
История на българския 
народ 

Неизвестни или малко известни факти от историята 



Човешка история и праистория 
• Праистория 

• Старокаменна епоха 

• Каменна епоха 

• Новокаменна епоха 

• Каменно-медна епоха 

• Бронзова епоха 

• Желязна епоха 

• История 

• Древност 

• Античност 

• Средновековие 

• Ранен период на ново време 

• Ново време 

• Най-ново време 
 

Homo, Homo Erectus, Homo Sapient 

Енеолит (каменно-медна епоха) 5000 – 4000 г. пр.Хр  
преход между неолита и бронзовата епоха, свързан с 
откриването на първия метал – медта. През тази епоха 
се разпространяват медните оръдия на труда, хората 
откриват за пръв път и други метали kато злато,  
калай и др. В началото на 4-то хилядолетие настъпва 
дълговременен хиатус (празнина, бяла страница), 
причините за който учените не са в състояние да 
посочат.( климатични промени или на масова миграция 
на население, което е било на по-нисък стадий в 
своето развитие) 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4_(%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9


Черноморска цивилизация 
5 600 г пр. Хр. Разселвания след потопа в Черно море . В края на 

ХХ век международен екип от учени представи хипотеза, според която 
през VІ хилядолетие пр.Хр. земите около днешното Черно море (по 
него време сладководно езеро) са били гъсто населени с племена, 
които развили своя уникална култура. След природен катаклизъм 
около 5600 г.пр.Хр. през Босфора нахлула огромно количество солена 
вода от Средиземно море и в земите около езерото настъпил потоп 
(нивото на водата се е покачило между 80 и 100 м). Част от 
населението по крайбрежието загинало, но повечето успели да се 
спасят и се разселили в различни райони на света. Други останали да 
живеят в земите на дедите си и поставили основата на тракийската 
цивилизация. През втората половина на ХХ век изследователи от 
международни морски експедиции откриха на дъното на Черно море 
предмети от праисторическа цивилизация. След направения анализ 
на находките, цивилизацията е датирана преди VІ хил. пр.Хр. Към 
тази праисторическа цивилизация принадлежи и откритото през 1972 
г. уникално златно съкровище край гр. Варна. 

Потопът в Черно море е датиран от Jones & Gagnon през 1994 г. 
(чрез калибрирано радиовъглеродно датиране с тандемен ускорител) 
около 5 600 г.пр.Хр. (плюс – минус 50 години). Датирането е 
потвърдено и от проф. Петко Димитров от Институт по океанология 
към БАН. 

Потопена е площ от 50 000 км2 



Културата Варна 
4600 - 4200 г пр.н.е  
Обитателите на Северозападното  
Черноморие създават високоразвита 
цивилизация, с постижения за времето си 
в технологиите и математиката. За 
хората от тази епоха в региона са били 
познати числото π и златното сечение. 
За тях Черно море се превръща в 
основна търговска връзка и им позволява 
да осъществяват връзки с култури от по-
отдалечени краища. Несъмнено близостта 
до морето изиграва важна роля в 
забележителното развитие на културата 
„Варна“. Чрез него се осъществяват 
връзки с Южна Бесарабия и с племената, 
разположени между реките Прут и  
Днестър. Всички белези сочат, че това е 
най-старата известна цивилизация 
в Европа. Тя изчезва в края на V хил. пр. 
Хр. без видими причини 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0


Културата Варна 
• Варненското съкровище става научна сензация, защото се 

оказва: 
• най-голямата група от златни предмети, откривана до 

момента в света – от 297 гроба, разположени на площ 
от около 7500 кв.м, са изровени повече от 3000 златни 
предмета с общо тегло над 6 килограма. Това количество 
многократно надхвърля всичкото злато, което е намерено 
от периода на каменно-медната епоха в целия свят; 

• най-чистото злато, сътворено от човешка 
ръка. Съдържанието на ценния метал в накитите е 
уникално – над 23,5 карата, и, според историците, показва 
изключително задълбочени познания на техниките за 
металообработка и завидни умения на майсторите-
ювелири, каквито до момента не са били регистрирани 
при нито една друга находка от времето на халколита; 

• най-старото обработено злато в света, по-древно поне 
с 1000 години от цивилизациите на Микена, Шумер, 
Месопотамия и Египет. Паралелни изследвания чрез 
радиовъглероден анализ в научни лаборатории и 
институти в Япония, Западна Германия, Великобритания и 
СССР, извършени в средата на 70-те години, установяват, 
че предметите от Варненския халколитен некропол са 
били изработени в периода между 4600 и 4200 г. преди 
новата ера! 

 



Културата Варна 

Най-впечатляващата и богата находка обаче е от т.нар. 
гроб № 43. В него е открит скелет на 40-50-годишен 
мъж, с висок за епохата си ръст от 170 см, атлетично 
телосложение и красиво лице, както изглежда 
от възстановката по черепната му конструкция. 
 
Около костите били разположени 990 златни предмета с 
общо тегло около 1,5 кг. Дрехите на погребания са били 
изключително богато украсени, а и предметите, открити 
край него, дават основание да се предположи, че той е 
заемал високо място в обществото. В дясната си ръка, 
свита в лакътя, той е държал жезъл, символ на властта. 
На шията е носил три наниза от 890 златни мъниста, 
тежащи 499 грама. Златни пластинки са украсявали 
дрехите, коленете, гърдите му и, вероятно, диадемата 
около главата. 



Културата Варна • най-старото обработено злато в света носи и 
изключителна ценна научна информация, закодирана в 
художествени форми. 

• Комплектът от двете златни фигурки на бик е 
изключително ценен не само заради древността си, а и 
защото фигурките са еталон на мярка за дължина. 
Артефактите са удивителни заради кода на златното 
сечение в тях (по което векове по-късно е работил 
самият Леонардо да Винчи), и точното му съотношение 
с числото Пи. А то, умножено с известното число на 
Фибоначи, дава ъгъла при основата на Хеопсовата 
пирамида. Свещената мярка на древния Египет е т.нар. 
царски лакът, а прототипът му, равен на 52 см, идва от 
древна Варна. 

• По външния периметър на Стоунхендж (един от най-
древните мегалитни комплекси, издигнат около 2965 г. 
пр. Хр.) се намират 56 кръгли дупки, известни като 
„дупките на Орби”. Точно 56 са и „пъпките” по контура 
на по-големия златен бик от Варненското съкровище, 
днес – лого на Археологическия музей във Варна. 

• С помощта на определени алгоритми можем да видим, 
че върху някои от златните артефакти може да бъде 
конструиран правоъгълният триъгълник на Питагор. 
„Четири хиляди години преди раждането на гръцкия 
математик нашите прадеди са смятали с числото Пи, 
което носи божествена енергия. 



Хотница 
Хотнишко златно съкровище,  + медни предмети (музай 
В.Търново) Селищната могила край с.Хотница датира от 5 
хил. пр. Хр. Тя е имала дебелина 6 м. Открита е случайно 
през 1955 г. при строителни работи. Откриват сравнително 
добре запазено селище от 20 едностайни жилищни 
постройки. Жилищата били изградени от забити в земята 
колове с изплетени между тях стени от клони на дървета и 
отгоре измазани с кал. Покривите им били от слама. Между 
отделните жилища имало улички и били подредени на 
ленти, като квартали. През 2000 г. са открити три златни 
пластини. Следващата година една златна спирала, а през 
2006 г. още една. Последната открита спирала обаче е 
уникална и доста интересна. Тя е намерена на 1-1,5 м. или 
няколко културни пласта по-дълбоко от Хотнишкото златно 
съкровище, което заедно с това от Варненския халколитен 
некропол се сочат за най-старото злато в света. А 
дълбочината на която е открита подсказва, че тази спирала 
е по-стара и от него и с основание може да се приеме за 
най-старото злато на земята. Това личи и по техниката на 
изработването на спиралата. При предметите открити през 
предните разкопки и в Хотница и във Варненския 
халколитен некропол техниката на изработка е чрез 
изтегляне, а при последната чрез изчукване на метала – 
23,5 карата чисто природно злато. 



Градът на птиците 

Смяташе се, че находките 
от Варненския халколитен некропол са 
най-старото технологично обработено  
злато в Европа и света, преди 
разкопките в Градът на птиците край 
Юнаците  Пазарджик. Наречен е така 
защото там са намерени над 130 
фигурки на птици. Намереното 
обработено злато край Пазарджик е с 
200 – 300 г. по-старо от предметите във 
Варненския халколитен некропол.Те го 
датират към около 4600-4500 г. преди 
новата ера  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA


Солницата Провадия 

4700 – 4300 г пр. Хр. 
Мината се превръща в укрепен град Селището е било 
крупен център за производство на сол. Развитието му 
се проследява от средата на VI хил. пр.н.е. като 
разцветът му е прибл. 4700 – 4300 г. пр.н.е. Голяма 
част от жилищните постройки, проучени в селището, са 
били двуетажни. Според оценки населението е 
стигнало до около 350 жители, което прави Солницата 
първият известен град в историята на 
Европа.[3] Селището е било оградено от защитен зид с 
дебелината на стените достигаща до 4,3 м 
 
В епохата на енеолита солта е била ценност и се е 
търгувала добре, за което свидетелстват и намерени в 
Солницата златни украшения, които също са едни от 
най-старите в Европа. Състоянието на останките 
издава че силно земетресение е разрушило 
града.[Развитието на Солницата предшества и 
обуславя разцвета на засвидетелствана от варненския 
некропол култура. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB


Дуранкулак 

Големия остров в езерото до 
Дуранкулак 
  
Тук е открит и изследван най-
големия в света некропол – 
проучени са над 1200 гроба  

 
разкрита най-старата каменна 
архитектура в Европа 



Градешница 
• Пак по българските земи са открити 

и НАЙ-СТАРИТЕ ПИСМЕНИ ЗНАЦИ 
В СВЕТА.  

• От селищната могила край село 
Караново е изкопан глинен печат, 
чиято възраст се определя на 3000 
– 3500 г. пр.н.е. Приблизително от 
този период са и находките от 
Трансилвания /Румъния/ и край 
Винча /Сърбия/.  

• Още по-стари са знаците върху 
малко глинено съдче, намерено 
край село Градешница 
/Врачанско/ – от 3500 – 4000 г. 
пр.н.е.! За сравнение шумерската 
писменост, считана доскоро за най-
стара в света, е възникнала към 
3100 г. пр.н.е., а египетската – около 
3000 г. пр.н.е. : 

 
 



Градешница 

• Декодиране на 
тракийското писмото с 
помощта на египетски 
йероглифи направено 
от Стефан Гайд 
(Стефан Гайдаров) 



Караново 
 Пиктографските знаци и тук са 

сравнително ясно отчетливи на плочицата 
(фиг.А), и могат да се представят в 
компютърно-обработен вариант и 
схематично по начина показан на 
съответно на фиг. Б и фиг. В. Забележете, 
че знаците под хоризонталната линия тук 
са инверсирани (т.е. с главата надолу и 
плочицата трябва да се завърти 
диаметрално противоположно (на 180°), за 
да може и вторият ред да се прочете. 
Компютърно обработените и схематично 
представените пиктографски знаци от фиг. 
Б и фиг. В, биха изглеждали като 
йероглифния надпис на фиг. Г, когато се 
напишат с по-късния и по-стилизиран 
пиктографски скрипт, който е известен от 
пирамидните текстове на Древен Египет, 
тук изразен с компютърния му 
калиграфски вариант. 

http://www.institutet-science.com/bg/dictb.php
http://www.institutet-science.com/bg/dictb.php
http://www.institutet-science.com/bg/dictb.php
http://www.institutet-science.com/bg/dictb.php
http://www.institutet-science.com/bg/dictb.php
http://www.institutet-science.com/bg/dictb.php
http://www.institutet-science.com/bg/dictb.php


Дъбене • III-то хил.пр.Хр. Дъбене  
• През периода 2004-2007 година на мястото са 

открити над 20 000 златни находки от 18 до 23 
карата – мъниста, златни халкички от огърлици, 
обеци, спирали, фиби за коса, малки златни 
амулетчета с форма на тесла и други украшения с 
много фина изработка, най-малките достигат 
диаметър от едва 1,5 мм. Нещо немислимо според 
представите ни за технологиите съществували през 
бронзовата епоха.  

• При разкопките през 2006 година е открит уникален 
златен кинжал или кама, сплав от злато платина и 
други метали с много висока чистота на 
златото.  Златният кинжал е с дължина 16 см. в 
предната си част е отрязан и заточен, а в задната 
личат двете дупки чрез които е била закрепена 
към него дръжката му. Сплавта от която е 
изработен е достатъчно твърда за да остане добре 
наточен през хилядолетията и с достатъчно силно 
съдържание на злато за да се запази в перфектно 
състояние, без патина. Той е единствен по рода си 
в целия свят.  

• По време на разкопките през 2007 година в 
дълбока и запълнена с камъни яма са намерени 
осем различни по вид и размер керамични съда, 
една чаша и златна спирала с много висока проба 
на златото и с изключително интересна изработка – 
от златна тръбичка  

 



Хиатус ? 

• Съкровището от Дъбене донякъде дава и връзката между 
прастарата цивилизация от „Културата Варна“ и 
съкровищата от с. Хотница от V хилядолетие пр.Хр. които до 
сега бяха някак прекалено изолирани във времето, без 
никаква връзка с тракийските племена и техните шедьоври 
от по-добре познатите I и II хилядолетие пр.Хр. 

• Тезата, че носителите на култура Варна са предци на 
траките се доказа и от разкопките на българо-немската 
експедиция в с. Драма, с ръководител проф.Ян Лихардус. 
Селищата са синхронни, но това в Драма съществува и до 
по-късно време (ранния бронз) и липсва хиатус 



Херодот за Траките 

 
 Херодот казава за траките: 

 «Траките след индийците са най-
многобройните в света. Ако те бяха нещо 
общо и се управляваха само от един 
владетел, биха били непобедими и според 
мен най-могъщи от всички, които 
съществуват. Тъй като това обаче е 
невъзможно и със сигурност никога няма да 
бъде постигнато от тях, те са слаби. Във 
всяка отделна племенна област, те носят 
отделно име, но нравите и обичаите им са 
едни и същи. Изключение от това правило 
правят само гетите, травсите и племената, 
които живеят на север от 
крестоните»  (Hdt, V, 3) 



Траките 

• Етнонимът "траки" обозначава 
многобройното население, което е 
обитавало територията на север 
до Карпатите, на изток до Черно море, 
на запад до р. Вардар и на юг 
до Егейско море и в Мала Азия. 

• За появата на траките 
на Балканите съществуват няколко 
хипотези. От решаващо, но не и от 
единствено значение е мнението и на 
лингвистите, които държат на тезата за 
автохтонния характер на тракийското 
население още от времето на 
новокаменната епоха — V хилядолетие 
пр.н.е 

• На представителите на културата 
Варна е установено, че са носители на 
Y-хромозомните хаплогрупи R1, CT, G2, 
G2a2b2b.[6] 
 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0


ОТКЪДЕ ИДВАТ ГЪРЦИТЕ И КОИ СА ТЕ? 
• Същинските гърци са данайците, които идват от Африка, смесват с 

местното население на Балканите и асимилират част от предгръцките 
автохтонни племена на Балканите - като ахейци, аргосци, йонийци и др. 
 
Според гръцките легенди, от Египет Данай пристигнал в Пелопонес с 
голям флот. Той се обявил за владетел и нарекъл народа си 
данайци. 

• Според ортодоксалните равинистични възгледи - гърците (данайците) 
са част от еврейското Даново коляно, прогонени от Египет. 

• Диодор пише, че Кекропс произхожда от Египет и основава Атина като 
колония на египетския град Саис и народа сюес. 
 
Според Страбон - В древни времена преди идването на гърците цяла 
Елада е била поселище на варварите, а цяла Атика някога се е 
владеела от тракит 

• Хекатей Милетски казва, че Пелопонес презди елините е бил населен 
от варвари. Но може да се каже, че в древни времена цяла Елада е 
била поселище на варвари, ако човек разсъди от самите 
традиции: Пелопс довел хора от Фригия в Пелопонес, който получил 
името си от него; а Данай от Египет; а дриопите, кауконите, пеласгите, 
лелегите и други такива народи разделили помежду си частите, които са 
вътре в провлака – както и външните части, защото Атика някога се е 
владеела от траките, които дошли с Евмолп, Давлида във Фокида от 
Терей, Кадмея от финикийците, които дошли с Кадъм, а самата Беотия 
от еоните, темиките и хиантите. (Според Пиндар, някога беотийско 
племе се е наричало „сюес”). Варварският произход на някои проличава 
от имената им – Кекропс, Кодрос, Аикъл, Котос, Дрюмас и Кринакос. 

Изображение на хоплити върху чернофигурна 
урна (в музея Лувъра в Париж) 



ОТКЪДЕ ИДВАТ ГЪРЦИТЕ И КОИ СА ТЕ? 
• С бели полета са маркирани териториите, 

заети от "елините", включително след 
миграцията им от Олимп до Пелопонес и 
"трансформацията" им до дорийци ( Херодот, 
„История”,„/Х.,1, 65/ - 1)  

• На картата се вижда, че през второто 
хилядолетие преди Христа Епир, Македония, 
Тесалия, Евбея, Етолия, Аргос, а също големи 
части от Ахея и Аркадия са принадлежали на 
траките . 

• Това означава, че по време на пристигането на 
първите гърци с флота на Данай (около XVIII  в 
пр.Хр..) в Пелопонес, над 90% от територията на 
Гърция е била населена с хора, наричани в 
Античността траки. 

• Основни характеристики на елините са: 

 - Яркото деление на "елини" и "варвари" - то не е 
типично за местните предгръцки народности, а 
при гърците е отличителен белег. 
 
- Политиката на насилствена асимилация на 
местните автохонни народи и безогледното 
присвояване на културното наследство на други 
народи 



СКИТАЩИТЕ ДАНАЙЦИ 
• Андромеда в древногръцката митология е дъщеря на царя и 

царицата на Етиопия - Цефей и Касиопея. Интересното е, че 
когато е открадната по заповед на Посейдон, това се случва в 
Аргос и в това време родителите й царуват в Аргос - градът в 
който първо се заселват данайците, след акостирането им на 
Балканите.  

• ЕТИОПСКИТЕ ЦИГАНИ. Това е прозвището на гърците сред 
нашия народ, разпространено и до днес. По същия начин наричат 
гърците и в Р Македония: "етиопски цигани". 

• Че гърците (макар и смесени с балканско население) не са от 
бялата раса е очевидно и днес. Съвременните генетични 
изследвания на различни учени доказаха, че гърците са 
родствени с африканците 

• Есхил още описва гърците като тъмнокожи и идвайки от 
Африка предавайки думите на пеласгийския цар към 
данаидите 
- "Вие не приличате на хората от нашата земя, а по-скоро сте 
като либийките, или даже като хората живеещи край река 
Нил.“ 

• Равините смятат че племето на Дан, опитвайки се да избегне 
гражданска война в Израел, се заселило в Египет. Оттам то се 
придвижило на юг по течението на Нил до Етиопия и 
етиопските евреи са негови потомци.  

• Според хипотезата на израелския археолог Игаел Ядин името 
на данайците се съпоставя именно с названието на 
еврейското племе на Дан. 



Троянска война • Троянската война е едно от основните събития в древната история и 
е описана в поредица от епични поеми, от които само 2 – „Илиада“ и 
„Одисея“, са оцелели до днес. „Илиада“ описва последните 50 дни 
преди края на войната, а „Одисея“ разказва за връщането от войната 
на един от гръцките герои – Одисей. Други части от историята са 
пресъздадени от по-късни гръцки поети, както и 
от римския поет Виргилий в неговата „Енеида“. 

• В оцелелите източници за нея има 19 датировки, разхвърляни в 
диапазона 14 -12 век пр.н.е.  Херодот я датира около 1250  пр.н.е. 
(XIII в пр. Хр.) 

• Според пророчеството морската нимфа Тетида, с която Зевс имал 
връзка, ще роди син, който ще стане по-велик от баща си. Вероятно 
заради това Тетида била сгодена за най-възрастния цар – Пелей. 
Тетида родила от Пелей син – Ахил. Било предсказано, че той ще 
умре млад в Троя. С надеждата да го предпази докато бил 
бебе, Тетида го потопила във водите на Стикс, правейки го неуязвим 
за оръжия. Само петата му, там където го е държала, останала 
непотопена. Когато пораснал, Ахил станал най-великият от всички 
смъртни войни. 

• Всички богове били поканени на сватбата на Пелей и Тетида, с 
изключение на Ерида. Обидена [1], тя отишла невидима и 
подхвърлила под масата златната ябълка на раздора, на която 
пишело Kallisti (На най-красивата) [2]. За ябълката 
заспорили Хера, Атина и Афродита. Свадата станала ожесточена, но 
никой от боговете не смеел да отсъди за коя е ябълката, за да не си 
навлече омразата на другите две богини. За да разреши 
спора, Зевс поръчал на Хермес, да заведе богините в 
планината Ида, където пасял стадата младият троянски 
принц Парис, заточен, защото имало пророчество, че той щял да 
подпали Троя, и той да отсъди. Богините се опитали да подкупят 
Парис. Атина му обещала мъдрост, умения в битка и възможността 
да стане един от най-великите войни. Хера му обещала политическа 
власт и контрол над цяла Азия. Афродита му обещала любовта на 
най-красивата жена на света [3]. Парис присъдил ябълката на 
Афродита и се върнал в Троя. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%B8%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B2%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%8F


Кои са участниците в Троянската война 

• Троянската война се води между траки. Да, това е исторически факт, отразен от доста древни 
автори.Тази война е братоубийствен конфликт между местните балкански и малоазийски народи, 
родствени помежду си. А пришълците данайци (гърците) са само странични участници в нея и 
едва по-късно си присвояват нейната история. Старите автори описват, че и от двете страни във 
войната воюват траки.  

• Срещу Троя са Ахил със своите мирмидонци и други. На страната на Троя са посочени пеонците 
(отново траки). Омир нарежда сред защитниците на Троя и техните събратя от Мала Азия - 
меонците (траки). Там са и мизите (то е ясно какви са) начело с предводителя им Хромий. 



Кои още не са гърци 

• І. Ахейците не са гърци. Те са предгръцки 
народ.  Ахейците са тези които обсадили 
Троя начело с Ахил и живеели в областта 
Аргос. В античността мирмидони (мизи), 
пеласги (аргосци) и илири (пеонци) са били 
считани за три клона на една и съща 
общност. И така, според старогръцките 
автори, ахейците са пеласги по произход.. 
Херодот също твърди, че ахейците не са 
гърци и, че ахейците са местно население, а 
дорийците-данайци са нашественици...( 
История, VIII-73 ). 



Кои още не са гърци 
• ІІ. Пеласгите не са гърци. В гръцките легенди 

историята на племената и народите се предава 
с олицетворение в легендарни герои със 
символични племенни имена:Ахей и Пеласг са 
братя - Хеланик. Херодот - VIII-44 - По-рано 
пеласгите владеят това, което по-късно се 
нарича Елада. Херодот добавя, също, че 
пеласгите можели да добиват реколта от преди 
безплодни земи, което предизвиквало завистта 
на гърците, а също и че атинският акропол е 
бил построен от пеласгийски архитекти.  

• Пеласгите се споменават за първи път в 
„Илиада“, където са представени като съюзници 
на Троя, изброени между тракийски племена, 
т.е. считани са за близки до траките. 
Херодот и Тукидид разказват, че през 5 век 
пр.н.е. все още има пеласгийско 
говорещи анклави сред елинското население. 
Херодот споделя мнението си, че елините са 
заели от пеласгите повечето от боговете си, и 
дава пример за почитането на 
итифалическия Хермес  в култа 
на Самотракийските Кабири. 

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B4
http://bg.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%BF%D1%80.%D0%BD.%D0%B5.
http://bg.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%BF%D1%80.%D0%BD.%D0%B5.
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%81
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8


Кои още не са гърци 

• ІІІ. Йонийците не са гърци. Херодот I-56 -
 Йонийците са пеласги по произход. 
И пеласгите са носили прически тип 
"чумбас" - както "траките" и българите. Тази 
прическа е една отличителна черта на 
негръцкото (предгръцкото) население на 
Балканите. Ние сме носели перчеми 
(чумбас) до преди 100 години по селата.  

• " Пеласг посреща на морския бряг на 
Аргос Данай и Данаидите, които бягат от 
Египет и им дава убежище.“ 

 



Кои още не са гърци 
• ІV. Минойците също не са гърци. 

Минойската цивилизация или още и 
Критско-минойската цивилизация е 
древна цивилизация на могъщ 
морски народ, зародила се 
на остров Крит около 3000 г. пр.н.е. 
преди преселението на данайците 
от Африка. 

• Какво четем в „Одисея, ХІХ, 172, 
думи на Одисей към Пенелопа: 
«Там живеят безброй много хора, а 
градовете йм са деветдесет на 
брой.Там цари смесица от езиците 
на различни племена. На о-в 
Крит живеят ахейци, кидонци и 
същински критяни, а също тъй и 
карийци...Има и благородни 
пелазги» 

• Същинските критяни не са били 
нищо друго освен предгръцкото 
население. 

 



Кои още не са гърци 
• Кария (на старогръцки: Καρία) е регион в Анатолия, 

разположен на юг от Йония и на запад от Фригия и Ликия. 
 
Жителите дали името си на областта са познати като карийци 
и се заселват в Кария преди гърците. Считани са 
за тракийски преселници от племето на Карите, сродни с 
пеласгите, приобщили сродното им най-старо население, 
което според Херодот има минойски произход. 

• В Халикарнас, столицата на Кария, е бил издигнат прочутият 
Мавзолей на Мавзол, посветен на Мавзол, сатрап на Кария 
между 377 и 353 пр.н.е. от неговата жена Артемизия. 
Монументът е едно от Седемте чудеса на древния свят и по-
късно става причина римляните да наричат мавзолей всяка 
по-голяма гробница. 



Линеар А 

• Така е наречен от археолозите писменият език 
на минойците. Той все още не е разчетен и е 
една от най-големите мистерии сред 
археологическите открития. С появата на все 
повече предмети, изписани със загадъчните 
символи, лингвистите се надяват скоро да 
успеят да дешифрират кода. От особен интерес 
е един такъв предмет, датиран от второто 
хилядолетие пр.Хр. – дискът от Фаистос. Той е 
изписан с 45 уникални символа, приличащи на 
сечива, растения и животни. До ден-днешен 
никой не е успял да разбере значението му. 

• До скоро се смяташе, че Линеар А няма общо с 
Линеар Б, но лингвистите откриват сходство 
между Линеар А и санскрит, древния език в 
Индия, както и връзки към хетския и арменския 
език. Това го прави част от индоевропейската 
езикова група, също като Линеар Б. 

Дискът от Фаистос 



Линеар Б 

• Линеар Б е писменост, която се е използвала 
за записване на микенски език в периода 
около 13 век пр. Хр. 

• Писмото Линеар Б по всяка вероятност е 
сродно с Линеар А, използвано за записване 
на минойския език, който е неразшифрован. 
Тази хипотеза се потвърждава от факта, че 
Линеар Б е зле пригодено към фонетичния 
принцип за записване на гръцкия език. Линеар 
Б е отчасти сричково писмо с 
допълнителни пиктограми или идеограми за 
обозначаване на различни граматически 
категории, подобно на японската писменост. 

• Главните градове и дворците на о. Крит са 
използвали Линеар Б, за да водят 
счетоводните си сметки и доставките на стоки. 
Основните стоки са вълна, овце и зърно, често 
предназначени за жреци и отреди от морски 
стражи. Плочките са се пазили в кошници, 
съдейки по отпечатъци от плетени кошове 
върху плочките. Когато сградите, в които са се 
съхранявали плочките, се опожаряват, много 
плочки се изпичат и запазват повече от 3000 
години. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D1%80_%D0%90
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D1%80_%D0%90
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D1%80_%D0%90
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82


Връзката между Линеар А, 
Линеар Б и Глаголицата 
• Тук коментарът просто е излишен 



Кои са троянците 
• Троянците водят името си от древния цар Трой Той е бил прадядо на цар Приам и син 

на Ил, на когото е кръстен и града Илион.  

• Ил от своя страна бил един от синовете на известния цар Дардан, тоест Трой е бил внук 
на Дардан.  

• Хората на Дардан обаче са се наричали дардани, тоест образно казано троянците са 
„внуци“ на дарданите. 

• Преди Дардан да се появи в Мала Азия, земята на малоазийската Троя се владеела от 
тевкрите на Тевкър. Той дал дъщеря си Батоя за жена цар Дардан. Според някои 
сведения Дардан е бил цар на Аркадия в Пелопонес, но след един потоп (вероятно 
изригването на вулкана на остров Санторин и последвалото го огромно цунами) решава 
да се пресели на изток 

• Първият владетел на аркадците бил Пеласг, който бил автохон (местен) и дал културата 
на местното население. Пеласгите са палеобалкански племена, най-старите жители на 
Южните Балкани, които според древногръцките автори са народът, обитавал и териториите 
на Древна Гърция преди елините.  

• Ако можем да смятаме Дардан и хората му за предци на Омировите троянци, то следва 
да заключим, че цар Приам, Хектор, Парис по линията на цар Дардан са били хора 
с пеласгийски негръцки произход. Известно е, че и траки и пеласги са говорили един 
общ или много близък език, който е бил негръцки. Това обяснява доста добре как ахейци 
и троянци са общували свободно по между си, без нуждата от преводач 

 

 

 



Наследството на троянците 
Нека погледнем по-подробно родословието на Приам:  

-Тевкър(Батия)-Дардан 
-Ил 
-Трой 
-Ил 

-Лаомедон 
-Приам.  

Прави впечатление, че само в рамките на 7 поколения народът на 
троянците променя поне три пъти названието си или самоназванието си, 
а след Троянската война името им „изчезва“ от историческата сцена. 
Или поне на мястото на разрушената Троя.  
Известно е, че част от троянците под водачеството на Еней след дълго 

скитане се заселват в Италия и заедно с местни племена създават 
племето на латините 
 



Наследството на троянците: ЕНЕЙ 
• Дарданският вожд и един от първите троянски герои –

 Еней, бил пра-правнук на Трой и син на Приамовия 
ратовчед Анхиз и Афродита (Венера). Богинята го 
родила в планината Ида и до петата си година бил 
възпитаван от горските нимфи. В началото на Троянската 
война, той не взел участие в отбраната на Троя и се 
присъединил към троянците едва, след като бил изгонен 
от родните места отАхил. Митовете разказват, че след 
падането на града, бил пощаден от гърците, заради 
благочестието и храбростта си. Понесъл на гръб 
престарелия си баща, заедно със сина си Асканий (Юл), 
повел оцелелите троянци на своите двадесет кораба, да 
търси ново отечество. Съпругата му Креуса (Креуза) 
изостанала през нощта в опожарения град и не могла да 
се спаси. Насочени от оракула на Аполон да търсят 
новата си родина, троянците отплавали към Крит, след 
това пристигнали в Епир и накрая достигнали Сицилия. 
След това стигнал Картаген. Царицата Дидона, по волята 
а Афродита(Венера), посрещнала гостоприемно Еней, 
влюбила се в него и му станала съпруга. След няколко 
месеца обаче, следвайки повелята на Зевс (Юпитер), 
героят отплавал тайно с флотата си. Това положило 
началото на вечната вражда между Рим и Картаген. 

След това стигнали Лациум, където били посрещнати радушно 
от цар Латин, защото според едно предсказание, зетът на царя 
щял да пристигне от далечна страна. Съпругата му Амата обаче, 
не желаела да даде дъщеря си на чужденец и подбудила царя 
на рутулите Турн, който бил годеник на дъщеря й Лавиния, да 
обяви война на пришелеца. В жестокия двубой, Еней надвил и 
убил съперника си Турн. В битката обаче, загинал и цар Латин. 
След неговата смърт, Еней зацарувал над Лаврентум, оженил се 
за Лавиния и обединил своите троянци с местните племена. 
Така станал родоначалник на римляните. Тридесет години след 
това, синът му Асканий (Юл) основал града Алба Лонга, 
метрополията на по-късния Рим. Там се родили потомците 
на Еней, близнаците Ромул и Рем. 
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