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"...И чуждите завоеватели не можаха да победят тази ДЪРЖАВА НА ДУХА, защото в
защита на

българския народ в плътен строй стояха българският език, писменост и култура!...

Българската държава на Духа се простира от Балтийско море до Тихия океан и от Северния ле

Миналото погълна античността, древния Рим, Гърция и т.н., но България остана като жива отло

И затова трябва да я съхраним, та днешна България да не бъде само последна отломка от мина
Aкадемик Дмитрий Лихачов

Текст от латински превод на „Хрониките на Авийла”, направен за Папа Йоан VІІІ (872-882 г.сл.Хр
Авийла (според книгата) е бил духовен наставник на Телериг (768-777 г.сл.Хр.)
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„Хрониките на Авийла”, направен за Папа Йоан VІІІ (872-882 г.сл.Хр.), публикуван като „Книгата А

„А като се възкачи на престола в Константинопол, императорът Константин V (741-755), който б

Те са по-многобройни от нас и прииждат на пълчища без край, и ето – завладели са половината

И ето, знаете как Тервел – техният хон, насмалко да стане император над цялата земя, и що гово

Що да сторим, прочее, за да се спасим и отървем от тях? Защото даже воеводите ни и целият ро

А съветът на учените и мъдреците, и архонтите, и епископите, и магесниците и предсказателит
библиотека, след десет дни възлязоха пред Императора и рекоха следното, чрез устата на Зос

„Господарю, да не се боиш, нито да се смущава сърцето ти, но внимавай на думите ни и в съвета

Защото да, те наистина са най-древен род и са били от най-древно време по тези земи, още пред

Но като са дошли дедите ти, с мъдрост и хитрост са постъпили с тях, и ето че са ги завладели и
„Що да сторя тогава, кажете, щом знаете.”
„Стори също като предците си - разделяй и владей.”
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„Но как да разделя такъв голям и сплотен народ, какъвто са богарите? Ето, че тук пред портите
Тогава висшите съветници на императора – Зосим, Теофан и Теофилакт му отговориха:

„Господарю, тяхната сила е в рода им и в древното им име, с което се наименуват, защото вярва

Защото силата е в Словото и в книгите, и в летописите, и в историята, царю, и остава да се помн

Затова сме велик народ и велика империя, защото това, което ние запишем в книгите, това вярва

Той пръв обеща на всички богари-гети, които се присъединят към него, римско гражданство и г
Постъпи, прочее, и ти така!

Наречи богарите в Мизия и Тракия – вулгари, сиреч мръсен и варварски народ от пришелци от и

И като им раздаваш почести, земи и злато, за да се бият едни против други, ти несъмнено ще ги

А Константин V беше хитър и лукав Василевс и се вслуша във всичките им съвети, и изпълни вс
чадата на Алариха, и на Теодариха и Родариха.

И бяха в началото БОГАРИТЕ едно царство и един народ – най многобройният на земята, а стан

И като измряха прежните поколения, прочетоха лъжливите книги и летописи на Василевса; и по

Ето, това си и ти пресветли Теларихе (Тел - въздигам; арих – пазител, означава Въздигащ Пазит
Да ти даде Всемогъщият Бог да въздигнеш делата на Арихите и на целия богарски род, според
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