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Хан (каган) Кубрат (близько 600–668 рр.) – засновник племінної конфедерації Велика Булгарія, що постала в степах нинішньої України. За однією з версій, після загибелі батька,
Албурі Аскала, він виховувався у Константинополі, там здобув
освіту і, на думку деяких фахівців, імовірно, перейняв християнську віру. Згодом, під час візантійсько-перської війни, Кубрат
виступив на боці імператора Іраклія та уклав з ним угоду про
дружбу й навіть одружився з імператорською донькою
Євдокією.
У травні 1912 р. поблизу села Мала Перещепина, що на теренах теперішнього Полтавського району Полтавської області,
було знайдено скарб – золоті й срібні прикраси та вироби, перші
вагою 25 кг, другі – 50, а також залишки дерева, які ідентифікували як можливі рештки саркофага. Півстоліття потому,
1963 р., під час археологічних розкопок, на цьому місці було
виявлено попіл і грудки, схожі на вугілля. Це дало підстави
вважати, що знайдено поховання заможної людини, тіло якої
перед тим було спалене.
У 1980-і рр. німецький науковець Йоахім Вернер дійшов
висновку, що під Малою Перещепиною був похований засновник Великої Булгарії хан Кубрат, а скарб є частиною могильника. Висновок ґрунтувався на тому, що серед скарбів було
виявлено золоті обручки з вигравіюваними нібито монограмами
Кубрата і його дядька Орхана. До наукового опису, складеного
фахівцями Ермітажу (зрозуміло, що скарб опинився саме там),
увійшло 45 одиниць. Прикметно, що серед них – жодної, яка би
свідчила про християнське віросповідування небіжчика.
Відомо, що болгари, які вважають себе нащадками кагана
Кубрата, просили передати артефакти з Ермітажу. Але тут-таки
чуваші, котрі також називають себе спадкоємцями Кубрата,
висловили свої претензії на скарб. Україна, на чиїй території
скарб виявлено, не претендує. Станом на 2016 р. місце перебування скарбу залишається незмінним.
Відомо, що хан мав п’ятьох синів (жоден із них не називався
християнським іменем). Сини не виконали батькового заповіту
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про спільне правління і розійшлися в різні боки. Аспарух із
плем’ям оногондурів оселився у буджацьких степах, згодом
переміг візантійського імператора Константина ІV і заснував
державу Болгарію. Батбаян правив Великою Булгарією, затим
програв хозарам і став їхнім данником. Котраг із плем’ям котрагів опинився в Середньому Поволжі (Волзька Болгарія). Кубер
після поразки, що її зазнав від аварів, осів на теренах нинішньої
Македонії й став під корону візантійського імператора. Альцек
(саме його чуваші називають своїм предком) зі своїм плем’ям
пішов на землі сучасної Італії (Лангобардія), де й залишився.
Болгари з великою шаною ставляться до власної історії, тож
приділяють неабияку увагу пам’яті хана Кубрата. Їхніми зусиллями в Малій Перещепині встновлено меморіальний знак із
символом його правління та написом:«Великий Кубрат». До
100-річчя прещепинської знахідки було оголошено збір коштів
на створення в цих місцях меморіального комплексу.
Полтавщина зацікавлена в налагоджені більш тісних і практичних відносин з Болгарією. Маємо відновити дружні стосунки
і співпрацю між містами-побратимами Полтавою і ВеликоТирново, зав’язати нові побратимські стосунки між містами
Болгарії та Полтавщини. Окрім того болгари, які вже є членами
Європейського Союзу, готові поділитися практичним досвідом з
полтавськими підприємцями, як залучати європейські гранти та
інвестиції у розвиток власного малого та середнього бізнесу.
Вони зацікавлені в тому, щоб збудувати в Малій Перещепині
Полтавського району Полтавської області, де розташована могила засновника Великої Болгарії хана Кубрата, меморіальний
комплекс із готелем і музеєм.
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Мозок людини здатен встановлювати зв’язки між думками,
ідеями, вчинками (діями) та наслідками, незалежно від того, чи
пов’язані вони насправді, чи ні. Ці неточні, помилкові, ірраціональні думки зазвичай схильні посилювати наше негативне
мислення або інтерпретацію різних життєвих ситуацій, задавати
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