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Hello and Welcome.  My name is Robert Eadie and I would like to say that we really 

appreciate your presence here tonight. I have been asked to talk a little about 

History and a little bit about a shared history as a result of some recent research 

into genetics. While history is always a bit contentious – we have been fighting over 

it for nearly two thousand years, it may also show that those in the room tonight 

might even be distant relatives. 

Здравейте и добре дошъли. Моето име е Робърт Eadie и бих искал да кажа, че ние

наистина ценим Вашето присъствие тук тази вечер. Помолиха ме да поговорим малко

за историята, за една обща история, резултат на някои скорошни изследвания в 

областта на генетиката. Тъй като историята винаги е малко спорна-ние се борим за нея

в продължение на близо две хиляди години,всъщност тя също така може да покаже, че

тези, които сме в залата тази вечер, можем да бъдем дори далечни роднини.



Bulgarian and Irish civilisations and structures are very old. On the left we have Newgrange

(1 hour away – 58 miles). It is said to have been built around 3200BC. This makes it older 

than the Egyptian pyramids by about 400 years and older than Stonehenge by about 1000 

years. 

Bulgaria has dwellings and tombs that are even older. At the top right is a photo of Provadia

in Bulgaria which is the oldest fortified town in Europe. It has homes for around 350 people 

and dates back to between 4700 and 4200 BC. This is about 1500 years before the 

commencement of Greek civilisation. Plovdiv (on the bottom left) is the 6th oldest town in 

the world. 

Българската и ирландска цивилизации и структури са много стари. От ляво имаме

Нюгрейндж (на 1 час път -58 мили). Говори се, че са били построени около 3200BC. 

Това ги прави по-стари от египетските пирамиди от около 400 години, а по-стари от

Стоунхендж от около 1000 години. България има жилища и гробници, които са дори

по-големи. В горната дясна част е снимка на Провадия в България, която е най-старият

укрепен град в Европа. Той има домове за около 350 души и датира между 4700 и 4200 

г. пр.н.е.. Това е около 1500 години преди началото на гръцката цивилизация. Пловдив

(в долния ляв ъгъл) е шестият най-стар град в света. 
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We also have very similar Dolmens. On the top left you can see the Giants Ring Dolmen in 

Belfast. This is about 50 miles from Armagh. On the bottom left you can see the Ballykeel

Dolmen near Newry. This is about 20 miles from Armagh. When we move from Ireland to 

Bulgaria on the left we can see top left the dolmen at Zlatosel near Pleven. In the middle on 

the left is the dolmen in the Rodope Mountains in Bulgaria. I am told this is known locally 

as the gate to the new world. The final one at the bottom left is in Burgas Bulgaria. You can 

see the similarities

Ние също имаме много сходни Долмени. В горния ляв ъгъл може да видите на Giants 

Ring долмен в Белфаст. Това е около 50 мили от Арма. На долния ляв ъгъл може да

видите Ballykeel долмен край Нюри. Това е около 20 мили от Арма. Ако се 

прехвърлим от Ирландия до България можем да видим горе вляво долмена при

Златосел край Плевен. В средата на ляво е долмена в Родопите в България. Казаха ми, 

че това е известна сред местните като „Портата към новия свят”. Крайният, този в 

долния ляв ъгъл е в Бургас България. Можете да видите приликите
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Again we have similarities in stone Circles. On the left is Ballynoe Stone Circle near 

Downpatrick and on the right is Dolni Glavanak Stone Circle in Bulgaria near Khaskovo. So 

do we have a common history?

Отново имаме сходства в каменни кръгове. В ляво е BallynoeStone Circle близо

Downpatrick, а в дясно е Долни Главанак Stone Circle в България близо до Хасково. 

Така че имаме обща история? 

4



We will start with little bit of history from the Island we are on now.

The Scoti (where we gets Scots from) were a tribe of Gaels who inhabited the North of 

Ireland.  

Isidore of Seville was a historian and bishop of Seville. In 580AD he confirmed that the 

Scoti had given their name to Ireland.

He said Scotia and Hibernia are the same country.

Ще започнем с малко история от острова, на който се намираме сега. The Scoti (от 

където произлизат шотландците ) са едно келтско племе, населявало северната част

на Ирландия. Исидор Севилски- историк и епископ на Севиля от миналото. В 580AD 

той твърди, че Scoti е дало името си на Ирландия. Той каза, Scotia и Хиберния са една

и съща страна.
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Ireland has had many names and Scotia is the 9th according to Geoffrey Keating a Catholic 

priest who wrote a history of Ireland in 1634AD. Ireland by the way is the name given to the 

Island by the English.

If you look at the screen there is a photo of a 1902 version of Keating’s history which you 

can get on-line. On the left hand side we have the Gaelic and on the right we have the 

English translation.

He said “The ninth name was Scotia; and it is the sons of Mileadh who gave that name to it, 

from their mother, whose name was Scotia, daughter of Pharo Nectonibus; or it is why they 

called it Scotia, because they are themselves the Scottish race from Scythia”.

Again notice the reference to Scotia. 

Ирландия е имала много имена и Scotia е 9-то според Джефри Кийтинг католически

свещеник, който е написал история на Ирландия през 1634AD. Ирландия, е името по, 

което е дадено на Острова от англичаните. Ако погледнете на екрана има снимка на

историята написана от Кийтинг, версия 1902, която можете да америте он-лайн. От

лявата страна имаме келтската и в дясно имаме превода на английски. Той каза, 

"Деветото име беше Scotia; синовете на Mileadh са тези, които го нарекоха с това име,  

което е името на тяхната майка, чието име беше Скотия, дъщеря на PharoNectonibus; 

или това е защо те го наричат Скотия, защото самите те са на шотландски род от

Скития ". Отново забележите позоваването Скотия. 
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St. Patrick in his writings also called this Island Scotia.

From the 12th Century to the 16th Century the historians used to distinguish between 

Scotland and Ireland by calling Ireland Old or Greater Scotia and Scotland Scotia Minor or 

Lesser Scotia. So Joy was born in Lesser Scotia.

The Pope decided that this was causing confusion and said that Scotland should have 

exclusive right to the name but even the first king of Scotland in 843AD was from Northern 

Ireland. His name was Kenneth MacAlpin. His father was the king of Dal Riada which was 

a kingdom which covered part of Antrim, the Hebridian Islands and part of Scotland. That 

link across the water had existed for over 400 years by that stage.

Свети Патрик в неговите писания също нарича този остров Скотия. От 12 век до 16 

век историците използват различни наименования, за да се направи разграничение

между Шотландия и Ирландия. Наричат Ирландия СТАРА ИРЛАНДИЯ или Велика

Скотия и Шотландия -Малка Scotia или Дребна Скотия.

Така Joy е роден в Малка Скотия. Папата решил, че това причинява объркване и 

заяви, че Шотландия трябва да има изключително право върху името, но дори и 

първият крал на Шотландия в 843AD е от Северна Ирландия. Неговото име е Кенет

MacAlpin. Баща му е бил цар на Dal Riada, което е царство, покриващо част от

Антрим, Hebridian острови и част от Шотландия. Тази връзка през водата е 

съществувала в продължение на над 400 години от този етап.
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So who were these people the Scoti who inhabited the Island. There has been research 

carried out into genetics over the last number of years which is very interesting. It is 

actually suggesting that they might have come from the area that covers the top part of 

Bulgaria, Romania, Part of Ukraine and part of Russia.

Така че, кои са били тези хора Scoti, населявали острова? Има изследвания, проведени

в генетиката през последните няколко години, които са много интересни. Предполага

се, че те може да са дошли от областта, която обхваща горната част на България, 

Румъния, част от Украйна и част от Русия. 
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When we go to the 1634 history book remember that in the last line it said that they came 

from Scythia via Spain

Ако се обърнем към 1634 и историческата книга, в последния ред се споменава, че те

идват от Скития през Испания
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If we go back to the early maps we will see Scythia called up on them. I have marked the 

boundary in Red. So you can see Scythia Minor extended right down as far as the middle of 

Bulgaria – the mountain range that runs through the middle of it.

Ако погледнем старите исторически карти ще видим Скития, обозначена по тях. 

Маркирал съм границата в ЧЕРВЕНО . Малка Скития достига по продължението до

средата на България -планинската верига, която минава през средата на тази страна .
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Migration took place from Old Great Bulgaria formed by Kubrat to the location of Bulgaria 

today due to attacks from the Khzars. From the 8th – 7th centuries BC onwards, the local 

Thracians interacted actively with the Scythians in the North Eastern areas of Thrace and 

the ethnic groups mingled. Scythians are known as part of the Thracian family. So in 

Bulgaria we had the southern part ruled by the Thacians and the northern part by the 

Scythians. However, the Thracians gradually pushed the Scythians Northwards and there 

was a mix of cultures along the boundary. This produced the Getae and other Celtic 

groupings in Northern Bulgaria and Southern Romania. So were the Celtic nations related?

Миграцията започва от Стара Велика България, създадена от Кубрат, до мястото на

днешна България, което се дължи на атаките от страна на Khzars. От 8-и -7-ми век

преди новата ера насам, местните траки взаимодействали активно с скитите в 

районите на Северо-Източна Тракия и етническите групи се смесили. Скитите са

известни като част от тракийското семейство. Така че в България имахме южната част,

управлявана от траките и северна част- от скитите. Въпреки това, траките постепенно

изтласкали Скити-Northwards и имало смесица от култури по границата. Това

произвежда гетите и други келтски групировки в Северна България и Южна Румъния. 

И така, към кой народи принадлежат Келтите?
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If we now start looking at the genetic research We can see the progression of the R1B-M269 

gene. Look at where it originated – Somewhere in the lower Danube valley or along the 

Black Sea. You can see from the map reproduced from the Genetic Geology website that the 

gene spread from Bulgaria right across to Ireland. So the migration of Kubrat’s sons came 

via Bulgaria to Ireland.

Ако надникнем в генетичните изследвания може да видим развитието на ген R1B-

M269. Вижте от къде произхожда -Някъде от подножието на Дунавската долина или

от бреговете на Черно море. Можете да видите от картата, възпроизведена от уебсайта

на Genetic Геология, че ген разпространението е изцяло от България до Ирландия. 

Така че, миграцията на гена на синовете на Кубрат се разпростанява от България до 

Ирландия.
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The major source of the gene that originated in Bulgaria is now in Northern Ireland. There 

have been a number of very interesting studies into Genetics over the last number of years. 

On the screen you can see the results of one of these. The first thing you should note is that 

there are two main genetic groupings in Northern Ireland. These contain people from both 

Protestant and Catholic backgrounds so religion has nothing to do with this. What you can 

see is that there are strong links with the North of Scotland and the lowlands of Scotland. 

This is proving the existence of the Kingdom of Dalriada from 1500 years ago and the Scots 

who invaded from Ireland at that time. The second one come from the plantations in the 

1600’s. However, the peoples of Ireland are different genetically from the other Celtic parts 

of the United Kingdom such as Wales and Cornwall in England. This shows that the Celts 

were more of a culture or tradition rather than a distinct genetic or racial group.

Основният източник на гена, възникнал в България, сега е в Северна Ирландия. Има

няколко много интересни изследвания в генетиката през последните няколко години. 

На екрана може да видите резултатите на един от тях. Първото нещо, което трябва да

се отбележи, е, че има две основни генетични групи в Северна Ирландия. Те съдържат

хора от двете протестантски и католически среди, тук религията няма нищо общо с 

това. Както може да видите е, че има силни връзки със северната част на Шотландия и 

низините на Шотландия. Това доказва наличието на Кралство Dalriada от преди 1500 

години и на шотландците, които нахлуват от Ирландия по това време. Вторият идва от

насажденията в 1600-те години. Въпреки това, народите на Ирландия са различни

генетично от останалите келтски части на Обединеното кралство като Уелс и Корнуол
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в Англия. Това показва, че келтите са били повече от една култура или традиция, а не

отделна генетична или расова група.
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However, to go back to our topic and the link between the top of Bulgaria and Ireland there 

was a body found on Rathlin Island which is just off the top of County Antrim. They carried 

out Genetic tests on this body which is around 3000 to 4000 years old. The results were 

published last year and are summarised in the text above the picture. It is clear that the great 

wave of genomic change …. from ….. the Black Sea into Europe around 3000 BC washed 

all of the way to the northeast shore of its most westerly island. You can see how the Daily 

Mail reported on the findings of the research. They showed the red area which covers the 

Scythian / Old Bulgarian territory and the arrow shows their move across to the North of 

Ireland. 

Въпреки това, за да се върнем към нашата тема и връзката между горната част на

България и Ирландия е имало тяло намерено в RathlinIsland, върха на Антрим. След 

извършени генетични тестове на тялото, което е около 3000 до 4000 години, бяха

публикувани резултатите миналата година и са обобщени в текста по-горе на

снимката. Ясно е, че голямата вълна на геномна промяна .... от ... .. Черно море в 

Европа около 3000 г. пр.н.е. измива всичко на пътя към брега североизточно от своя

най-западен остров. Можете да видите как Daily Mail съобщава констатациите от

изследването. Те показаха червената зона, която обхваща скит / старата българска

територия и стрелката показва техния ход в цялата северна част на Ирландия.
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So we are related. There is genetic proof that people from Northern Ireland and Scotland are 

linked to the Scythians / Old Bulgarians just as Keating had said in his history. That means 

everyone in the room could be related.

So what I want you to do in a minute is pick a person in the room who you have never 

spoken to and shake their hand or give them a hug as your long lost relative – Ok maybe a 

few thousand years have passed and we may only be distant relatives but Irish, Scots and 

Bulgarians here tonight, we are related perhaps only distantly. I hope you feel welcome in 

Northern Ireland whether you be Irish Scottish or Bulgarian. It does not matter where you 

are from, I just want you to spend a few minutes getting to know your distant relatives. Find 

out as much as you can about each other and make friends. Thank-you for listening and 

enjoy your evening. 

Така че ние сме свързани. Налице е генетично доказателство, че хората от Северна

Ирландия и Шотландия са свързани с скитите-Старите българи, както Кийтинг беше

казал в историята си. Това означава, че всички в помещението може да сме свързани. 

Така че това, което искам да направя в тази минута е да си изберете един човек от 

помещението, с който никога не сте говорили ,да стиснете ръката му или да го 

прегърнете като отдавна изгубен роднина! –Добре, минали са може би няколко хиляди

години,но ние може би сме далечни роднини. Ирландци, шотландци и българи тук

тази вечер, ние всички сме свързани чрез далечното ни минало. Надявам се да се

чувствате добре дошли в Северна Ирландия.Няма значение от къде сте, аз просто

искам да прекараме няколко минути в опознаванена вашите далечни роднини. 
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Разберете колкото се може повече един за друг и се сприятелете. Благодаря ви за това, 

че ме изслушахте и ви пожелавам една приятна вечер.
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