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Истинската история
На 06.10.1014г. умира Цар Самуил

Самуил е български цар,
управлявал България от 997 до 6 октомври 1014 г. Той е
първият владетел от династията на комитопулите.
От около 971 г. Самуил управлява България съвместно с
тримата си братя, а след смъртта им става действителен
владетел на българите, макар че формално царската титла
принадлежи първо на пленения от ромеите Борис ІІ, а
впоследствие на Роман. През 997г. цар Роман умира и Самуил
става едноличен владетел в едно от най-трудните времена в
българската история.
В продължение на десетилетия той успява да удържи атаките
на византийския император Василий ІІ и дори му нанася
сериозни поражения. Непрестанните борби за надмощие с
Византия продължават през цялото му царуване.
Цар Самуил умира на 6 октомври 1014 г., вероятно от съ,
рдечен удър, който получава при вида на войниците си,

ослепени след битката при Беласица. След преждевременната
смърт на царя България не успява да издържи дълго на
военния натиск на византийците. Четири години по-късно идва
и краят на Първото българско царство.
За ранните години на Самуил не се знае много. Надписът от с.
Герман, край Преспанското езеро и добавките на епископ
Михаил Деволски към хрониките на Скилица сочат, че бащата
на комитопулите е Никола, а майка им - Рипсимия. Нейното
име според някои изследователи говори за арменския ѝ
произход. Според изворите Никола е бил болярин и областен
управител от най-високо ниво. В латинската версия на
хрониките на Скилица е наречен comes, а синовете му comites. Титлата комит е давана на управниците на комитати,
на които България е разделена от средата на 9 век.
Предполага се, че комит Никола е управител на голямата
област Средец. Вероятно той се намира в близки родствени
връзки с преславския царски двор - сред потомците му са
разпространени имената на владетели от Симеоновия род.
Самуил кръщава един от синовете си, Гавраил Радомир, на
неговия дядо - Гавраил, брат на Симеон, а племенникът на
Самуил, Иван Владислав, кръщава един от своите синове на
прадядо си - Пресиян. Никола вероятно умира преди 970 г.
Едно от доказателствата за българския произход на Самуил,
освен думите на някои хронисти и надписи, е писмото, което
българският цар Калоян праща до папа Инокентий ІІІ.
„

...моите предшественици, царете Симеон, Петър и
"
Самуил, предците мои...

В едно от писмата си до унгарския крал същият папа отново
ни дава доказателство за произхода на Самуил:

Двамата
братя Петър
и Калоян,
„ произхождащи "
от рода на
предишните
царе...

Дали родствената връзката на Калоян с предишните царе е
вярна не може да бъда казано, но фактът, че Симеон, Петър и
Самуил са назовани по този начин говори, че произлизат от
един и същи царски род.
Тези косвени доказателства, както и други факти и догадки,
говорят за произхода на Самуил и дори истината да не е
застъпена за рода Дуло, то със сигурност ни показват
българския произход на царя.
През 1969 година гръцкият археолог професор Николаос
Муцопулос прави разкопки в базиликата „Свети Ахил" на
едноименния остров в Малкото Преспанско езеро и в десния ѝ
наос открива четири богати погребения, три от които ограбени
още в Средновековието. Въпреки отсъствието на надписи
Муцопулос предполага, че това са гробовете на Самуил,
племенника му и последен владетел на първото българско
царство Иван Владислав, зет му Иван Владимир и сина му цар
Гавраил Радомир.
Антропологичните изследвания на предполагаемите кости на
Самуил показват, че мъжът е бил висок около 1,60 метра и е
починал на приблизително 70 години. Антролопозите
разкриват още че лявата лакътна кост е била счупена и
зараснала накриво под ъгъл 140°.

Днес тленните останки на царя се намират в лабораторията на
гръцкия професор в Солун. Професорът е готов да направи
размяна за костите, ако получи няколко стари византийски
ръкописа, които сега се намират в България.
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