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Ако една нация няма истински елит (аристокрация), която да носи културата,

образованието, която да съхранява ценностите на една държава, да е еталон за подражание и

Какво се е случило с българската аристокрация? Тази, която сега да е в основата на държавнос

Следствие на това сега стои въпросът за моралността и родолюбието, на липсващия опит и тра
РАЗБИРА СЕ, И ЛИПСАТА НА АВТЕНТИЧНИ ПРОФСЪЮЗИ, КОИТО НАВСЯКЪДЕ ПО СВЕТА С

По време на турското робство, загубвайки по-голяма част от аристокрацията си българите остав
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- Погубването на българския елит всъщност започва при княз Светослав Игоревич (964-972) изб

- Следва цар Борис убил 52 болярски семейства

- Продължават го турските завоеватели - 0коло 1394 г. само в Търново са били посечени 110 тъ
Цар Иван Шишман - посечен в Никопол някъде 17-18 дена след битката при Ровине (3 юни, съот

- Гръцките, сръбските и румънските нашественици през войните, които България води с тях.

- Румъния

Тук ще се спра само на един епизод от добруджанската трагедия на народа ни, обхващаща само

- Гърция
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- „Концлагерът Трикери" - първият концлагер в Европа.

Преди сто години островът става първият в историята на Европа концлагер. Той е създаден от

На Трикери в нечовешки условия са откарани пленени в хода на междусъюзническата война бъл

- И го завършва строят нарекъл се "комунистически" през 1944 - 1945 година избивайки и праща

Т. нар. "народен съд" осъжда посмъртно заради "антисъветска" и "прогерманска" пропаганда,

- Всъщност не, процесът продължава. България продължава да се обезкървява чрез хилядите

Ето защо сега, България продължава да бъде най-бедната страна, при всичките й природни бо
СЕГАШНИЯТ "УЖКИМ" ЕЛИТ НЕ Е БИЛ ВЪЗПИТАВАН ДА БРАНИ ИНТЕРЕСИТЕ НА РОДА СИ,
ТАКА ЧЕ НЕ ОЧАКВАЙТЕ ТОЗИ "УЖКИМ" ЕЛИТ ДА ГО Е ГРИЖА ЗА БЪЛГАРИЯ.

И така защо България няма истински елит? Къде са изчезнали всички онези велики български п
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Разселване в малки селища из България

Ето какво пише белгийския дипломат, учен и писател Ожие-Гислен де Бусбек, преминал през бъ

“Тук видях, колко е преходно онова, което се нарича болярство. Когато поисках да узная за

ня

Райнхолд Любенау, литовки немец през 1787 година пише следното сведение.

“В тази страна България изобщо няма благородници, както и в цялата турска земя… Мнозина

Според Иван Селимински до края на XVIII в. в Сливен имало семейства с благороднически произ

Отличителен белег за степента на благородничеството им било облеклото. Но и тези "маловажн

Ето защо съвсем логично е предположението на Петър Ников, че видният възрожденски род на
Ожие Бусбек начело на посланическа мисия, на път за Цариград описва впечатленията си през

Приведените конкретни факти и източници показват, че след османското завладяване в българ

Ето още някои допълнения за български благородници, живели през Османското владичество/к
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1467г. софийският първенец Радослав /Мавър/ и синовете му Никола и Стихия даряват манасти

Интересни сведения откриваме също и около пренасянето мощите на Свети Иван Рилски от Тър

Първото Търновско въстание /1598г./ било подготвяно от Тодор Балина. Ето какво пише папски
"Господин/разбирай господар/ Тодор Балина е пръв благородник в Никополския санджак,

ко

Имало е някакъв тип автономни владетели в Карвуна до 1444г., след това султан Мурад ІІ унищо

Според анализа на данните от османските данъчни регистри в течение на няколко века за опре

Почти всички те губят елитното си положение в турската държава. 10% от тях доста продължи
Първоначално военните, голяма част от които също са били доста богати запазват и професият

Между другото, от няколко години османските данъчни регистри за територията на Българи са

Емиграция в Русия?

Когато говорим, за българи - аристократи, не бива да пропускаме онези възрожденски деятели
Категорията статски съветник съответства най-точно на британската система за служебна арис
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Статските съветници имат парадна униформа - сюртук със златотъкани маншети, шапка с пера

От Българите на руска служба Статски съветници са Найден Геров, Васил Априлов, Никола Пал

Съгласно "Табель о рангах" всички подофицери и офицери в руската армия имат аристократиче

По този член на закона, всички български офицери, завършили руски военни училища и академи

Духовенството в Русия също има специален привилегирован статут, който е уреден извън "Табе

Влашко и Унгария?

В "Сборник народни умотворения" на БКД кн 7 и 8 от края на 19-ти век, има една дълга статия н

Тъй като този въпрос е болезнен за Румъния, темата е била табу през комунизма, но данните си

Италия?

Твърди се, че по това време на падането на България под турско робство е имало много болярс

В изследването на Ив. Божилов е споменато за Асеневата динатия. Там е указано, че синът на И
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Шишман- Фружин е получил имение в Унгария, откъдето е продължил да участва активно в съп
Фружин е поддържал връзки с албанските вождове, отстояващи независимостта си. През 1444
В акта за продажба на имението е указано, че Фружин е имал наследник- Шишман. За неговата
Фружин до края на живота си се бори за правото на България да съществува.

Княз Стефан ІІ е внук на цар Фружин от първородния му син съцар Шишман ІІ. През 1454 конфи
Това е част от регистъра от 1454/55г., с прословутата фраза:

Тук са споменати тези, които живеят между Исфърлиг и Шехиркьой......... Фружин-княз, Стоян Което ми напомни, че при последното въстание, за което се твърди, че е водено от царски потом

Османските данъчни регистри ако и да са изключително ценен източник на информация не са д

При последното въстание, за което се твърди, че е водено от царски потомци (разбира се мними

ЧОРБАДЖИИТЕ
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България все пак има традиционен елит и това са т.нар. чорбаджии. В нашата история те играят

В началото на 19 век обаче едно ново обществено съсловие - това на еснафите буквално измест

През 1878 г. Константин Иречек в труда си "История Болгар" пише, че чорбаджиите имат аристо

По-късно в "Пътувания по България" той отново поддържа тази теза. "Има и досега (т. е. 1884 г

Запазените документални свидетелства обаче навеждат на по-други мисли, а именно, че през Х

В 1466 г. Охридският архиепископ Доротей съобщава за конфликт "между боляри нашего града

През 1476 г. боляринът Радослав Мавър възобновил църквата на Драгалевския манастир, а пр

Особено ярко и трайно присъствие названието "боляр" намира в българския фолклор. И това, к

Може да се предположи, че това е резултат от стремежа на народния творец да покаже мястот
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Свързването на чорбаджийството с болярството би могло да се приеме и като прийом на създат

Така например големият и влиятелен врачански чорбаджия Димитраки Хаджитошев (1780-1827)

Чорбаджи Патьо (1825-1893) от Видраре имал специална охрана - "въоръжен от главата до пет

В условията на липсваща държава, няма как да имаме истинска аристокрация,водещ елит, така

Чорбаджийте в чисто административен, а не в народно-популярен аспект наистина са най-близк

Справка:

Думата Благородник е съставена от името "Благо" и "родник", което означава "роднина". Според

Думата "Аристократ" е подобна на "Благородник" и е съставена от името "Христо" и "крат", от "к
"Елит" пък е съставена от "Ел" - Бог, или божествен и "иТ". Буквата "Т" означава "твърд", "земя"
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В европейската традиция аристокрацията се дели най-вече на два вида - урадел и брифадел. Ур
По степен аристокрацията се дели на три основни групи плюс суверените. Барони, графове и хе
Да се включи цялото чиновничество и целия офицерски състав в аристокрацията ми се струва м

Според западни източници българският цар Иван Александър (?-1371) има голям брой пра-пра-

Пак според този източник(http://fmg.ac/Projects/MedLands/BULG...m#Toc283717758)
Цар Иван Александър има син Михаил Асен, който има син Алексиос Асен, който има дъщеря - И

Според този източник ( http://www.maltagenealogy.com/libro%.../bernardo.html)
Ирина Асенина и Паоло ди Бернардо имат син - Микеле ди Бернардо, който има потомство.

Според този източник (http://www.maltagenealogy.com/libro%...o/imbroll.html)
споменатите по-горе Прециози ди Бернардо и Томео Имброл ( Томео Имбролио ) имат потомство

Според този източник (http://www.maltagenealogy.com/libro%...angiorgio.html)
споменатите по-горе Беатрис Имброл и съпруга и имат потомство, включително дъщеря Georgin

Наистина има и източници, според които споменатия по-горе Михаил Асен няма деца.Това което
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http://genealogy.euweb.cz/balkan/balkan11.html#MA
http://usuarios.multimania.es/bermud...ro/gp12210.htm
http://www.sologenealogia.com/gen/ge...28192&tree=001
http://www.angelfire.com/realm/gotha.../Balkans2.html
http://fabpedigree.com/s077/f041556.htm
В Уикипедия ( българския вариант ) се споменава за въпросния Михаил Асен, че " според непот

Единственото сведение е в изследването на Ив. Божилов за Асеневата динатия. Там е указано,
Фружин е поддържал връзки с албанските вождове, отстояващи независимостта си. През 1444
В акта за продажба на имението е указано, че Фружин е имал наследник- Шишман. За неговата
Не знам дали има подобно изследване, но този въпрос е наистина много интересен. Със сигурно

Б. Димитров в "Памет българска " споменава, че синът на Иван Шишман - Александър, който би
Дали е имал наследници няма никаква информация.
Александър Шишманов, е нито повече нито по-малко от ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИК! Но покрива с п

Кратък списък на най-изявените родове - потомци на старата аристокрация за които има сведен
1. Андрейнин от Чипровци;
2. Баласчеви от Охрид;
3. Балина от Никопол;
4. Бибич от Чипровци;
5. Бимбеловци от Факия;
6. Бойчик от Кратово;
7. Дебелянови от Дебелец;
8. Джамджиеви от Килифарево;
9. Джоджин от Копиловец;
10. Екзарх (Стоилови) от Стара Загора;
11. Живодер от Враца;
12. Зикови от Ниш;
13. Качамаг от Копиловец;
14. Кнежевич от Чипорвци;
15. Королайн от Чипровци;
16. Кършовски от Елена;
17. Лолови от Медвен;
18. Лупу от Разград;
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19. Лютови от Рила;
20. Мавър от Драгалевци;
21. Митрович от Копиловец;
22. Николантин от Чипорвци;
23. Парчевич от Чипровци;
24. Пешин от Копиловец;
25. Пеячевич от Ципровци;
26. Соимирович от Горно Лука;
27. Прентич от Копиловец;
28. Радивой от Кремиковци;
29. Раковски от Котел;
30. Робеви от Охрид;
31. Стратемирович от Арбанаси;
32. Селимински от Сливен;
33. Скорчеви от Скорците;
34. Станиславови от Никопол;
35. Теодосиевци от Охрид;
36. Томянин от Чипровци;
37. Франкович от Копиловец;
38. Хафезови от Жеравна;
39. Ченчеви от Севлиево;
40. Шишманоглу от Видин...

Част от тези родове безспорно са известни, но няма грам доказателство, че имат каквото и да би

Родът Бинбелови (или Белени, както се наричат до 17 век) произхожда от сестрата на небеизве

Родът Шишманови (Шишманоглу) имат връзка с династията има сведения от Габор Егреши и от с
Фамилията на известния Радослав Мавър - ктитор на Драгалевския манастир.

От форума на http://forum.boinaslava.net

- Само като куриоз Александър Батенберг е бил потомък на дъщерята на Самуил, а Фердинанд
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Иначе Фердинанд е обичал да разказва за българската си прапрапра и т.н. баба само в тесен кр

- Цар Фердинанд няма Асеневска кръв. В това съм абсолютно сигурен. Асеневската кръв влиза
Незнам, защо включваш Александър І в тази работа. доколкото знам до момента няма генеалоги
Интересна е и друга линия. През дъщерята на цар Иван Срацимир Доротея-Девора, омъжена з
И накрая още една провокация. Ако унгарският род Дюла наистина произхожда от българската

- Пооправих предишния си пост - консултирах се с известния сайт за генеалогия
www.geneweb.inria.fr. А за връзката на Фердинанд с Асеневци - ако изобщо толкова далечна връ
Честно казано продължавам да не виждам доказателства за нашите родове с аристократични п

Впрочем да се прави родословно дърво в България при оскъдицата от сведения за 14-18 век си
Но пък като сме тръгнали да се хвалим с родовете си, да се похваля и аз - легендарния родопск

- Благодаря, че с такава готовност ме поставяш на трона, но това да се поканят чужди принцове
По повод Асани от о-в Кефалония (а не Корфу) - те са потомци на византийската фамилия Асан

Що се отнася до фамилите, оцелели до днес - повечето извън тези от Чипровци и Копиловец (ко
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-Тодор Балина, Георги Пеячевич и Петър Парчевич произхождат ли от изброените по-горе фам

-Произхождат. Нещо интересно ще добавя към това. За родът Балина има археологически данн
А родовете Пеячевич, Парчевич и Кнежевич от Чипровци имат още по интересен произход. Те из

Родът на Цар Самуил е жив и почете България

Семейна памет: Родът на Цар Самуил е жив и почете България Главата на Самуил, реконструир
Скопие пред колапс – потомците му изпращат архива си в България, а не при тях! Родът на бъл

И до ден днешен, макар и размита, като на всяка друга европейска аристократична фамилия, кр

Заслугата за откриването на тази фамилия е на отдавна покойния писател Константин Петкано

Италианската фамилия разполага с няколко документа, доказващи произхода й от цар Самуил.
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Вторият документ е факсимиле от заглавната страница на Таблица за вписване в Златната кни

Третият документ е фотокопие от стр.103, том ХХVІІ на споменатата таблица, подробности за вс

Четвъртият документ е издаден в Рим на 20 юли 1953г. и е заверен с печата на италианското Ми

На върха на своето генеалогическо дърво, фамилията поставя Empire Bulgare/ Империята на Бъ

Произходът им е потвърден от:

1.Морери, „Голям исторически речник“, Амстердам, 1740 г., издателство Брюнел.
2 .Един Бенедектинец, „Изкуството да проверяваш датите“, Париж, 1783 г. издателство Жомбер
3. Харфорд, „Генеалогични таблици“, Оксфорд, 1875г. издателство Кларендон прес.
4. Киузоле, Генеалогия на забележителните домове/фамилии/, Венеция, 1743 г., издателство Ку
5. Йесенбург, „Върху произхода на европейските държави“, Магдебург, 1953г. издателство Щар

Фамилията е поискала да се запази нейното проучване и да се съхрани именно у нас в Българи
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Българският произход на част от руския елит
Автор : Борис Цветанов
http://www.desant.net/show-news/23363/

Волжска България и наследникът й – Казанското канство, през цялото си съществуване са били

Владимиро-Суздалското, Рязанското и Новгородското държавни образования. Двете големи дъ

Дори и след падането на Казан, Русия продължава да изпитва влияние, изразявано често в отк

В Русия обаче процесите са още по-рано изразени, тъй като след края на Волжка България и Ка

Големият приятел на България, професор Алфред Халиков, гордеещ се с българския си етниче

Според него още далече преди разгрома на българските държави, „културните, икономическите

Изследователката Татяна Ярулина Ал-Булгапи сочи като „важен аспект на културната доминаци
Ние няма да се спираме на висшия ешелон, в който имаме такива примери като този, че Светосла

Сериозни изследователи като В. Татишчев и С. Веселовски доказаха масови заселвания на бълг

Голяма част от руското чиновничество, твърди Алфред Халиков, е формирано от българи. След

Първите руски дипломати в Полша, Италия, Дания, Англия, Холандия, Турция и Персия са били
„Волжските българи – твърди Татяна Ал-Булгари – са били цивилизационният катализатор за с

Обособяването на фамилиите на населението порядъчно е изостанало в сравнение със Западн

Фамилии имали преди всичко дворянските родове и всичко може би е започнало под влияние на

Внимателен анализ може би ще покаже, че българските родове далече надхвърлят цифрата, по

Тук ще се спрем на някои руски фамилии с български родови корени – само 30 от общо 500. Шок

АЛАБИНИ – според Веселовски от „алаба”, стара българска дума, означаваща награден. АХМАТ

БУЛГАКОВИ – от „булгак” – горд човек. БУНИНИ – Прокуда Бунин, преселник от Казан, от този р
ДЕРЖАВИНИ – от Казан. ЕЛЦИНИ – от „елч” – глашатай, дворяни от ХVI век.
ЖДАНОВИ – от „видждан” – религиозен фанатик. Заселили се в Русия по времето на Димитър
Да си спомня някой героя от Унгарската революция от 1956 Имре Наги (?) РАХМАНИНОВИ – от
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От „тимир я з” – железен воин. ТУРГЕНЕВИ – руски дворяни от ХVI век, преселили се родоначал

ШЕРЕМЕТИЕВИ – много знатна руска фамилия, графове, князе. Според А. А Зимин началото по
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