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За българския произход на Прибина и Коцел
Светослав Диамандиев
Има съхранен, сред прашните страници на българските анали, спомена за двама
герои, за които може да се разкаже твърде малко. Историците, които се докосват до
техните съдби, са лаконични или пестеливи на данни и сведения. Става дума за
Прибина и сина му Коцел, които са оглавявали с променлив успех населението на град
Нитра и обитатели на територии от различни части на областта Панония. Славистиката
разглежда управлението на град Нитра от Прибина единствено като управление върху
северния град, намиращ се някъде в словашка Моравия.
Петер Юхас опонира, че „…селище Нитра или Нитрава,…, можем да намерим в
тази епоха и в двете Моравии. Едното е „стария град” на Прибина в Южна Моравия, а
другото се е намирало в Северна Моравия…”(15,с.30). Това дублиране на градовете
Нитра (Нитрава) в двете области Северна и Южна Моравия повтаря наличието на двете
реки Северна и Южна Морава с латинско наименование Маргус. В монографията
„Били ли са Кирил и Методий византийски мисионери сред западните славяни”
(diamandievsv.com) бяха дадени достатъчно доказателства за повторения на посочените
топоними.
Г. Сотиров дава да се разбере, че в противопоставянето на Моймир на Прибина
има мотив, свързан с етническите процеси, които дават право на Прибина да
демонстрира независимост, позволяваща му успешно противопоставяне на върховния
княз на Южна Моравия. Франкските хронисти разказват за поведението на Прибина,
прогонен в крайна сметка от княза. Но целият този сблъсък между двамата владетели,
ако завършва с успех за бащата на Растица (Ростислав), свидетелства основателно, че
няма никакъв мотив да се приеме привличането на северните нитрани в етническия
съюз на славяните на Моймир. Съществува и друг мотив за отстраняването на Прибина
от властта в Нитра. Регистрирани са свидетелства, че той е бил инициатор за
изграждане на християнска църква в Нитра през 830 г. Знае се даже и кой епископ е
осветил богоугодния храм. Едва 3 години по-късно Моймир се сетил да реагира
отрицателно на тази религиозна постъпка. Не звучи сериозно. Но в крайна сметка
остава съмнението, което противопоставя етнически славяните на Моймир и
населението на града Нитра под властта на Прибина.
В края на статията си „Велика Моравия” авторът Г.Сотиров вмъква една странна
фраза: „В същинска Моравия,…етническите процеси не могат да се развият достатъчно
– дори в 870 нитранският княз има значителна автономия и власт, която му позволява
да се противопостави успешно на върховния княз”(10,с.355). Тази фраза на автора би
могла да се възприеме като посяваща семето на съмнение за етническата общност
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между нитранското население и моравските славяни от Южна Моравия. Не е ли това
мнение в хармония с хипотезата ми за българска принадлежност на поданиците на
Прибина? В този смисъл ще подчертая, че наименованието нитрани не произхожда от
името на река или друг географски обект, както е характерно за имената на славянските
племена. Така населението, обитаващо град Нитра, е наричано нитранско, нитрани,
което е в същност твърде необичайно, ако трябва да приемем, че Моймир I е положил
усилия да обедини местните славянски племена и в т.ч. нитранското.
От извлечения цитат може да се съди, че нитранските жители са имали
относителна самостоятелност, която се дължи по мое мнение на техния специален
етнически статут, от интерес за франките при противопоставянето им на славяните.
В славистките извори се съобщава, че моравската държава била присъединявала
околни славянски племена, чрез което станала опасна за свещената Римска империя на
Карл Велики(?). „От средата на IX в. обаче политическото значение на
великоморавската държава нараства, тя започва да разпростира своето влияние върху
съседните слав. земи и се превръща в опасност за силната Източнофранкска империя”
(7,с.639), пише Св. Николова.
Всеки би се досетил – племето на Прибина обитава съседна на Българската
империя територия между Дунав и Драва, наречена Панония и се е ползвало от
покровителството на От Бога цесáря (императора) Борис, което е вече основание да се
съмняваме във фикциите на някои автори за надигащата се славянска опасност,
застрашила Франкското кралство. Впрочем в коментариите си към ЖК Б. Ангелов и
Хр. Кодов пишат: „Коцеловият баща Прибина е бил племенен княз в земите около
Нитра (днешно Словашко). През 833 г. моравският княз Моймир (баща на Ростислава)
при обединението на Велика Моравия го изгонил (заедно с хората му–доп.мое) оттам и
поставил на негово място своя племенник Светополк. Людовик Немски приел беглеца
Прибина и по свои политически съображения го настанил в ленно владение в Панония
около Блатенското езеро (днес Балатон). Коцел (861-874) наследил баща си в тези
именно земи” (6,с.157, под линия). Не веднъж забелязвам, че политическите интереси
на франкските владетели са включвали ползването на Прибина и сина му. Ето и тук Б.
Ангелов и Хр. Кодов подчертават тази тенденция. Логиката е една, че Прибина и Коцел
не са славяни и не са владетели на славяни. Ако хората на Прибина бяха славяни,
нямаше да бъдат изгонени „при обединението на Велика Моравия”.
Ана Стойкова излага версия, разкриваща корените на моята хипотеза: „През 855
Р. (Ростислав-доп.мое) отхвърля васалната зависимост на страната от Лудвиг Немски, в
861 отстранява долнопанонския княз Прибина, …проводник на немските политически
интереси” (11,с.491). Горното свидетелство поставя българите спрямо славяните, ако не
в позицията на врагове, то най-малко като проводници на немските интереси.
П. Юхас е на мнение, че „… Прибина се е спасявал от Моймир І, тръгвайки не от
територията на днешна Словакия, а от южната, включваща и Сирмиум
Великоморавия…От само себе си се разбира и следното: Прибина е бил изгонен
именно от тази Нитрава” (15,с.42-43).
Странстването на Прибина след прогонването му от Нитра са разказани
подробно в публикация на „Покръстването на баварци и каринтийци” в ЛИБИ, чийто
автор е неизвестен (16,с.132,133,135). „По това време някой си Прибина, изгонен от
княза на моравците Моимар отвъд Дунав,(определеното разположение на моравците
южно от Дунав свидетелства категорично, че става дума за Южна Моравия-доб.моя)
отишъл при Ратбод. Той веднага го представил на нашия господар крал Людовик. По
негова заповед Прибина бил запознат с християнската вяра и кръстен в църквата
Св.Мартин…След това пак бил изпратен при Ратбод и прекарал известно време с него.
Между това сред тях възникнало някакво несъгласие, което изплашило Прибина и той
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избягал в България със своите хора, придружен от сина си Коцел. А не след дълго
време от българите той преминал в страната на княз Ратимир (хърватски княз-доб.моя).
По това време кралят на баварците Людовик изпратил Ратбод с голяма войска, за да
изгони княз Ратимир. Като не вярвал, че може да се отбранява, той, заедно с хората си,
които се спасили от смърт, се предал на бягство. Споменатият Прибина също оцелял и
със своите хора, преминал р. Сава; там, приет от комита Салахон, той се помирил с
Ратбода”(16,с.133,134).
Следва да се отбележи, че в ЛИБИ т.ІІ годината на отстраняване на Прибина от
Нитра, е посочена като 835, а навсякъде другаде е 833 г. Освен това, пребиваването на
Прибина с хората му в България е свързано в ЛИБИ с От Бога цесáр Мламир (831-836),
а другаде с От Бога цесáр Персиян (836-852), т.е. след 836 г.
Изразът „със своите хора” подсказва, че Прибина е бил прогонен от Нитра,
заедно със свои съплеменници, което значи, че е извършил странстването си с тях.
Гостоприемството в такива случаи не е обикновено поведение; тук се виждат
специални отношения, които най-естествено се основават на етническа близост.
Логично е да се очаква, че пребиваването на Коцел в България от детството му е
оставило у него спомените от младостта, когато той е могъл да контактува с младия
тогава престолонаследник Борис (852–889).
П. Юхас цитира Г. Сотиров от статията му „Велика Моравия”: „След дълги
странствания той (Прибина-доб.моя) получава най-после благоразположението на
немския крал, а ок. 840 - и областта край р.Сава (т.е. Долна Панония) като бенефиций.
През 847 Лудвиг Немски му предава в пълна собственост областта, която притежава
като феод, а самият Прибина става маркграф на новата марка Долна Панония”
(15,с.141).
Споменатите придобивки на Прибина свидетелстват за специалното отношение,
което е имал към него Лудвиг Немски и което може да намери своето обяснение
единствено в етническото различие между Прибина и Светополк, и близостта на
българите с франките.
Г. Сотиров в статията „Коцел”: „В истор. извори името на К.(Коцел-доп.мое) се
споменава от 850; на 24 ян. в Блатноград залцбургският епископ Луитпрам (836-859)
освещава църква в чест на Дева Мария и сключва договор с Прибина. В текста на този
договор между имената на 32 свидетели, Прибинови велможи, името на К. е поставено
на първо място. Може да се предполага, че още тогава К. е владеел област, имал е
собствена дружина,…” (8,с.448,449). От цитата става ясно, че ако българската
българистика би желала да установи дали Прибиновите велможи са българи, е можела
до сега да направи ономастичен анализ на тези 32 свидетелски имена и да се реши дали
Прибина и неговото племе са българи или славяни.
Допълнително доказателство за българския произход на Коцел е посоченото в
статията на Г. Сотиров „Коцел” негово име, изписано с кирилица Коцьль. Авторът на
статията определя името като „старобълг.”(8,с.448).
Тези имена се указват в: „Там присъствали Кецел, Унцхат, Котемир, Ливтемир,
Зуербенс, Силиц Вулкма, Витемир и 23 други, чиито имена са споменати” Казва се
още, че участвал и Коцел или Хоцил (15, с.134).
Подобни са имената на „графове, в служба на императора”, чиито имена са
„Привицлауга, Цемика, Стоимир, Етгар” (16,с.133).
Имена на велможите на Прибина и подобните им прабългарски имена:
Коцел, Кецел – Тервел, Мугел (Ин.); Хоцил - Унцхат – Кубрат; Котемир, Витемир,
Понмир, Хонмир Ливтемир – Маламир,Срацимир,Радомир,Умор (Умер, Умир), Хумир,
Понмир, Ксонмир, Зуербенс, Силиц– Смилец, Телец, Ивац, Лоборец,Прибина – Перина,
Органá, Дриста( Дристър)(от Интернет); Вулкма, Растица;Корсис, Негун (3,с.243)
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Елтимир (в-к „Телеграф” от 15.10.2020 помества съобщение от проф.Николай
Овчаров за огърлица на съпругата на крънския деспот Елтимир);
Салахон – (О)негавон, Негавон(ан)с (16,с.134); Дрогон (П.Добрев)
Други прабългарски имена са Татимер, Пумер, Даргамер, Гуимер, Томер, Ламер,
Цекос.
Нямам съмнение, че имената на велможите на Прибина са български.
Като отделям значително внимание на събраните до сега информации по темата
и в т.ч. получените от Ангелов и Кодов от том ІІІ на „Избрани съчинения на Климент
Охридски”, ще отбележа, че е нелогично да се приема Нитранското административно
образувание като „славянско”. От друга страна не намирам за правдоподобно
прогонването на „славянския” княз Прибина и хората му от земите им от Моймир при
обединението на славянската Велика Моравия.
Сотиров пише в статията си „Коцел” още, че „През 847 Прибина се установява в
земите около Балатонското езеро, като маркграф на Долна Панония и васал на Лудвиг
Немски” (8,с.448), очевидно присъединил се към съюза на българите с немския крал.
Това се е запазило и до кончината му през 861 г.
„В грамота от 21 март 861 г. вече се споменава, че К. (Коцел-доп.мое) е „граф на
славяните” (de Sclavis) в Панония” (8,с.449). Това е много интересно съобщение. Нямам
памет за славянин, за който има писмени съобщения да е поставен за граф на славяни.
От което също съдя, че Прибина и Коцел не са славяни. Като че ли в този смисъл
Сотиров е написал: „Като немски васал той не е в приятелски отношения с моравците.
Ок. началото на 861 е убит по заповед на съперника си великоморавския княз
Ростислав (846-870)” (8,с.448). Няма нищо изненадващо да съществува съперничество
между владетелите на две племена, но противопоставянето между Прибина и
Ростислав, уж оглавяващи славяни, е някак нелогично; на първо място Ростислав е
княз на обединението на три славянски племена, а Прибина е управител на някакво
неизвестно от изворите население, уж, на северната Нитра.
Юхас цитира Г. Сотиров от статията му „Велика Моравия”: „След дълги
странствания той (Прибина-доб.моя) получава най-после благоразположението на
немския крал, а ок. 840 - и областта край р. Сава (т.е. Долна Панония) като бенефиций.
През 847 Лудвиг Немски му предава в пълна собственост областта, която притежава
като феод, а самият Прибина става маркграф на новата марка Долна Панония”
(15,с.141). Освидетелстваното благоразположение на Лудвиг Немски говори
недвусмислено за доброто отношение на франките към Прибина и племето му в
противовес на перманентните им враждебни отношения със славяните, което е
поредното свидетелство за различния генезис на оглавяваните от Прибина и Моймир
населения.
Ще отбележа, че е нелогично да се приема Нитранското административно
образувание като славянско, а пък Моймир при обединението на славянската Велика
Моравия да изгони уж славянския княз Прибина и хората му от земите им.
Обръщам внимание на факта, че Прибина бил напуснал местообитанието си под
натиска на славянския княз Моймир, което някак не се връзва с логиката за
прословутата етническа солидарност на славяните. От това следва, че е по-вероятно
поданиците на Прибина да не са славяни.
Фиксираното от мене блюдо натежава още повече със свидетелството на
неизвестния автор на „Покръстването на баварци и каринтийци”, съгласно което
Прибина бил „…приет от комита Салахон,…” (16,с.134). Това разбирам като завръщане
на племето на старата си територия с одобрението на един комита с българско име,
който вероятно е бил глава на някакво по-крупно образувание на местни българи.
Освен това Салахон е наречен комита, което напомня за българския комита Никола,
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бащата на Комитопулите, чието длъжностното наименование „комита” е българско,
доказано и от гръкоезичния български надпис, намерен до село Наръш, в който се
споменава „комита Дриста” (3,с.252).
В първото (най-старо) житие на Наум Охридски е записано, че Бог наказал
войниците на Светополк, поради беззаконията на техните дела и поради прогонването
на правоверните отци, като „Не след много години дойдоха угрите, пеонски народ,
завладяха земята им и я опустошиха. А които угрите не плениха, те пък избягаха при
българите. И остана тяхната земя пустееща, подчинена на угрите” (1,с.80). Това
съобщение, като се свърже с факта, че начело на панонското население преди
описаните събития, е бил назначен от франките най-напред българинът Прибина, а
после и сина му Коцел, както и че останалите живи след набега на угрите са избягали в
България, свидетелства, че панонците са били по произход българи.
Франкският владетел възстановява Прибина на власт върху северни земи на
провинция Панония с логиката, че българското племе на Прибина ще създава
затруднения за сближаването на Византия със западните славяни. Това е един
допълнителен, макар и косвен довод в полза на хипотезата ми за българския произход
на племето на Прибина и Коцел.
П. Юхас: „… можем да твърдим, че Прибина се е спасявал от Моймир І,
тръгвайки за България, но не от територията на днешна Словакия, а от южната,
включваща и Сирмиум Моравия…От само себе си се разбира и следното: Прибина е
бил изгонен именно от тази Нитрава” (15,с.42,43). Авторът пише още: „…Прибина е
бил прокуден от Долна Панония в 833 г….” (15,с.134).
Ако пък Прибина е бил просто сменен на чело на Нитра с Моймир без това да е
засегнало племето на първия, какви са били тези поселници на Панония, на които той
бил поставен от Людовик през 840 г. за управляващ? Изводът може да е само един –
Прибина е бил прогонен от Моймир от една Нитра, намираща се някъде из
провинцията Панония, между Драва и Сава, според Асемани, съседна на Българска
Моравия.
Асемани Й. С. в книгата си „Календари на Вселенската църква”.С.,1987,с.149
нарича комитата Салахон Залахон и го определя като граф на Долна Панония, с което
потвърждава назначенията на българи като маркграфове в Панония.
Установявам още, че много често Прибина се пише в древните извори Привина,
което обяснява начина на прочита на името Белград от гърците с Велеград поради
липса на буквата „Б” в гръцката азбука. Така се разкрива липсата на всякакви
археологически находки от митичния град Велеград на територията на днешна
Словакия.
Карта 1
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Карта 2

7

Коцел наследява Прибина
В ЖК е посочено, че по пътя към Рим Философът Константин и неговите
съратници са били приети от панонския владетел Коцел, движен от силното желание да
усвои „славянските книги”. Съвпадащото се желание на Коцел и Философа се обяснява
с необходимостта за втория да установи как се възприема новата му писменост от
населението на Коцел.
Срещата на Братята с Коцел, при положение, че неговото владение е
представлявало територия в Долна Панония, не е предизвикало отклонение от
традиционния маршрут при пътуването им за Рим. Така или иначе срещата на
Философа с Коцел е била неизбежна, тъй като за авторите на новия правопис
впечатления от начина, по който са били възприети езика и азбуката на преводите от
младите българи на Коцел, е бил от голямо значение.
Едно директно доказателство за това, че Коцел е владетел на българско племе
намирам в Марчанския препис на „О Писменехь” на Черноризец Храбър, където е
написано, че Константин и Методий са сътворили българската писменост „Аще ли
въпросиши словýнскĄќ букарќ γлЃќ. Кто вĄ писмена створилъ есть, или, книγĄ прýложилъ, то
въси вýдќть, и wвýщавше рек©ть... и аще ва просиши во ко¬ време, тои васи ведΉть и
рекуть: ва време (ца)ра Михаила γрьчаскаγо и ва време Борска кнеза бльγьрьскаγо и Растца
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кнеза моравскаγо и Коцала кнеза блыγарскаγо” (14,с.172) И в превод - Ако запиташ
славянските азбукарчета, като речеш кой ви буквите създаде и книгите преведе, то
всички знаят и в отговор ще рекът… и ако запитате в кое време, те знаят и ще кажат:
във времето на цар Михаил гръцки и във времето на княз Борис български и Растица
княз моравски и Коцел княз български.
Няма съмнение, че Коцел е княз толкова, колкото е княз императорът Борис, но
фактът, че Борис е българин дава основание да се мисли, че титулуването на Коцел с
княз не го прави по-малко българин.
Началото на религиозното развитие на Методий се бележи от един важен цитат
от ЖМ: „А Коцел като проводи [пратеници] при папата, помоли го да му отпусне
Методия, нашия блажен учител” (2,с.73). Искането на Коцел следва да разбираме, като
предложение да бъде Методий изпратен в Панония и Южна Моравия в качеството му
на папски легат. Папа Адриан се отзовава положително на молбата и назначава
Методий.
Изхождайки от предполагаеми съображения Коцел „…прие Методия с големи
почести и пак го изпрати при папата заедно с 20 души почитани люде, да му го
ръкоположат за епископ на Панония – на престола на св. Андроник, апостол от
седемдесетте, което и стана”(2,с.74).
Местоназначението на Методий е определено от охридския архиепископ
Димитър Хоматиян като епископ „…на Морава и на България” (13,с.396). Не може да
има съмнение, че посочената от Д. Хоматиан Морава е непосредствено съседната на
България нейна провинция Южна Моравия, съставлявана от племената абодрити,
браничевци и тимочани.
През 870 г. племенникът на Ростислав Светополк, който е бил до това време
владетел на южната Нитра, предава върховния княз на Моравия Ростислав на немците
и получава в знак на благодарност поста му. Коцел, получава от Лудвиг Немски през
861 г. престола на убития от Ростислав Прибина. Започват напрегнати отношения
между Коцел и Светополк, изпъстрени с предателства и непочтеност.
Както вече споменах, българската принадлежност на Коцел обяснява интереса
му към компилативния български език – КМле, проявен с поканата му през 867 г. за
посещение на Братята. И от друга страна това е интересът на Константин да проучи как
се отдава на българите да усвоят този език. Резултатите от това наблюдение са му били
необходими за очакваните разговори с папата. Трябва да се отбележи, че другаде
Братята не са могли да направят това си проучвани и най-малко във Византия.
Коцел се намесва активно в назначението на Методий за предстоятел на
християните в Българска Моравия и България под влияние на От Бога цесáр Борис.
Очевидно, намесата, за която става дума е защитавала интереси на Борис, комуто това е
било необходимо, като чрез Методий се създава алтернатива на Константинополския
архиепископ в България. Тази обстановка свързва назначението на Методий с делото на
Братята – т.е. и те са българи, и делото им е за българската кауза.
Архиеп. Теофилакт Охридски не титулува с княз двамата български владетели
Прибина и Коцел. За поведението на Методий след пристигането му в Панония през
869 г. той пише: „Естествено той не пропускал ежедневно да поучава тогавашния
моравски княз Ростислав (Растица – бел моя)…но наставлявал и владетеля на цяла
Панония на име Коцел,…” (12,с.16). Отново Коцел не е титулуван.
Г. Сотиров съобщава, че Панония е населена от „славяни, авари, баварци и
незначителна група гепиди. Имало вероятно малки остатъци от романизирано,
неолатинско население(власи)” (10,с.344). А защо не и българи? Отговорът съзнателно
се пропуска от автора.

9
Бих желал читателят да се запознае с една финална оценка на Г. Сотиров за
Коцел, която има особено звучене: „Въпреки че не реализира своята политическа цел,
К.(Коцел-доп.мое) остава забележителна фигура в културната история на славянството.
Намеренията му са осуетени от острата църковно-политическа конфронтация между
немци и славяни в Средна Европа” (8,с.450). Може би трябва да разбираме
политическата цел на Коцел като стремеж да добие независимост. За един „славянски
княз” (имам предвид именно Коцел), чиито владения са в непосредствена близост с
Моравия под властта на могъщия Светополк, е необяснимо как е възможно да води
самостоятелно политика, която е в разрез с обединителната славянска стратегия на
Ростислав (всъщност Растица) и Светополк. Като добавя информацията на Сотиров за
голямото етническо разнообразие сред населението на Панония, за което стана вече
дума, няма нищо по-логично от това да преценим, че моравците и поданиците на Коцел
имат различен произход, т.е. отново стигаме до извода: Коцел владее българи, а не
славяни. Впрочем Сотиров признава, че както Прибина, така и Коцел са били в съюзни
отношения с Моравия на Ростислав и Светополк: „…отношенията между моравския
владетел, назоваван в немско-латинските източници с титлата rex (крал), и другите
властващи князе са имали различен оттенък:….или пък са били съюзни, както доказва
историята на Долнопанонското княжество – независимото положение на
долнопанонския маркграф Прибина и на неговия син княз Коцел (861-874)” (9,с.570).
Всичките тези сведения за независимостта на Прибина и Коцел насочват към
относителна независимост на двамата владетели и поданиците им спрямо върховния
княз на Българска Моравия.
В полза на тезата ми за българската принадлежнсот на Коцел и племето му ще
добавя и факта, че в прословутото писмо на папа Адриан до Ростислав (Растица),
Светополк и Коцел, не случайно липсват титули. Не е било удобно някому от
преводачи и преписвачи да се документира, че Коцел е кан, с което се накърнява
славянската монолитност в земите на Средния Дунав, уж стремеж на Византия за
обсебване.
Унгарският хронист Симон де Кеза в „Деяния на унгарците”, част от която е
преведена в ЛИБИ V, разказва за динамичните отношения между маджарите и
Светополк, завзел през 874 г. канството на Коцел, при което канът бил убит.
Има основания да се предполага, че великият Симеон ще е сторил необходимото
да бъде ликвидирана отцепническата и антибългарска политика на предводителя на
моравските славяни Светополк, съставлявани от племената на браничевци, абодрити и
тимочани. Дали българският владетел лично се е разправил с размирния вожд или е
оказал подкрепа и обявил ненамеса пред маджарите, не е освидетелствано в изворите.
„Надигнал се после Зватаплуг, синът на Морот, някакъв владетел в Полония,…
започнал също така да управлява и в Панония след изгонването на хуните” (4,с.70).
„Този именно Зватаплуг, привлечен с разнообразни дарове и пратеничества,
унгарците разузнали и като преценили, че неговата войска е незащитена, с внезапно
нападение го унищожили заедно с цялата му войска край река Ракус близо до крепостта
Банхида,…” (на югоизток от Комаром, при дн. Тата баня)..…Разказва се обаче, че
унгарците унищожили при второто си завръщане в Панония управляващия Морот, а не
Зватаплуг”. Под линия преводачите отбелязват: „Морот вероятно означава просто
„моравец”, а не е патроним на Светополк. Унгарците окупират В. Моравия след
смъртта на последния (894)” (4,с.70,71) .
В разказа на архиепископ Теофилакт Охридски за живота и дейността на „светия
наш отец Климент, епископ български” е казано, че архиепископ Методий: „ …
наставлявал и владетеля на цяла Панония, на име Коцел, като го напътствал да има
страх от Господа…” (12,с.16). Дали предстоятелят на Българската църква в периода
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1089–1126 г. е бил осведомен за произхода на Коцел? Защото той не само не го нарекъл
„славянски”, но не му е поставил и титула „княз”. Това са две самостоятелни
информации, които не могат да се пренебрегнат.
От горните данни и анализ може да се направи един извод: Прибина, съответно
Коцел, са били владетели на българско племе.
В Успение Кирилово се споменава за Коцел като лешки княз; нищо чудно, след
като византийският император е титулуван, както се каза в житията, с „цар”.
Отбелязвам това, защото вече многократно споменах, че Коцел е кан на българско
племе. А съобщението, че Философът Константин научил дадените му от Коцел 50
ученици на „православната вяра и славянските книги” (2,с.66), както и това, че
намерил много еретици и посрамил тяхната ерес, говори за факта, че поданиците на
Коцел, както и южните му съседи от Голяма Моравия са все още не християни.
Обстоятелство, което категорично определя, че тази Голяма Моравия не е
християнизираната още около 830 г. Северна Моравия.
В ЖМ е описана една поредица от действия на кан Коцел за назначението на
Методий за легат на папа Адриан, посвещаването му в епископски сан на България и
Моравия и за изпращането му за първосвещеник на епархията Панония и Илирик, която
оглавявал 13 години (872-885). Намесата на българина Коцел дава повод да се види
интереса и ролята на българския император Борис І от изпращането на архиепископ
Методий да оглави катедрата на св. Андроник в град Сирмиум – диоцез на Римската
църква, находящ се на територията на Българска Моравия. Трябва да се подчертае, че
като предстоятел на християните в епархията Илирик служителят на Апостолическата
катедра архиепископ Методий е бил първосвещеник на Българската църква, поради
факта, че България е част от провинция Илирик. Така се е създала обстановка църквата
на императора (цесáря) Борис да има в този период двама алтернативни архиереи,
пълномощници на Константинополския патриарх и на Римския папа.
С изпращането на архиепископ Методий в епархията Панония и Илирик, от
която е бил заинтересуван Коцел и която е дефинитивно уточнена като престола на
свети Андроник, със седалище град Сирмиум - по-късно Срем (днешна Сремска
Митровица), разбираме, че тя обхваща както Панония – днешна Унгария, така и
намиращата се на юг и югоизточно от нея територия на Българска Моравия.
Не може да не предизвиква съмнения или поне недоумения смелостта на един
дребен владетел да търси благоволение от папата и то от такъв характер. Исканото от
папата помазване на епископ за една църковна общност, която нямала нито една
действаща църква, е нечувана дързост и може да бъде обяснено единствено с дълбокия
смисъл, който му се давал от възглавителя на Римската курия във връзка с
присъединяването на Българската църква към катедрата на свети апостол Петър. Искам
да кажа, че без всяко съмнение кан Коцел е бил за авторите на житията на двамата
създатели на българската писменост и потенциални предстоятели на българските
православни, лицето, което е било таен застъпник на волята на българския владетел
пред римския Първосвещеник.
В славистките извори се съобщава, че мимолетната Моравска държава била
присъединявала околни славянски племена, чрез което станала опасна за остатъците от
свещената Римска империя на Карл Велики(?). Малко е вероятно да е било
административното образувание на Коцел завладяно от съседната му „силна и добре
организирана славянска държава”, която се превръща в опасност за Източнофранкската империя. (Това е моя компилация от думи на Динеков и Св. Николова:
„Велика Моравия е силна и добре организирана славянска държава” (29,с.407),
която…„се превръща в опасност за силната Източно-франкска империя”(7,с.639).
Всеки би се досетил – племето на Коцел обитава съседна на Българската империя
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територия и се е ползвало от покровителството на От Бога цесáря (императора) Борис,
което е вече основание да се съмняваме във фикциите на някои автори за надигащата се
славянска опасност, застрашила цяла Европа.
Осмислих цитат от Успение Кирилово, където е казано, че „Философът
(Константин–доп. мое) измоли от княза (Коцел–доп. мое) 200 души пленени християни
и ги освободи”. Моят коментар е елементарен - ако славяните в региона са християни
още от 830 г., то българите на Коцел, все още по подобие и под влияние на българската
императорска власт, са не християни.
От горните данни и анализ може да се направи следния извод: Прибина,
съответно Коцел, са били владетели на българско племе.
Бих желал читателят да се запознае с една финална оценка на Г. Сотиров за
Коцел, която има особено звучене: „Въпреки че не реализира своята политическа цел,
К. остава забележителна фигура в културната история на славянството. Намеренията му
са осуетени от острата църковно-политическа конфронтация между немци и славяни в
Средна Европа” (8,с.450). Може би трябва да разбираме политическата цел на Коцел
като стремеж да добие независимост. За един „мним славянски княз” (имам предвид
именно Коцел), чиито владения са в непосредствена близост с Моравия под властта на
„могъщия” Светополк, е необяснимо как е възможно да води самостоятелно политика,
която е в разрез с обединителната славянска стратегия на Ростислав и Светополк. Като
добавя информацията на Сотиров за голямото етническо разнообразие сред
населението на Панония, за което стана вече дума, няма нищо по-логично да преценим,
че населението на Моравия и поданиците на Коцел са с различен произход, т.е. отново
стигаме до извода: Коцел владее българи, а не славяни. Впрочем Сотиров признава, че
както Прибина така и Коцел са били в съюзни отношения с Моравия на Ростислав и
Светополк.
Има основания да се предполага, че българският император Симеон ще е сторил
необходимото да бъде ликвидирана отцепническата и антибългарска политика на
вожда на моравските славяни Светополк, оглавил през 871 г. племената браничевци,
абодрити и тимочани. Дали българският владетел лично се е разправил с размирния
вожд или е оказал подкрепа, като обяви ненамеса пред маджарите, не е
освидетелствано в изворите.
И моя окончателен извод: Прибина, съответно Коцел, са били българи и
владетели на българско племе.
Ключови думи: Прибина, Коцел, Методий, българи.
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