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"Всеки народ се идентифицира със своята история, с приноса си към културата на
човечеството, и

няма по-ефикасно оръжие срещу един народ от унищожаването на неговата история и идентичн
В цялата световна история не познавам друг народ, освен нашия, срещу когото това оръжие да
До ден днешен.

Гонили са го от неговата земя, при това многократно; опитвали са да го подчинят и да го претоп

нашествия, без да загине и изчезне, като е запазил своите характерни особености – добри и лош

А неговите врагове и покорители са се претопили и изгубили сред него. Без никакъв остатък. И

Унищожавали са плодовете на неговия труд и на неговия дух, горили са на клади неговите синов
И се кичат до ден днешен.

Тези съкровища, плодове на неговото изкуство и на неговия творчески дух, изпълват музеите на
А както показаха извършените неотдавна генетични изследвания и неговите гени не само че не
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Задачата на това изследване е да възстанови поне малка част от историята на нашия народ със

средствата на съвременната наука – а тези средства съвсем не са тъй ограничени, както посто

За сметка на народите, които са си присвоили и си присвояват до днес неговата история, негова

Това изследване има за цел да покаже, че съществуват многобройни писмени свидетелства за и

А и че техните изследвания са достъпни за всекиго в днешния век на информатиката, когато ве

За произхода на българския народ и неговия език са съчинени и продължават да бъдат съчиня

Всяка теория, че българите били монголоиди, угро-фини, турци, задкарпатски славяни и какви л

Но не и твърдението, че са първоначалното население на нашите земи, запазило не само своя ф

През първото хилядолетие преди Христа древните тракийци са един от най-многобройните наро

За известен исторически период от време Траките са известни и като морски народ. Гръцкият и
„Готи и гети – изследвания II“ от д-р Асен Чилингиров.
Изясняването на «готския въпрос» е свързано с много важни въпроси от историята на нашия
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народ, с които се е спекулирало от векове и продължава да се спекулира и до днес.

В продължение на векове по всички тези въпроси са се създали и вкоренили редица предубежд

За етническите особености на народите, населяващи района в долното течение на Дунав през п

Той нарича тези народи гети, сармати и траки, без да прави разлика между тях, научава езика и

Но понятието “гети” се дублира, а през средновековието и отчасти се заменя с “мизи” или “мизий

Както вече беше споменато, античните автори посочват многократно, че това местно население,

Това става и при похода на Дарий (V в. пр.Хр.), и при похода на Александър Македонски (IV в. п
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преминаването на опасността то се връща обратно в родината си.”

От историческите извори научаваме, че същият този народ, който по-рано се наричал “гети”, а о

Сергей Лесной (с. 121-184) в частта си “Кои са гетите” пише: “…след разгрома на дако-гетската д

Явно, че не е имало никакви прекъсвания в историята на древния народ гети, имало е само врем

Никакво странстване на цяла група германски племена начело с готи не е имало, не е имало и за

По такъв начин се отстранява и археологическата загадка: защо готите, ако са дошли от Прибал

Как е възможно готите, които са управлявали Италия, Галия, Испания, Северна Африка и т.н., д

Важно е, че Йордан винаги разграничава готите от германците… Очевидно историкът на готите
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/Малко отклонение с интересен постинг на Таня Бояджиева, която твърди във фейсбук групата

Mного преди да я нарекат "Малка Скития", са я наричали "Ска-н-дия", което на древно тракийски

Едно е несъмнено: още от времето на Херодот на Балканите и в Причерноморието е живял голя

народ с дълга предистория, носещ името ГЕТИ. Държавата на гетите е съществувала в продъл
Историците са отбелязали, че още преди началото на нашата ера гетите приличали по-скоро не

Фердо Шишич (с.188) пише: “За някаква по-слаба гото-славянска традиция в Дукля говори и фак
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Георги Сотиров (с. 218-230) пише: “Според една общоприета теория, готският език бил германск

По същия начин някои готски думи, срещащи се в документи от V, VI и Х век проявяват определе

В този кратък материал не може да се отрази, дори и в резюме достатъчно пълно доказателств
На с.155 четем една интересна фраза: “Един от следващите крале бил Филимер. В древността

голяма част от славянските имена завършвали на “мер” и “мир”, като при това едно и също име с

Чилингиров пише (с.52): “… наличието на често употребявани “славянски” думи и лични имена в “

Това обяснява и близостта на българските езикови наречия с тия на славяните и това, че милио

Над 500 руски фамилии, князе и дворяни са от българо-”татарски” произход, като Суворов, Куту
Х. Халиков “500 руских фамилий булгаро-татарского происхождения”, Изд. ТАНГРА, София, 200

Пред нашите историци стоят много задачи за проучване на историческите сведения за пеласгит

На фона на изследванията на Асен Чилингиров и другите посветили съдбата си на Отечеството
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черти. Колко тъжно е, че българският етнос постепенно се превръща от застрашен в изчезващ

Както днес преоткриваме загадките върху етруски, пеласги, траки и гети/готи, след половин век

Ако не се изскубнем някък от демографската смърт, която очаква народността ни в близките де

Че историята на нашия народ се е манипулирала от хилядолетия насам, едва ли ще изненада чит

Също едва ли би могло да го изненада присвояването на нашата история и плодовете на нашата

Науката на третото хилядолетие обаче разполага с по-надежни средства за проверка на много о

А тези лъжи са залегнали дълбоко в нашето съзнание – още от училищната скамейка ние сме об

Айнщайн е казал, че за човека е по-лесно да разбие атома, отколкото своите предразсъдъци. За

Асен Чилингиров, Берлин, 4 октомври 2008 г.
По сборника “ГОТИ и ГЕТИ”, съставител Асен Чилингиров, Издател “Зиези екс куо Вулгарес”, Со

Професор д-р Ганчо Ценов владеейки староеврейски, старогръцки, латински, няколко западни
• "Българи и хуни са били първоначално две отделни племена, а не един едиствен народ, както
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• "Хуните, венетите, славяните и антите са скитски племена, които живееха предимно на север о

• "Българската държава е основана от скитското племе хуни или хуногундури, които се съедини

• "Хуните, българите, венетите, славяните и антите, които населяваха Дакия, Тракия и Илирия о

• "Тия скитски племена са стари християни, които са имали още 4 век свое писмо, тъй че българи

• "Херодотова Скития не е в Азия, а в Европа около Дунава. Готите не са германци, а стари келт

Изследователят Юлия Хаджи Димитрова, която работи в Берн, Швейцария, издаде на българск

Дългогодишните проучвания върху късноантични и средновековни ръкописи в университетскат

След нашествията на Дарий и на Александър Македонски много от траките се преселват на сев

на император Деций.

По-късно предвождани от Аларих, те превземат Рим в 410 г., после и днешна Испания. През Сре

Юлия Хаджи Димитрова открива в стари манускрипти на пруски автори, непознати у нас, потвъ
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Проучването на Юлия Хаджи Димитрова извежда и заключението, че т. нар. славяни също се ок

В Книгата Gothi qui et Getae се споменават два визиготски документа, едни от малкото оригинал

Кореспонденция от нач. на 7в. (610-612 г.)- авторът на писмата е визиготският граф БУЛГАР ил

Старохристиянски надпис от края на 6в. , от испанската провинция Бетика. В него се споменава

Явно в именната традиция на готите името българин, булгар изобщо не е било чуждо и то доста

Великият жупан на Рашка Стефан Неманя (1176-1228) пише: "същото готско племе, наречено и б

В неговото житие се казва дословно: " Един отцепник от същото готско племе, наречено и бълга

В Дуклянова летопис пък пише: "Двата народа много се заобичали един друг, т.е. готите, а те са
Дион Касий, Historia Romana Vol. VIII

"...Даките населяват двете страни на Дунава. Тия, които живеят на отсамната страна и близо до

същият автор, том 4, книга 67: " Аз наричам тоя народ даки, името, което използват самите жите

* Ето как гетите станаха готи....МАЛКИТЕ ГОТИ или GOTHI MINORES, за които Йордан (гл. 51 на
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Гетика) казва: "Днес (551?) те живеят в МИЗИЯ, в областите около Никополис ад Иструм, в поли

В гл.57 пак Йордан ни казва, че Теодорих събрал целия готски народ, НО взел със себе си само

Теофан Изповедник пък ни разказва следното: " През тази година (497 г) армия, състояща се от

Прокопий "Готските войни": "Весас (Бес? или Весо?) получи нареждане да превземе Нарния, едн

Какво означава за нас всичко това? Далеч не всички "готи" са напуснали старата си родина Трак

Св. Йероним ((* 331 - † 420)., т.е съвремнник на готите!, същият, който превежда библията на ву

тракийския философ-космограф Етикус Иструс твърди следното : „Et certe Gotthos omnes retro e

Същият Йероним на друго място (в Патрологията, том 22, кол. 870) говори направо за ГЕТИ, ког
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"Deposuit pharetras Armenius, Hunni discunt psalterium, Scythae frigora fervent calore fidel: Getarum ru
htm

Или: "Според брат Армений, хуните четат псалтира и сгряват скитския студ с топлината на вяра

Йордан, преправен на Йорнанд :))), твърди, че е прочел при Орозий, че „...quos Getas iam superio

Патриарх Фотий , ректорът на Магнаурската школа, един от най-образованите мъже в ИРИ по т

Мaurus Servius Honoratius - граматик, живял към края на 4в. известен и като Сервий Граматик. В

Geticis Thraciis. Getae autem populi sunt Mysiae. (издание от 1961, том 1 на Aeneidos libri I-V, стр.34
342/mode/2up

Във второто си произведение с коментари върху Буколика и Георгика на Вергилий

"In Vergilii Bucolica et Georgica Commentarii" той разяснява различни понятия и имена, които В. е п
(кн.4, стр 335, т. 462)
Пруденций (Aurelius Prudentius Clemens) -живял между 348 -405г. -също съвременник на готите,

От него са запазени над 300 ръкописа, най-старите от които датират от 6в. В стихотворението "

Aurelii Prudencii Clementis Carmina, Brepols 1966, Contar Symmachum -II
696. Temptauit Geticus nuper delere tyrannus Italiam patrio ueniens iuratus ab Histro has arces aequare

Не беше толкова отдавна, когато от родния си Истър дойде един ГЕТСКИ тиран и се закле, че щ

пак там стр.236 730. ...libera et aure tenus Geticos experta tumultus.или 730. вестта за войната с Ге

пак там, но в стихотворението Hymnus de trinitate (За Св. Троица) на стр. 92 четем 430. Mansueue
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ГЕТА И КАРАКАЛА
из Histioria Augusta. Aellius Spartianus. Antonius Caracalla. Leipzig 1965. Vol. I"5. Non ab re est etiam
Texts/Historia_Augusta/Caracalla (в превод)

и пак там , но в главата за Antonius Geta "6. Occiso eo pars militum quae incorrupta erat parricidium a
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/
Texts/Historia_Augusta/Geta

..... Басиан (Каракала) бил обхванат от такъв страх, че когато се появил в курията, носел бронир

"Велики победител на сарматите" и "Велики победител на партите", синът на Пертинакс, Хелвий

*** История Аугуста, или История на римските цезари е сборник с биографии на 30 римски импер

НАУЧНАТА ЕКСПЕРТИЗА НА ПОЛСКИЯ КРАЛ СИГИЗМУНД III - 1622г. върху ГОТСКИЯ ЕЗИК в

Шведите са в готицистко опиянение и предявяват претенции към цялата брегова ивица на Приб

Павел Пиасеций, полски епископ на Пшемишъл, е секретар на полския крал. След края на война

"Zuletzt bringet auch Paulus Piasecius, Bischof in Przemisl ein Argument herfür/ welches aus der Gothe

" С две думи, резултатите от експертизата са, при това на всички до един участвали в това изсл

За наше съжаление тези образци от готския език вече не съществуват или се крият дълбоко в с

По това време обаче експертизата предизвиква бурни реакции в "научния" свят. Отпор тя намир
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Три години по-късно Швеция напада Полша, побеждава и се превръща във велика сила и така р
ЗАМОЛКСИС (неслучайно преправен на Залмоксис) и ЗЕМЕЛА В ПРИБАЛТИЕТО

Богинята ЗЕМЕЛА прусите, литовците и самогетите наричат Земеле или Земелуска, а гърците З

"ЗАМЕЛУКС е при днешните (17в.) пруси, залавони, замаити, литовци нещо като бог и господар н

За значението на името на тракийско-гетския бог ЗАМОЛКСИС немският филолог Ервин Роде п

Други форми, посочени от Преториус, са ЗЕМЕЛУКС, ЗИЯМУЛКС.
Първият, който уточнява, че филологически коренът на името Замолксис е ЗАМ, отнасящо се къ

В изданието на "Гетика" от 1597 Вулканий също предава правилно името на бога в падежна фор

Същото мнение относно истинското име на божеството подобно на Роде изказва и един от днеш

Zemeluks -господар или бог на Земята и на ония, които биват погребвани в нея. Също и в женски

За връзката на балтийските народи ( старите пруси, литовци и др.) със старите траки (респекти
http://grigorsimov.blog.bg

Инцидента, описан от l a:Елий Спартиан (* 3-ти в. - † 4-ти в.) в биографията на император Карак

Доста сериозна при чина Гордите Гети / според Херодот/ да изчезнат от историческите писания

Кои са гетите: "Херод от ги споменава в историята си със следната забележка: "Гетите са най-м

„Около 290 г., по времето на роденият в Далмация Диоклетиан (* ок.240 - † 316), от 284 г. Импер
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Източните готи, известни в историята още като визиготи (везеготи, бесиготи), са населявали пре

Западните готи, известни в историята още като остроготи, са населявали предимно територии в

В този смисъл, условното разделение на готите на Остготи (източни готи) и Вестготи (западни г

Тук мога да прибавя онзи откъс от информацията за Перперикон. Бесите и бунта им срещу Римс

„В периода на завоеванията и експанзията на Римската империя в Тракия, римляните взимат све

През 105-106 г. император Траян изселва бесите на север от Дунав.” Това дава и една интересн

Никога не забравяйте , че информацията и запазените исторически източници са предимно Гръ

Тоест има една сериозна обективна причина някои от тези древни историци да са обладани от и

Което не знам дали е невежество, липса на информация, липса на достатъчно реклама....или.....

„Готи и гети – изследвания II“ от д-р Асен Чилингиров.
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