров Ютландия.
По-важното в случая е, че така описаната структура включва в
границите си териториите и на дулебите, и на държавата Само, както са описани в представите на съвременните историци. Включва
и свързващите ги територии на Полша и Словакия, Чехия и Източна Германия. Средновековните хронисти са описали държавата на Само там, докъдето е стигал погледът им и не са споменали
нищо за нейните по-източни части. Оттук и привидното раздвоение, което се получава между нейната източна част, наричана в
източните легенди и предания Дулоба, и западната, известна на западните хронисти като Само. Обстоятелството, че като година на
създаването на Само е посочена 623 – времето, когато Шамбат създава първичното ядро на държавата си в поречията на Буг и Припят свидетелства, че историците дори и без да съзнават, определят
за начало на Само възникването на Дулоба като нейна източна и
по-ранна част. И това обстоятелство представлява своеобразен аргумент в подкрепа на идентичността между Само и Дулоба – двете
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названия на държавата на Шамбат.
Към решаването на същия този проблем за идентичността на
двете държави можем да пристъпим и по друг начин – изследвайки процеса на славянското заселване в Западните Балкани през
първата половина на VІІ в. По-горе стана дума за разпадналата се
хърватска държава още в нейния зародиш, поради експанзията на
Шамбат-Само. От историята е известно, че заселването на хървати
и сърби на Балканите става едновременно, около 630 – 640 г.28 То
е резултат от споразумение между ромейския император Ираклий
(610 – 641 г.) и франкския крал Дагоберт І (629-639 г.) Целта на
Византия е била да изгради жив славянски щит на своя територия срещу аварските нападения. Не знаем мотивите, с които Дагоберт І е подписал договора, но съгласието му е било необходимо
най-малкото за мирното, безпрепятствено преминаване на славянските емигранти през негова територия. Въпросът обаче е другаде.
Как тези двама владетели са заставили хърватите да напуснат родните си огнища и да извървят този близо две хиляди километров
път? Това едва ли е било с доброволното им съгласие. Тогава как
толкова отдалечените владетели са ги принудили да се вдигнат на
път? Перифразиран, въпросът може да звучи и така: Каква сила са
използвали франки и византийци, за да реализират плана си, след
като самите те едва ли са били в състояние да го осъществят, а и
източниците мълчат? Логиката изключва да очакваме съдействие
от страна на аварите – техните най-яростни врагове.
Политическата карта на Европа от това време ни води сама
до търсения отговор, насочвайки ни към българските владетели
Шамбат-Само и Кубрат. По същото това време в 635 г. Кубрат вече
е възстановил целостта и независимостта на Стара Велика България.29 Това ни го подсказва логиката. Подсказва ни го обаче и
Константин Багрянородни в лаконичното си съобщение, според
което заселването на хърватите в Далмация било по нареждането
на император Ираклий. Наистина, в него не се говори директно
28
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за ролята на българския кан Кубрат, но текстът сам я подсказва.
Според императора-хронист: „Князът на Хърватия отначало –
т.е. от царуването на император Ираклий – се намирал в робско
подчинение на ромейския император и никога не е бил подчинен
на българския княз. Нито пък българин е воювал срещу хърватите...” 30. Или с други думи: 1) първоначалното заселване на хърватите в Далмация е било по времето на император Ираклий;
2) тук хърватите били подчинени на Византия, тъй като заетите от
тях територии били на империята; 3) хърватите никога не са били
подчинени на българите и никога те не са воювали помежду си.
Защо е последната забележка, тъй и не става ясно. А може би тя
иска да подскаже българските заслуги за заселването на хърватите на Балканите? Защото липсва друга логика, която да оправдава
появата на българското име в текста на Константин Багрянородни
за хърватите.
Същото ни го казва и оная хърватска легенда, посочила имената на водачите на емигриращите хървати, записани като Хробатос
и Поргас (Корбат и Порин по Й. Асемани), 31 защото зад тия имена
не е трудно да разпознаем българските владетели Кубрат и Органа.
Отчитайки тези дадености, както и практиката от тази епоха,
отделни групи население да приемат за етноним името на своя
водач – явление, описано от О. Прицак – белгийският византолог
Х. Грегор изказва мнението, че хърватите носят името си по това
на Кубрат. В подкрепа на същата теза говорят и археологическите
проучвания от първата половина на VІІ в. Това дава основание на
Й. Попович и И. Ковачевич да стигнат до заключението, че миграционната вълна е била съпровождана от конници-оногури, изпратени от българския владетел. Дори те предполагат, че по този
механизъм някои от синовете на Кубрат са се придвижили към
Централна и Югоизточна Европа. Тук явно става дума за Кубер и
Алцек.32
След като разкрихме активните действия на кан Кубрат за прид30
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вижването на хърватите към Балканите, се изправяме пред поредния въпрос: откъде е минала преселническата вълна. Може би е
логично това да е станало през по-сигурната територия на васална
България. Така и пътят би бил по-кратък. Но пък стъпвайки на
Балканите, те биха заселили не Далмация, а Малка Скития и Мизия. Реалностите са съвсем други и хърватите заселват Далмация,
Превалитания и Дардания. За пътя, по който са минали те към
Западните Балкани, свидетелства включването в миграционната
вълна и на лужицките сърби, намиращи се по това време на територията, заградена от реките Одер и Елба.
Това означава, че хърватите са преминали по северните покрайнини на Аварския каганат, движейки се на запад и достигнали териториите на полабските славяни, са включили в състава си
сърбите. И не само тях, но и други групи от полабски славяни –
ободритите (бодричи) от района на Прибалтика, които откриваме
и край Белград. Съседните им браничевци вероятно идват от района на Бранибор – град в земите на лютичите, друго племенно
обединение на полабските славяни.33 Тези разсъждения намират
подкрепа и от думите на Фредегарий, че след разгрома на Дагоберт
І през 631 г. (в Чехия) и завладяването на Тюрингия, винидите започнали многобройните си нашествия на Франкска територия. Защото тръгнали от родината при Висла, те само с войските на Шамбат са могли да достигнат на запад долината на Елба, а след това и
южната Карантания.
В действителност картината е далеч по-пъстра и пътят на белите хървати от Полесието и Прикарпатието на запад към Централна Европа е белязан с придвижването в същата посока и на други
славянски племена. Вече споменахме за поляните в околностите
на Варшава и Лович, които трябва да са дошли от района на Киев и
Овруч. Споменахме и за придвижването на венедите от Висла към
околностите на Берлин и междуречието на Одер и Елба, а след това
и на юг към Карантания. Самите дулеби отсядат по поречието на
Припят и Северен Буг, идвайки от земите на Кубрат, разположени
между Харков и Киев.
33
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Пак за същото говори и появата на древляните, заемали териториите между поляни и дулеби – по южното поречие на р. Припят далече на запад, по Долна Елба, записани като древане между земите на бодричите по Балтийско море и новозаселилите се
венди. Точно този район, днес германска провинция, носи името
Холщейн от немското holz – „дърво”. Да не пропускаме и сембитепруси, носещи собственото име на Шамбат-Само, заселили Източна Прусия (днешната Калининградска област на Русия). Но се говори и за придвижвания в обратната посока в по-късни времена.
Така например Юрий Венелин е на мнение, че името волиняни и
това на Волинска област – първоначалният център на дулебите –
е свързано това на завърналите се тук „руси”, както ги нарича той,
обитавали о. Волин на устието на р. Одер.34
Обобщавайки крайната картина на преселилите се славяни в
Западните Балкани можем да кажем, че първичната миграционна
вълна славяни: поляни, дулеби, древляни, венеди и хървати по пътя
си е включила и значителни части от полабските славяни, найвече сърбите, но също и лютичи (браничевци) и ободрити. Нещо
повече, вълната включва и преселници от Морава, защото пак тогава на Балканите се появяват и моравци, дали името си на река
Южна Морава. Включила е и съседите на хърватите – словаци, появили се в Карантания като словенци, но наричани и хорутани, име
близко до това на хърватите, но по-близко до това на корутаните,
обитавали земите между чехи и моравци. Но словенците са известни и като винди, което свързваме с венедите по Висла.
Прави впечатление и няма как да не обърнем внимание на различията, с които хървати и сърби отразяват заселването си на
Балканите. За хърватите вече видяхме, че те по никакъв начин не
отричат случилото се и дори сами говорят, че първият им княз тук
е носил името на българския Кубрат. Потвърждение на същото изказват и техните съвременни археолози и историци.
При сърбите нещата в това отношение са диаметрално противоположни. Още през средновековието сръбските летописци измислят легендата за местния си балкански произход. Така например
34
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и Дуклянският презвитер, и Марко Марулич, и списъкът „Далматински, славянски и т.н. фамилии” на Дюканж говорят за един постар владетелски род, властвал над сърбите в Далмация – клонът
на Остроил и за втори династичен клон „от кралете на Стара, т.е.
Бяла Сърбия, които управлявали отвъд Дунава до западната част
на Полша. Първи от тях бил князът на сърбите, който за да получи нивя и местоживелища, се покорил на Ираклий.” Този първи
сръбски княз от новия род, който заел властта над сърбите, дошъл
от Бяла Сърбия по времето на император Ираклий (610-641 г.), у
различните летописци е наречен различно: Званимир, Звонимир,
Сатимир, Селимир или Светмир.35
Юрий Венелин явно е приел тази заблуда и многократно поставя същото равенство между готите в Италия със сърбите и хърватите, настанили се на Балканите, като не забравя да подчертае
и ролята на българите в тези събития. Така например той смята,
че стлавените у Менандър са готите на Прокопий, като и едните, и другите в действителност били сърбо-хърватски племена. На
друго място авторът твърди, че император Юстиниан І (527-565 г.)
прогонил готите, т.е. сърбите и хърватите от Италия, благодарение
на българската конница във войските на пълководците му Велизарий и Нарсес. Също така той пише, че по времето на аварския
каган Баян (умрял през 630 г.) сърбите били заселили вече Западните Балкани и изброява земите на днешна Босна, Хърватско, част
от Славония, Херцеговина, Черногорието и Далматинските брегове.36 Това показва грешката му по отношение на времето и на
участниците в събитията. Защото заселването, за което говорим
по времето на Шамбат-Само е цяло десетилетие по-късно, а от
друга стана под името „сърби” той включва и хървати, словаци,
моравци, корутани, лютичи (браничевци) и бодричи (ободрити). А
точно тяхното заселване става с помощта на Само и българите на
Кубрат. При него славянските племена са диференцирани и носят
различни имена, докато преди това те са наричани с общото име
слави или стлавени.
35
36

Асемани,Й. цит. съч., с.150-153
Венелин, Ю. цит. съч., с. 459, 659, 661.

37

Кое е интересното в случая? Разбира се, на първо място това,
че т.нар. „клон на Остроил” няма нищо общо със сърбите. Защото
същият този Остроил се оказва родният брат на Тотила – кралят
на остготската държава в Италия, управлявал през 541-552 г. Или
с други думи, Остроил и неговият клон не са сърби, а готи и нямат нищо общо със сърбите. Действително, държавата на остготите в Италия е включвала Предалпийска Далмация, но това не
дава никакви основания тя да се свързва със сръбската история.
Ясно е, че целта на подобен род упражнения е да внуши, че сърбите са местно за Балканите население и че имат известни владетели
тук цял век по-рано. А самото заселване представят като смяна на
владетелския род. Тоест, уж сърбите са стар балкански народ и не
са дошли тук по времето на Ираклий, а тогава е бил сменен само
княжеският им род. Не става ясен обаче изложеният мотив „за да
получи нивя и местоживелища”. Защото за какви нивя и особено
за местоживелища може да се говори, след като са били местно
население? Лъжата е повече от прозрачна и мотивът доказва, че
не става дума за подмяна на династията, а за самото заселване на
сърби в Далмация.
Кому и защо е била нужна тази фалшификация, разбираме от
обяснението за заселването на сърбите в Далмация, което ни е
оставил Константин Багрянородни в „За управлението на империята”: „Сърбите произхождат от некръстените сърби, наречени
също и бели, които живеят отвъд Туркия (маджарското кралство)
в местността, наричана от тях Боика. Съседна с тях е и Франкия,
а също и Велика Хърватия, която е некръстена и се нарича още и
„бяла”. Там още отначало живеят тези сърби. Двама братя наследили от баща си властта над Сърбия и единият от тях, като взел със
себе си половината от народа, прибягнал при ромейския император Ираклий. Императорът като го приел, му дал място за живеене
в солунската тема, именно Сервлия, която оттогава получила това
име. Сервли на ромейски език значи роби, поради това и „сервула” на обикновен език се наричат обувките на робите, цервулиани
пък – тези, които носят прости и сиромашки обувки. Този прякор
получили сърбите, понеже били роби на ромейския император...
Когато България била под властта на ромеите (т.е. преди 680 г.),
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този сръбски княз, който беше прибягнал до (закрилата на) императора, умрял; властта взел по наследство неговият син...” 37
Този откъс разкрива истинската причина, поради която сърбите са искали да изтрият от историята си епизода със заселването им в империята на Ираклий. Защото те идват на Балканите
като роби, с прякора си на роби – „цервулиани”, т.е. „цървулани”,
както е на български. Нещо повече, самата област била кръстена
Сервлия, поради заселването на робите-сърби тук. И това явно е
жегнало силно честолюбивите сърби. Защото още тогава те са искали да се завърнат в родината си и едва след като императорът им
разрешава да заселят други земи (околностите на Белград) остават
окончателно.
Всичко това маркира народи, влизали в границите на държавата Само – такава, каквато историята не я познава и каквато се
стремим да очертаем. Това е държава с Г-образна територия, обхващала земите от Среден Днепър и Киев на изток, до Магдебург и
долното течение на Елба на запад и от северната граница на Аварския каганат до самото Балтийско море, а оттам до Адриатика. На
практика то включва съвременните територии на Западна Украйна, на цяла Полша, бившата Източна Прусия и части от Литва, на
Словакия, Чехия, части от Унгария и Австрия, почти цялата бивша
ГДР и на юг е включвала бившата Каринтия – днес Словения с прилежащите части от Австрия и Италия.
Това е то държавата на Шамбат-Само. Най-югозападните и́ покрайнини включват, както посочихме нееднократно Карантания,
без да достигат самото Адриатическо крайбрежие. И това последно обстоятелство само подсказва водещата роля на Византия в
разглежданите събития. Защото излазът на Само на Адриатика би
нарушил целостта на империята и нейните интереси. Дотук Само
не се е съобразявал с интересите на авари и франки, а напротив,
той е водил упорити войни с тях. Но с империята на Ираклий не
влиза в конфликт. И това свидетелства, че той е останал верен докрай на съюза между Кубрат и Ираклий, не го е нарушил. А това
пък подсказва, че той е останал верен и на брат си и съвсем не се
37
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е откъсвал от него, както говорят за това летописите на волжките
българи.
Допълнителен аргумент все за същото откриваме и в миграцията на редица славянски племена на Балканите, на византийска територия, извън границите на държавата на Само. Това налага извода, че заселването на славянските племена на Балканите е добре
съгласуван процес между Кубрат и Само, от една страна, Ираклий,
от втора, към който е бил привлечен или принуден да участва и
крал Дагоберт. Той не е излязъл от контрол и не е довел до влошаване на отношенията между Византия и българите. За това свидетелстват легендите за триумфалното посещение на Кий-Само в
Константинопол, а също и четиридесетгодишния мир след 620 г.
между империята и „дунавските народи” по думите на Юрий Венелин, говорейки за Стара Велика България на Кубрат.
Присъствието на толкова много народи в миграционната вълна към Балканите показва не само нейния маршрут и посока на
придвижване, но и обстоятелството, че това население е било подвластно на голяма сила. Единствената реална сила, действала на
посочената територия по това време би могла да бъде държавата
на Шамбат. А това обяснява съгласуваните действия по откъсването на северните аварски територии от влиянието на каганата и
придвижването на значителни маси местно славянско население,
станали възможни с участието на двамата български владетели и
братя – Кубрат и Шамбат.
Бледа следа за ролята на Кубратовите българи, играли в мащабната планова миграция на славянско население от Северна и
Централна Европа към Балканите долавяме и в погрешната представа на някои късни автори, свързващи появата на т.нар. Южна
Моравия с възникването на Дунавска България. Така например
Дубравий свързва моравците по Долен Дунав със сведенията на
византийските хронисти Теофан и Никифор за седемте славянски
племена, които Аспарух заварил в Мизия и разселил по границата
с Аварския каганат.38
Все за същата единна държава на Шамбат говори и славянската
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митология. Става дума за легендата за тримата братя Кий, Щек и
Хорив – основателите на гр. Киев и сестра им Либед. Първият –
Кий, дал името си на Киев и крепостта бележи източните покрайнини на държавата Дулоба Да потърсим земите на останалите двама братя и на тяхната сестра. Ако хипотезата ни е вярна, то следи
от техните имена трябва да могат да бъдат открити върху територията на държавата на Шамбат.
Логично е да очакваме, че след като името на най-големия брат
бележи източния край на държавата му, то това на Хорив би следвало да маркира нейната най-отдалечена част. Говорим за териториите на бившата Карантания – наследницата на държавата Само,
днешна Словения. И веднага трябва да забележим, че името на
Хорив носят и хорватите-хървани, и хорутаните-словенци, и корутаните в Чехия и е съвсем близо до това на Хробат, на Кробат
или на Курт, т.е. на Кубрат. И не е нужно да правим каквито и да
са уговорки относно взаимозаменяемостта на звуците В и У, за да
посочим очевидното сходство между наименованията на двата народа. А то съвсем не е случайно, предвид предполагаемата близост
и на географските им корени. За хърватите вече споменахме, че
преди да се заселят на Балканите, са обитавали района на Краков и
Горна Висла. За хорутаните посочихме, че идват от Чехия, но името им винди, както и словени ни отпраща към венедите-венди от
поречието на Висла и на словаците, като подсказва, че това е едно
смесено славянско население, включващо и венеди, и словаци, и
корутани. По-интересното е, че сред владетелите на някогашна
Карантания срещаме името Валух, напомнящо това на Волхиния
и собствения ни етноним. А в името на днешния словенски гр. Кобарид откриваме далечен спомен за делото на великия кан Кубрат.
Лесно е да се досетим, че всичко казано за хървати и хорутани засяга пряко разширяването на Само и представлява известното ни
„поемане” на новите земи от народа на легендарния Хорив, каквато практика са имали дедите ни.
Тук следва да повдигнем и един друг въпрос. Според съвременните историци славяните са наричали аварите с името „обри”.
Действително, звуковото и знаково О и Б са заменяеми с А и В и от
авари лесно става обри. Но съществува и друго обяснение, което
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досега не е коментирано. Озвучаването на името Кобрат/Кубрат с
отпадане на началното К превръща името му в Обрат, откъдето би
могло да води името обри. Да не забравяме, че тези обри се появяват най-вече в Далмация. И не случайно тук откриваме поредица
от селища с имената Обри, Обровац, Оброво, Обричи.39 А Константин Багрянородни пише за славяните, които били наричани авари.40 Това може някому да се стори елементарно и дори пресилено
тенденциозно, но тъй или иначе името обри се използва предимно
в Западните Балкани. Защото кои са тези славяни, наричани авари, ако не са българите-кутригури? И кой е този Аварски каганат
толкова на юг, когато при Борис западното крило на българската
държава носи името Котокий, по името на кутригурите. Кутмичевица става главния културно-просветен и книжовен център на
България, а преди това, още през VІІІ в. тук се появява и епископия Котия-Котрагия.41 Българско, а не аварско присъствие сочат
летописите още по времето на император Анастасий І (491-518 г.)
Това е „долната земя Охридска” от приписката на „Манасиевата
хроника”. Пак за същото свидетелства и Равенският космограф (VІ
в.), според който „В Тракия и Македония, и Долна Мизия само българи живеят, които са излезли от гореспоменатата Скития.42 Това е
т.нар. Илирийска България на Ганчо Ценов, появила се на историческата сцена век и половина преди появата на аварите в Европа.
А Милош Сидоров пояснява: „Тук трябва да се отбележи, че заселването на „псевдоаварите” (славянобългарски котраги) в близост
до Драч, Охрид, Девол (Корча) и областта Епир между 568 и 588 г.
е засвидетелствувано в т.нар. Евагриево житие на св. Панкратий
(Via Sc. Pancratii). И допълва, че същото потвърждава и „Хрониката на Монемвасий” (VІ в.), според която аварите (т.е. българските
котраги) заедно с българските славяни покоряват Стария Епир в
своя втори поход към Гърция в 588 г. След това населяват целия
39
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Епир (Epirus vethus и Epirus novus) и западната част на Македония.
По-сетне Кубер идва отново тук с българи-кутригури и ромеи-сермесианци, а не с авари. Аварите по това време си имат собствена
държава и след 626 г. те преустановяват походите си на юг, на византийска територия. Когато говори за това население, Милош Сидоров го определя като „псевдоаварите (славянобългарски котраги) и блъгарияни (псевдообри, т.е. котраги и славяни), а държавата
им нарича „аварска държава” в Западна Македония и Албания...”,
поставяйки я в кавички.43
Да продължим с третия брат на легендарния Кий. Ако допускането ни е вярно и в двата най-отдалечени края на Дулоба-Само
откриваме народи, носещи имената на Кий и Хорив, струва си да
потърсим някъде в централната част на територията и́ следите от
името и на средния брат – Щек. Не ни ли води това русифицирано
име към наименованието на известните ни чехи с техния легендарен Чех? Щек и Чех – сходството е очевидно. А той е родоначалник
освен на чехи (бохеми), но също и на моравци, и дори на лужицките сърби. Сега забележете, името на всеки един от тримата братя е
свързано с трите основни географски центъра на Само. Кий и Хорив фиксират краищата на двете рамена, а Щек – мястото на тяхното свързване в Г-образната форма на територията на държавата.
Накрая да се обърнем и към топонимията на териториите, влизали по наше мнение в границите на някогашната Дулоба-Само, и
да потърсим името на Кий-Шамбат-Само. За унгарския Сомбатхей
вече споменахме, че със сигурност се е намирал на територията
на Само. В сърцето и́ откриваме и други още селища с подходящи
наименования като Шомодсоб, Шомодвар и Шюмег – също в Унгария, а в съседна Войводина – бивша унгарска територия – попадаме на гр. Сомбор. Самбор и Самбек откриваме в Западна Украйна.
На запад от Киев, на картата на Чешка Моравия срещаме и втори
град с името Киев, а в Далмация – селището Киево. За западната част на българската държава Котокий, вече споменах. Името
на Само откриваме и в названието на сембите-пруси, а в това на
полския гр. Шамотули разчитаме наред със собственото му име и
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родовото име Дуло. Далече на север в Лапландия старите лопари
преименовани в саами (може би от Само) и до днес пазят легендата
за великата Куйва. Дори го припознават в образа на стометровия
гигант, изобразен върху едноименната скала край свещеното езеро Сайдозеро. Но и това не бива да ни учудва, предвид широкото
разпространение на топоними с корена „кий” съгласно справката,
предложена от Николай Ковачев. Само на територията на днешна
България те са 22, в Полша – 23, в бивша Югославия и Беломорието – 14, в бившия СССР – 12, в Източна Германия – 9, в бивша
Чехословакия – 444.
Доколко посочените примери са достатъчно убедителни, нека
всеки сам прецени. Те са извлечени набързо от един обикновен
учебен атлас и вероятно по-задълбочената справка ще даде попълна представа. Да не говорим за изминалото хилядолетие и половина, размило и заличило голямата част от даденостите на разглеждания период. Затова, колкото и малобройни и незначителни
да ни се струват изброените примери, аз ги намирам като достатъчно основание за едно бъдещо по-задълбочено проучване. Преди да сме приключили с тази страна на изследването си, да си припомним за единствената сестра на тримата братя и името и́ Лыбед.
А сега вгледайте се в една географска карта на Европа и потърсете
нейното име.
Да започнем от едноименната река Лыбед, течаща край хълмовете на самия Киев. Следват многобройни топоними от същия
вид: Лебедин, Люботин, Любомл, Лубн, Львов в Украйна, Любан
и Любча в Белорусия, Люблин, Любелски, Любартув, Любава,
Любан и Любско в Полша, Либерец в Чехия, Лебау, Люббен и
Лайпциг в Германия, в пограничните с Чехия райони, Лайбниц в
Австрия, Любляна е столицата на Словения, Любине в Хърватия
и Любия в Босна. Да не забравяме и най-важното – Елба, голямата
река на Централна Европа. Така е известна тя сред немскоговорещото население. За славяните обаче тя винаги си е била Лаба, по
името на митичната Лыбед. А по нейното име и това на всичките
полабски славяни.
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Вижте само колко близко звучат всичките тези топоними помежду си и потърсете подобни на тях извън пределите на посочените държави. Дори и да намерите, те ще бъдат единици и изключения. А сега се опитайте да свържете всичките тях помежду им.
Тогава ще откриете нещо впечатляващо – голямата част от изброените топоними маркират вече познатата ни географска територия
на държавата на Шамбат, каквато я определихме по-горе. Така с
името си любящата Лыбед пази вечния спомен за любимите братя
Кий, Щек и Хорив, както и за непознатия ни Шамбат. Тя не е нито
само на изток, където са живели дулебите, нито само на запад –
където се чертаят границите на държавата Само. Името Лебед заема цялото пространство между Днепър и Елба (Лаба), и от Балтийско море до Карпатите, а през унгарската пуста се спуска на юг
и доближава Адриатика и навлиза на територията на Западните
Балкани.
Обобщавайки казаното дотук, можем вече по-уверено да заключим: налице са редица сериозни, обективни аргументи, свидетелстващи за идентичността между известната в европейската
литература държава Само и Дулоба – позната ни от писаното за
племената дулеби от руските автори. На първо място разгледахме
данните от хронологичното проследяване процеса на отхвърляне
на аварската зависимост в териториите северно от Аварския каганат. Втори много сериозен аргумент изведохме от изследването на миграционната вълна на славянските племена от Източна и
Централна Европа към Западните Балкани. Като трети аргумент
посочихме легендата за тримата братя Кий, Щек и Хорив, играли изключително градивна роля за славянските народи. Накрая
предложихме една кратка справка от областта на топонимията.
Не крия надеждите си целият този комплекс от аргументи да бъде
оценен като достатъчен за приемането на географската идентичност между Само и Дулоба. Вече обърнах специално внимание на
хронологичното съответствие между двете страни. Така стигаме
до необходимото условие в търсеното доказателство. Това за мен
представлява първата страна от изследвания проблем. Той обаче
има и други, не по-маловажни аспекти, като например: съществувала ли е действително някаква връзка между българския кан
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Кубрат и Шамбат-Само.
Според „Сказанието” и „Джагфар тарихи” Кубрат и Шамбат са
родни братя. Вярно ли е това? Връщайки се към хрониката на Фредегарий научаваме, че Само бил „франкски търговец”. Явно, това
комично твърдение е станало удобен повод днешните панслависти
вкупом да го представят за „славянски принц”. Само дето наставката „бат” в името на Шамбат си е чисто българска традиция, при
която титлата „бат” на старшия съвладетел е била прибавяна към
самото му име.
И така, името Само и съответно Шам (Шамо), а още повече наставката БАТ отвеждат към българска езикова среда, без обаче да
я доказват и още по-малко да подсказват някаква връзка между
Шамбат и Кубрат. Затова нека се обърнем към историческите дадености, където да потърсим ключа за решаването на въпроса.
През първите десетилетия на VІІ в. Стара Велика България на
Ирник не съществува като самостоятелна държава, а е подчинена и поделена между тюрки и авари. По това време Кубрат поема властта над васалните български територии в Прикубанието
и Северното Причерноморие, като още преди официалното си
възшествие посещава Константинопол (619 г.), приема християнството и подписва мирен договор с император Ираклий, който не
е нарушил нито веднъж по време на управлението си. През 623 г.
възниква държавата Дулоба и през цялото следващо десетилетие
постепенно се разширява на запад, достигайки Тюрингия. В тези
си западни части тя става известна с името Само.
Вклинена между могъщите империи на авари и франки, тя вероятно е разполагала със сериозни сили, за да стане историческа
реалност и това опровергава легендата за непокорния търговец,
оглавил бунта на славянските мужици. За да отвоюва независимостта си, Само трябва да е разполагал с надежден тил, а най-вероятно и с външна поддръжка. Откъде би могла да дойде тя? По
това време единствените сили в Европа наред с Византия са още
аварите и франките. Той воюва и с франките, и най-вече с аварите,
а Константинопол е твърде далеч. Тогава? Единствената неотчетена сила си остават българите на Кубрат, които все още са зависими от аварите. Десетилетие по-късно, в 635 г. Кубрат успява да
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отхвърли аварската зависимост, след като 3-4 години преди това е
отхвърлил независимостта си от тюрките.45 Явно, независимостта
не е била подарена, но как е била извоювана – подробности не са
известни. Знаем за мирния му договор с Византия и за действията
на Само в аварския тил. Известно е разпадането на обединението
на хърватските племена около Краков през 626 г., дело най-вероятно на същия Само. Но и още нещо: известен е бунтът на българитекутригури в сърцето на Аварския каганат с претенцията новият
аварски каган на мястото на починалия Баян да бъде етнически
българин.46
Можем да обобщим, че през второто десетилетие на VІІ в. в
Централна и Източна Европа се очертават няколко основни политически интриги, главни герои на които се оказват Шамбат-Само
и Кубрат. И докато първият с шум и трясък громи авари и франки, вторият тихомълком възстановява българската държавност,
освобождавайки източната част на Стара Велика България от
тюркска зависимост през 631-632 г., а западната – от аварите през
635 г. Те и двамата са действали като съюзници на Византия. В случая със славянската миграция към Западните Балкани действията
им са явно съгласувани, като дори прозира водещата роля на Кубрат. Като цяло действията на Шамбат-Само подпомагат Кубрат в
борбата му за отхвърляне на аварската опека. Впечатляващо е, че
единственият съсед, с който Само не воюва, е Кубратова България.
Той не воюва и с Византия, достигнал до нейните предели. А освен всичко, заселва там славянски племена, без някой да възрази
и без това да води до разширяване в южна посока на границите на
държавата Само. Ако към това прибавим и съобщението на Константин Багрянородни за името Самбатас на Киев – един изконно
български град, то отношенията между Само и Кубрат се оказват
не само съюзнически, но дори и по-близки от всички очаквания. А
защо не и братски, както твърдят волжко-българските източници?
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Да си припомним и българската титла „бат” в името на Шамбат,
убягнала от погледа на писалите за Само европейски хронисти. С
това нещата като че ли се изясняват. Шамбат-Само не е само съюзник на Кубрат. В действията на двамата владетели е налице съгласуваност, а крайният ефект – българската независимост – увенчава като венец делата им. Това прави тезата за братството между
двамата герои твърде вероятна. И защо не? Нима династичният
характер в управлението на монархичната държава е прецедент
единствено за българските условия, за да учудва някого? А колкото до българската принадлежност на Шамбат-Само, тя според мен
е безспорна.
По същото време и на същото място се очертава и трета интрига, в центъра на която отново се откриват българите. Говорим за
събитията, последвали смъртта на аварския каган Баян и възникналата междуособица между българите-кутригури и аварите за
наследството на аварския престол. Кое ли е подтикнало българите
в Аварския каганат към техните претенции? Нима са били толкова
самонадеяни? Или може би са очаквали помощ отвън? Нека потърсим отговора на тези въпроси в хронологията на събитията.
618 г. –

аварският каган Баян вика при себе си васалния му
български владетел Албури (бащата на Кубрат) и го
убива.

619 г. –

Кубрат и чичо му Оркан (Бу Юрган, Органа) посещават Константинопол, приемат християнството и
сключват мирен договор с Византия.

619 г. –

наскоро след това посещение при император Ираклий
в Константинопол идва аварският хакан и той прави
безпрецедентен опит за убийството на Ираклий.

620 г. –

начало на 40-годишния мир на „дунавските народи”,
т.е. на българите с Византия.

620 г. –

по нареждане на Кубрат, Шамбат (представян за негов по-малък брат) изгражда в западните покрайнини на владенията му крепостта Самбатас, превърнала се в център на бъдещия Киев.
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623 г. –

Шамбат създава държавата си Дулоба-Само, северно
от Киев.

626 г. –

последната и най-голяма аварска обсада на Константинопол.

626 г. –

от тази година византийските хронисти заменят името на хуните утигури и кутригури като започват да
говорят за българи.

626 г. –

Шамбат-Само предприема завоевателен поход на запад и завладява областта на Краков, с което поставя
край на опита за създаване на самостоятелна хърватска държава.

626-630 г. – Шамбат-Само продължава завоевателния си поход
на запад, подчинявайки последователно земите на
словаки, моравци и чехи.
630 г. –

след смъртта на аварския каган Баян. българитекутригури в Аварския каганат се вдигат на бунт с искането за избора на българин за нов каган.

631 г. –

разбитите българи-бунтовници напускат каганата и
търсят убежище в Бавария, но тук са избити по нареждане на крал Дагоберт І. Само една малка част
от тях, под предводителството на Алциок, се спасява
чрез бягство и заселва Венетската област.

631 г. –

крал Дагоберт І предприема поход срещу Само, но
войските му са разбити при Вогастисбург.

631 г. –

след победата на Само сръбският воевода Дерван отхвърля зависимостта си от франките и става васал на
Само. Вероятно това е бащата на сръбския княз Званимир (Звонимир, Сатимир, Селимир, Светимир),
заселил народа си на Балканите по волята на император Ираклий и със съдействието на Шамбат.
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630-632 г. – българите-оногури начело с кан Кубрат, отхвърлят
зависимостта от Тюркския каганат, възползвайки се
от вътрешнополитическата криза в него.
633-636 –

Само достига и завладява областта Тюрингия на
франкска територия.

635 г. –

Кубрат отхвърля васалната зависимост от аварите,
обединява източните и западните български територии, и провъзгласява независимостта на Стара Велика България.

635 г. –

второ посещение на кан Кубрат в Константинопол,
когато е почетен с титлата „патриций”.

635-640 г. – след споразумение между император Ираклий и крал
Дагоберт І, кан Кубрат организира изселването на
славянско население: хървати, хорутани (словенци),
моравяни, сърби, ободрити (бродичи) от териториите на Само (Дулоба) и заселването им в Западните
Балкани.
Вглеждайки се в посочената хронология, стигаме до вътрешната логика и цялостния външен изглед на картината от исторически събития на Европейския континент през първата половина
на VІІ в. Така стигаме и разбираме единството на такива отдалечени и изолирани на пръв поглед събития, като покръстването на
непълнолетния Кубрат в Константинопол, възникването на Киев
с неговата цитадела Самбатас и появата на славянското племенно обединение дулеби; възникването на загадъчната страна Само,
упадъка на Аварския каганат и клането на нищо неподозиращите
българи-кутригури; претенциите на българите за аварския престол, приказките за града, построен от Кий на Дунава и отхвърлянето на аварската зависимост от Кубрат; едновременното заселване
на сърби и хървати на Балканите, истината за легендата за тримата
братя – Кий, Щек и Хорив и позорното падение на българоубиеца
Дагоберт І. Стават разбираеми и тесните, съгласувани действия
между трите центъра на българско присъствие и влияние, между
техните водачи. Това за сетен път показва истинността на старите
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българските летописи, независимо дали Кубрат и Шамбат са действително родни братя. Може би тук е причината, поради която наймалкият Кубратов син се казва Алцек, по името на предводителя
на въстаналите българи-кутригури, записан като Алциок.
Редно е на това място да се запитаме, как така толкова мащабно и значимо събитие с общоевропейско значение е изчезнало от
историческата памет? За западните хронисти вече споменах, че те
тъй и не са били наясно и са виждали само това, което е било пред
очите им. Затова те са описали единствено западната част от държавата на Шамбат. Византийските хронисти също не дават ясна
и точна информация за случилото се, но не бива излишно да ги
виним, все пак Византия стои твърде далече от арената на действия. А и никой от споменатите хронисти не е бил заинтересован от
това. В основата на събитията стоят българи и славяни, от едната
страна, и аварите – от друга, но нито едните, нито другите са имали обичая да държат дворцови или храмови летописци. Още повече, че за аварите истината е била неудобна, а славяните са били
на твърде начално ниво от развитието си и не са познавали нито
държавната или църковна организация, нито писмеността.
За дедите си от времето на Кубрат знаем, че също не са имали практиката да отразяват подробно историческите събития.
Все пак „Именникът на българските канове” показва, че точно от
Кубратово време те започват да водят някаква писменна хронология за своите владетели и по-важните исторически събития. Затова последователното проследяване започва от имената на Органа
и Кубрат, но те са имали спомен за първите – Авитохол и Ирник.
Пазели са спомен за петимата си владетели, отвъд Дунава, управлявали с обръснати глави. От „Български апокрифен летопис”
разбираме, че те са пазели спомен и за цар Слав, т.е. за Ирник, но
с неговото прозвище. Можем само да съжаляваме за унищожената или изнесената и укрита наша българска книжнина, най-вече
от завистливите гърци и „братята” руснаци. Ярко свидетелство за
това са и „Именникът”, и „Симеоновият сборник”, и „Летописът”,
открити все в руски хранилища. Не бива да пренебрегваме останалите бледи следи историческа памет, запазени до наши дни във
възрожденската ни литература, каквато практика имаше доскоро.
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Защото професионалните историци много обичат да цитират: „О,
неразумний и юроде, поради що се срамиш да се наречеш българин?” на Паисий и да изтъкват заглавието на „История славянобългарска”, но самата нея отдавна са я захвърлили като ненужна
вещ. Неочаквано обаче именно тя ни е запазила някакъв спомен от
описаните събития. Жалкото е, че днес няма нито кой да ги забележи, нито кой да ги проумее.
Знаменателно в това отношение е още самото въведение в историята ни, посветено на произхода на българския род. Верен на
приетата традиция, генеалогичната линия на народите да се извежда от известните библейски патриарси – синовете на Ной, Хилендарският монах приема наложилата се руска доктрина, според
която славяни и българи имат общ произход от Мосох – най-малкият син на Иафет. Ето и как описва той цялата картина.
Мосох повел рода си на север в една полунощна страна и го заселил при една река, която хората нарекли с неговото име – Москва
река. Селището, което си издигнали, станало известно със същото име, а цялата земя приела името Московска. В тази земя имало
една страна – Скандавия и когато скандавланите се намножили
част от тях отишли на запад при Окиан-море, наречено Балтско
или Помариско и се заселили покрай Брандибур. Тук оскандавланите заживели с немците и брандибурите и били наречени славяни. Те обаче трябвало да служат на немския цар и да приемат римската вяра, затова след време много от тях тръгнали да се завръщат
в Московската земя и отседнали на голямата река Болга, която се
вливала в Окиан-море. По името и́ те се нарекли болгари и останали на р.Болга до 378 г.47
Краткото изложение предлага две групи топоними: познати
(Москва, Московска земя, Балтийско море, Померания, Бранденбург, р.Волга) и непознати (Скандавия и Окиан-море, идентифицирани съответно с Пенджаб и Каспийско море). В този смисъл,
описаната от Паисий картина пресъздава две различни миграции
с участието и на българско население. Едната миграция е от Московската земя на запад до Померания и Бранденбург, а след това и
47
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обратно до р.Волга. Другата я свързвам с много по-ранното заселване на дедите ни от района на Пенджаб (Скандавия) край Каспийско море и река Волга. За работата ни е интересна изключително
по-късната от представените две миграции – тази от Московската
земя. Именно тя съвпада с миграцията на славянските народи от
областта на Киев, покрай Балтика и Померания до района на Бранденбург. А след това и обратно от Померания и о. Волин към старата Дулоба, преименувана във Волын или Волхиния и към Московската земя.48
Точно такъв е и маршрутът на Шамбат. Само дето будният Паисий не е знаел името му, което обаче не е попречило да опише
самата миграционна вълна. И с това той е изпреварил съвременните историци. Защото те не познават ни Шамбат, ни миграцията
на водените от него българи и славянски племена до Елба, а от там
и обратно – до Московската земя. Паисий се оказва единственият
засега автор, който е познавал отчасти историята на Шамбат.
Всичките тези събития, в които участват авари, франки, византийци и дузина славянски народи са организирани и доминирани
от българите. Именно българите са в техния център, като формират цели три ядра на активност. Веднъж в Джураш (Северното
Причерноморие) под ръководството на Кубрат, втори път със създаването на държавата Само-Дулоба на Шамбат и трети – в сърцето на Аварския каганат, начело с Алциок. Така разбираме причините за претенциите на българите-кутригури за аварския престол,
разбираме истината за мимолетната държава Само и сложната
плетеница от интереси, интриги, договорености и преки действия,
довели до отхвърляне на аварската власт и провъзгласяване независимостта на Стара Велика България.
Това е видимата страна на нещата, известна от историята. Склонен съм да допуснем съществуването на неизвестен план за овладяването на Аварския каганат, в който главно действащо лице са
българите. Защото Аварски каганат начело с български каган би
означавало българите-кутригури да изместят аварите от тяхната
48
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водеща роля в държавата. Да не забравяме, че цялата източна част
на каганата включва изконни български територии, обитавани
от българите-оногури на Кубрат. Да не забравяме и държавата на
Само, оградила плътно каганата от север и от запад. Какъв Аварски каганат би била повече такава държава? Не напомня ли подобен план за възникването на Стара Велика България на кан Ирник
на мястото на рухналата в пламъци Хунска империя след смъртта
на „Бича Божи” Атила? Споменът съвсем не е бил нито толкова
чужд, нито толкова далечен.
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Шамбат и зараждането на славянския свят
Дотук проследихме действията на Шамбат и историческата
съдба на държавата му Само-Дулоба. Явно, бурният живот на помалкия Кубратов брат е оставил дълбоки следи по страниците на
европейската история. По-важното е, че това не са единствено следите от бойните сражения и останалите след тях руини. Защото
столетия след тях и легендите за братята Кий, Щек и Хорив, и имената им откриваме под формата на етноними на редица появили
се след тях европейски народности: дулеби, чехи, хорутани, хървати и семби. По-интересен е въпросът за държавотворното дело
на братята Кубрат и Шамбат. Защото няма нищо по-естествено от
това, посятото семе на държавността в Дулоба-Само, носено от
Шамбат и Кубрат от Стара Велика България, да е избуяло и дало
богати плодове през следващите няколко века.
Безпристрастният читател и сам може да установи един особено интересен феномен. Държавата Само изчезва набързо, но поривът на народите и́ за свобода и независима държавност остава за
вечни времена. В югозападните и́ части веднага се появява новото
държавно формирование Карантания.49 Но не по-малко впечатляващ е този държавотворен феномен и върху останалата територия
на някогашната Дулоба. Забележително е как само след век-два
като по сигнал започват да никнат едно след друго Киевското княжество, Полско-Краковската държава, двете Моравии, княжество
Летува, държавите на сърби и хървати – все формирования, които
са плод на посятото от Кубрат и Шамбат семе на държавността.
И това е поредното събитие, в което българите начело с Кубрат
и Шамбат вземат активно участие – зараждането на славянската
държавност и формирането на т.нар. славянски свят в съвременните му форми и измерения.
След „хилядолетната” Римска империя, обединила земите и
народите на цяла Южна Европа и Средиземноморския свят, след
възникването на Франкската държава и обединението на Западна
и Централна Европа, мимолетната държава на Само дава живот
49
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на третия по ред глобален процес на интеграция на европейски
племена и народи, обхванал изостаналите дотогава източни части
на континента. Но по-важното в случая е, че освен като интеграционен, този процес се оказва и държавотворен. Така във всеки
един от изброените случаи той води до формирането на крупни
обществено-политически, етно-културни и езикови формирования на славянския свят. Навсякъде моделът е един и същ – внасянето в един слабоорганизиран човешки свят от разнородни, ниско
развити племена на външен за него държавотворен елемент, който
да играе ролята на катализатор за протичането на една химическа
реакция. Защото в своето социално развитие народите следват основните природни закони.
Така проникването на бегълците от победената и унищожена
Троя води сред латинските племена на Апенините до ускорени социални процеси, имащи за резултат възникването на най-могъщата робовладелска империя – Рим на цезарите и августите и на едно
общество, наричано латински свят. Появата на хуните в Европа и
издигането на Хунската империя на Атила в сърцето на континента
има за последица обединяването на германските и скандинавските
племена в един общ културен и езиков социум. Няма да сгрешим
ако кажем, че същата роля по отношение на източноевропейските
народи играе походът на Шамбат.
Обединени зад идеята да отхвърлят тежкото и унизително аварско робство, дръзнали да се надигнат срещу могъщия враг и да
пролеят кръвта си за своето добруване, вкусилите за пръв път сладостта от победата и свободата славянски племена само за две десетилетия израстват в развитието си като народи. И само въпрос
на време е те да поставят исканията си за суверенни и независими
самостоятелни държави. Няма да бъде справедливо, ако не видим
и не признаем заслугите за това на братята Кубрат и Шамбат. Защото в стремежа да отхвърлят собствената си зависимост от Аварския каганат и да възстановят независимостта и суверенитета на
Стара Велика България, те прибягват до помощта на съседните им
народи – на първо място славянски, но не само славянски. И за
целта ги организират и повеждат в освободителната за тях борба.
По този начин походът на Шамбат се превръща в оня необходим
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и задължителен фермент, допринесъл за народностното самоосъзнаването на източноевропейския човек и израстването му в гражданин. Той става залог за българската свобода. Но наред с това, той
поставя основите на свободата и на още дузина източноевропейски народи.
Така стигаме до истината за основите на съвременното държавно устройство на Централна и Източна Европа. Забележете само
издължената форма на доскорошната Чехословакия. Не съвпада
ли тя до голяма степен с голямото рамо на държавата Само? Да си
припомним историята на Великото Литовско княжество от ХV в.
или на Реч Посполита от ХVІ в., обединявали някога териториите
на Полша, Белорусия, Прибалтийските страни и голяма част от Западна Украйна, включително и Киев. Не напомнят ли те за сърцето
на някогашната Дулоба?
Украйна, Русия, Беларус, Полша, Словакия, Чехия, Словения,
Хърватска, Сърбия – ето го целият славянски свят днес. Освен общите етнически корени, общи се оказват и неговите исторически
корени на възникване. Общ е самият държавотворен процес, неговите движещи сили. Възникнали по една обща матрица, в една историческа епоха, една след друга, с тясно преплетени исторически
съдби от появата им до наши дни. Знаем, че едва след рухването на
„желязната завеса” Украйна, Белорусия и прибалтийските Литва,
Латвия и Естония получиха своя държавен суверенитет. Пак тогава чехи, моравци и словаки демонстрираха най-цивилизования
развод, който историята познава. Само Сърбия, глезената рожба
на великите сили, остана чужда на общия демократичен процес,
обхванал Европа. Трябваше да се пролеят реки от кръв, да станем
свидетели на „най-мръсната война”, за да бъде запълнена географската карта на континента с имената на независимите Словения,
Хърватска, Босна и Херцеговина, Македония и Черна гора. В основата на този държавотворен процес е делото на българските владетели – братята Кубрат и Шамбат. Тази историческа истина трябва
да я знаем като българи, защото тя е част от собствената ни история. Трябва да я знаят и всички останали историци, занимаващи
се с развитието на славянския свят и на общоевропейския исторически процес.
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Заслужено, макар и позакъсняло признание, но ценно като
единственото засега, ни е оставил Юрий Венелин. Според този
най-изтъкнат историк-славист „Историята на бохемите, моравци
и дори на немците започва от Samo.” 50
Но изследването ни показва и още нещо. На учените, занимаващи се с историята на Европа трябва да е ясно, че без познаването на истинската българска история и отчитането на българското
присъствие в европейския исторически процес, техните усилия
ще бъдат с непълен успех. Големи части от европейската история
и култура ще останат дълбоко затъмнени и запълвани с лъжливи
басни, вместо с научни истини. Би било невъзможно изясняването
на редица известни, но необяснени и останали разпокъсани исторически факти. И най-важното – възникването на единния исторически процес на значителна част от територията на европейския
континент. Например, същността на събитията, разиграли се през
първата половина на VІІ в. в Източна, Югоизточна и Централна
Европа с участието на Аварския каганат, Византия и Франкското
кралство, но с двигател българите на Кубрат, на Шамбат-Само и
българите-кутригури на Алциок.
„Ферментум булгарикум” – така някои нарекоха този своеобразен феномен на културно, държавотворно и цивилизационно влияние на дедите ни по света. И независимо, че той има най-голямо
значение за съдбата на местните народи, същевременно е част и
от нашата история. Живо свидетелство в това отношение представлява централният герой на нашето изследване – Шамбат. За някои народи той е легендарен родоначалник, за други – цивилизатор, завоевател, могъщ противник или надежден съюзник. За нас
Шамбат е по-малкият брат на кан Кубрат и чичо на Аспарух. Във
всички случаи обаче, животът и действията му са свързани с едни
от най-бурните години от историята на Европа и на неизвестната
ни българска история. Светът дължи на този велик българин да го
познава, да го признава и да му отдаде заслужена почит!
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Шамбат от волжките летописи и
Безмер от „Именника”
Както споменахме, българската историография не познава
Шамбат. Не го познава и европейската. Той ни е известен предимно от летописите на волжките българи. За разлика от него, името
на Безмер знаем от „Именника на българските канове”, където е
поставен непосредствено след Кубрат и преди Исперих. „Безмеръ.
Три години. Родът му бе Дуло. А годината на този – шегорвечемъ”,
гласи лаконичният текст.
От тук научаваме следните няколко свидетелства за живота на
Безмер. Първо, че канасубиги Кубрат е бил заменен на престола
от владетел с името Безмер. Второ, че той е управлявал само три
години. Трето, че е бил от рода Дуло, подобно на Кубрат. И четвърто, че възшествието му е било в годината шегор, т.е. годината вол,
през месец вечем – пети по българския циклов календар.
В други източници това име не се споменава и в този смисъл ние
не знаем нищо повече от току-що казаното. Оттук започват опитите за идентификация и трябва да признаем, че понастоящем сред
историците ни широко се е наложило мнението, че след като става
дума за наследника на Кубрат, то не би могъл да е никой друг, освен
неговият първороден син Батбаян. Още повече, че той е единственият от братята, останал в земите на Стара Велика България. Тази
идентификация е приета още от Васил Златарски и Петър Мутафчиев, подкрепена е в наши дни от Иван Венедиков, Васил Гюзелев,
Моско Москов, като последният смята, че тя не подлежи на съмнение. В същото време Ал. Бурмов, М. Артамонов и Й. Маркварт
не са така категорични в тази преценка и издигат различни свои
хипотези.51 За Петър Добрев това разминаване в имената на Батбаян и Безмер си остава и досега необяснимо и без да крие почудата
си, той отбелязва: „... едва ли можем да се съмняваме, че ако той
се казваше Баян, щеше да бъде наречен така и в царския Именник
подобно на това, както Тервел си е влязъл като Тервел.” 52
51
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Москов, М. Именник на българските ханове. С., 1998, 24-25.
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Оригинално мнение по въпроса относно идентификацията на
Безмер изказва Даниел Стойчев-Хърст. На първо място той отбелязва, че никъде в изворите първородният Кубратов син Батбаян
не е представен като господар (кириос) на Велика България, нещо
което те подчертават по отношение на Кубрат. От друга страна,
всичките пет братя са представени като равнопоставени помежду си владетели (архонти) на определени части от народа, които
действат напълно самостоятелно. От никъде не се разбира, че някой от по-малките братя някога е бил подвластен на Батбаян. Затова и наскоро след смъртта на Кубрат те напускат бащината родина
и се разселват на различни места, с изключение на Батбаян. Той
наистина остава на територията на Велика България, но само три
години след поемане на управлението и́ остава сам и става лесна
плячка за хазарите. С това идва краят на обединената Кубратова
държава. И това дава основания на Д. Стойчев-Хърст, да заключи:
„При подобно зависимо положение не е логично първородният
син на Кубрат (Баян) да се оприличава с Безмер и да се поставя
в Именника начело на България. Самият документ е дело на дунавските българи и сам по себе си отхвърля възприетото схващане. Аспарух унаследява властта си не от своя брат, който също е
съвладетел, а от Безмер”
Накрая авторът изказва и мнението, че името Безмер не е било
собствено име на владетеля, който и да бил той, а календарното
му прозвище, получено от съставките БЕЗ и МЕР. Първата представлява гръцкия или латинския еквивалент на възшествената година ШЕГОР, т.е. ВОЛ, изводими от гръцкото БИЗОН и латинското БОС, БУС – ВОЛ. Подобен пример е името на друг български
владетел – Буза, Бузам или База. Втората част в името на Безмер
представлява известната титла МЕР или МИР.53 В този смисъл ние
не знаем кой стои зад прозвището Безмер и това не изключва възможността зад него да е именно Шамбат.
Хипотезата на Д. Стойчев-Хърст привлича вниманието поради
това, че тя има за централна фигура интересуващия ни Шамбат.
53

Стойчев-Хърст, Д. Три хипотези за историята на земите северно и
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Разбира се, посочените аргументи са твърде общи и може би нямат
доказателствена стойност. Това обаче в никакъв случай не опровергава хипотезата, а предполага тя да стане обект на по-задълбочени проучвания. Затова за нас е важно да потърсим съществуват
ли и някои други аргументи в нейна подкрепа. А след като знаем,
че изворите не предлагат нищо повече, единствената възможност
е да насочим вниманието си към разгледаните вече исторически
факти и да търсим сред тях нови, неизказани досега аргументи.
Като начало нека тръгнем от времето на управление на Безмер.
Подобно хронологично уточняване е нужно за работата ни, за да
потърсим и други събития от същото време и така да разширим
кръгозора на изследването. Надежден ориентир в това отношение
е годината на смъртта на Кубрат, поради широката му популярност. Нека се опитаме да потърсим около нея и други някои интересуващи ни събития и години.
Като начало да уточним, че в работата си навсякъде ще се придържаме към датирането на О. Прицак, според когото Кубрат е починал през 665 г.54 Облягайки се на „Именника”, М. Москов достига до същата година и това датиране е прието от редица историци.
То се оспорва от П. Добрев, според когото Кубрат е починал през
677 г. Опитах се да внеса яснота в тази широко тиражирана, но
грешна теза. Упоритостта, с която тя се налага, ме кара да я разглеждам като поредната провокация срещу българската история.
Тук няма да и́ обръщаме повече внимание. На интересуващите се
ще препоръчам да се запознаят с мнението ми по въпроса в книгата „Авитохол и Ирник. Начало на българската държавност”, за
да не допускат и те досадни грешки като автора на коментираната
хипотеза, с твърдението, че Кубрат е починал през 665 г., а наследилият го Шамбат е управлявал от 677 до 680 г.
Важен ориентир за годината на смъртта на Кубрат ни предоставят хронистите Теофан Изповедник, патриарх Никифор и Анастасий Библиотекар, според които Кубрат е починал при упра-
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влението на император Константин, който управлявал на Запад.55
Това определя, че става дума за император Констанц ІІ (641-668),
управлявал от Италия империята през последните пет години на
царуването си.
От значение са и наложилите се мнения, че Кубер е заселил Македония около 670-675 г., след като е прекарал известно време в
Панония, а Алцек е достигнал областта на Равена в Италия около
663 - 668 г.56 И още нещо: да припомним, че краят на управлението
на Кубрат се пада в годината шегор, т.е. вол. А такава е 665 г.
Ако потърсим времето на управление на самия Безмер, като
знаем, че общата му продължителност е била 3 години, спокойно можем да кажем, че то е заемало 665 - 668. Но през 668 г. е не
само краят на неговото управление, но и нашествието на хазарите
и краят на Стара Велика България. От тази паметна 668 г. тя се превръща в хазарски васал. Затова следващите години до идването на
Аспарух отсам Дунав не са включени в Именника. Обобщавайки,
можем да кажем, че управлението на Безмер се оказва съдбовно
за българската държава. Народът и́ се разделя на пет части, които
се откъсват една от друга и се разселват на различни места. Възникналата гражданска война обезсилва и обезлюдява държавата
до такава степен, че тя не може да устои на чуждото нашествие и
загубва своята независимост.
Това е, което знаем от официалната историография за оказалото се фатално управление на Безмер. Както се уверихме, данните
от изворите са повече от оскъдни. Днес обаче, с обнародването на
сборника летописи „Джагфар тарихи”, научаваме доста подробности за разигралите се събития. Затова нека проследим последните Кубратови години, както са ги описали волжките ни братя.
Според летописа на Гази Барадж великият кан Кубрат починал
в 660 г. Той бил наследен от Батбаян като негов първороден син,
55
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но управлението му било спокойно само през първите три години.
След това започнала междуособица, водеща роля в която играли
чичо му Шамбат и по-малкият му брат Исперих. След 663 г. техните войски задълго блокирали Батбаян в Крим. Пет години го
обсаждали те и възползвайки се от това, Шамбат се самопровъзгласил за хакан. Накрая те били нападнати в гръб от нахлулите
хазари, претърпели поражение и били принудени да търсят спасение, укривайки се в Киев. Батбаян не се възползвал от изгодната
за него ситуация и не тръгнал да преследва метежниците. Верен на
бащиния завет, той не посегнал срещу родната кръв и не позволил
избиването на отстъпващите войски. Напротив, той повел армията си срещу неканените гости. Съюзил се с българите-бурджани
от Дагестан и със съседните анти. Така обединени, те се изправили
пред 150 000 войска на хазарския хакан Калга. Сражението било
грандиозно, а загубите – огромни и от двете страни: 50000 хазари и 40000 българи, бурджани и анти оставили костите си на бойното поле. Загинал и самият Калга. Новият хазарски хакан Кабан
предложил мир при почетни условия – Батбаян и Хумик запазвали
властта над управляваните от тях територии при широка автономия и приемали титлата балтавар, като се отказвали от титлата кан
или хакан. Задължавали се да плащат годишен данък, а при необходимост да предоставят и войски, наред с това отстъпвали земите
между Дон и Урал.
Хумик веднага приел условията и се оттеглил към родния Бурджан, но Батбаян не бързал с решението си, което искал спокойно
да обмисли. В това време обаче той научил, че непокорните му родственици са напуснали Киев и завладели Крим. Това съобщение
принудило сговорчивия Батбаян да не се двоуми повече и той приел хазарското предложение. След като сключили споразумението,
двете войски – на Кабан и Батбаян се отправили към Крим, а метежниците излезли насреща им. Сражението станало край Харков
и за втори път Шамбат и Исперих били разбити и трябвало да се
спасяват зад дебелите зидове на Киев. Хазарите опитали да го превземат от движение, но не успели и били принудени да се спасяват
чрез бягство. Тогава хаканът Кабан оставил на Батбаян грижата за
земите му и се оттеглил.
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Миролюбивият Батбаян и този път простил своеволията на
чичо си и брат си, като в знак на добра воля им предложил вместо да воюват, да си поделят цялата Кара-Булгарска територия. Той
взел земите източно от Днепър, а пък те – на запад, между Днепър
и Днестър. Шамбат се завърнал в Киев и две години по-късно починал там. Тогава Исперих, останал без подкрепата на чичо си, се
преместил на запад, в Кашан (Молдова). Тук той останал с народа
си няколко години, но честите аварски нападения го принудили
да търси друго, по-спокойно място. Той отново повел народа си на
път – прекосили Дунав и уседнали на Балканите, където създали
своята нова държава. Тя била наречена Бурджан, по името на родния Бурджан в Прикавказието.57
Така летописът на Гази Барадж разкрива една правдоподобна
версия за падането на Стара Велика България – вътрешните междуособици, последвали Кубратовата смърт. Макар и не в прав
текст, идеята за вътрешните размирици прозира в самия Кубратов
завет към петте му сина, да бъдат единни и да не се делят помежду
си. Според патриарх Никифор „той (Кубрат – б.а.) оставил петима
сина и им завещал по никакъв начин да не разделят обиталищата
си, за да могат с благоразположение един към друг да запазят това,
що е под тяхна власт”.58 Теофан Изповедник е записал: „Той (Кубрат – б.а.) оставил петима сина и им завещал по никакъв начин
да не се отделят един от друг и да живеят заедно, за да владеят те
навсякъде и да не робуват на друг род”.59 Почти същото научаваме
и от Хронографията на Анастасий Библиотекар: да бъдат единни,
за да „бъдат господари навсякъде и сами няма да робуват на никой
друг народ”.
Тези Кубратови думи още веднъж показват за държавник от какъв ранг и с каква рутина става дума. Вероятното той е съзирал
надвисналата опасност от разкол между синовете си. И бързата им
раздяла наскоро след бащината смърт свидетелства точно за това.
Явно с напредването на възрастта силата на централизираната
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власт е отпадала, подобно силата в старческото тяло и това е захранило претенциите към самостоятелна власт на петимата сина.
Навярно това е съзрял великият кан, за да прибегне до завещанието си към тях.
Може би това обяснява невярното на пръв поглед твърдение в
летописа на Гази Барадж, че Кубрат е починал в 660 г. и че Батбаян
е управлявал необезпокояван от братята си едва 3 г. Последвала
гражданската война, в която противниковите лагери били водени
от законния престолонаследник Батбаян и съюзилите се Шамбат и
Исперих.
Съпоставяйки тези данни с известното ни от историята, можем
да допуснем, че управлението на Батбаян е започнало приживе на
Кубрат, т.е. че Батбаян е поел властта от баща си през 660 г., а с
това и титлата „бат”. Той обаче не се оказал достатъчно силен, за да
я удържи и това засилило центробежните сили и сепаратистките
настроения. Така само след три години припламнали първите открити огънчета на гражданската война. По това време канасубиги
Кубрат е бил все още жив и е станал свидетел на надигналата се
разруха над създадената с толкова търпение и усилия обединена
българска държава. Вероятно това е ускорило кончината му през
665 г. По това време Батбаян е блокиран в Крим и това е помогнало
на Шамбат да се провъзгласи за владетел на цялата държава, приемайки също титлата „бат”. Възникналите бойни действия между
двата лагера явно са довели останалите братя до решението им да
напуснат бащината родина. Това е станало преди 668 г., когато хазарите нахлуват и поставят края на управлението на Безмер. Не е
безинтересно обстоятелството, че те се явяват съюзници на Батбаян. Това свидетелства, че краят на Голяма България настъпва не с
неговото подчинение на хазарите, а с разгрома на силите на Шамбат и Исперих.
Същественото, което научаваме благодарение на летописа на
Гази Барадж е обстоятелството, че в разигралите се в Кубратова
България събития, наред с добре известния от изворите Батбаян
се появява и второ главно действащо лице. Нещо повече, Шамбат е поставен начело на българската държава точно в годините
след Кубратовата смърт. Удостоен е с титлата „бат” – свидетелство,

65

че по това време той е бил старши съвладетел. Но най-важното е
може би, че нашествието на хазарите и според приетото датиране
в историографията, и според летописа на Гази Барадж, е определено за едно и също време – 668 г. Това дава нужната надеждност
на данните от летописа, оказали се зад привидното разминаване
синхронизирани с официалните. С други думи, краят на управлението на самопровъзгласилия се Шамбат, според летописа на
Гази Барадж, съвпада по време с края на царуването на Безмер от
„Именника” и тези две събития са пряко свързани и бележат края
на Стара Велика България в злощастната 668 г. Разбира се, важна е
идентификацията на Безмер от „Именника” с Шамбат от летописа,
каквато е и хипотезата на Д. Стойчев-Хърст.
Надявам се, че разяснението, което ни предлага сборникът
волжко-български летописи е спечелило нови привърженици
на хипотезата относно идентичността на Безмер и Шамбат. Все
пак пред нас възниква въпросът: защо популярният пред света
Шамбат-Само е записан в „Именника” с никому неизвестното име
Безмер?
На първо място, веднага следва да съобразим, че става дума за
календарно прозвище, както отбелязва това и Д. Стойчев-Хърст. А
вписването на един владетел с календарното му прозвище в списъка на българските царе е убедително свидетелство за неговия
статут на старши съвладетел-самодържец и изключва всякакви
евентуални съмнения и недоразумения. Не по-малък интерес обаче представлява лингвистичният анализ на името Безмер. В Кавказ, сред осетинците – потомци на някогашните алани, името Весмер произлиза от „фесмер” и означава „могъщ човек”, „герой над
героите”. Още по-категорично е значението му в келтските езици,
където изразът „без мер” означава „властелин на света” 60
Без излишно да се задълбочаваме в лингвистичните изследвания на Петър Добрев върху имената на българските владетели,
достатъчно е в случая да кажем, че той открива дълбоки паралели във всички случаи между българската, кавказката и келтската
именни системи, както и това, че с помощта на кавказките и келт60
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ските езици открива смисловото съдържание на името на нашите
канове. Това ни дава увереността, че значението на името Безмер
в тези езици едва ли е нещо случайно. Но ако е наистина така,
възниква въпросът: кой от двамата коментирани владетели е поподходящ за това име? Изобщо, възможно ли е отстъпчивият и миролюбив Батбаян, допуснал разкола в собствения си двор и приел
статута на хазарски васал, да бъде наречен „герой над героите” и
„господар на света”? Или е по-подходящо за създателя на държавата Само-Дулоба, прославил се с многобройните си победи над
авари и франки, а както изглежда, и наложил властта си със сила
над многобройните наследници на великия Кубрат? Не свидетелства ли пак за същото и другото му прозвище – Кий, в смисъла на
„отделил се”, „отцепил се”, т.е. на човек независим и самостоятелен,
както го е нарекъл народът. Прозвище, което ако е достоверно, би
могло да му приляга не по времето на Кубрат, както отбелязват летописите, а едва след неговата смърт.
Струва ми се, че този аргумент е твърде показателен и не е за
пренебрегване, когато търсим отговора на въпроса кой е Безмер.
Защото за никой друг, освен за Шамбат, не е толкова достоверно,
че е бил герой над героите и властелин на света!
Накрая, искам да предложа на вниманието на читателите един
макар косвен и дискусионен аргумент в подкрепа на хипотезата на Д. Стойчев-Хърст. Става дума за известното „Сказание за
пророка Исая” – т.нар. „Български анонимен апокриф” от 11 в.
В краткия текст, посветен на Испор-цар, той е представен по начин
повече от странен, като „детище, носено в кошница 3 г., на което се
даде името Испор-цар”.61
Един от малцината, обърнали внимание и придали някакво
значение на този текст – Йордан Вълчев – смята, че посочените 3 г.
са свързани с трите предхождащи Исперих години управление на
Безмер. Изразът „детище, гледано в кошница” и до днес не е намерил своя тълкувател. Ясно е, че под „детище” трябва да разбираме
младия Исперих преди възшествието му. Защо обаче лаконичният
61
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текст набляга на обстоятелството, че е било „гледано в кошница”,
не знаем.
Обвързването на епизода с управлението на Безмер ни дава основание да търсим преносния смисъл в израза за кошницата, отнесен към управлението на Безмер. Досега ни е липсвала основата, на която бихме могли да тълкуваме пророчеството на Исая, но
летописът на Гази Барадж ни я предоставя. Изхождайки от текста,
бихме казали, че трите години управление на Шамбат над Кубратовата държава наистина е изиграло ролята на спасителна кошница за Исперих. Без делото на чичо си, Испор-цар едва ли би възшествал някога като старши съвладетел. Още по-малко вероятно
би било той да създаде своя самостоятелна държава, подобно на
неуморимия си и амбициозен чичо. Да не говорим, че по времето, когато са били писани и „Именникът”, и апокрифът, историята
вече е била отдала заслуженото на създателя на Дунавска България. Безмер също не е бил забравен, но ролята му за краха на Стара
Велика България е правела летописците по-резервирани към него.
„Именникът” го споменава съвсем лаконично. Защо тогава апокрифът да не представи управлението му по описания символичен начин? Едва ли днес някой може със сигурност да каже какво
е имал предвид неговият автор, говорейки за детището, носено в
кошница? Предположението ми обаче не е лишено от основания.
Затова го споменавам като пореден аргумент, подкрепящ хипотезата за идентичността на Шамбат и Безмер.
Свидетелствата, представени по-горе и особено казаното по
въпроса в „Джагфар тарихи” са надеждна основа за хипотезата на
Д. Стойчев-Хърст. В заключението си авторът е категоричен: „...
Само, Шамбат и Безмер са поименни обръщения към една и съща
историческа личност. Несъмнено Само е франкският еквивалент
на Шамо (Шамбат). Това е действителното име на Кубратовия брат.
Безмер е неговото възшествено, календарно прозвище;” 62 Така към
многобройните образи на Шамбат – брат на Кубрат, франкски търговец Само, основал собствена държава, към славянския патрон
и родоначалник на поляните – Кий, допълваме и образа на почти
непознатия българския кан Безмер!
62
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Ей, Семо, Семо! Български царю!
Коментирайки разказа на Йордан Вълчев за „Тильо татко”, който големият български родолюбец научил от неграмотната си баба
на село, П. Добрев с неприкрит сарказъм му посвещава цяла глава
в книгата си „Мисли пред храма на вековете”.63 Няма да обсъждаме
авторовия похват, свел научните аргументи до сцената на пиянска
препирня и облог – бутилка коняк. Няма да се връщаме на позициите му, добре известни от друга негова книга-откровение – „Сказание за Атиловите хуни” (1997). Няма дори да коментирам добросъвестността на покойния Йордан Вълчев. Само ще отбележа, че
народната памет не веднъж и два пъти ни е изумявала със своята
дълбочина и дълготрайност. И ще попитам, защо след като немци
и скандинавци имат своя Етцел или Атли, т.е. Атила, то ние, българите, преки участници в тези драматични събития, да си нямаме
своя „Тильо татко”? Какво да кажем за кановете Телец и Телерик, и
тях ли ги нямаме или да ги изхвърлим от историята? Още повече
като имаме предвид многобройните песни и предания, посветени
на цар Иван Шишман, Крали Марко и поне на дузина български
воеводи-закрилници. А на академичните ни всезнайковци-нихилисти бихме препоръчали да се запознаят с изследванията върху
българския фолклор и народната памет на безспорния Иван Венедиков.
Обсъждайки въпроса за живата народна памет в българския
фолклор, ще се спра на една слабо позната българска народна песен,
завещана ни от титана на българското възраждане Г.С.Раковски.
Тази оригинална песен не е посветена на нито едно от споменатите
имена, а на българския цар със странното име „Семо”. Именно с
това тя буди любопитството ни. А ето и самата народна песен:
Син мами си дума: стани, мале, стани
рано, извади ми войскарска примена!
Да се применя, наредя и обуръжа,
белонога коня въседна, да прискоча,
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да посрещна, мале моя, мегкушави гърци!
Ей, Семо! Семо! Български царю!
Българи славяни! Моравци, кучани и тучяни!
Хубаво се применете, юнашки обуръжете,
рядом се рядете! Сулици подигнете!
Сема да посрещнем, здравица да викниме!
Здравица, Семо! Здравица, български юначе!
Ей, Семо! Семо! Български царю!
Здравица, юнаци! Здравица, българи!
Кой е юнак на юнака с мене да върви!
Гърди си да туриме, Цариград да земиме!
Отмени златни, венци и кошули бели.
Говори се изговори, Едрине се подаде!
Ей, Семо! Семо! Бъргарски царю!
Костадин града наближиха, рядом вървяха,
Семо махна, стрели фръкнаха, гърци паднаха!
Кучяни! Тучяни! Що стоите гледате, сулици гответе!
Ама вие, моравци! От заде с тежки сопаци,
гърци си кладете, като жетварски снопи!
Ей Семо! Семо! Български царю!
Трещи! Плющи! Боян напред върви,
клин си върти, път прави, Златна врата гледа!
Семо гърци троши, над глава му орле фърчи!
Та уплаши мегкушави гърци, тии назад бягат!
Ей, Семо! Семо! Български царю!
Цариградски стени гръцки скриват,
злато, сребро фърлят и гъркини дават!
Земайте юнаци! Злато, сребро и златно обуръжие!
Извийте венци и съшийте кошули!
У дома да дойдеме, с песен да ни срещнат!
Ей, Семо! Семо! Български царю!
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Тежко имане дигнахме и песен пеяхме:
„Връщайте се юнаци българи в България!
Гърци уплашихме, имот им зехме!
Срещайте ни девици! Сему венец уплетете!
Пътища постелете и с песен венец подайте!”
Ей, Семо! Семо! Български царю!64
И така, кой е българският цар Семо? Чии подвизи възпява посочената народна песен? Каква историческа истина отразява тя?
Обсъждайки песента, Раковски стига до извода, че цар Семо не
би могъл да е друг, освен прославеният български цар Симеон І Велики. На първо място, към него ориентира името, доколкото сред
известните ни български владетели от Първото и Второто български царства няма друг с по-подходящо име от неговото. Още покатегорично звучи отговорът, вглеждайки се в текста на песента.
Както става ясно, тази песен е посветена на оня български цар,
който водил победоносни войни срещу „гърците”, т.е. с Византия,
който превзел Едрине (Одрин) и обсадил Костадин (Константинопол). Гърците обаче се укрили зад дебелите зидове на столицата
си и силно изплашени, заплатили богат откуп, за да бъдат пощадени. Победоносоните български войски тръгнали да се завръщат в
България, като пътят им бил застлан с цветя, а населението излязло да ги посреща с девичи песни и венци.
Тази картина като че ли решава напълно въпроса за българския цар Семо. От историята е известно, че след Ирник само Крум
Страшни и Симеон Велики са българските царе, обсаждали с войските си Константинопол. Тогава бива ли да се чудим повече, кой
е българският цар Семо? Напълно логично и естествено е да приемем, че Семо е Симеон І. И все пак има нещо на пръв поглед дребно, което буди недоумение. Възможно ли е един могъщ и властен
император, какъвто несъмнено е бил цар Симеон, да е предизвиквал такава любов и умиление у обикновения българин, за да го
увековечи той в песните си с умилителното име Семо? И допусти64

Раковски, Г.С. Някои речи о Асеню Первому, великому царю и сину му
Асеню Второму. – В: Раковски, Г.С. Съчинения. С., 1984, Т.3, 75-76.

71

мо ли е подобно възпяване за обсадата на Константинопол, когато
се знае, че точно при нея Симеон умира?
Безспорно образът на могъщия завоевател и строг държавник е
предизвиквал уважение, респект и ако щете, преклонение. Ако към
това допълним и авторитета, с който са се ползвали по това време
книжовниците, какъвто е бил Симеон Велики, следва да признаем,
че всичките тия чувства само биха увеличили дистанцията между
поставения от Господа потомствен самодържец и обикновения човек. Симеон не е човек от народа, не е народен трибун или народен
водач-защитник, за да бъде наричан с умалителното и умилително име „Семо”. Още повече, ако песента е била съставена от очевидец на събитията, както допуска Раковски. И защо да е Семо, а
не Симо? Така би било по-достоверно и по-близко до българската
именна система. Има обаче и друго. Изобщо, допустимо ли е един
православен владетел да приеме да бъде възпяван толкова безцеремонно, предвид общоприетите християнски добродетели и норми на поведение? Да не забравяме отношението, което е будел у
народа горделивият цар Колад, задължил го да възпее раждането
на първородния му син Болг. Да не забравяме и начина, по който
християнският догматизъм е съумял да изличи спомена за имената и на славолюбивия Колад, и на неговия син, подменяйки оригиналния текст от: „Болг се роди Коладе” в „Бог се роди, Коледо”. И
това е същият цар Болг, чието име носим като народ. Тъкмо затова
си струва да се занимаем отново с въпроса: кой е българският цар
Семо от народната песен, записана от Раковски.
Основа за нова насока за изследване виждам в изброените народи, участвали в състава на войската на българския владетел. Това
са, както се вижда от втория куплет на песента, „българи славяни”,
„моравци”, „кучяни” и „тучяни”.
В така представения текст прави впечатление разделянето на
участващите в сражението народи в състава на българската войска. На първо място са записани българите-славяни, а отделно, в
ново изречение са изброени моравци, тучяни и кучяни. Случайно
ли е това разделяне и кои по-точно са споменатите народи?
Отговора на първия въпрос съзираме в четвърти куплет, където срещаме за втори път имената на моравци, кучяни и тучяни,
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само че вече по време на битката. Интересното е как са представени те в сражението. Моравците са описани като въоръжени с
„тежки сопаци” – бойни криваци, с които догонвали панически
бягащите противници и ги доубивали. На свой ред кучяни и тучяни били въоръжени със сулици – къси копия за хвърляне, маждраци. Българите в този куплет не се споменават, но това може би
са, както допуска и Раковски, конниците, въоръжени с лъкове и
стрели, препасани с мечове или саби за ръкопашен бой. Картината
в това отношение е правдоподобна. Известно е, че според военната традиция, всеки народ в състава на макроармията е ползвал за
въоръжение бойни средства, специфични за собствените му обичаи. Кои всъщност са тези кучяни и тучяни?
По мнението на Раковски става дума за черногорски народности. Това може и да е вярно, имайки предвид, че сред пъстрата етническа палитра на черногорската народност се среща племето кучи, т.е. кучяни, както е записано в песента. Ако отговорът
е утвърдителен, то веднага следва новият въпрос: това ли е била
в действителност основната сила на Симеоновите войски? Две
от посочените общо четири народности принадлежат към малобройните черногорци, а третата – моравците – са жителите на една
също незначителна по територията си област от Симеоновата империя. Къде са тук останалите далеч по-многобройни и значителни народности? Къде са войските от Мизия, Тракия, Македония,
Карвунската земя и оттатък Дунава – Влашко, Прикарпатието и
Приднестровието? Всичките ли те са все „българи славяни” и защо
тогава е изричното споменаване на незначителните като численост
и военна сила моравци, кучяни и тучяни? Възможно ли е Раковски
да е допуснал някаква грешка и изброените в песента народности
да са някои съвсем други, които само външно да съответстват на
известните му от негово време народности в старите български
земи? Търсейки отговорите на тези въпроси, нека да видим възможно ли е друго тълкувание на събитията, възпети в песента и
на участниците в тях, включително и на главния герой цар Семо.
Този път ще тръгнем от съвсем друга изходна точка – от мястото, където е била открита песента. Според бележката, оставена
от Раковски, тази песен е била притежание на поп Василий от с.
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Долу-кйою, близо до гр. Исмаил, в Бесарабия. Тук става дума за
територия, принадлежала към българската държава по-продължително време от съществуването на самата Аспарухова държава, доколкото преди това се е намирала на територията на Стара
Велика България. Ако допуснем, че самата песен е била съставена
по тия земи, това предполага, че тя би могла да отразява събития
от живота на тази по-стара отвъддунавска България, т.е. далече
преди времето на цар Симеон. Ако към това допълним и името
на селото, нещата стават още по-интригуващи. Защото Долу-кьою
би могло да се прочете като Долно село, подобно на много други
селища, включващи в наименованието си определението „горен”
или „долен” и от турското кьой – село. Ние обаче съвсем не можем
да бъдем сигурни в подобно тълкуване. От една страна то означава първата част от името да е на български език, а втората – на
турски. Освен това подобен тип имена не налага нуждата от тире
между двете им части. Това тире, ако не е поставено по погрешка, придава съвсем друго значение на името, свързвайки двете му
части в някакво смислово единство. Затова нека погледнем по друг
начин на посоченото име. Тогава няма да е трудно да се досетим,
че зад Долу би могло да се крие Дулу или Дуло – името на българската канска династия на Аспарух, Кубрат и Ирник. Втората част
пък – кьою – също не е задължително да извеждаме от турското
кьой (село). С известно приближение тя ни напомня прозвището
Кий („откъснат”, „отцепен”) на Шамбат – братът на кан Кубрат. Да
не забравяме и казаното за него в летопис на Гази Барадж, според
който Шамбат е основал за кратко време своя собствена държава, известна под родовото име Дулоба. Колкото до самия Шамбат,
ние го идентифицирахме със Само – основателят на едноименната
държава Само, идентична със споменатата Дулоба.
Така, тръгвайки от името на с. Долу-кйою, където е служил отец
Василий – първоизточникът на песента, стигаме до съвсем друго
решение относно нейната историческа същност. Дали и доколко
е правдоподобна тази работна хипотеза, не разполагаме с еднозначен отговор. Свидетелство за достоверността на допускането си
откриваме в наименованието на сембите-пруси, което според мнението на Ф. Нурутдинов те имат по името на Шамбат-Семо. И за-
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бележете, уж той е Само, а те са семби, а не самби, откъдето излиза,
че някъде Само са наричали Семо. Или тази промяна е станала с
времето. По-важното е, че дори и лишени от достоверност, те се
оказват ценна основа за възникването на самата хипотеза. Затова
нека потърсим друг подход за решаването на проблема. Възможен
ли е друг прочит на песента, в съгласие с току-що издигнатата хипотеза:
1. Да започнем с името на главния герой. Само и Семо – разликата е точно толкова, колкото е и разликата между Семо и Симо,
но затова пък значително по-малка от тази между Семо и Симеон.
Поради това смятаме, че възпетият български цар Семо се намира
по-близо до неизвестния Само, отколкото до широко известния
Симеон Велики.
2. Да се обърнем сега към въпроса за участващите в бойните
действия споменати народи. Безспорно, в Стара Велика България
основно или доминиращо положение са заемали българите. Затова няма нищо по-естествено от появата на името им като главни
действащи лица в дружините на Семо. Ако разлистим известната
Арменска география от VІІ в. „Ашхарацуйц” на Ананий Ширакатци и потърсим българското присъствие в нея, ще установим,
че то е засвидетелствано в лицето на четири отделни големи етнически групи на територията на Прикавказието и северното Черноморско крайбрежие. Едната от тези групи е записана под името „кучи-булгар”. Следователно едната от посочените в песента
народности в състава на войските на цар Семо има аналог сред
етническия състав на Кубратовата държава и по мнението на П.
Добрев това са българите от Приднепровието (Кочо е българското
наименование на р. Днепър).65
По подобен начин стои въпросът и с втората народност, спомената в песента – т.нар. „тучяни”. Отново в Арменската география,
съвременник на отразените събития, срещаме името на народа дучи-булгар, тъй както го е разчел Д.М.Ланг.66 Дучи като тучи и като
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тучяните от песента. И така, две от споменатите в песента народности, смятани от Раковски за черногорски, носят същите имена
като две от големите български етнически общности в Кубратова
България. Разликата е единствено в това, че вместо малобройните
черногорци тези два народа са част от многобройния и силен български народ. А представата за българската численост добиваме
от старовремските хроники. Така например, говорейки за силата и
многочислеността на Кубратовите българи, хазарският каган Йосиф (Х в.) свидетелства: „...тъй многочислен като пясъка в морето”,
а стар руски ръкопис ги определя като „безбройни”.67
Третата спомената народност в песента са носещите тежки сопаци моравци. За кои моравци по-точно става дума? За обитателите на Южна Морава, които има предвид Раковски или за съседите
на чехи и словаци от поречието на Северна Морава. Отговорът е
лишен от яснота. Да не забравяме, че този въпрос звучи актуално и
в редица други моменти от историята и за мнозина е източник и до
днес за противоречиви и неточни тълкувания. Колкото до северните моравци, трябва да отбележим, че те едва ли са по-малобройни от южните си съименници, подобно на кучи и дучи булгарите,
в сравнение с едноименните черногорци. Истината е, че отговорът
на въпроса – кои моравци възпява песента – си остава неясен и
изцяло зависим от отразените в нея събития. Защото южното Поморавие някога е влизало в Симеоновата държава, докато северното не само е влизало в държавата на Само, но е съставяло нейната
централна част.
3. Накрая да разгледаме като ориентир и второто собствено име
на български военачалник, представен в песента: „Боян напред
върви, клин си върти, път прави”. Отново сме изправени пред въпроса: кой е Боян? По мнението на Раковски, става дума за един
от четиримата сина на Симеон, известен като Баян – наместник в
най-западните части на България с център гр. Мордуш, в близост
до Адриатическо море. Издигнатата от нас хипотеза обаче предлага друг един Боян, далеч по-известен за историята ни – първород67
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ният син на Кубрат, който по времето на похода на чичо си Шамбат
би следвало да е достатъчно зрял, за да участва като военачалник
в кампанията му.
Интересно е да коментираме и названието „сулици”, ползвано
за обозначаването на късите бойни копия, използвани от войските на българския цар Семо. Това название на маждраците е чисто
българско и иде от името на р. Сула, както е старобългарското име
на р. Дунав – така е записана тя във великобългарските летописи.
Любопитно е да се знае докога са ползвали това име Аспаруховите
българи. Тогава щяхме да можем да си отговорим на въпроса, било
ли е ползвано то и по времето на Симеон І.
Да видим кои от народите в българската войска са ползвали на
въоръжение тези бойни копия. Както личи от текста на песента,
сулиците са отнесени към кучаните и тучаните и не виждаме причина, поради която черногорци биха нарекли копията си по името
на Дунав, след като никога не са били дунавски народ. От друга
страна българското наименование на оръжието подсказва, че вероятно то е било на въоръжение у българските части. Тях обаче
текстът на песента свързва с тучани и кучани, което по косвен път
свидетелства, че това са български народи, а не става въпрос за
черногорци.
Обобщавайки казаното дотук за цитираната от Раковски българска народна песен, можем да направим следното заключение.
Това е епична песен от българския фолклор, която отразява блестящите военни победи на един безспорно български владетел.
Имената на владетеля – Семо и на споменатия военачалник Боян,
както и посочените три народности в състава на българската войска, позволяват по наше мнение двузначен отговор на въпроса за
отразеното в песента събитие.
Едната възможност е свързана с военната кампания на цар Симеон І срещу Византия, донесла му прозвището Велики. В подкрепа на тази възможност е еднозначно определеният образ на врага
в лицето на „гърци”, т.е. византийци и споменаването на имената
Едрине – Одрин, „Костадин” и „Цариград” – византийската столица Константинопол.
Втората възможност позволява да се мисли, че песента отразява
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продължилия повече от три десетилетия поход на Шамбат (Само)
срещу аварите и франките в Централна Европа. За това подсказват имената на участвалите в българската войска народи, включително и на техния цар Семо. Единственото възможно обяснение
на противоречието по отношение на главния противник виждам
в допускането за компилативен, двупластов характер на творбата. Това означава да приемем, че песента е била написана върху
основата на друг, по-стар текст, благоприятна почва за което е епичната насоченост и на двата текста и съвпаденията в използваните собствени и етнически имена. Подобни дву и многопластови,
компилативни издания в народното творчество са често срещани
и представляват един от механизмите в развитието на митологичните образи и сюжети. Във всеки случай, песента представлява интерес дори и само с категорично демонстрираната сила на народната памет, толкова подценявана от нихилистично настроените ни
историци.
Може би по същия начин стоят нещата и с легендарния
Куйва от преданията на саамите-лопари на Колския полуостров.
Защото в името на стометровото скално изображение на гиганта,
В. Демин вижда отзвук от това на Кий (Киев). И ние можем само да
се чудим как образът на мегалитния великан е бил свързан с този
на средновековния Шамбат/Кий68.
Още по-голям интерес предизвиква песента, отпращайки ни
към един от непознатите периоди от славната българска история –
времето на възраждането на Стара Велика България под управлението на великия кан Кубрат. Защото това е епоха, когато се полагат основите на държавността не само в земите на българите, но и
на цяла Източна, славянска Европа. Европа под жезъла на почти
непознатия за историографите Само, представян погрешно или
за бедно белгийско селянче, франкски търговец, или за славянски княз. Тази част от българската история е напълно непозната.
В книгата си „Авитохол и Ирник. Начало на българската държавност” леко открехнах вратата на познанието по този толкова важен въпрос. Надявам се, че усилията ми не са били напразни.
68
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