Dominus Michael princeps Bulgarius
(допълнение)
bozman

Писано е за Йоан Кападокийски (консул 538 г.) и Йоан Никиуски (Ιωάννης Νικίου - The
Chronicle of John), за Севир Антийхийски (Σεβήρος Αντιοχείας; 465) и Кирил Александрийски
(376-27 юни 444) и др., но никога не е писано за Михаил Ворисин и за това си има обективни
причини, както казваха комунистите в близкото светло минало. И тези обективни причини не
са породени от научно потвърдени постулати, съотносими към природните закони и
различните научни дисциплини. Те са породени от обикновено човешко невежество, което понеобразованите наричаме с неприятното и грозно име простотия.
Имаме ли градове, които са били реалн съществуващи селища в началото на
хилядолетието и впоследствие заличени от спомените на хората през средновековието ? Да,
има и това доказва Певтингеровата карта (Tabula Peutingeriana) на която са изобразени
Помпей, Состра (Ломско) и т.н.
Как биха били наречени Йоан Кападокийски и Йоан Никиуски от академик Иван Иванов
например, ако не се знаеше, че Кападокия е местност, а Никея – град !? Той би ги изписал без
никакво съмнение като Йоан Капа Шапкарски и Йоан Никойски – в това не се съмняваме. И
тъй като това не може да се докаже спрямо починалият вече „академик” (който нарече Михаил
Ворисин – Михаил Бориша !), то може да се докаже и се доказва от неговите последователи в
Светая Светих на българската научна историческа мисъл – БАНИ. От тогава до ден днешен
тези титани на мисълта разпространяват вицове за Михаил-Борис, цар на българите, като
исото подобаващо се държи от представителите на Българската православна църква.
Как е изписан този наш именит предшественик в паметниците ?
Отваряме едно от най-сериозните издания на средновековната писменост De
administrando imperio от Константин VII Порфирогенит, наш източник фаворит, към който
сме се обръщали за справки много пъти. Там четем ( в изданието на Harvard University,
Washington DC, 1967 г.):
1. На стр. 150 62 . . . ει μη Μιχαιλ ο αρχων Βουλγαριας ο Βορισην απελθων . . .
2. На стр. 154 45, 49, . . . τη; Βουλγαριας αρχων Μιχαηλ ο Βορισις θελων διεκδικησαι . . . . . .
.δεδωκεν αυτοις Μιχαηλ ο Βορισις δωρεας μεγαλας . . .
3. На стр. 156 64 . . . και γιναικα παρεσχεν ο Βορισις Βουκλγαραν . . .
Без съмнение става въпрос за име на личността Михаил наречен Βορισις, но също така без
съмнение е, че Βορισις не може да бъде заместено с името Борис, поради „несъвместимост на
кръвните групи” биха казали медиците. След като не може да бъде Борис имаме ли все пак
някога , някъде нещо, което да обяснява термина Βορισις.
Да, имаме и то изписан точно така и на същият този гръцки език.
Паметника е публикуван в началото на ХХ в. няколко пъти (Dittenberger, Wilhelm. Orientis
Graeci Inscriptiones Selectae. 2 vols. Leipzig 1903-1905. — For Egypt, Nubia and Abyssinia: see
Étienne Bernand. Inscriptions grecques d'Égypte et de Nubie: Répertoire bibliographique des OGIS.
«Annales littéraires de l'Université de Besançon», 272. «Centre de Recherche d'Histoire Ancienne»,
45; Paris 1982.)
Това е триезична стела (йероглиф, латински, гръцки) снимката долу, датирана на 29 г.
пр.н.е. и открита на о-в Philai в делтата на р.Нил.
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Това са някои други публикации по въпросният надпис; той съвсем не е неизвестен на
научните кръгове и е налице в научното пространство повече от 130 години :
= I. Philae 2 128 (Bernand, Étienne) = CIL III Suppl. 2 14147 (5) (Mommsen, Theodor / Hirschfeld, Otto / Domaszewski,
A. V.) = Milne, Greek inscriptions (CGC) p. 38-39 no. 9295 (Milne, Joseph Grafton) = ILS 3.2 8995 (Dessau, Hermann)
= OGIS 2 654 (Dittenberger, Wilhelm) = IGRR 1 1293 (Cagnat, René) = SB 5 8894 descr. (Bilabel, Friedrich / Kiessling,
Emil) = Année épigraphique 1896 43 (Cagnat, René) = CRAIBL (1896), p. 108 (Maspero, Gaston) = Bilabel, Denkmäler
der lateinische Sprache aus Ägypten (Bilabel, Friedrich) = Drioton, Fouilles de Médamoud (1926): les inscriptions
(Fouilles de l'IFAO 4, 2) p. 78 n. 3 descr. (Drioton, Étienne) = ZPE 22 (1976), p. 189-190 descr. (Hauben, Hans) = BASP
21 (1984), p. 132-142 descr. (Koenen, Ludwig / Thompson, Dorothy Burr) = AHB 2 (1988), p. 16-20 descr. (Burstein,
Stanley M.) = EVO 12 (1989), p. 93-98 descr. (Bresciani, Edda) = ZÄS 35 (1897), p. 70-87 (Wilcken, Ulrich) = AfP 2
(1903), p. 428-429 no. 1 (de Ricci, Seymour) = SEG 26 1804 descr. (Pleket, Henry W. / Stroud, Ronald S. / e.a.) = SEG

34 1603 descr. (Pleket, Henry W. / Stroud, Ronald S. / e.a.) = SEG 39 1703 descr. (Pleket, Henry W. / Stroud, Ronald S. /
e.a.) = SEG 40 1576 descr. (Pleket, Henry W. / Stroud, Ronald S. / e.a.) = Rheinisches Museum für Philologie 125
(1982), p. 312-337 (Mazzarino, Santo) = Chiron 3 (1973), p. 224-226 (Treu, Max) = Philologus 55 (1896), p. 122 descr.
(Crusius, O.) = HGIÜ 3 512 (Brodersen, Kai / Günther, Wolfgang / Schmitt, Hatto H.) = Stickler, Gallus amore peribat?
p. 75-76 (Stickler, Timo) = SEG 45 2038 [128] descr. (Pleket, Henry W. / e.a.) = SEG 47 2131 descr. (Pleket, Henry W. /
e.a.) = SEG 48 1952 [128] descr. (Pleket, Henry W. / e.a.) = Année épigraphique 1896 118 descr. (Cagnat, René) =
Année épigraphique 1992 1725 (Corbier, Mireille / e.a.)= Année épigraphique 2009 1643 descr. (Corbier, Mireille / e.a.)
= Année épigraphique 1997 1569 (Corbier, Mireille / e.a.) = SEG 51 2169 descr. (Chaniotis, Angelos / e.a.) = SEG 52
1798 [128] descr. (Chaniotis, Angelos / e.a.)= SEG 53 2186 [128] descr. (Chaniotis, Angelos / Corsten, Thomas / Stroud,
Ronald S. / Tybout, R. A.) = SEG 53 1918 [2186] descr. (Chaniotis, Angelos / Corsten, Thomas / Stroud, Ronald S. /
Tybout, R. A.)]

Надписа на латински и гръцки гласи:
C(aius) Cornelius Cn(aei) f(ilius) Gallu[s eq]ues Romanus post rege[s] / a Caesare Deivi(!)
f(ilio) devictos pr(a)efect[us Alex]andreae(!) et Aegypti primus defection[is] / Thebaidis intra dies
XV quibus hostem v[icit bis a]cie victor V urbium expugnator Bore[se]/os Copti Ceramices
Diospoleos Meg[ales Op]hieu et ducibus earum defectionum inter[ce]/ptis exercitu ultra Nili
cataracte[n transd]ucto in quem locum neque populo / Romano neque regibus Aegypti [arma ante
s]unt prolata Thebaide communi omn[i]/um regum formidine subact[a] leg[atisque re]gis Aethiopum
ad Philas auditis eoq[ue] / rege in tutelam recepto tyrann[o] Tr[iacontas]choenundi Aethiopiae
constituto die[is!] / patrieis(!) et Nil[o Adiuto]ri d(onum) d(edit) // [---]choeniundeae //
[Γ]άϊος Κορνήλιος Γναίου υἱὸς Γάλλ[ος ἱππεὺ]ς Ῥωμαίων, μετὰ τὴν κατάλυσιν τῶν / ἐν
Αἰγύπτωι βασιλέων πρῶτος ὑπὸ Καίσ[αρος ἐπὶ] τῆς Αἰγύπτου κατασταθείς τὴν Θηβαΐδα
[ἀ]/ποστᾶσαν ἐν πεντεκαίδεκα ἡμέραις δὶς [ἐν παρ]ατάξει κατὰ κράτος νικήσας σὺν τῶι τοὺς
ἡ/γεμόνας τῶν ἀντιταξαμένων ἑλεῖν πέν[τε τε πό]λεις τὰς μὲν ἐξ ἐφόδου, τὰς δὲ ἐκ πολιορκί[ας] /
καταλαβόμενος Βορῆσιν Κόπτον Κεραμική[ν Διόσπ]ολιν μεγάλην Ὀφιῆον καὶ σὺν τῆι στρατιᾶι
ὑ/περάρας τὸν καταράκτην ἀβάτου στρατία[ις τῆς χώρ]ας πρὸ αὐτοῦ γενομένης καὶ σύμπασαν τὴ[ν] /
Θηβαΐδα μὴ ὑποταγεῖσαν τοῖς βασιλεῦσιν [ὑποτάξ]ας δεξάμενός τε πρέσβεις Αἰθιόπων ἐν Φί/λαις καὶ
προξενίαν παρὰ τοῦ βασιλέως λ[αβών τύ]ραννόν τε τῆς Τριακοντασχοίνου τοπαρχία[ς] / μιᾶς ἐν
Αἰθιοπίαι καταστήσας θεοῖς πατ[ρῴοις Ν]είλῳ συνλήπτορι χαριστήρια
Хофман (Hoffmann e.a., Die dreisprachige Stele des C. Cornelius Gallus (AfP Beihefte 9) ) дава
кратко и ясно следната информация за нашият термин:
1. Standardized name: Βορησις
2. Line 14 (от стелата) : Βορησιν
3. Language: Greek
4. Date: BC 29 Apr 16 ( 16 април 29 г. пр. н. е. )
5. Status: polis (град)
6. Details: Who captured five cities, some with the first attack, some by siege, Boreоs, Koptos,
Kerameia, Dios Polis Megale, Ophieion.
Превод на т. 6 : Който ( Caius Cornelius Cnaei - първият римски консул на Египет) завладя
следните 5 града, някои с първа атака, някои с обсада – Боресис/ Βορῆσιν, Коптос, Керамицес,
Дионисополис Велики и Офион.
Следствие на всичко изложено дотук смятаме, че княз Михаил Ворисин е допустимо да
бъде представян като Михаил Северняк, следвайки етимологията на думата Βορησις, както се
приема за Константин V Копроним (Κωνσταντίνος Κοπρόνυμος) – Константин Лайното,
Юстиниан II Риномет (Ιουστινιανός ὁ Ῥινότμητος ) – Юстиниан Носоотрязаният и т.н., но не
може да има разумни основания за да бъде преименуван на Борис, само и само да се нареди
геополитическия пъзел на някои Кремълски велможи и попове, и на следващите ги сателитни
кадри от БАНИ – светила на българската научна мисъл, творящи най-идиотските учебници по
история, които е имала България.
Край

