ydara.com

Точно преди сто години, при разкопки при древния град Фест пред света се появил
диск,

забележителен образец на неизвестна дотогава писменост. Той станал символ на всичко най-та

За произхода им съществуват различни хипотези и учените постоянно спорят. Наричат ги с

Етруска гробница, Тарквиния,Италия,
различни имена:470
етрури,
B.C. тирсени, расени и пр. През първото хилядолетие

Древногръцкият историк Херодот (IV в. пр.Хр.) твърди, че са се преселили от Мала Азия. Други

Древността е пълна със загадки, забулени в митични тайни и легенди, замъглени с различни ре
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“Етруските са били онзи древен загадъчен народ, който е населявал част от Централна и Север

Дискът от Фестос

полуостров, но и в басейна на цялото Средиземно море. Те са притежавал

Открити са над 10 000 етруски надписа, които не са разчетени все още, въпреки връзката на ет

В етруските традиции жената била високопоставена като личност – тя била образована и общес
Подобно на египтяните, които се увековечили с пирамиди, етруските създали цели подземни

Tarquinia - Tomba delle градове
Pantere (Necropoli
на мъртвите
dei иMonterozzi
култа към- тях.
VI B.C..)
Запазени са много техни образци от

Цитати по Динков:

"Етруските са заемали основно областта Етрурия (днешна Тоскана) между реките Тибър на юг и
“Непосредственото влияние на етруската култура върху Рим трае доста време. Според
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преданията и римските историци от 590 до 490 г. пр.Хр. в Рим управляват етруски царе…, когат

В това се състои и историческата заслуга на етруските и приносът им в създаването на европей
В края на II хил. пр.Хр. (малко преди етруските) в Италия пристига “нова” група пришълци и

Cerveteri Etruscan Tombs
поставят началото на желязната епоха, получила названието Виланова (п
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Дълго време те доминират над Тиренско, Адриатическо и Средиземно морета. Те владеят и Рим
Откриването на над 5250 етруски гробници само от Леричи за 10 години говори за мащабите на

Съществуват няколко хипотези от къде идват в Италия етруските и какви са те, включително, че

Etruscan ash urn of alabaster
високата оценка на културата им.

Херодот писал, че етруските имат лидийски произход. Източният им произход подкрепят още Ст
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Е. Потие допуска преселване на пеласги от източно азиатските части и Балканите през Адриат

“Етруските се различавали по език от всички други народи в Италия. Дешифрирането на езика и

е дело на акад. Владимир Георгиев (1970 г.). Той научно обосновава троянския произход на етр

Етруски и хетски са най-сродни помежду си и са два диалекта (източен и западен) на един и същ
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Преди елинизацията на територията на днешна Гърция, много преди Омировата епоха, на истор

“Етруската архитектура се основава на същите онези твърде високи астрономически, геометрич

ПЕЛАСГИТЕ са още един древен и загадъчен народ. Някои древни автори считат, че тирените

(етруските) са били пеласги.

6 / 12

ydara.com

“Хеланик от Лесбос (V в. пр.н.е.) казва, че тиренците се наричали по-рано пеласги; те били прого

В омировата “Илиада”, на страната на троянците като техни съюзници и против съюза на ахейск

Вл. Георгиев и др. учени считат, че народът на о-в Крит през неолита (6000-2600 г. пр.н.е.) е бил

Владимир Цонев отбелязва нещо много любопитно: "Пеласгите са споменати в Библията под им

“Хеланик… вижда Лациум и Рим като издънка на Троя. Тимей от Тавраменион (352-246) дава на

Enee Fuite Troie

легендата по-завършен вид, като съобщава, че Еней след преселването с

”…най-старата версия на преданието за Еней е била етруска. Еней и троянците дошли първонач
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…”От “Илиадата” и “Енеиадата” е известно, че Еней е бил цар на дарданците”, тракийско племе
Акад. Вл. Георгиев твърди, че тирсените-етруски са самите троянци, т.е. траки.

“За родствената връзка между троянците и траките вече може да се съди не само от сведеният

Etruscan riders

на египетските и асирийските текстове, не само от елинските автори, но и

(Randa, A. Der Balkan Schlusselraum der Weltgeschichte. Wien,1949)

“Тази етническа близост между етруски и траки се очертава в резултат на присъствието на трак
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Според Херодот “…(траките) носят много имена - всеки според областта си, но всички те се полз

А. Чилингиров

“За Херодот (I.57) и езикът на пеласгите, т.е. на завареното от гърците местно население, е “вар

Още един интересен цитат от Чилингиров (с. 51-52):

“Със своята бележка в края на статията си, предназначена за чуждестранния читател, акад.

Академик Димитър Дечев
Дечев (статия за българи и чужденци, б.м.) иска да се презастрахова от е

Чилингиров обаче веднага твърди нещо противно: “…наличието на често употребявани “славянс
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Виж сп. М.З. бр. 9- 10, 2005 г.

"Славянските нахлувания на Балканите започват от втората половина на VI век, но “…изследван

Това обстоятелство е необяснимо за изследователите, а те са предимно руски и чешки слависти

о “славянско” население в югозападната част на Балканския полуостров на север и изток от Дал
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Но и много от “славянските” топоними в целия този район, голяма част, от които никога не е била
А. Чилингиров

Не е ли това странно? Кой народ ги е оставил? - Отговорът идва логически от писаното по-горе

Terra cotta with traces ofтова
polychrome
кратко есе. Само траките са живели тук хилядолетия пр.н.е. и дори
Много днешни народи сме, по-малко или повече, потомци на пеласгите и траките - преди всичко

Според Божидар Динков
“… траките косвено участвуват във формирането и на етруската цивилизация, която по-късно ч

По книгите на Божидар Динков “Етруската загадка”, изд. на БАН, С.1984, 126 с.и Асен Чилингир

ЗАГАДЪЧНИТЕ ПЕЛАЗГИ!
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Кулиян Блъгар
Те са най-древният народ описан в трудовете на античните автори. Дали са били един народ ил

Дали това прави нереална възможността те да са най-древната „пред-антична” цивилизация пр
КОИ СА ПЕЛАСГИТЕ? НАПИСАНО Е В ИМЕТО ИМ! ПЕЛАСИТЕ - белите звезди (ПЕЛ - бел, бял;

ПЕЛАСГИТЕ са „предисторическият народ”, от който започва ПИСАНАТА ИСТОРИЯ НА СЪВРЕ

За обикновенните читатели е достатъчно да знаят, че тази митична страна независимо дали е с

А доколкото до Етруските – те са Трако-Пелесгите, които седемнадесет поколения преди Ятрач
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