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Истинската история
История на България - II-ра част Епохата на
троянците
Тракийските
народи се появяват
за пръв път в
исторически план
при сблъсъка със
своите съседи
гърците. Първият
сблъсък между
двете раси е
легендарната
троянска война.
Гърците от
егейските острови
и Ахайя пристигат
с корабите си на
тракийския бряг и
нападат траките.
Между
отбраняващите се
тракийски народи заслужава да се отбележат – пеласгите в Тесалия, бригите (или
фриги) в Македония, пеоните в Македония, стримонците на р.Струма и мизийците в
Тракия. Омир възпява тези народи в Илиада по следния начин1:
Там пред двореца Приамов голямо събрание стана:
заедно всички стояха – и стари, и млади троянци.
Вихрено бърза Ирида наблизо застана и каза,
уподобена напълно по глас на Полита Приамов,
който бе пъргавоног съгледвач на троянци; следеше
все от високата гробна могила на цар Есиета,
дебнещ кога ще потеглят ахейци от кораби вити.
Образ Политов приела, Ирида продума тогава:
„Старче, ти винаги твърде обичаш безкрайните речи,
както по времена ми; ала днеска войната бушува.
често съм влизал във лютите битки с мъжете враждебни,
ала такива и толкова много войска не съм виждал:

хиляди, както листата в гората и пясъка морски,
вече настъпват в полето, борба да завържат пред Троя.
Хекторе, аз те съветвам усърдно така да постъпиш:
много съюзници има в големия град на Приама,
разни езици говорят далечни хора събрани.
Всеки да бъде началник на тези, които предвожда,
Своите хора в строй да нарежда и води в битка.” (Илиада II, 786-806)
Като взема присърце думите на Ирида (Ирис), Хектор разпуска събранието и
всички вземат оръжието, за да защитават земята си. След това Омир представя
следните народи с техните водачи:
„Вожд на троянците бе шлемовеецът славният Хектор,
син на Приама; мнозина най-смели се готвеха вече
заедно с него да влязат с копия остри в боя.
Вожд на дарданците беше известният син на Анхиза,"
„Водеше цар Хипотий племе с копие силно пеласги1,
тези, които живееха сред плодородна Лариса,
тях ги предвождаха в бой Хипотий с Пилей2 войнолюбец,
двамата сина на Лет пеласгийски, потомък3 Тевтамов.
А пък Пейрой с Акаманта4 предвождаха всички тракийци,
мирно живеещи близо покрай Хелеспонт5 бързотечен.
Вождът на копиеборци кикони бе смелият Евфем…
Водеше храбро Пирехъм пеонците с лъкове вити,
с чест обитаващи град Амидон до широкия Аксий6,
който разлива води превъзходни далеч по земята.
Силният вожд Пилемен от Енетия, гдето се въдят
мулета диви, доведе безброй пафлагонци юначни…
Одий и с него Епистроф доведоха тук ализони7
чак от далечна Алиба, където сребро се добива.
Мизи начело с Хромий и Еном, вещ птицегадател,

ала чрез птиците той не отбягна най-черната гибел.
Падна в реката, убит от ръцете на внука Еаков,
който в нея погуби и други отлични троянци.
Форкис с Аксаний божествен доведоха фриги при Троя8
чак от Аксания: искаха в стръвна битка да влязат.
А пък меонци предвождани бяха от Местъл и Антиф,
рожбите на Талемен и на езерната нимфа Гигея:
водеха в боя меонци, родени при Тмол недостъпен.
Наст бе водач на карийци, известен с говор незвучен9…
А Сарпедон с почтения Главк пък доведе ликийци
чак от далечната Ликия, негде от Ксант бързотечен.”(„Илиада II, 840-877)
Това са троянците. Както виждаме, всички живеят в Тракия, Македония и
Тесалия. Те са били пеласгийски и тракийски народи, които са живеели на
Балканския полуостров от Лариса до Дунав. Ахейците също са нападали своите съседи в
Тесалия, Македония, Мизия и Тракия.
Въпреки всичко това, някои учени, които не са запознати с тези взаимоотношения,
твърдят, че Троя се е намирала в Азия. Олимп, Мизия, Пеония, долината на р.Вардар,
долината на р.Струма, Мигдония и Тракия в Азия ли се намират?!
Троянският цар Приам е бил фригиец. (Илиада XXIV, 543-546) По-късните автори
обозначават фригийци, ликийци, мизийци, карийци и лидийци като троянски
народи. (Страбон XIV, III, 3) Местообитанието на тези народи понякога се посочва в Азия,
защото се е смятало, че някога е имало преселение от Европа към Азия. Така пише Херодот:
„Фригите, както казват македонците, са се наричали бриги, докато са живеели в Европа, в
земята на македонците. Когато обаче са се преселили в Азия, заедно със своята земя, са
променили името си на фригийци”. (VII, 73)
Фригийците следователно са македонски народ, който се предполага някога да се е
преселил в Азия. Кога обаче се е случило това преселение, преди или след троянската война?
Херодот пише по-нататък за витините:
„Траките се наричали витини, след като са се преселили в Азия. Преди това, както самите
те твърдят, са се наричали струмонци, защото са живеели на Стримон (Струма) в Македония.
Отново според самите тях, те са били прогонени от теукрите и мизите от техните
местообиталища.” (VII, 75)
Витините също са македонски народ. Мизите също са такъв народ, щом са прогонили
стримонците от тяхната родна земя. Според Херодот те са живеели на планината Олимп –
„Мизийците са потомци на лидийците, но са се наричали олимпийци по името на планината
Олимп.” (VII, 74).

Така се вижда, че съгласно и по-късни писатели, троянците са трако-илирийски народ,
където и да са живели. Освен това Омир сам поставя границите на царството на Приам.
„Слушахме, старче, преди, че и ти си живеел честито.
Нявга, нашир и надлъж, чак от Лесбос на древния Макар,
та до великата Фригия и Хелеспонта безкраен,
вредом те слави мълвата с добри синове и богатства.” (Илиада, XXIV, 543-546)
Царството на Приам, следователно, се е намирало между Фригия (Македония),
Лесбос и Хелеспонт. В този район фактически са живеели назованите от Омир
троянски народи – пеласги, пеони, мигдони, траки и т.н.
Що се отнася до разкопките на азиатската страна на Дарданелите, където е
предполагаемото място на Троя, те нямат тази стойност, която им се предава. Там нещо е
било изровено, намерено, но какво е то? Как можем да докажем, че изровените руини са
царството на Приам...
Парис – синът на троянския цар Приам, откраднал „хубавата” Елена, съпругата на гръцкия
цар Менелай. Поради това разгневените гърци обявяват война на Приам и чрез смелост, и
хитрост разрушават Троя.
Следователно Троя не е била разрушена от боговете, а от гърците. Ние, обаче, виждаме, че
Троя се е състояла от множество народи и държави, които не биха могли да бъдат разрушени
от отделни битки, войски и войници... От поезията на Омир може да се вземе само тази част
от историята, в която се описва, че са се водили войни между два съседни народа –
гърци и траки. Много вероятно е поезията да е свързана с първите гръцки
завоевания на бреговете на Егейско, Мраморно и Черно море.
СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ
1)

Народна Култура, София 1969 г.

1)

Пеласгите на Хипотий са били въоръжени с копия.

2)

Изпуснато е, че Пилей е потомък на Арес

3)

Лет е син на Тевтам.

4)

Акамант водеше тракийските племена на Пейрой.

5)

Земите оградени от буйните потоци на Хелеспонт.

6)

Аксий или Axios е спомената, че е река Вардар!

7)

Хализони или халицони.

8)

Не се споменава „при Троя”.

9)

В немския превод на Фосс е употребена думата „варварски език”, а не „говор незвучен”.
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