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ПЕРСИЙСКАТА ПО ПРОИЗХОД ПРАБЪЛГАРСКА ТИТЛА „БАГАИН” В 

НЕЙНИЯ ОСНОВЕН ЛЕКСИКО-ОНОМАСТИЧЕН КОНТЕКСТ 
 

Персийската по произход прабългарска титл. багаин, гръц. βαγαινος, е 

засвидетелствана главно в гръкоезичните прабългарски надписи от времето на 

Първото Българско Царство. При разчитането, превода и описанието на тези 

надписи обикновено се предлага и конкретно обяснение за произхода, 

структурата, значението и номинативната функция на титл. багаин, както отделно-

самостоятелно, така и в съчетание с пряко или косвено свързаните с нея други 

прабългарски титли, думи и имена, образуващи нейния основен лексико-

ономастичен контекст: 

Така според един надпис кавхан Исвул се заел очевидно по своя инициатива да прокара 

някакъв си водопровод и с помощта на населението и аристокрацията (боилите и 

багаините) сполучил да достигне целта си. След свършването на водопровода той го 

предал на хан Маламир, който тържествено го открил и от благодарност дал от своя 

страна голямо угощение на българите, т. е. на населението, което е взимало най-голямо 

участие в постройката на водопровода, а на боилите и багаините - големите и малките 

боляри, които не по-малко са съдействували за прокарването му, направил големи 

подаръци; името пък на кавхан Исвул като на главен виновник за постройката на 

водопровода и като негов съуправител било записано наедно с името на хана в надписа и 

нему се изказват същите благопожелания, както и на Маламир - да преживее сто 

години. [7] 

 
7. Надписът в книжовен правопис гласи така: т. е “Велики хан Маламир, княз от 

бога. Неговият стар боил Исвул кавхан направи тоя водопровод и го подари на княза. И 

князът даде на българите много пъти да ядат и да пият, а на боилите и багаините даде 

големи подаръци. Нека бог удостои божествения княз да преживее сто години заедно с 

кавхан Исвула.” Вж CIG, t. IV, № 8691 b.- В. Н. Златарски, Два известни надписи от IX 

век, пак там, стр. 138-140. Въпросният водопровод според нас е бил прокаран в 

построения от Омортаг нов „преславен аул” или по-сетнешния Преслав (вж. пак там, 

стр. 145-149). Успенски, като взима пред вид, че при абобските разкопки в старата 

Плиска били намерени водопроводни тръби, мисли, „что вельможе Исвулу и 

http://www.promacedonia.org/vz1a/vz1a_b2_3.html#7.
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принадлежит зто важное предприятие проведения воды в болгарский аул”, като смята 

за столица при Маламир Плиска (Абоба-Плиска, стр. 231), макар че той на друго място 

казва, че Омортаг пренесъл столицата в Преслав (пак там, стр. 547 и сл.). Освен това 

надали е допустимо, щото Плиска до времето на Маламир да е останала без водопровод. 

- [По-подробно за кавхан Исбул и изобщо за кавхана вж. В. Гюзелев, Функциите и ролята 

на кавхана в живота на Първата българска държава (VII—XI в.), ГСУ фиф, т. LX, кн. 3, 

София, 1967, стр. 133-157.] [Златарски 2009, 229-230]. 

Един от по-дългите инвентарни надписи, издълбан върху четвъртит блок, е 

намерен в с. Мадара, гдето е бил вграден вторично в съборената сега турска джамия, днес 

в музея при Мадарския конник. Той е издаден от Ив. Венедиков (Разкопки и проучвания 

IV, 1950, 181—184). Къде е стоял първоначално, не е известно. Обаче може да се 

предположи, че произхожда от околностите на с. Мадара. В превод гласи: 
υκ βοηλα λορηκηα κς|, 
ητζιργου βαγαηνου ιβ|, 
ζητκομηρου ιζ|, 
υκ βαγαηνου κβ|, 

βηρη βαγαηνου κβ| 

+ Юк боилът има 26 ризници, 

ичиргу багаинът 12, 

зиткомирът 17, 

юк багаинът 22, бири багаинът 22 

Кръстният знак, с който започва надписът и за който ще говорим при 

строителните надписи, показва, че се касае за официален документ. На първо място в 

списъка е даден юк боилът, който като боил е заемал по-висока служба. Обаче какво 

положение е имал в общата стълбица на чиновете, не може да се каже. За първата част 

на сложната титла са изказани различни предположения като, че тя е равна на 

тюркското уч „връх”, „външен” или на йук „товар”. Но тези предположения се 

натъкват на фонетични и транскрипционни трудности, които ги правят 

съмнителни. Във всеки случай юк показва службата, която боилът е заемал. 

Обстоятелството, че той е принадлежал към съсловието на боилите и че неговият 

брой на ризниците е най-голям и най-сетне, че стои на първо място, говори, че той е 

бил най-висшият чин измежду споменатите в надписа. По всяка вероятност 

количеството на ризниците и шлемовете, които са били поверени на всеки военен чин, е 

зависело от важността на укрепеното място и от броя на останалите началници. 

Втората сложна титла ичиргу багаин означава буквално „вътрешен багаин”. Както 

съсловната титла багаин, която е идвала след боилите, което се посочи вече по-горе, 

така и броят на ризниците, който е най-малък от всички споменати в надписа, 

показва, че ичиргу багаинът е бил не само по-нисш чин от юк боила, но и от останалите 

чинове. Думата ичиргу „вътрешен” сочи може би, че той е бил вътрешен на юк боила, 

т. е. негов адютант или помощник. 

Двамата последни багаини изглежда да са имали еднакво или почти еднакво служебно 

положение. Първата част на бири багаин Ив. Венедиков сравни приемливо с първата 

част на сложната титла бори таркана, управителя на Белград по времето на княз 

Борис, който посрещнал тримата прогонени от Моравия ученици на Методий. Както 

бири, така и бори могат да се свържат с тюркската дума за вълк böri, при което бири и 

бори представят опити да се предаде на гръцки -ö-. Названието „вълк”, ако наистина 
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това означава бири, не стои изолирано в тюркските знатни титли. Ето що съобщава 

един китайски извор за тюрките:„Според тяхното предание тюрките вярвали,. че 

предците им произхождат от вълчица. На върха на тяхните знамена са поставяли 

златна вълча глава. Тяхните гвардейски офицери се наричали фу-ли (т. е. бьори).” 

Заслужава да се отбележи, че знамената или отличителните знаци (signa) на римските 

легиони са били украсени също с животни на върха, като вълк, глиган, кон, орел, 

минотавр, а по-късно със змия от коприна. Те означавали не само принадлежността 

към определен легион, но и характера и храбростта на съответния легион. Може би и в 

нашия случай тези, които са носили названието вълк, да са образували особена бойна 

група. 

 
В един много повреден инвентарен надпис, поради което само се споменава тук, 

намерен в местността Соук пунар при т. нар. Деведжийолу в землището на с. Длъжко, 

Шуменско, се чете думата барс като начало на някаква сложна титла. В 

старотюркските рунни надписи от Орхон се среща титлата барс бег. Думата барс 

означава на тюркски „тигър”, „рис”. Това дава основание да се приеме, че бири в 

разглеждания надпис ще да означава вълк. 

Вторият инвентарен надпис е издълбан върху мраморна колона със запазен профил и 

с издълбан улей. Намерен е в местността Селище при Преслав, където е бил 

преупотребен в църква № 4, сега в музея в Преслав. И той ще произхожда от околността 

на града. В превод гласи: 
σετιτ βαγαηνου εξουσια 
λορικια ομου πγ|, κασιδια ομου ο| 
 

Сетит багаинът има в притежание 

всичко 83 ризници и всичко 70 шлема. 

Сложната титла сетит багаин, която се среща само тук, също не е известно нито 

какво означава, нито какъв чин. От особено големия брой ризници и шлемове в сравнение 

с други инвентарни надписи може да се заключи, че сетит багаинът е бил висок военен 

чин или че той е бил началник на голям брой войници във важно укрепено място. 

Третият цялостен надпис, издълбан също на мраморна колона, е намерен в 

гробищата Салмуш при с. Шабла, сега в Археологическия музей в София. Издаден е за 
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пръв път от К.. Шкорпил (АЕМ XVII, 1894, 208), а по-сетне и от други. В превод той 

гласи:  
βαγατουρ βαγαινου 
λορακηα ην ομου νγ| κασιδια με| 
 

Багатур багаинът има  

ризници всичко 53 и шлемове 45. 

В следните три почти изцяло запазени възпоменателни надписа родът не се посочва. 

Първият от тях е откъслек от мраморна колона, висока 0,64 м, намерена близо до с. 

Суютли (дн. Върбяне, Новопазарско), отгдето в 1900 г. е била пренесена в Нови пазар и 

оттам в Археологическия музей в София. В превод надписът гласи: 
Κανα συβιγι Ομουρταγ 
ο Σλαβνασ ο βαγατουρ βαγαινος 
θρεπτοσ ανθροποσμου ιτον 
κε ασθενισασ απεθανεν 

Кана сюбиги Омуртаг: 

Славнас багатур багаин беше мой 

сътрапезник и като се разболя, умря. 

В този надпис, както вече се каза, родът на покойника не се посочва. Той е бил 

посочван може би само при знатните лица като таркани, членове на известни родове 

или на тези, който са загинали в сражения. 

Особено забележителни и важни са двата строителни надписа на Омуртаг, които 

съобщават не само за строежи, но дават важни данни за титулатурата на българския 

владетел, дворцовия церемониал и пр. и съдържат отзвук от съвременни събития. 

Ценни сведения за устройството и обществото в прабългарската държава дава 

споменатият по-горе строителен надпис от времето на хан Маламир. Този надпис, 

който е бил издълбан на мраморна колона, е сега загубен. В 1831 г. той е бил преписан от 

някой си Бланкенбург в Шумен. В превод надписът гласи: 
Κανα συβιγι Μαλαμηρ ο εκ Θεού 
Αρχον ο παλεος αυτου βοηλας 
ο Ησβουλος ο καυχανος επυισεν 
το αναβρυτον τουτο κε εδοκεν 
τον αρχονταν κε ο αρχον πολακις 
εδοκεν τους Βουλγαρις φαγειν κε 
πιν κε τους βοιλαδας κε 
βαγαηνους εδοκεν μεγαλα ξενηα 
ο Θεος αξηοση ζισιν τον εκ 
Θεου αρχονταν ετι εκατον 
μετα τον Ισβουλον τον καυχανον 

Кана сюбиги Маламир, от бога архонт: 

Неговият стар боил кавхан Исбул направи 

този водоскок и го даде на архонта. А 

архонтът даде на българите много пъти 

ядене и пиене, а на боилите и багаините 

даде големи подаръци. Нека бог удостои от 

бога архонта да преживее заедно с 

кавхан Исбул сто години. 

Надписът е стоял до водоскок, както личи от израза „този водоскок”. Разкопките в 

Плиска разкриха множество пръстени тръби от водопроводна мрежа. Прабългарската 

столица е била, както се вижда, добре снабдена с вода. Водоскокът е представял навярно 

голямо техническо постижение, което е заслужавало да се ознаменува с даване на 

подаръци и угощения. Обаче забележителното в приведения надпис не е постройката на 

водоскока, а сведенията за класовото разслоение и за лицата, изпълняващи върховната 

власт в държавата. 

Според надписа имало две знатни съсловия — боили и багаини — и обикновен народ 

— българи. В старотюркските надписи от Орхон народът се нарича кара будун „прост 

народ” или тюрк будун „тюркски народ”, което отговаря на българи в нашия надпис. 

Боилите, от чието название идва думата боляри, са били по-висшето съсловие. Те са 

заемали всички висши военни и административни служби. Багаините, които са били 
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по-нисшето знатно съсловие, са изпълнявали по-нисши военни и административни 

служби. В тюркските държави, които са били преди всичко военни организации, едно и 

също лице е могло да изпълнява едновременно военна и цивилна служба. Боилите и 

багаините, които са заемали някаква служба, са имали особени служебни названия. Така 

напр. боилът Исбул се наричал кавхан и управлявал заедно с хан Маламир държавните 

работи. Той бил същевременно главнокомандуващ на войските, както показват други 

надписи [Бешевлиев 2009, 17-89]. 

 
Исследователи нашего прошлого, ссылаясь на исторические источники утверждают, 

что население во время Первого болгарского государства делилось на три категории, три 

класса – народ, богаины и боилы. Высший правящий класс, был представлен ханом и 

боилами, названными в переписке папы Николая I и князя Бориса I primates maiores, 

средний класс представляли багаины, которых по-латински называли mediocres, и 

третий класс – народ. Багаины упоминаются и в надписи № 58, где даны без 

определения, но как класс, сословие. 

Праболгарская форма багаин/βαγαινος, бесспорно, является производный от бага/ βαγα 

с характерным суффиксом для тюркских языков, зарегистрированным и в именах и 

словах, как Угаин, Мармаин, булг-ин и т.д. [Симеонов 1981, 41]. 

Втората част от аристокрацията, вероятно по-низшата, били багаините. 

Предполагам, че това е била кастата на военните, но тази титла се появява само в 

надписите – събирателно (при един случай Омуртаг дал дарове на своите боляри и 

багаини) или поединично, обикновено в съчетание с титлата багатур.502 [Рънсиман 

2015, 238]. 

Допълнително към гореприведените обяснения и описания на произхода, 

структурата, значението и номинативната функция на титл. багаин, както отделно-

самостоятелно, така и в съчетание с други думи, титли или имена(?), се допуска 

или предполага също така, че с праформа в прабългарския език [baga'in], тя e 

може би иранска по произход, без да е изключено и да е китайска, така че 

въпросът за нейния произход трябва да остане открит, и наименова „клас 

благородници в прабългарската държава”, докато в иранските езици няма 

правдоподобно обяснение на нейната морфология, а и надали е възможно да се 

намери такова: 
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Spuren iranischen Einflusses auf die Protobulgaren hat man nicht nur bei den Namen 

festzustellen gemeint, sondern auch im mehr archäologischen Bereich [8] und, nicht zuletzt, bei 

einigen Titeln. So hat Besevliev in seinem neuesten Werk über die protobulgarische Periode der 

bulgarischen Geschichte [9] auch darauf hingewiesen, daß nach Franz Altheim [10] die Titel 

bagainoV, zoupan, kaucanoV und tikeinoV iranisch seien; er sagt allerdings nicht deutlich, ob er 

dem zustimmt. Für all diese Titel ist jedoch mit aller Schärfe zu sagen, daß Entsprechungen, die 

damit g e n a u übereinstimmen, im gesamten iranischen Sprachbereich nicht zu finden sind und 

daß die einzelnen Deutungen auch sonst so viel zu wünschen übrig lassen, daß man sie aus 

iranistischer Sicht bestenfalls als phantasievolle Spielereien qualifizieren und damit auf sich 

beruhen lassen kann. Gleiches gilt auch für den Titel bagatour, wenngleich Besevliev dessen 

iranistische Herleitung in diesem Zusammenhang auch nicht ausdrücklich mit einbezieht.  

Bevor ich mich ganz den Eigennamen zuwende, will ich doch auch noch zu diesen Titeln 

Stellung nehmen: Die in den griechischen Inschriften der Protobulgaren korrekt griechisch 

flektierten Formen bagain-oV bzw. bagahn-oV, die den zweiten Bestandteil von 

zusammengesetzten Titeln für „die niedrigere Klasse von Adligen im protobulgarischen Staat" 

[11] bilden, finden in der altbulgarischen Inschrift Nr. 68 ihr Gegenstück in dem Wort bogoin. 

Weist schon die griechische Schreibung mit h-a deutlich auf einen Hiat, nicht auf einen 

Diphthong bzw. die historische Schreibung eines solchen, so ist vor allem aber die zweimalige 

Wiedergabe von -a- durch altbulgar. -o- [11a] als Indiz für dessen Stellung in unbetonter Silbe 

zu verstehen und somit das ganze Ensemble aufzufassen als der Reflex von [baga'in]. [12] Mit 

dem alttürkischen Titel bäg „Herr, Fürst" ist dieses Wort schon lange in Verbindung gebracht 

worden, in neuerer Zeit u. a. von Altheim, [13] ohne daß unter den Turkologen aber 

Einmütigkeit herrschte über dessen Herleitung aus dem Iranischen - mittelpers., parth. bg (bag) 

„Gott, Herr, Majestät", letztlich aus iran. *baga- „Gott", käme da vielleicht in Frage - oder aus 

einer anderen Quelle, etwa aus dem Chinesischen. [14] Dies darf hier auf sich beruhen, da es von 

diesem alttürkischen Titel zu der bezeugten protobulgarischen Form noch ein sehr weiter Weg 

ist; die bisher angestellten Erwägungen zu einem Brückenschlag haben jedenfalls nicht zum 

Erfolg geführt: Die von Altheim [15] vermutete Form ''bagan oder bagän mit dem alttürkischen 

Suffix -an/-än stimmt lautlich nicht zu den protobulgarischen Belegen, die ja eben kein /bagen/ 

wiedergeben, und darüber hinaus erscheint das Deminutivsuffix -an/-än für einen solchen Titel 

nicht gerade passend. Ebenso scheitert ganz schlicht an den belegten Formen die Annahme einer 

iranischen Pluralbildung /bagān/, die gleichfalls von Altheim erdacht worden ist. [16] Wenn 

auch die etymologische Herleitung des Wortstammes aus dem Iranischen letztlich offen bleiben 

muß, so kann der Iranist doch jedenfalls mit Sicherheit sagen, daß eine zu protobulgar. [baga’in] 

genau passende und morphologisch plausibel erklärbare Form im iranischen nicht nur nicht 

bezeugt, sondern auch nicht wahrscheinlich zu machen ist. Im übrigen scheinen auch noch nicht 

alle Möglichkeiten ausgeschöpft worden zu sein, das Suffix -in vom Slavischen her zu verstehen 

- Besevliev [17] verweist auf altbulgar. boljarinъ, hat also offenbar das slavische Singulativsuffix 

-inъ im Auge - oder die Form gar mit anderen protobulgarischen Eigennamen auf -ahn in 

Verbindung zu bringen [Schmitt 2010, 3]. 

http://www.kroraina.com/bulgar/schmitt.html#8.
http://www.kroraina.com/bulgar/schmitt.html#9.
http://www.kroraina.com/bulgar/schmitt.html#10.
http://www.kroraina.com/bulgar/schmitt.html#11.
http://www.kroraina.com/bulgar/schmitt.html#11a.
http://www.kroraina.com/bulgar/schmitt.html#12.
http://www.kroraina.com/bulgar/schmitt.html#13.
http://www.kroraina.com/bulgar/schmitt.html#14.
http://www.kroraina.com/bulgar/schmitt.html#15.
http://www.kroraina.com/bulgar/schmitt.html#16.
http://www.kroraina.com/bulgar/schmitt.html#17.
http://www.kroraina.com/bulgar/schmitt.html#15.
http://www.kroraina.com/bulgar/schmitt.html#15.
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Същевременно, приема се още, че подобно на боилите, по роля и функция в 

средновековна България, багаините са отделно съсловие с по-нисък обществен 

статус, нещо като “средна класа“, каста на военните или по-низше знатно 

съсловие, заемало по-малки военни постове, т.е. съсловие на военни лица, 

предводители на по-големи или по-малки войскови подразделения. 

Етимологически паралел на тази титла е централноазиатската титла baγa, преди 

което обаче е согд. βγy ’господин’, но и bag ’богат, силен’, с неговите формално-

семантични връзки в иранските и индийските езици, именно което се заема и в 

сттюрк. bag-a < bag. Затова без всякакво съмнение “тюрк. bag, baγa произхожда от 

ср.иран. *bag ’господин, управник, господар’, макар да не е съвсем ясно дали 

заемането е от согдийски или парфенски чрез средноперсийско посредничество“. 

Суфиксът -ιν е характерен за тюркските езици, но е присъщ и на славянски 

народностни имена, което насочва към предположението, че титлата е 

композирана в славяно говоряща среда. Според други -i- в наставката -ιν е 

посесивен суфикс, уподобен на старобългарската наставка за имена на деятели и 

за народностни имена -инъ: 

 Титлата βαγαινος/БОГОIН е засвидетелствана в няколко прабългарски надписа1 от 
първата половина на IX в. - управлението на хановете Омуртаг [814-831] и Маламир 

[831-836] - и в един старобългарски кирилски надпис от втората половина (края?) на IX 

в. Самостоятелно (без придружаващи я съставки) титлата е спомената двукратно: 1. в 

прабългарския Надпис №58 на Маламир от Шумен, който разказва как ханът 

ознаменувал строителството на един водоскок, раздавайки на българите ядене и пиене, а 

на боилите и багаините големи дарове (τούς βοιλαδας κὲ βαγαινους ἕδοκεν μέγαλα 

ξένια)2.2. В кирилския Надпис №70 от Шуменската крепост със съдържание ОСТРО 

БОГОIН, където ОСТРО е лично име, а БОГОIН е славянизирана форма на βαγαινος с 

характерното широко О < *a и вероятно с ударение върху първата сричка. 

От съдържателна гледна точка тези две фиксации почти не предоставят никакви 

конкретни данни за ролята и функцията на багаините в средновековна България. Все 

пак споменаването им редом с боилите в Надпис №58 (в един и същи контекст) 

навежда към мисълта, че и те, подобно на боилите, са формирали отделно съсловие. За 

по-ниския му обществен статус спрямо това на боилите може да се съди както по реда 

на изброяването (βοιλαδας κὲ βαγαινους), така и по липсата на всякакви данни сред 

багаините да са избирани кавхани и ичергу боили (най-влиятелните хора в държавата 

след хана) – вероятно тази липса не е случайна, а отговаря на реалността. Може би 

багаините са били част от пространството на “средната класа” (срв. разделението на 

mediocres и primates maiores в Отговорите на папа Николай I по допитванията на 

българите). 

Етимологическите паралели на прабългарската титла βαγαινους/БОГОIН отвеждат 

към орхонските рунически надписи от VIII в., където baγa се среща като титул на 

тюркски владетели и пълководци в състава на сложните титли bojla baγa tarqan и 

cutluq baγa tarqan (МАЛОВ 1951: 61-67, МАЛОВ 1959). 



9 

 

 

Още преди това обаче титулът βγy ’господин’ е засвидетелстван в согдийския 

надгробен надпис [последна четвърт на VI в.] от Бугута (Монголия), издигнат в чест на 

каганите от Първата тюркска династия (КЛЯШТОРНЫЙ, ЛИВШИЦ 1971: 121-146). 

Коренът bag- се свързва със ст.инд. *bhaga ‘благосъстояние, имущество, щастие; 

божество, господ’ < и.-е. * bhag-o- ‘участ, съдба’, авест. baga ‘участ, съдба; господин; бог’, 

парф. baγ ‘бог; господин’, скит. bagа ’бог’, стперс. bagа-, авест. baγa ’бог, господин’ (ОИЯ 

1979: 283, РАСТРОРГУЕВА, ЭДЕЛЬМАН 2003: 48-49), иран. bagh, согд. bag ’богат, 

силен’, откъдето е било заето в сттюрк. bag-a* < bag (ALTHEIM 1948: 14-15 посочва 

титлата βγω xωt‘ω’βαγο- господар’ в согдийски документи и σρι βαγο=šri bagо в 

ефталитски монети; вж. и СЕВОРТЯН 1978: 82-85, MORAVCSIK 1958, 2: 83 и цит. 

литература). Днес почти не подлежи на съмнение, че тюрк. bag, baγa произхожда от 

ср.иран. *bag ’господин, управник, господар’, макар да не е съвсем ясно дали заемането е 

от согдийски или парфенски чрез средноперсийско посредничество (КЛЯШТОРНЫЙ, 

ЛИВШИЦ 1971: 134). 

Някои автори (MENGES 1951: 95) намират аналогии с прабълг. Βογιαν, βαιανος, 

Баянъ, монг. bajan ’богат, мощен’ <*boya:n – тяхното мнение е приемано (СИМЕОНОВ 

198, 2: 42) или оспорвано (БЕШЕВЛИЕВ 1979: 59, бел. 261; GRANBERG [forthcoming]: 

Dictionary 573). Суфиксът в βαγα-ιν е характерен за тюркските езици, където се среща 

в собствени имена като Уга-инъ, μαρμα-ιν-ημ и др. (СИМЕОНОВ 1981: 41), но същата 

наставка е присъща и на славянски народностни имена (форми за ед. ч.), което насочва 

към предположението, че самата титла βαγαιν е композирана в преобладаваща славяно 

говоряща среда (MENGES 1958: 448–449). 

Според трето мнение -i- в наставката -ιν е посесивен суфикс, като при 

граматичната адаптация в славяноезична среда краят на думата е уподобен на 

старобългарската наставка за имена на деятели и за народностни имена -инъ 

(ДЕЛЕВА, СТЕПАНОВ 1998: 96). Етимологията на βαγαινος не може да се свърже с тур. 

бег ’боец, воевода’ (ДУЙЧЕВ 1943: 170, който повтаря становището на Томашек). Малко 

е възможен корейско-китайски произход на bag(h) bagh / bag(h)a < paik > pak ’бял, 

старшина, по-стар’ (СИМЕОНОВ 1981: 42 и цит. мнения). 

Често в научната литература багаините са определяни като каста на военните 

(RUNCIMAN 1930: 212), класово обозначение (БЕШЕВЛИЕВ 1979: 59) или по-низше 

знатно съсловие, заемало по-малки военни постове (БЕШЕВЛИЕВ 1981: 41). Както ще се 

види по-нататък, най-вероятно става въпрос за съсловие на военни лица, предводители 

на по-големи или по-малки войскови подразделения. Тази семантика личи особено ясно в 

случаите, когато βαγαινος влиза в състава на двукомпонентните длъжностни титли 

υκ βαγαηνος, ητξηργου βαγαηνος, βηρη βαγαηνος, σετητ βαγαηνος, в които βαγαηνος е на 

втора позиция (според тюркския словоред), а първата съставка означава ранга на багаина 

[Славова 2014, 116-121]. 

След всичко това, повече от очевидно, прабългарската титл. багаин все още 

продължава да няма що-годе задоволително обяснение и описание нито по 

произход и фонетико-морфологична структура, нито пък по значение и употреба. 
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Основната причина за това положение на нещата безспорно са повече от 

оскъдните знания на поколения български и чуждестранни историци и езиковеди 

не само за състоянието и развитието изобщо и най-вече от времето преди техния 

Кавказски период, на прабългарите като произход, етногеография и социално-

политическа организация, най-сигурно-надеждната експликация и презентация 

на които несъмнено е прабългарската титулатура, но така също и за самия 

прабългарски език като генезис, разпространение и лексико-граматична 

структура. Именно на тази основа и поради това възниква наложителната 

потребност иранската по произход прабългарска титл. багаин да бъде подложена 

на най-подробно-многостранен анализ-синтез в нейния основен лексико-

ономастичен контекст, както отделно-самостоятелно, така и в съчетание с пряко 

или косвено свързаните с нея други прабългарски титли, думи и имена. 

  
Всъщност във вида *baγānī прабългарите заемат титл. багаин най-вероятно още 

от ахеменидските, но не по-малко вероятно и от сасанидските перси през периода 

I-V в., когато те фактически поставят началото и осъществяват до край 

българизацията на Средна Азия, след което основната част от тях мигрира на 

запад, докато останалата и по-малка част пък се установява и остава по тези земи. 

При тази културно-историческа основа и условия, апелативът генетична основа на 

персийската по произход прабългарска титл. багаин е производното чрез суф. -ănīγ 

от иран. *-anayaka, средноперсийско относително прилим *baγānīγ 

„божественный“, подобно на турфперс. Bayānīγ (H. Bailey) и развито след 

преминаване на зв. -γ в -y и изпадането му до *baγānī, но поради образуването си на 

основата на друг лексикосемантичен вариант, с най-вероятно значение 

„господарски, господарюв; който принадлежи на господаря/хана”. Аналогично на 

арм. bagin “shrine, altar” from Parthian, субстантивираното впоследствие прилим 
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*baγānī се преобразува семантически и придобива значението „войник от 

дружината на хана, багаин”. 

От своя страна средноперсийското прилим *baγānīγ е производно от пак 

средноперсийското същим *baga „господар; господин”, което тъкмо в това си 

значение пък е по-късно развитие на стир. baga/baγa „Herr; Gott”, baga „distributor; 

portion; god, gods”, от „Old Iranian baga-, from Indo-Iranian *bhaga-, means “allotment, 

distribution,” later also “god” [but see also baga'i, above], and in Middle Iranian bag/bay 

“god, lord” as a mode of address of gods and noble men” с присъщия му апелатив 

отглаголното съществително име bāga „разпределяне, даване”, авест. baga „portion; 

distribution”, срперс. bay (plur. bayān, ba'ān), Parth. baγ, Bactr. bago, Sogd. βγ- „All these 

forms are used as honorific titles, not only of gods but also of kings and other men of 

high rank, in which case the translation “lord” is usually appropriate, e.g., Bactr. i bago 

šao Kanēški “the lord king Kanishka.” In Zoroastrian Pahl. im bay “this lord” and ōy bay 

“that lord” mean “His (present) Majesty” and “His late Majesty” respectively.” и 

етимон в иранския праезик в лицето на гл. bag- „to distribute, allot; give or receive 

portions”, а така също и с голям брой производни и редовни съответствия не само 

в иранските, но и в редица индоевропейски езици, както и в езици от други 

езикови семейства като арамейски, вавилонски, египетски, еламитски и еврейски 

[вж. и срв. Основы иранского языкознания 1981, 69, 395,437; ЭСИЯз_2, 48-53; AiWb, 

921, срв. Moravcsik, 83; Tekin 2016, 47]: 

Baga- is attested in early and late Iranian with two meanings (1) agent noun “distributor,” 

glossed by Parsi Sanskrit vibhaktar- and (2) noun of action and result “portion.” Beside the 

noun, the verb bag- “give or receive portions” is in frequent use: bag-, present baj- and baxš-, 

participle baxta-, and nominal derivative bāga-. The cognate words are cited in full in Dictionary 

of Khotan Saka, p. 300: Avestan baž-, baxta-, bāga-; Sogdian βaxš-, βxt-, βγn-; Zoroastrian 

Pahlavi baxš-, baxt; Khotan Saka būṣṣ-, būta-; Old Indian (Sanskrit) bhájatiṃbhaktá-, bhága-, 

bhāgá, traced in Indo-European in J. Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, 

Bern and Munich, 1959, p. 107 s.v. bhag-. 

The agent noun baga- “distributor” was adopted as a name for “god” and “gods.” In Old 

Persian baga- occurs beside maθišta bagānām “greatest of gods” for Ahuramazdā. It renders the 

Akkadian Semitic ilu “god.” 

In the later Zoroastrian books Pahlavi and Pazand baga- became baγ (bkˈ, bγˈ, Pāzand baγ) 

and occurs associated with yazata- in the phrase yazdān baγān “gods” (bkʾn, bγʾn). A lost nask 

“book” of the Avesta (a word preserved in its earlier non-technical sense in Caucasian Georgian 

naskʾ-v-i “knot,” verbal naskʾ-va) was called Baγ (bkˈ) and Baγān. The Avestan baγō.baxta- can 

be rendered either “bestowed as a portion” or “distributed by the gods,” the second meaning can 

be supported by the compound (Dēnkard, ed. Madan, p. 603.6) baγ-tāšīt “created by gods.” The 

Aramaic ALḤA “god” was interpreted by baγ; it is used in the Ḥājjīābād inscription and in the 

inscription of Šāpūr I, Parthian line 1 mzdyzn ALḤA, *mazdēẓn baγ, Greek masdaasnēs theos. 

The king Ḵosrow I is called im baγ “his present Majesty” (Dēnkard, p. 413.9). Šāpūr son of 

Ohrmazd is quoted in Škand-gumānīk Vičār (ed. P. J. de Menasce, Fribourg, 1945, pp. 118-19, 
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10.70) ōi baγ šāhpūr ī šāhą šāh i hōrməzdq “the god Šāpūr king of kings son of Ohrmazd.” The 

baγ yazdkart is cited in Dēnkard, p. 949, 21. The word baγa- gave Sogdian βγ (in Arabic script 

this β- was expressed by the letter f with three dots on it, which in normal Arabic could be 

replaced by f). The Buddhist Sogdian employed βγ- of the Buddha P 2.1137-45 βγʾn βγtm pwty 

“the most godlike of gods Buddha.” The Khotan Saka had preferred gyastānu gyastä “god of 

gods” from yazata-. Sogdian had the plural βγʾyšt, *βaγišt, gen. plural βγʾn, *βaγān, and 

βγʾstʾn, *βaγastān for “paradise.” 

The Kušan bagapouro (from baga-puθra-) is represented in Turfan Parthian bγpwhr and 

New Persian faγfūr, and found in Armenian čen-bakour, the Chinese imperial title ṭʿien-tsï “son 

of heaven,” to which the Old Indian word was deva-putra-. Manichean and Christian texts use 

this same word for “son of god.” 

Turfan Parthian had bg, *baγ with plural baγān and adjective baγānīγ. Turfan Persian had 

developed -y- from -γ- in by, *bay, plural baʾān (bʾʾn) and adjective bayānīγ. This bai is found in 

New Persian bē-doxt, bē-loft from *baga-duxtā “daughter of god” for the planet Venus. About 

A.D. 800 Iranian baγ is present in Kirkut (Qiṛγiz) bai, written by the Chinese sign buâi 

(Mathews, Chinese-English Dictionary, no. 4991, modern pei) cited in JA, 1950, p. 298. The 

Kirkut adopted the Turkish language only in the 7th-8th centuries. 

The sacred fire called farn-baγ “the distributor (god) of farn” (farn was equated with Aramaic 

GDHǰ “fortune”) was located at Kārīān in Fārs. The Pāzand read the name as farō-bag and in 

Armenian it probably gave hour-bak. 

In Kushan inscriptions this baga- is vaka- and vvaga-in the name Vaka-mihira and Vvaga-

mihira “the god Miθra.” The v- and vv- are an attempt to express the fricative β. The Kushan 

bakana-pati- “temple official” is βγn-pt in Sogdian. Armenian has bagin (q.v.) “shrine, altar” 

from Parthian. 

Choresmian from Toprak-kala has βγy for the sixteenth day of the month corresponding to 

mtr “Miθra,” as Bīrūnī gave fyγ, *βaγ, from βaγi for the same day. 

The word baga- occurs in many proper names in ancient Persia. In Greek these names are 

written with Baga- and Mega-. The name bg-srw, *baga-srava- occurs in an Aramaic papyrus 

from Egypt. 

Two toponyms contain the word baga- in Persia, others are in Armenia. The rock of 

Behistūn, Bīsotūn is on tò Bagístanon óros. The Bundahišn cites Baγ-dāt ī baγān-dāt “Baghdad 

which is created by the god(s)” (TD2, p. 205.12). 

In the sense of “portion” Gathic Avestan has baga-, beside later baγa- and baγā-, which is 

glossed by Zor. Pahl. baγ, bažišn, and baxtārīh. 

The derivative baxta- “distributed, allotted” also is frequent later. The Avestan phrase in 

Vištāsp yašt 38, baxta-ca nivaxta-ca, is explained to mean pat nēvakīh ut frazandān “possessed 

of good things and children” where “possessed” is Pahlavi baxtadār (baxtiyār). The baxt 

“fortune” takes the form of a varrak ī vazurg “great ram” mounted behind Artaxšaθr (Ardašīr) 

in his flight from Artapān (Ardavān). 

The noun derivative bāga- is also important in connection with baga-. A later form is 

attested in Khotan Saka haṃbāya- (sing. haṃbā, plural haṃbāya) “portion” corresponding to 
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Turfan Parthian ʾmbʾg, *ambāγ, Turfan Persian hmbʾw, *hambāv, “rival,” Zor. Pahl. hambāγ, 

Pāzand hambāi, hambāe “companion.” Through connection with “possessions” the Iranian bāy 

gave Turkish bai “rich,” whence Mongol bayan “rich.” In Ossetic the Turkish bai- occurs in the 

personal family name Bai-tuγantä “rich” and “bird of prey.” As a “portion of land” New 

Persian has bāγ “garden” and Pāzand has bāγastą i vahəšt “garden of Paradise,” that is 

Garō’amān, and vahišt is in Zor. Pahlavi bō’astān “garden as place of perfumes.” From Alanian 

(that is older Ossetic) Caucasian Čečen has (with many other words of Alanian origin) the word 

bai “meadow, lawn,” plural beš, with Inguš bai, plural bäš (the plural suffix is -aš and -s-). 

It is not likely that OIr. baga- derives from a word meaning “god” in IE., despite the 

occurrence of bogŭ “god” in the Slavonic languages (probably as a result of Iranian influence). 

Etymologically, baga- “god” belongs to the verbal root bag “to distribute, allot” and may be 

equated with OInd. bhága-, a divine epithet probably meaning “dispenser; generous one,” beside 

which there exists also a second noun bhága- “distribution, allotted portion” equivalent to Av. 

baγa- “portion, lot,” Slavonic *bogŭ in derivatives such as ubogŭ “poor” (from “*portionless”). 

It is this latter word which is personified in the Rigveda as the minor deity Bhaga (one of the 

Ādityas, a group headed by Varuṇa and Mitra). (See P. Thieme in B. Schlerath, ed., Zarathustra, 

Darmstadt, 1970, p. 401.) 

Av. baga- occurs only once in the Gāθās, in a much-debated passage (Y. 32.8) where it 

possibly means “portion” or “distribution.” In the later Avestan texts baγa- occurs occasionally 

as a title of divinities (Ahura Mazdā, Māh, Mithra), but it is debatable whether it should still be 

understood in the earlier sense of “dispenser” (cf. OInd. bhága-) or already as “god.” The 

development of the latter meaning is securely attested in Old Persian, where baga-, translated by 

words meaning “god” in Babylonian and Elamite, is the only generic term for the divinities 

worshipped by the Achaemenids. 

There is no certain trace of baga- in the Mid. Ir. Saka dialects, where forms derived from 

yazata- (Khot. gyasta-, Tumshuqese jezda-) are used instead, while Islamic Choresmian has 

adopted Ar. ʾllh for “God” (but cf. Chor. (‘)βγ(y)k “doll” from *baga-ka-). All other attested Mid. 

Ir. languages retain forms derived from baga- in the sense “god”: Mid. Pers. Bay (plur. bayān, 

baʾān), Parth. baγ, Bactr. bago, Sogd. βγ-. All these forms are used as honorific titles, not only of 

gods but also of kings and other men of high rank, in which case the translation “lord” is usually 

appropriate, e.g., Bactr. i bago šao Kanēški “the lord king Kanishka.” In Zoroastrian Pahl. im 

bay“this lord” and ōy bay “that lord” mean “His (present) Majesty” and “His late Majesty” 

respectively. A peculiar use of the plur. form to refer to the monarch is found in the Sasanian 

inscriptions (and perhaps in the Sogd. “Ancient letters,” see W. B. Henning, “Soghdisch βγʾʾn-

,” ZDMG 90, 1936, pp. 197-99), e.g., Inscr. Parth. LKM ʾLḤYN (išmāh baγān) “Your 

Majesty.” A derivation of the Turk. lordly title bäg, later bey, from Iranian is superficially 

attractive but quite uncertain (see G. Doerfer, Türkische und mongolische Elemente im 

Neupersischen II, Wiesbaden, 1965, pp. 402-06). 

It is probable that baga- “god” sometimes designates a specific deity as “the god” 

parexcellence. Various attempts have been made to identify “the god” so referred to, as Ahura 

Mazdā, as Mithra, or as an Iranian equivalent of the Vedic Varuṇa (see M. Boyce, “Varuna the 
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Baga,” further identifying Varuṇa with the Av. Apąm Napāt [q.v.]), but no basis has ever been 

stated for the assumption that baga- “the god” in a personal name such as *Baga-dāta- “given by 

(the) god” must refer to the same divinity at all periods and in all parts of the Iranian world. 

However, strong evidence that Baga was sometimes used as a by-name of Mithra is provided by 

calendrical data first exploited by J. Marquart (Markwart), Untersuchungen zur Geschichte von 

Eran I, Göttingen, 1896, pp. 63-65; II, Leipzig, 1905, pp. 129, 132-34 (see also V. A. Livshits, 

“The Khwarezmian Calendar and the Eras of Ancient Chorasmia,” Acta Antiqua Academiae 

Scientiarum Hungaricae 16, 1968, pp. 444-46, for Chor. data). Thus, the seventh month of the 

year is named after Mithra in Mid. Pers. Mihr māh, Arm. Mehekan, early Chor. mtr, but after 

Baga in Old Pers. *Bāgayādiya (attested in El. transcription) and Bāgayādi(š) (q.v.), Sogd. 

βγkʾn(c) (cf. the similar formations used to name the ninth month: Mid. Pers. Ādur māh, Arm. 

Mehekan, early Chor. ʾtrw, Old Pers. Āçiyādiya (q.v.) and *Āçiyādi(š)). Likewise, the sixteenth 

day of the month is known as Mihr rōz in Mid. Pers., mtr in early Chor., myš in the Sogd. 

calendar given by Bīrūnī, etc., but as fyγ (for *βyγ) in Bīrūnī’s Chor. calendar, βγy-rwc in a 

Sogd. document from Mount Mug, bgyin a Chor. inscription. 

A different interpretation of these facts was proposed by W. B. Henning, “A Sogdian God,” 

BSOAS 28, 1965, pp. 242-54. Chiefly on the basis of an etymology of Sogd. βγʾny-pš-ktʾkw 

“wedding” as “making of a Baga-union” and a reference to βγy, apparently as a god distinct 

from my’rʾ “Mithra,” in a Sogd. marriage contract, he identifies Baga with the Vedic Bhaga: 

both in India and in Iran, B(h)aga would be a god with a “special interest in marriage” and 

closely associated (but not identical) with Mit(h)ra. This theory has been supported with 

onomastic data by P. Gignoux, “Le dieu Baga en Iran,” Acta Antiqua Academiae Scientiarum 

Hungaricae 25, 1977 (1980), pp. 119-27, but it has also been strongly challenged, see especially 

A. Dietz, “Baga and Miθra in Sogdiana,” in Ētudes mithriaques, Acta Iranica 17, Tehran and 

Liège, 1978, pp. 111-14, and S. Zimmer, “Iran. Baga - ein Gottesname?” MSS 43, 1984, pp. 

187-215, and cannot be regarded as proven. 

Regarding H. W. Bailey’s suggested reading and interpretation of Khot. *vvūvayauas a royal 

title derived from *baga-yauna- (e.g., in The Culture of the Sakas in Ancient Iranian Khotan, 

Col. Lect. Ser. 1, Delmar, 1982, p. 11) see R. E. Emmerick in Studies in the Vocabulary of 

Khotanese II, ed. R. E. Emmerick and P.O. Skjærvø, Vienna, 1987, pp. 132-34. 

Most of the names, however, are personal names and exclusively men’s names. All three 

Indo-European name types are attested, namely, one-stem-names (“short names”), derivatives 

(mostly hypocoristica), and compound names. Short names are seldom (e.g., Baga inscription of 

Priene, 1st cent. A.D.; perhaps Vaga, “Indoscythian” stratega inscription, ca. 20 A.D.). The 

hypocoristica (e.g., Bagaios, Bagauka-) have been treated in many articles by R. Schmitt (see 

Schmitt, 1982 and “Indogermanische Chronik”). Of compound names, Bagabigna- and 

Bagahuxša- are attested in the Old Persian inscriptions (see IPNB), but more than 60 other Old 

Iranian names are found from the sixth or even eighth century B.C. in Aramaic, Armenian, 

Babylonian, Egyptian, Elamite, Greek, Hebrew, Indo-Arian, Latin, Lydian, and Lykian 

tradition, see Schmitt, 1982 with references, also to the studies on the phonetic shape of Old 

Iranian baga- in these languages respectively. The Middle Iranian names are only partially 
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published, see Gignoux, 1980a, 1980b, and forthcoming parts of Iranisches Personennamenbuch. 

At present, four baga names are known from epigraphical Middle Persian: ʾtwrbg, bgʾtwr, 

bgʾwhrm[zd], plnbgy (this itself part of compounds), and one from Sogdian: βγyfrn. On the 

linguistic classification and interpretation of these compound names, see Schmitt, 1981, and 

Zimmer, 1984. 

Contrary to the opinion of Gignoux, 1980a and b, these names do not provide any evidence 

for the existence of an Iranian deity “Baga.” See the detailed analysis of the arguments in 

Zimmer, 1984. Old Iranian baga-, from Indo-Iranian *bhaga-, means “allotment, distribution,” 

later also “god” [but see also baga i, above], and in Middle Iranian bag/bay “god, lord” as a mode 

of address of gods and noble men. Nowhere in Iranian is this word a name. Only in India did the 

concept of “allotment, distribution” become the Āditya Bhaga. 

Mayrhofer’s suggestion (Etymological Sanskrit Dictionary II, p. 457) that baga- in Iranian 

names replaces the old *daiva- whose meaning had been changed to “evil deity” by Zarathustra, 

is quite attractive, but hard to prove. 

 
The Old Persian month name Bāgayādi- (q.v.) is interpreted by R. Schmitt as “(month of) 

worship of the god,” against Henning’s suggestion “(month of) fertilizing (?) the fields” 

(comparing Middle and Modern Persian bāḡ “garden” [q.v.]). This interpretation is supported 

by the parallel formation Açiyādiya/*Açiyādiš (Elamite) “(month of) fire-worship” (cf. the 

Middle Persian month Ādur, Armenian Ahekan; see i, above). This could imply a special 

worship of Miθra (?) in one month, and of Ātar in the other, perhaps because of some major 

feasts celebrated in these months [Bailey 2016, 1-3]. 

Baga- as a name element occurs in names of towns, e.g., Bagadāta-, modern Baghdad “given 

by baga” or “established by baga,” *Bagadāna- “temple (?) of (the) god(s),” Old Armenian 

Bagaran, a town and a village (see Hübschmann), with derivative suffix -ka- Bactrian bagolaggo 
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“altar” (or proper name “The Sanctuary”), today Baḡlān, name of the region (see Henning), 

Bagastāna- in Media “place of the gods,” so named after the nearby Bīsotūn carvings and 

inscriptions, Bag(e)is in Lydia; rivers, e.g., Bagrades, today Nābendrūd, Bagossala, probably 

modern Bug, Ukraine; and mountains, e.g., tò Bagístanon óros at Bagastāna, see above, Bagôon 

óros between Areia and Drangiana (see Pauly-Wissowa, II, 2, cols. 2765-74; S. I, col. 237). Most 

of the names, however, are personal names and exclusively men’s names. All three Indo-

European name types are attested, namely, one-stem-names (“short names”), derivatives (mostly 

hypocoristica), and compound names. Short names are seldom (e.g., Baga inscription of Priene, 

1st cent. A.D.; perhaps Vaga, “Indoscythian” stratega inscription, ca. 20 A.D.). The 

hypocoristica (e.g., Bagaios,Bagauka-) have been treated in many articles by R. Schmitt (see 

Schmitt, 1982 and “Indogermanische Chronik”). Of compound names, Bagabigna- and 

Bagahuxša- are attested in the Old Persian inscriptions (see IPNB), but more than 60 other Old 

Iranian names are found from the sixth or even eighth century B.C. in Aramaic, Armenian, 

Babylonian, Egyptian, Elamite, Greek, Hebrew, Indo-Arian, Latin, Lydian, and Lykian 

tradition, see Schmitt, 1982 with references, also to the studies on the phonetic shape of Old 

Iranian baga- in these languages respectively. The Middle Iranian names are only partially 

published, see Gignoux, 1980a, 1980b, and forthcoming parts of Iranisches Personennamenbuch. 

At present, four baga names are known from epigraphical Middle Persian: ʾtwrbg, bgʾtwr, 

bgʾwhrm[zd], plnbgy (this itself part of compounds), and one from Sogdian: βγyfrn. On the 

linguistic classification and interpretation of these compound names, see Schmitt, 1981, and 

Zimmer, 1984. 

Contrary to the opinion of Gignoux, 1980a and b, these names do not provide any evidence 

for the existence of an Iranian deity “Baga.” See the detailed analysis of the arguments in 

Zimmer, 1984. Old Iranian baga-, from Indo-Iranian *bhaga-, means “allotment, distribution,” 

later also “god” [but see also baga i, above], and in Middle Iranian bag/bay “god, lord” as a mode 

of address of gods and noble men. Nowhere in Iranian is this word a name. Only in India did the 

concept of “allotment, distribution” become the Āditya Bhaga. 

Mayrhofer’s suggestion (Etymological Sanskrit Dictionary II, p. 457) that baga- in Iranian 

names replaces the old *daiva- whose meaning had been changed to “evil deity” by Zarathustra, 

is quite attractive, but hard to prove. 

The Old Persian month name Bāgayādi- (q.v.) is interpreted by R. Schmitt as “(month of) 

worship of the god,” against Henning’s suggestion “(month of) fertilizing (?) the fields” 

(comparing Middle and Modern Persian bāḡ “garden” [q.v.]). This interpretation is supported 

by the parallel formationAçiyādiya/*Açiyādiš (Elamite) “(month of) fire-worship” (cf. the Middle 

Persian month Ādur, Armenian Ahekan; see i, above). This could imply a special worship of 

Miθra(?) in one month, and of Ātar in the other, perhaps because of some major feasts celebrated 

in these months. 

For place and personal names containing Baga-, see, e.g., bagaran; bagawan; bagayarīč; 

bagazušta; baghdad; bagratids [Bailey ect 2016, 1-2]. 

The old IE. term for the heavenly gods, the cognate of OInd. devá-, Lat. deus, etc., was 

generally devalued in Iranian to “false or evil god” and ultimately “demon” (Av. daēva-, Old 

http://www.iranicaonline.org/articles/bagaran-turk
http://www.iranicaonline.org/articles/bagawan-baguan-or-atsi-bagawan-a-district-of-the-land-of-kaspiane-arm
http://www.iranicaonline.org/articles/bagazusta-old-iranian-personal-name
http://www.iranicaonline.org/articles/baghdad-iranian-connection-1-pr-Mongol
http://www.iranicaonline.org/articles/bagratids-dynasty
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Pers. daiva-, Mid. Pers. dēw, etc.). In the sense “god,” this word was replaced either by yazata- 

“(a being) worthy of worship” (Av. yazata-, Mid. Pers. yaz(a)d, NPers. īzad, etc.) or by baga-. 

It is not likely that OIr. baga- derives from a word meaning “god” in IE., despite the 

occurrence of bogŭ “god” in the Slavonic languages (probably as a result of Iranian influence). 

Etymologically, baga- “god” belongs to the verbal root bag “to distribute, allot” and may be 

equated with OInd. bhága-, a divine epithet probably meaning “dispenser; generous one,” beside 

which there exists also a second noun bhága- “distribution, allotted portion” equivalent to Av. 

baγa- “portion, lot,” Slavonic *bogŭ in derivatives such as ubogŭ “poor” (from “*portionless”). 

It is this latter word which is personified in the Rigveda as the minor deity Bhaga (one of the 

Ādityas, a group headed by Varuṇa and Mitra). (See P. Thieme in B. Schlerath, ed., Zarathustra, 

Darmstadt, 1970, p. 401.) 

Av. baga- occurs only once in the Gāθās, in a much-debated passage (Y. 32.8) where it 

possibly means “portion” or “distribution.” In the later Avestan texts baγa- occurs occasionally 

as a title of divinities (Ahura Mazdā, Māh, Mithra), but it is debatable whether it should still be 

understood in the earlier sense of “dispenser” (cf. OInd. bhága-) or already as “god.” The 

development of the latter meaning is securely attested in Old Persian, where baga-, translated by 

words meaning “god” in Babylonian and Elamite, is the only generic term for the divinities 

worshipped by the Achaemenids. 

There is no certain trace of baga- in the Mid. Ir. Saka dialects, where forms derived from 

yazata- (Khot. gyasta-, Tumshuqese jezda-) are used instead, while Islamic Choresmian has 

adopted Ar. ʾllh for “God” (but cf. Chor. (‘)βγ(y)k “doll” from *baga-ka-). All other attested Mid. 

Ir. languages retain forms derived from baga- in the sense “god”: Mid. Pers. Bay (plur. bayān, 

baʾān), Parth. baγ, Bactr. bago, Sogd. βγ-. All these forms are used as honorific titles, not only of 

gods but also of kings and other men of high rank, in which case the translation “lord” is usually 

appropriate, e.g., Bactr. i bago šao Kanēški “the lord king Kanishka.” In Zoroastrian Pahl. im 

bay “this lord” and ōy bay “that lord” mean “His (present) Majesty” and “His late Majesty” 

respectively. A peculiar use of the plur. form to refer to the monarch is found in the Sasanian 

inscriptions (and perhaps in the Sogd. “Ancient letters,” see W. B. Henning, “Soghdisch βγʾʾn-

,” ZDMG 90, 1936, pp. 197-99), e.g., Inscr. Parth. LKM ʾLḤYN (išmāh baγān) “Your 

Majesty.” A derivation of the Turk. lordly title bäg, later bey, from Iranian is superficially 

attractive but quite uncertain (see G. Doerfer, Türkische und mongolische Elemente im 

Neupersischen II, Wiesbaden, 1965, pp. 402-06). 

It is probable that baga- “god” sometimes designates a specific deity as “the god” 

parexcellence. Various attempts have been made to identify “the god” so referred to, as Ahura 

Mazdā, as Mithra, or as an Iranian equivalent of the Vedic Varuṇa (see M. Boyce, “Varuna the 

Baga,” further identifying Varuṇa with the Av. Apąm Napāt [q.v.]), but no basis has ever been 

stated for the assumption that baga- “the god” in a personal name such as *Baga-dāta- “given by 

(the) god” must refer to the same divinity at all periods and in all parts of the Iranian world. 

However, strong evidence that Baga was sometimes used as a by-name of Mithra is provided by 

calendrical data first exploited by J. Marquart (Markwart), Untersuchungen zur Geschichte von 

Eran I, Göttingen, 1896, pp. 63-65; II, Leipzig, 1905, pp. 129, 132-34 (see also V. A. Livshits, 
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“The Khwarezmian Calendar and the Eras of Ancient Chorasmia,” Acta Antiqua Academiae 

Scientiarum Hungaricae 16, 1968, pp. 444-46, for Chor. data). Thus, the seventh month of the 

year is named after Mithra in Mid. Pers. Mihr māh, Arm. Mehekan, early Chor. mtr, but after 

Baga in Old Pers. *Bāgayādiya (attested in El. transcription) and Bāgayādi(š) (q.v.), Sogd. 

βγkʾn(c) (cf. the similar formations used to name the ninth month: Mid. Pers. Ādur māh, Arm. 

Mehekan, early Chor. ʾtrw, Old Pers. Āçiyādiya (q.v.) and *Āçiyādi(š)). Likewise, the sixteenth 

day of the month is known as Mihr rōz in Mid. Pers., mtr in early Chor., myš in the Sogd. 

calendar given by Bīrūnī, etc., but as fyγ (for *βyγ) in Bīrūnī’s Chor. calendar, βγy-rwc in a 

Sogd. document from Mount Mug, bgy in a Chor. inscription. 

A different interpretation of these facts was proposed by W. B. Henning, “A Sogdian God,” 

BSOAS 28, 1965, pp. 242-54. Chiefly on the basis of an etymology of Sogd. βγʾny-pš-ktʾkw 

“wedding” as “making of a Baga-union” and a reference to βγy, apparently as a god distinct 

from my’rʾ “Mithra,” in a Sogd. marriage contract, he identifies Baga with the Vedic Bhaga: both 

in India and in Iran, B(h)aga would be a god with a “special interest in marriage” and closely 

associated (but not identical) with Mit(h)ra. This theory has been supported with onomastic data 

by P. Gignoux, “Le dieu Baga en Iran,” Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 25, 

1977 (1980), pp. 119-27, but it has also been strongly challenged, see especially A. Dietz, “Baga 

and Miθra in Sogdiana,” in Ētudes mithriaques, Acta Iranica 17, Tehran and Liège, 1978, pp. 

111-14, and S. Zimmer, “Iran. Baga- ein Gottesname?” MSS 43, 1984, pp. 187-215, and cannot 

be regarded as proven [Sims-Williams 2016, 1-2]. 

6. *baj ≪богатый≫. Представлено в древнетюркском с VIII в. [1, с. 79; 2, с. 384], 

широко распространено в современных языках [4, с. 56; 21, с. 27-28]. В качестве 

тюркизма слово проникло в монгольский (с суффиксальным оформлением - baja-ri), 

новоперсидский и другие языки [3, с. 259-260]. Видимо, имя аварского вождя VI в. - Вауап 

[119] указывает на довольно раннее заимствование слова. 

Среднеперсидскую форму, отражающую общеиран. *baga- ≪господин (эпитет бога); 

бог≫ (др.-перс, baga-, авест. bаγа- [56, с. 921], парф. Baγ [108, с. 27], согд. βγ [120, с. 196] и 

др.), обычно приводят как baγ [121, с. 109-110] или как baγ, bay [122]. Однако Д. 

Маккензи [57, с. 17] отмечает только ср.-перс. bay (маних. ср.-перс. by) ≪бог; 

господин≫ 2б. Представляется вполне вероятным заимствование тюрк. *bāj именно из 

средне-персидской формы 2 в. Семантическое развитие ≪бог≫ —> ≪богатый≫ 

/≪богатство≫ - довольно обычное явление (в связи с этим интересно отметить 

наличие диалектной формы XI в. bajat ≪бог≫, а также ≪господин≫ [1, с. 79; 2, с. 385; 3, 

с. 379; 4, с. 56]). О сакральном значении слова см. [124] [Шервашидзе 2015, 71]. 

Славянизацията на прабългарите започва още по времето на хан Аспарух, а 

към времето на хан Крум трябва да се очаква, че социално-активната част от 

мъжкото население вече е двуезична и то в условията на едно доста динамично и 

прогресивно развиващо се за сметка на прабългарския език, двуезичие. Тъкмо 

тази етнолингвистична ситуация по времето на Борис вече изисква и налага 

прабългарският език да се криминализира, а славянобългарският език да се обяви 

за единствен и задължителен официално-административен език на българската 
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държава (Ив. Добрев). При това положение и условия, и прабългарите, и 

славяните започват да пренасят и произнасят иранската по произход 

прабългарска лексема *baγānī в славянобългарската си реч. Тук тя задължително се 

реинтерпретира фонотактически и се парадигматизира към славянобългарските 

съществителни имена за професия, които пък по принцип се оформят 

морфологически чрез суф. -инъ. В резултат на всичко това се получава и лексико-

морфологичният хибрид багаин, именно който се употребява и засвидетелства и в 

гръкоезичните прабългарски надписи: 

Обективно-реално погледнато, до към средата на ΙХ в. дунавските българи 

преживяват и преминават през един не особено интензивно-дълбок процес на 

славянизация, своеобразен връх на който се наблюдава още по времето на хан Крум. 

Тогава той, воювайки с аварите и Византия, не само приобщава към българската 

държава редица съседни славянски племена от българската група, но и увеличава ролята 

на славяните в държавата за сметка на прабългарската аристокрация, поверявайки на 

славянски старейшини жупани някои отговорни постове в нея, като даже и посланикът 

в Константинопол е славянин. 

В двора на Крум широко разпространение получава славянският език и дори самият 

той на пировете обикновено произнася тостовете си на славянски език. Същевременно 

Крум усилва и войската си с редовни славянски части, офицерите на които обаче са 

прабългари (Г. Вернадский). За сметка на това той назначава сановници прабългари за 

областни управители на новоприсъединените славянски племена (Д. Ангелов). 

Всичко това безспорно е възможно и се осъществява благодарение на факта, че 

подобни процеси протичат и в славянските и прабългарските родове и племена по 

места. Тук съвместното мирно съществуване по принцип на двата етноса приема 

формата на симбиоза с тенденция за развитие по посока на тяхната “стопанска и 

етническа интеграция” при все още действащ и проявяващ се “културно-идеологически 

дуализъм”, както се изразява акад. Геннадий Литаврин [2001, 6-14] след проф. Васил 

Златарски [2009а]: 

През тая епоха, която се простира от средата на IX век до края на втората 

десетина на XI (852-1018), се очертават следните главни исторически явления в живота 

на Първото българско царство: 

1. Чрез събирането на славянските племена от славино-антската група под една 

държавно-политическа власт, чрез приемането на християнството и учредяването на 

национална църква и чрез въвеждането на народния славянобългарски език в църквата и 

държавата се окончателно определи етническата физиономия на българската държава - 

славянска, очертаха се съставът и границите на българската народност на Балканския 

полуостров, в които тя си остава и до ден днешен, и се туриха основите на самобитна 

народна култура, която при всичките превратности на съдбата спаси българския 

народ, даде нужния духовен материал и послужи за образец при възникването на другите 

славянски държави, останали в групата на източноевропейските. 
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2. Във вътрешния политически живот на българите през тая епоха особено 

отчетливо изпъква засилването на централната власт, което спомогна твърде много да 

се споят по-тясно географски разчленените части на народност и държава и намали 

значението, а оттука и своеволията на прабългарските боляри, като чрез това тури 

край на етническия дуализъм и даде възможност да се развие по-интензивно културно-

просветният живот; обаче едновременно това същото засилено самодържавие, което бе 

присадено в България в чужда форма и малко или съвсем не вървеше в съгласие с 

демократическия дух на славянобългарите, с тяхната общинска и изборна наредба, 

тури начало на съсловни деления със строго определени социално-икономически 

различия [17]. 

 
Независимо от обстоятелството, че през VIII в. славяни и прабългари продължавали 

да живеят като два различни етноса, между тях започвал вече подчертан процес на 

взаимно сближаване и постепенно сливане. Славяни и прабългари, както вече се 

отбеляза, не са били съвсем чужди една на друга етнически групи, познавали се още преди 

заселването си на Балканския полуостров и могли да общуват помежду си в продължение 

на столетия в обширните територии на днешна Украйна, Бесарабия и Молдава и в 

днешна Унгария (провинцията Панония). 

Този продължителен досег помежду им получил още по-здрава и трайна основа след 

образуването на славянобългарската държава през 681 г. Славяни и прабългари заживели 

при наличието на една обща, обединяваща ги власт, при наличието на едни и същи 

задачи от вътрешно и външнополитическо естество. Сближавала ги главно общата цел 

да се противопоставят на опасни врагове и главно на Византийската империя, с която 

те водели продължителни и тежки войни почти през целия осми век. Общата външна 

политика, намираща израз в съвместни военни походи, в защитни мероприятия по 
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укрепване на границите, в строеж на крепости и пътища, сближавала все по-плътно 

двете етнически групи и създавала условия за преодоляване на битовата, верска и езикова 

отчужденост. С една дума, наличието на обща държава бил основен и решаващ фактор 

за развитието на етногеничен асимилационен процес между славяни и прабългари (Д. 

Ангелов). 

Изключително силен, но и болезнено-рязък тласък на този процес на славянизация 

на прабългарите по форма, но и на цялостно-многостранната обществено-

икономическа, политико-идеологическа и културна по съдържание, не асимилация (Д. 

Ангелов), а по силата на конкретни историко-социални предпоставки и обстоятелства 

славянодоминантна взаимна интеграция на двата етноса и тъкмо по този ред и начин 

и на ликвидирането като цяло на съществуващия до тогава културно-идеологически 

дуализъм, основаващ се на стар племенен партикуларизъм (Г. Литаврин), дава масовото 

покръстване от Свети княз Борис-Михаил Кръстител на прабългарите и славяните 

през май 866 г., последвано много скоро от редица драстично-репресивни и даже направо 

непоносимо-жестоки административно-правни мерки и действия, особено и специално 

по отношение на прабългарите, именно които и превръщат взаимната интеграция в 

славянодоминантна, а резултативната народност в славянска: 

Въ лýт   s   т     s  [6366 (858)] Михаилъ цр ь изиде с вои брегомъ и моремъ на Болгаръı. 

Болгаре же оувидѣвше не могоша стати противу крс  титисѧ просиша и покоритис   

Грекомъ цр  ь же крти кнѧзѧ ихъ и болѧръı всѧ и миръ створи с Болгаръı. 

Въ лýт   s т о   з   [6377 (869)] Крщ на бъıсть всѧ землѧ Болъгарскаӕ [ЛаврСп, 14,16]. 

6371 (863). Богорис Симеон болгарский. Крещение болгар. У болгар был голод, и 

Михаил, царь греческий, пошел на болгар воевать морем и водою, они же убоялись его. И 

крестил царь Михаил князя болгарского Богориса и нарек его Симеон, и все вельможи 

крестились. И после чего разошлись восвояси [Татищев 2009а, 28]. 

96. Точно так же обошелся он и с болгарским племенем. Народ этот, хотя вроде бы и 

прежде обратился к благочестию и перешел в христианство, однако нетверд и непрочен 

был во благе и подобен листам, колышимым и колеблемым малейшим ветром. Но 

непрерывными царскими увещеваниями, торжественными приемами, а еще 

великодушными щедротами и дарами заставил он их принять архиепископа и 

умножить в стране число епископов. И вот через них, а также через благочестивых 

монахов, коих призвал царь с гор и из пещер земных и послал туда, сей народ оставил 

отцовские обычаи и дал уловить себя в сети Христа (ПродФеоф). 

В началото и на първо място сред тези драстично-репресивни и даже направо 

непоносимо-жестоки административно-правни мерки и действия стои най-вече 

прогласяването от първия всебългарски църковно-народен събор, свикан в Преслав през 

есента на 893 г. или пък на 28 март 894 г. (А. Калоянов), на славянобългарския език за 

официален държавен и църковен език със забрана под страх дори от смъртно наказание 

или продаване в робство да се говори на прабългарски език; забрана, преследване и дори 

налагане на смъртно наказание по силата на специално разработения преди това и тук 

приет Закон Судный Людям, на практикуващите прабългарските обреди и обичаи, сред 
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които и най-категорична забрана на многоженството; въздигането на Кирило-

Методиевото дело за знаме на българската държава и народ, символично връчено от 

княз Борис-Михаил в ръцете на неговия предостоен син и приемник – княз Симеон, но и 

пристъпването същевременно към фактическата замяна на гръцките владици в 

България чрез ръкополагане на българи за техни викарни епископи (хорепископи), които 

да поемат управлението на епархиите: 

Очевидно е, че ЗСЛ е бил издаден във връзка с налагането на християнската религия 

от държавната власт в обстановката на остър конфликт на християнството с 

езичеството. Че законът е бил създаден във връзка с налагането на християнството 

като нова държавна религия, показва основното му съдържание, включващо (още в 

първия законов текст) санкции срещу езичеството и непосредствено след това срещу 

нарушенията на християнския морал (тези нововъведени наказателни състави, твърде 

съществени от гледище на християнската религия, са били изтеглени напред), санкции 

срещу квалифицирани кражби, които засягат вече покровителствувани от 

християнската църква обекти. 

Много суровите санкции срещу езичеството (продажбата в робство на 

извършващите езически обреди и заклинания, колективната наказателна отговорност в 

цялото село, в което са се извършвали езически обреди и заклинания, изключително 

голямото увеличаване на броя и на силата на ударите, налагани като санкция на 

саморазправящите се, нарушили правото на църковно убежище) показват, че ЗСЛ е 

създаден в обстановката на остър конфликт между езичеството и християнството 

(КМЕц). 

Сам законник представляет собой перечень наказаний за нарушение прежде всего тех 

норм общественной жизни, которые с принятием христианства должны были 

сменить языческие обычаи. Перечень наказаний и их нормы заимствованы из 

византийского свода законов VIII в. - «Эклоги», но дополнены в ряде статей указаниями 

на санкции, которые налагаются на нарушителей по предписаниям церковных уставов. 

Таким образом, и само содержание памятника является примером сотрудничества 

солунских братьев и их церковного окружения со светской властью в Великой Моравии 

(Б. Флоря). 

В един малко по-конкретен план и специално в аспекта на “острия конфликт 

между езичеството и християнството” (проф. М. Андреев – КМЕц), проявяващ се на 

много места под формата на дългосрочна ожесточена съпротива, и на методите и 

средствата за провеждането на заключителния етап на славянизацията и 

довършването на християнизацията на прабългарите, по личните указания на княз 

Борис и за прилагане на практика разпоредбите на Закона, местните власти подбират 

подходящи млади мъже от областта си и създават наказателно-покръстителни 

отряди под ръководството на местен славянски първенец или прабългарски болярин и с 

гръцки свещеник в състава си. 

Целта и задачата на наказателно-покръстителните отряди е да покръстят 

отклонилите се по един или друг начин от покръстване прабългари, а така също и да 
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издирят и накажат онези от тях, които имат повече от една жена и които 

продължават да говорят прабългарски език. Отрядите плъзват главно по 

прабългарските села и паланки, изкарват със сила и бой жителите на селото на 

подходящото за кръщение място и тук свещеникът набързо ги кръщава, пеейки, 

разбира се, на гръцки език. Поради това никой не може даже и да разбере за какво точно 

става дума и защо се прави всичко това. 

При това положение прабългарите напълно естествено и нормално отговарят с 

въоръжена съпротива. Всяко селище си излъчва бойна чета, която пресреща 

наказателния отряд и се опитва да го прогони, поради което много често се стига и до 

кървави сблъсъци. Задължителен момент по време на тези сблъсъци е да се мълчи, 

защото ползването на прабългарския език по начало и под страх от смъртно наказание 

е забранено и по смисъла на Закона води до отежняващи вината обстоятелства. 

Основно-водещите събития и моменти от тази епоха преминават и се запазват в 

обредите и обичаите на населението от някои краища на България: 

…дружина момци, винаги нечетно число, облечени в празнични бели дрехи, с голи 

мечове в ръка, обхождали селата през дванайсетте "погани дни", предвождани от 

"балтаджия", "кеседжия" и "калаузин", придружавали ги двама тъпанари и двама 

свирци, момците се движели задължително по двойки, в пълно обредно мълчание, при 

това две дружини не трябвало да се срещнат на път, но ако се случело, започвал бой и 

убитите били погребвани в особени "русалски гробища". 

За подобен обичай загатват и братя Миладинови за селата от Дебърско, където 

коледували, като си почерняли лицата и ходели от село на село с песни и хора, носейки 

червен байрак с бял кръст в средата (А. Калоянов). 

В онези селища пък, където покръстването е проведено преди това, но бойните им 

чети все още не са разпуснати или пък има хора, които говорят на прабългарски език и 

практикуват собствените си прабългарски обреди и обичаи, то цялото село във вид на 

роби се предава на Църквата с всичкото си имущество. Ако пък подобни случаи са 

сравнително по-малко на брой, то тези прабългари, отново с имуществото си, се 

продават в робство: 

Всякое село, в котором отряды бывают или заклинания поганские, отдается в божий 

храм со всем имуществом. 

Если имеются господа в том селе и совершают обряды и (произносят) заклинания, 

они продаются со всем имуществом своим, а цена дается бедным. 

Комментарии: Церкви вместе со всем своим имуществом отдавались не только 

лица, творившие языческие обряды и заклинания, а в силу круговой поруки и все жители 

села, которое терпело в своей среде язычников. 

Отправляясь на бой с супостатами (врагами) подобает остерегаться всех 

неприязненных слов и дел, направить мысль свою к богу и молитву сотворить и 

сражаться в ясном сознании, ибо помощь дается от бога светлым сердцам (ЗСЛд). 

А в отделни области направо се прибягва и към физическо изтребление на 

прабългарите. Тази нечовешка мярка влиза в най-остро противоречие със съответния 
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член на Закона, предвиждащ бой с камшик или пръчка и 7-годишен пост за мъжа с 

повече от една жена и прогонване на по-младата от жените му заедно с децата й: 

Кто имеет двух жен, изгоняет меньшую с детьми ее и его бьют. А пост 7 лет 

(ЗСЛд). 

Но въпреки това, повече от ясно-категорично законово положение, точно такъв е 

случаят например във Варненска Област, където началникът на наказателния отряд 

обхожда поверения му район, издирва и арестува вторите и по-следващи жени на 

прабългарите, заедно с децата им, а така също и старци, провинението на които 

очевидно е, че продължават да говорят прабългарски език и да практикуват обредите и 

обичаите на дедите си. Уличените и арестуваните, разбира се, са предимно млади жени 

с малките си деца и старци, които не са имали възможност, време и условия да научат 

славянобългарския език. 

В края на обиколката всичките тези млади жени, малки деца и старци са 

умъртвени по най-жесток начин и заровени в масов гроб край Девня. При това 

началникът на наказателния отряд не пропуска да разпореди съгласно стародавния 

прабългарски обичай телата им да бъдат и разчленени, а на други пък да бъдат 

покрити с камъни, за да не би някак си духът на убития да навреди все пак на неговите 

убийци [вж. и срв. Йорданов 2008, 24-68]. 

Впрочем физическото изтребление на прабългарите и тяхното преследване заради 

вярата им ги започва още княз Борис: 

Въпрос (17): Дали сме съгрешили, гдето сме погубили главните предводители на 

бунтовниците, които бяха се възбунтували против християнството, заедно с децата 

им? 

Отговор: Съгрешили сте, особено в това, гдето сте избили невинни деца и въобще сте 

постъпили жестоко; но понеже това сте направили от ревност и от незнание, то, ако се 

покаете, ще Ви се прости. 

Въпрос (18): Какво да се прави с ония, които оставят християнския закон? 

Отговор: Длъжност на Господарят е да ги накаже. 

Въпрос (41): Какво да се прави с ония, които продължават да принасят жертва на 

идолите и да им се кланят? 

Отговор: Трябва да се съветват, но не да ги принуждавате насилствено да преминат 

в християнство; не трябва да се мешате с тях. 

Въпрос (105): Какво да се постъпи с ония, които се осъдят в проповедите си да 

престъпят апостолската наука? 

Отговор: Да бъдат такива проклети; но не е Ваша (на миряните) работа да съдите 

такива человеци. 

Въпрос (51): Могат ли да се държат две жени, а ако не може, то какво да правим с 

тия що имаме? 

Отговор: Тия, които имат две жени, трябва да останат с първата си жена и при 

това да се очистят с покаяние. 

Въпрос (82): Може ли да се свързва мир с идолопоклонниците? 
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Отговор: Християните не трябва да свързват договори с незнабожците: мир и 

другарство с тях само тогава може да бъде позволено, когато има за цел да ги изведе на 

истината [по Маринов 2009, 5-8]. 

 
Не толкова широко известното или признаваното тук обаче е това, че физическото 

изтребление на прабългарите се провежда по искането и под ръководството на 

Византия, която следи и направлява най-отблизо действията на изпратеното си в 

България духовенство: 

Эти вопросы, а также ответы на них позволяют прежде всего представить 

значительность изменений, которые влекло за собой принятие христианства. Речь шла 

не только о замене культа языческих богов культом христианского Бога. Поскольку 

культ, религия так или иначе санкционировали своим авторитетом многие нормы 

повседневной жизни общества, то смена культа влекла за собой и отмену не имевших к 

нему прямого отношения обычаев, которые заменялись новыми, соответствовавшими 

предписаниям новой религии, а также установление для многих старых норм иной 

системы санкций, что в средневековой жизни имело огромное значение. При этом речь 

шла не только о перестройке порядков внутри страны в соответствии с требованиями 

новой религии. Из вопросов ясно видно, что болгарская правящая верхушка стремилась 

определить и новые нормы отношений с соседними христианскими государствами и 

вообще привести свой общественный порядок в соответствие с общественным порядком 

того «христианского» мира, частью которого теперь становилась Болгария. 

Трудности здесь заключались в том, что, если нормы старого права и старой 

религии были хорошо известны болгарской знати и она сама, совмещая в себе носителей 
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духовной и светской власти, выступала единственным истолкователем языческих 

обычаев, то нормы новой религии и «христианского порядка» ей не были известны и с 

принятием христианства она попадала в этом отношении в зависимость от особой, 

ранее отсутствовавшей в болгарском обществе группы людей - иностранцев, тесно 

связанных с церковными организациями тех стран, откуда они вышли. Лояльность 

этих людей уже поэтому могла вызывать и вызывала серьезные сомнения у 

представителей болгарской власти, опасавшихся, что они могут использовать свое 

влияние для подчинения Болгарии ее могущественным соседям. Между тем в 

христианском обществе именно этой группе людей была доверена монополия не только 

на отправление культа, но и на истолкование того, какие из норм общественной жизни 

соответствуют нормам христианского учения. И эти люди постоянно обращались к 

болгарской правящей верхушке с различными требованиями, апеллируя к неизвестным 

христианским нормам (Б. Флоря). 

Успоредно на всичко това еднакво-общата религия вече легитимира и дава широк 

простор и на смесените бракове, които според точния израз на акад. Г. Литаврин [1999] 

“ускоряват процеса на ерозия на прабългарската общност” [335]. Доколкото пък 

майките на децата от тези смесени бракове в повечето от случаите са славянки, то и 

самите деца не само усвояват най-напред основно и главно славянския език, но и 

тяхното етническо самосъзнание се изгражда не като прабългарско, а като славянско. 

Едно от решенията на църковно-народния събор през 893 г. е приемането на 

славянския език за официално-административен, т.е. задължителен не само като 

богослужебен, но и във всички останали сфери на дейност на обществото и държавата. 

По този начин в приетия тогава в този смисъл закон фактически и практически се и 

криминализира употребата на прабългарския език. А това пък от своя страна е 

основание за преследване и даже и за най-жестоки репресии спрямо онези прабългари, за 

които се установи, че говорят родния си език. 

От друга страна Църквата обявява прабългарския език за погански, а самите 

прабългари за поганци, т.е. мръсни. Така по-същество не само се нанася съкрушителен 

удар по морално-ценностната система на прабългарите, но същевременно се дава път и 

се оправдават и пред Бога предприетите вече и методично-непрекъснато провежданите 

от гражданските власти жестоко-репресивни мерки и действия спрямо тях. 

Независимо че всички известни, минали и настоящи религии са само и единствено 

различни пътища към Единния и Единствен Бог, все пак от позициите на тогавашния 

християнски религиозен догматизъм и екстремизъм Църквата обявява и заклеймява 

също така прабългарите тенгрианци и като езичници, т.е. безбожници. Тази 

презрително-унизителна квалификация не само допълнително-вторично мотивира и 

засилва наказателно-репресивните мерки и действия спрямо прабългарите, но и създава 

определено отрицателно отношение и настроение към всичко прабългарско изобщо и 

към всеки отделен прабългарин в частност. 

По този начин в действителност и в края на краищата се обругава, профанизира, а 

даже и вулгаризира и прабългарската морално-ценностна система. В резултат на 
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всичко това като цяло прабългарите биват превърнати в население втора категория на 

държавата, която обаче именно те векове преди това основават и толкова време вече 

поддържат и даже ръководят. 

Принудителната християнизация травмира и раздвоява душата на прабългарина. 

От тук нататък той вече продължава да живее с непреодолимо-горчивото чувство за 

безкрайна вина, защото е изменил на своя предишен бог. Тъкмо поради това и монах 

прабългарин оставя на стената на една от скалните църкви в Мурфатлар 

[Попконстантинов 1993, 144-145,154-155; Popkonstantinov, Konstantinova 1995, 121-

123,132] следния надпис и на прабългарски, и на български език: 

  Длiжiнь есмъ 

вяряхум тонгре Грешен съм, Тангра!   Грешен съм! 

В чисто лингвистичен план, така обруганата, профанзирана и вулгаризирана 

прабългарска морално-ценностна система задължително води и до пейоризация, т.е. до 

считането и приемането и на прабългарския език за погански/мръсен, лош, грозен, 

неприятен, неблагозвучен и т.н. Тъкмо това отблъсква и принуждава следващите 

поколения прабългари да избягват да употребяват майчиния си език в началото само на 

обществени места, а впоследствие и в семейството. С течение на времето прабългарите 

започват все повече и повече да общуват на славянобългарски език, примесен обаче с 

прабългарски думи и граматични форми, за които те не знаят или не виждат и не 

намират в него необходимите им за случая славянски съответствия. 

По силата на всичко това от една страна от прабългарския в славянобългарския език 

се заемат и усвояват и сравнително, а може би даже и прекалено малък брой 

прабългарски думи с все още неясно какви, кои и колко още точно прабългарски 

фонетико-граматични съставки и елементи, преминали и съхранени главно в 

диалектите на съвременния български език. 

При тези етнолингвистични условия и в този порядък не е подминат и самият бог 

Тангра, от името на когото в българския език остава като че ли само презрително-

унизителното междуметие “тинтири-минтири”. 

От друга страна към средата на Х в. вече драстично намалява броят на българите с 

прабългарски произход, които все още знаят и помнят прабългарския език, но могат да 

го ползват обаче само съвсем изолирано-спорадично, т.е. крайно непълноценно и 

недостатъчно. А при по-следващите поколения този брой вече се свежда до нула и така 

тюркският прабългарски език постепенно-бавно, но много сигурно и окончателно-

безвъзвратно си отива, отмира и изчезва, а на негово място някак-си трескаво-набързо и 

най-грубо-безцеремонно се насажда и налага славянобългарският език [вж. и срв. Ангелов 

2010, 130-137; Вернадский 2009, 227; Гюзелев 2006, 22; Иванова-Мирчева, Харалампиев 

1999, 331-333; Калоянов 2010, 2; ~*~2010а, 3-5; Литаврин 1999, 193-342; Православието в 

България 2010, 3-5; Рънсиман 2009, 89-91; Св. Наум Преславско-Охридски 2009, 3; 

Флоря 2011, 1-2,29; Юхас 2000, 60-61; ЗСЛд, 1-5; КМЕц-1, 254,715-717; ПродФеоф, 155]. 
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В резултат на всичко това към края на Х и първата половина на ХΙ в. вече отива 

към своя край и дори приключва в главното и същественото започналата още от 

времето на хан Аспарух славянизация на прабългарите под формата на 

етнолингвистически взаимна интеграция, сливане, смесване и кръстосване или 

метисизация на числено сравнително близките от порядъка на 250-300 хил. души (П. 

Петров; Г. Литаврин), в полза все пак обаче на славяните, местни прабългарски и 

славянски племена до смесено-кръстосаната, метисизираната по своите расово-

антропологически белези и черти и по своята материална и духовна култура, но 

единната и славянска по език българска народност. 

При всичко това прабългарите не се загубват и изчезват безвъзвратно, а постепенно-

бавно и непълно-частично се преливат, запазват и продължават да съществуват вътре в 

така изградената българска народност във и посредством славяните, но не като нещо 

изконно-първично, собствено-наследено, самостоятелно и единно цяло, а във вид на 

външно-допълнително привнесени, сравнително обособено-чужди, отделно-разпръснати 

или дисперсни, по-дребни или по-едри частици съставки, пък даже и на цели комплекси 

или агрегати от елементи на тяхната, собствено прабългарската антропология, език, 

материална и духовна култура [Добрев 2011, 190-198]. 

По силата и в условията на същото това, славянобългарско-прабългарско 

неравновесно двуезичие, краткото неударено стб. ă преминава в о и се получава 

вече собствено старобългарският облик бîãîií: 

По подобен начин и акад. В. Бешевлиев [1992] приема, че “Във всички тези случаи се 

касае за славянски вокализъм, т.е. за предаване на неудареното или кратко а в заемки от 

други езици на славянски с о, напр. ïîãàíú от paganus, Ñîòîíà от Σατανας” [63-64]; “Áîãîií 

представя очевидно славянската форма на прабългарската класова титла βαγαϊνος със 

закономерно застъпване на неудареното а със о…; от старобългарската форма се вижда, 

че ударението в βαγαϊνος е падало върху -os” [240] или обяснението в случая е в някакво 

“предаване”, “застъпване”, контактолингвистически което може да се определи 

единствено като субституция, заместване на един звук от езика източник на думата с 

друг, сравнително различен и “нетъждествен” звук от езика приемник, но не и в 

конкретната етимологична промяна, която настъпва едва след заемането на думата 

от единия език в другия и сравнително продължителната й употреба в рамките на 

този, втори за нея език. 

И все пак, внимателното проследяване и анализ на големия брой отделни форми и 

разновидности на Името, разпространени върху един никак немалък ареал и в една 

достатъчно дълбока историческа перспектива, и особено наличието в прабългарските 

надписи както на нелабиализирани, така също и на лабиализирани форми не само на 

това, а и на други прабългарски титли и имена като Βαιανος-Βογιαν с “ирационална 

гама” за премахване на зева между двете гласни, βαγατουρ-βογοτορ [Бешевлиев В. 1992, 

63-248], изисква и налага да се направи изводът, че тук се касае не за комбинаторна, а за 

горепредставената и добре известна етимологична фонетична промяна на краткото 

неударено стб. ă в о, отсъствието на която при ранното мли βαρσα от Надписите 
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може да бъде обяснено общо взето с консервативния характер на звуковия строеж на 

собствените имена, както пише акад. Вл. Георгиев [1963] по друг повод, но така също и 

посредством болгародоминантното все още неравновесно тюркско-славянобългарско 

двуезичие, характерно през първото столетие от създаването на Първата българска 

държава, ако не за цялата прабългарска общност, то най-малкото за съставителя на 

надписа, като тук в никакъв случай не бива да се забравя и вероятността специално 

това име да е образувано на основата на едносричен апл *барс от друг дунавскоболгарски 

диалект, непретърпял и неподложен на малко по-долу подробно разгледаната, 

специфично тюркска фонотактична реинтерпретация от едносричен в двусричен 

модел, гласната при който апелатив остава ударена и поради това не попада под 

действието на фонетичната промяна ă > о, докато крайното а, както вече се отбеляза 

малко по-горе, най-вероятно е старобългарският родително-винителен падеж, 

независимо че запазената част на надписа след ό βαρσα все още не е достатъчно 

основание да се направи изводът, че тя наистина е елемент от двусъставна титла във 

вида ό βαρσα βαγαϊνος [Бешевлиев В. 1992, 198-199], пък и този определителен член се 

поставя понякога и пред други лични имена, например ό Ήσβούλος [Бешевлиев В. 1934, 

100], така че тук най-вероятно трябва да се мисли по-скоро за съчетание от мъжко 

лично име и постпозитивно разположена титла [Добрев 2015, 321]. 

Непосредствено свързан със средноперсийската по произход прабългарска 

титл. багаин е прабългарският геноним Угаин, стб. Уга-инъ. След рода Дуло и наред 

с рода Вокил, по средата на VIII в. родът Угаин се бори да постави свой 

представител на престола, какъвто се оказва хан Телец (760-763). На 30 юни 763 г. 

обаче, в Анхиалското поле, Телец е разгромен от ромеите в едно кръвопролитно 

сражение с много убити и пленени, самият той бяга от бойното поле, а пленените 

българи са отведени в Цариград в дървени окови и предоставени на тълпата, която 

ги избива извън Златната врата. Боилите се разбунтуват и убиват Телец заедно с 

целия му род и воеводи: 
телець г~. лѣтъ. родъ емѹ угаинъ, 
а лѣтъ емѹ соморъ алтемъ. 
и сии иного радъ. 

Телец царува три години. Родът му е Угаин, 

А годината му – Сомор, м. Шести. 

И този царува вместо другия. 

Прабългарският геноним Угаин възниква и се образува на основата на 

прабългарската титл. багаин, съгласната б на която по силата на специфично 

прабългарския закон за спирантизацията на зв. б, проявяващ се и при титл. авит 

от състава на млим Авитохол и дължащ се най-вероятно на влияние от страна на 

късноантичните средноазиатски и източноевропейски източноирански диалекти 

и езици като скито-сарматски, алански и др., които по линията на беззвучната 

спирантизация p-f образуват ярко очертан и специфичен фонетичен тип сред 

всички останали ирански езици [Добрев 2004, 76-77; Основы иранского 

языкознания 1979, 332]. 

Погледнато културно-исторически, родоначалникът на прабългарския род 

Угаин, безспорно е багаин, т.е. войник от дружината на някой от по-предишните 
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ханове. Редовната употреба на професионалното му название в качеството на 

негово лично наименование преобразува титлата в прозвище, което с течение на 

времето пък се превръща в лично име на този родоначалник, а впоследствие и в 

наименование на целия негов род, последният представител на който е хан Телец, 

с убийството на когото, а и на всички останали членове на рода, този 

прабългарски род вече престава да съществува [вж. и срв. Златарски 1970, 281-285; 

История на България 1981, 120-127; Москов 1988, 26,308-318; Симеонов 2008, 122-

124]. 

По значение и номинативна функция титл. багаин е наименование на лице от 

личната гвардия или дружината на хана. Войската в прабългарската държава 

обаче е от вида на опълчението, комплектовано съгласно десетки векове 

ненарушимия и непреодолим принцип за безпрекословно-задължителната 

всеобща военна повинност. По силата на това, всеки мъж, годен да носи оръжие, 

подлежи на призоваване в редовете на войската и той остава там толкова и 

докогато представяната и управлявана от хана държава има нужда от него. Или, 

както се изразяват някои изследователи, номадите от степите по това време, 

включително и българите, са ни повече, ни по-малко “peoples armed”, т.е. 

въоръжен народ (А. Khazanov), като тяхното военно обучение започва още от най-

ранна възраст (Е. Паркер). След приключването на съответната военна кампания, 

прабългаринът се прибира в родното си място и се отдава на обичайните си 

делнични занимания: 

The military organization of the Eurasian steppe nomads was based on quite different 

principles. Most nomads had sufficient social standing and material resources to be pastoralists 

in peacetime and warriors in times of war. Every male commoner (and in some preIslamic 

nomadic societies, even women when necessary) bore arms, knew how to use them, and could, 

moreover, make at least some of the arms himself. The ratio of warriors to the general population 

in nomadic societies was 1:5, and sometimes even 1:4. There were no standing armies in nomadic 

states and polities. The nomads were literally “peoples armed”. 

Remarkably, there was no native Turkic or Mongol word specifically for “soldier” or 

“warrior”. The Turkic word er designated “man”, hence “a fighting man” [Khazanov 2015, 

190]. 

Будучи еще младенцами, они обучались ездить сначала на спине овец и стрелять в 

крыс или птиц маленькими стрелами из маленьких луков; становясь старше, они 

повышали свое мастерство стрельбой на лис и зайцев. Каждый взрослый мужчина, 

способный натянуть обычный лук, считался бойцом. Каждый с мала до велика питался 

мясом и молоком; в качестве одежды они использовали шкуры забитых животных; в 

качестве покрытия такой одежды они использовали войлок из шерсти. Действущий 

боец заслуживал всегда большего ухода; старые и инвалиды презирались и должны были 

удовольствоваться остатками. 

В мирное время, кроме откармливания своих стад, они поддерживали боевую форму 

путем охоты и стрельбы; в другое время каждый мужчина был готов для боя или 
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похода. Отступать перед врагом не считалось грехом: на деле, их система ведения 

войны включала внезапные нескоординированные атаки, обманные маневры и засады. 

Согласно китайским источникам, они были лишены какой-либо мысли о жалости или 

правосудии: единственным законом была сила; и когда происходили рукопашные бои, они 

использовали свои мечи и кинжалы также хорошо, как и луки [Паркер 2015, 10-11]. 

 
Впрочем прабългарската дума наименование за войска е добре известното от 

хан-Крумовия гръкоезичен надпис от с. Хамбарли, дн. Маламирово, Елховско, 

същим σαρακτ: 

Не по-малко важен за военното, съответно държавно устройство на българската 

държава е надписът, намерен в Хамбарли (дн. Маламирово, Елховско). Той заедно с друг 

български летописен надпис е издълбан на лявата страна на една четиристранна 

антична ара, на лицевата страна на която се е намирала старогръцка надгробна 

епиграма, сега почти заличена. Камъкът, който е твърд сив мраморовиден варовик, е 

бил поставен при селската т. нар. Попова чешма между 1865 и 1870 г. и е служил да се 

изтупват на него прани вещи. Според едно сведение той е бил донесен от 

Хамбарлийското селище, което се намира на изток от селото върху малка 

издигнатина „Клисе бунар” (Църковен кладенец), близо до една висока могила. На това 

място при прекопаване на ниви са били откривани основи на стари сгради, развалини на 

три църкви, мраморни колони, откъслеци от обработени камъни, римски и 

византийски монети, с една дума развалини на старо селище. Тук се е намирала 

вероятно Версиникия, която се споменува често в българо-византийските войни. Според 

друго сведение камъкът стоял първоначално върху по-малката от двете могили 

източно от селото до голямата могила, а според трето, което изглежда най-малко 

вероятно, той е бил донесен от Пашакьойското кале.По време на първата Европейска 
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война с помощта на военните власти К. Шкорпил пренесъл камъка във Варненския 

археологически музей и така спасил от унищожение един от най-важните прабългарски 

надписи, както това е станало с надгробната епиграма на лицевата страна, поради 

изтупването на прането върху нея. 

В 1884 г. двата прабългарски надписа заедно със старогръцката епиграма са били 

преписани от X. Шкорпил и издадени във виенското списание — Археологически 

епиграфски известия. Това издание не е могло да влезе в научно обращение поради 

непълния и неточен препис. И двата надписа са извънредно мъчни за четене, понеже са 

издълбани много небрежно върху неогладена грапава повърхност. Това обстоятелство е 

причина както за несполучливия препис на X. Шкорпил, така и за съвършено 

погрешното четене и тълкуване на надписите от П. Ников в чешкото списание 

Бизантинославика. Авторът на настоящите редове успя да прочете изцяло надписа на 

лявата страна и отчасти на дясната след многократни преглеждания при слънчева и 

изкуствена светлина. Началото на надписа на лявата страна, който по време е по-стар 

от този на дясната, е отлющено и поради това са загубени около 9-10 реда. Останалата 

част се чете добре и гласи в превод:  
...εποησα τον αδελφον μου κε ο στρατιγος 
ο Λεον ηνα ην υποκατο αυτου. Απο Βεροην 
κε Δ...ΟΔΥΚΑΤΥΣ Δουλτρουηνους εστιν 
προτος ο τουκος ο ηζουργου βουληα δηα 
το δεξηον μερος κε ο Βαρδανις κε  
ο Ηανης ύ στρατηγυ υποκατου αυτου 
κε δηατο αρηστε πον μερος του 
σαρακτου μου την Αώγιαλον, την 
Δεβελτον, την Σοζοπολην, την 
Πανουλιν εστην κεφαλη ο Ηραταης ο 
βοηλα καυχανος κε ο Κορδυλης κε ο 
Γρηγορας υποκατο του στρατηγυ. 

...направих моя брат, а стратегът Лъв 

да бъде негов подчинен. От Бероя до... 

Дултроини е пръв ичиргу боилът Тук за 

дясната страна, а стратезите Вардан и 

Яни (= Йоан) негови подчинени. За лявата 

страна на моята войска: за Анхиало, 

Дебелт, Созопол, Ранули, е главатар 

боилът кавхан Иратаис, а Кордил и 

Григора нему подчинени стратези. 

Надписът представя военна заповед, издълбана на камък, и е единствена по рода си в 

епиграфиката. Тя съобщава разпределянето и съсредоточаването на българските войски 

за предстояща война с Византия. Началник на оперативното бойно ядро е бил самият 

български владетел кан Крум. Това е стояло в отлющената част. Бойното ядро се 

подпомагало или негов резерв е била войската на Крумовия брат, чието име, изглежда, не 

е стояло в надписа. Негов помощник е бил византийският стратег Лъв. От тук 

нататък надписът се чете лесно. За командуващ на дясното крило на войската, което 

е било разположено от Бероя, т. е. Стара Загора, до неизвестното място Дултроини, е 

бил определен ичиргу боилът Тук. Негови помощници са били византийските стратези 

Вардан и Яни. Това крило е трябвало да отблъсва възможни неприятелски действия, 

изхождащи от областта на Пловдив, който по онова време се намирал във византийски 

ръце. Лявото крило е било поверено на боил кавхана Иратаис. Негови подчинени са били 

пак двама византийски стратези, Кордил и Григора. Лявото крило е обхващало 

бреговата линия Анхиало, Дебелт, Созопол и Ранули. Мястото на последната 

географска точка е неизвестно, може би при устието на р. Ропотамо. Но вероятно и тя 

се е намирала на морския бряг, може би между Созопол и Маслен нос или още по на юг на 
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място.удобно за морски десанти. Задачата на лявото крило е била, както се вижда от 

изброените географски точки, да охранява морския бряг от възможни византийски 

десанти. Къде е било съсредоточено ударното ядро, надписът не съобщава. Но това може 

лесно да се отгатне. То е било настанено в областта на днешно Елхово с краен южен 

пункт Версиникия, която, както посочихме по-горе, се е намирала при днешно 

Маламирово. 

Според надписа военното командуване е било разпределено между четирима 

военачалници: ударното ядро се командувало от Крум, резервната войска от неговия 

брат, източното крило край Черно море от боил кавхана Иратаис, а западното от 

ичиргу боила Тук. Разделянето на държавата на три сектора във военно и 

административно отношение, което важи и за самата бойна сила, е характерно за 

тюркските народи. У старите тюрки, според сведенията на китайски и други източни 

извори, държавата се управлявала от владетел, наречен ябгу, и двама негови помощници, 

наречени шад. Единият от тях управлявал лявата страна, т. е. източната част на 

държавата, а другият дясната, т. е. западната. Централната част била в ръцете на 

самия ябгу. От двамата шадове управляващият източната част бил по-висш и 

обикновено наследник на трона. Подобно разпределяне е съществувало в XVII в. и у 

османските турци. Турският пътешественик Евлия Челеби съобщава, че имало двама 

военачалници, наречени бегове на дясното и лявото крило. Според друго известие 

западният бег командувал в Румелия, а източният в Анадола. Такова разпределение е 

съществувало, както изглежда, и в държавата на Кубрат, в която военното управление е 

било поверено на тримата му сина, които поради нахлуването на хазарите напуснали 

родината си, като всякой потеглил с подчинената нему войска, както съобщават 

изрично хронистите Теофан и Никифор. 

И в Дунавска България от двамата военачалници, боил кавханът Иратаис и ичиргу 

боилът Тук, първият, който командувал източното крило, е бил по-висш, както 

показва един летописен надпис, който ще разгледаме по-нататък и в който ичиргу 

боилът се явява подчинен на кавхана. 

Тюркските народи се различавали помежду си и от посоката за ориентация. Те 

възприемали определена небесна посока, която била меродавна в живота им. За едни от 

тях изгрев слънце или изток била свещена и меродавна, а за други юг, т. е. тази част от 

небосклона, където слънцето достигало най-високата си точка. Съобразно с 

възприетата небесна посока се определяли и понятията челна, лицева или предна 

страна и дясна и лява. При посока изток лявата страна се намирала на север, а дясната 

на юг. При основна посока юг лявата страна се падала на изток, а дясната на запад. За 

хуните, орхонските тюрки, аварите, хазарите, уйгурите и др. посоката изток е била 

меродавна, а за хуните от предхристиянската епоха, иранците, монголите, узбеките, 

волжските българи, китайците и др. посоката юг. У тези народи, у които посоката 

изток била меродавна, дясната страна се смятала за почетна, а за тези, които 

приемали посоката юг за меродавна, лявата страна била почетна. От нашия надпис, 

като се вземе предвид високото положение на кавхана, се вижда, че лявата страна е била 
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почетна, а посоката юг — меродавна. Това се съгласува с ориентацията на повечето 

прабългарски постройки, който имат север-юг. Големият дворец или тронната палата 

в Плиска е ориентиран не само в същата посока, но на северната страна се намира 

полукръгла абсида, в която вероятно е стоял тронът, както това е засвидетелствувано 

за някои тюркски владетели. Така според фламандския мисионер Вилхелм Рубрик 

дворецът на Мьонгке хан се простирал от север на юг, а ханът седял на северния край на 

издигната площадка. Венецианският пътешественик Марко Поло съобщава, че тронът 

на Хубилай хакан се намирал на северната страна на тронната зала, а той самият 

стоял с лице, обърнато на юг. Тронът на хана на узбеките се намирал в средата на 

северната страна на помещението. В Китай императорският трон бил обърнат на юг. 

У монголите и тунгузите входът на юртата се намирал на юг. Леглото на монголския 

глава на семейството било поставено на северната страна на юртата. В Плиска под 

големия дворец лежат останките от основите на по-голяма и по-стара сграда, наречена 

дворецът на Крум, която е ориентирана също север-юг. Т. нар. малък дворец в Плиска 

има същата ориентация. Така е ориентиран и дворецът в Преслав. Най-сетне и 

Мадарският конник е обърнат в посока север-юг. Всичко изтъкнато дотук дава право да 

се приеме, че и българите са смятали посоката север-юг за свещена, меродавна и че те 

под лява и дясна страна са разбирали изток и запад.  

Като пръв военачалник след Крум в надписа е посочен неговият брат. 

Византийският хронист Теофан съобщава изрично, че той бил началник на отделна 

негова войска, с която обсаждал Одрин, когато Крум след победата при Версиникия се 

отправил с войската си за Цариград. Изглежда, че при Крум роднинските връзки 

наложили по-различно степенуване на военачалниците от обичайното. 

Старобългарският писател Йоан Екзарх съобщава в съчинението си „Шестоднев”, че „и 

у българите князете управляват най-напред по реда на рода, синът на мястото на 

бащата и братът на мястото на брата, същото чуваме, че било и у хазарите”. Според 

един китайски извор за тюрките: „Ако бащата или по-старият брат умре, неговата 

служба наследява синът или по-младият брат.” Следователно у българите, както у 

други тюркски народи, е съществувал т. нар. сениорат, т. е. наследяване по 

старшинство. Т. нар. Цариградски синаксар, в достоверността на чиито сведения при 

наличието на сениорат у българите нямаме никакви основания да се съмняваме, 

съобщава, че след внезапната смърт на Крум на престола се възкачил Дукум, който 

наскоро починал. На негово място дошел Диценг. Но и той не управлявал дълго. Едва след 

смъртта на последния престолът бил зает от Омуртаг. Изхождайки от известието 

на Йоан Екзарх, има основание да се приеме, че Дукум и Дицевг са били братя на Крум, 

от които първият е бил по-старият. А това позволява да се допусне, че под „моя брат” в 

надписа се крие тъкмо Дукум, който е бил по ранг по-висш от боил кавхана Иратаис и 

ичиргу боила Тук.  

Тъкмо споменаването на брат военачалник показва, че надписът е от времето на 

Крум. Към това доказателство се прибавя още и следното. И тримата българи 

военачалници имат подчинени византийски стратези: братът един, а кавханът и 
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ичиргу боилът по двама. На пръв поглед наличието на византийски стратези на 

българска военна служба изглежда странно, дори невероятно. Обаче ако се вземе предвид, 

че по времето на Крум са отбелязани много случаи на бягство на недоволни византийци 

при българите, гдето те са получавали служба, всичко става ясно. Византийският 

хронист Теофан съобщава редица такива случаи. Така в 809 г. много висши византийски 

офицери избягали от войската на Никифор, понеже той ги заплашвал с тежки 

наказания, загдето допуснали Крум да превземе София. Между тях бил и спатарият 

Евматий, опитен механик. При Крум бил избягал и един арабин от Византия, също 

опитен механик, който научил българите да строят обсадни машини. В 811 г. от 

византийската войска, която се намирала в Маркели, избягал Византий, довереният 

прислужник на императора Никифор. Неизвестно кога дошел в България като беглец и 

Константин Пацик, който се оженил за сестрата на Крум. За бегълци, и то тъкмо 

стратези, съобщава и надписът, съдържащ част от тридесетгодишния мирен договор 

между България и Византия (вж. по-нататък). Споменатите в нашия надпис стратези 

ще да са били някои от тези бегълци, които обаче не са принадлежали на командния 

състав, а са били навярно само военни съветници. 

Изразите „моят брат” и „моята войска” показват, че надписът е бил издълбан по 

нареждане на самия Крум, чието име е стояло вероятно в началото на надписа. 

Следователно надписът е бил официален.  

 
Предстоящият поход срещу Византия, във връзка с който е била издадена военната 

заповед, е несъмнено този от 813 г., когато Крум заедно с брат си потеглил с големи 

войски срещу Одрин и се установил на лагер във Версиникия. Тази крепост се е намирала 

според Теофан на около 30 мили, т. е. приблизително на 60 км от лагера на 

византийския император Михаил в Одрин. На това разстояние на север се намира дн. 

Хамбарлийското селище близо до с. Маламирово, Ямболско, от където произхожда 
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нашият надпис. Ето защо може да се отъждествят почти със сигурност развалините 

на това селище с Версиникия. Византийските войски били заели позиции на 

Дервентските височини на сегашната българо-турска граница. В завързалото се 

кръвопролитно сражение на 22 юни 813 г. Крум разбил неприятелските войски и ги 

обърнал в паническо бягство. Спечелената битка отворила широко вратите за 

настъпление на юг. Крум се впуснал след бягащите византийски войски и скоро стигнал 

до Цариград. Неговият брат останал да обсажда Одрин. Надписът-заповед е стоял в 

самия стан на Крумовите войски и ще да е бил приготвен много преди сражението, 

може би април-май същата година, за да посочи на военачалниците разположението на 

войските и под чии заповеди са се намирали.  

Нашият надпис е важен и в друго едно отношение. Войската е наречена с 

българската дума „сарактон”. Тя е образувана, както вече казахме, от тюркската дума 

за въоръжение jaraq c гръцкото окончание -ton според гръцко-латинската дума за войска 

fossa-ton. Съгласно споменатия по-горе фонетичен закон, според който j- в началото на 

думите става в български и чувашки на С-, думата jaraq е станала на sarak — или с 

гръцкото окончание sarakton. Така надписът ни запознава и с една българска дума и с 

фонетичните закони на този език [Бешевлиев 2009, 19-23]. 

Досегашните опити за етимологизация на индоиранската по произход 

прабългарска лекс. σαρακτ са само частично успешни и завършени, защото 

проучвателите най-напред много неоснователно я подвеждат към друг, не нейния 

апелатив или пък допускат като еднакво вероятни два отделно-различни етимона 

на лексемата, за разрешаването и снемането на която двойственост обаче те не 

разполагат с достатъчно точни и сигурно-надеждни критерии и методи в аспекта, 

както на семантико-номинативната и фонетико-граматичната структура на 

думата, така също и на нейния произход и развитие в рамките и условията на 

съответната културно-историческа основа; позовавайки се на „оскъдността на 

огурския материал” и декларирайки за несигурно произношението на думата, 

както и за енигматично или дори за проблематично съществуването на форманта 

-του, се отказват да го обясняват, при което вън от кръга на техните разсъждения 

остава една много важна съставка на лексемата; неотчитайки хронологията, 

съотнасят и подвеждат чув. śar(ă) към общтюрк. čärig и др.: 

Σαρακ-, leaving aside the problematic -του for the moment, may be connected to one of two 

forms in Turkic, neither of which requires formidable semantic shifts. 

1. Σαρακ = śaraq < Oğuric *ǰaraq ~ ComTurk. yadaq/yaδaq (DST7, pp. 222, 223) “pešij” 

ComTurk. y- regularly corresponds to Oğuric ǰ or ś: ComTurk. yüzük (DTS, p. 288) “kol’co, 

persten’” = Oğuric *ǰürüğ (cf. Hung. gyűrű, Čuv. śəərəə).8 It is generally held that the 

ComTurk. y- ~ Oğuric ǰ- is the original equation and that a ǰ- > ś- shift subsequently took place 

in Oğuric. This shift, however, occurred very early in some Oğuric dialects. Thus, a number of 

Hungarian loanwords, undoubtedly borrowed before the ninth century, show sz-(< ś-) rather 

than gy- (< ǰ-): Hung. szél “wind” < Oğuric *śäl (Čuv. śil) ComTurk. yel. 9 The presence of an 

Oğuric dialect with ś- at this early date is also attested by the Bulgaric loanwords in the Permian 
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languages.10 ComTurk. δ = Oğuric r: ComTurk. aδaq (DTS, p. 14) “noga” = Čuv.  ura. Thus, 

ComTurk. yaδağın (DTS, p. 223) “peškom” corresponds to Čuv. śuran. In modern Ottoman, 

yaδağ became yaya denoting both “pedestrian” and “infantry soldier” A similar semantic 

development occurs in Qıpčaq Turkic.11 Perhaps, then, the same expanded meaning of this term 

may be posited for the Proto-Bulgarian: *śaraq “army (of infantry)” 

2. Far more probable than the foregoing, however, is an identification of σαρακ with Čuv. 

śar(ă) “hadsereg/(Kriegs)heer”12 The modern Čuvaš form goes back to čärig, the form found in 

ComTurk. or a form closely related to it. ComTurk. č- can be represented in Čuvaš by ś-: Čuvaš. 

śap- = QazTat. čab- “ütni; leölni, leszúrni (a disznót)/schlagen, einen hieb geben, schlachten, tot 

stechen (ein schwein)” (Paasonen, TschW, p. 129); Čuv. śaDan = QazTat. čitän, Alt., Tel. čedän 

“fonott kerítés/geflochtener zaun, pleten”‘ (Paasonen, TschW, p. 130). Čuvaš a corresponds to 

Common Turkic ä Čuv. śaGəə  r, sakkəə   r “nyolcz/acht” (Paasonen, TschW, p. 113) = ComTurk. 

säkiz; Čuv. paləə , palləə  “sign, mark” = ComTurk. bälgü, bälgi,・ 13 Čuv. avlan- “házasodni/sich 

verheiraten, eine frau nehmen” = Osm. evlen- (Paasonen, TschW, p. 10); Čuv. par “gland” 

ComTurk. bäz.14 Čuvaš r in certain instances may correspond to Common Turkic r: Čuv. šurəə   

“fehér/weiss” (Paasonen, TschW, p. 154) ~ AncTurk. sārığ “yellow”15 The Čuv. əə  (ă in the 

Cyrillic alphabet) can correspond to ComTurk. i: Čuv. ata/aDəə  “boots” = ComTurk. ätik (see n. 

13); Čuv. šəə   r- “hugyozni/sein wasser lassen, pissen” (Paasonen, TschW, p. 151) = ComTurk. 

siδ-, Osm. siy-.16The final -g,-ğ of Common Turkic becomes Čuvaš -ø, cf. ComTurk. tağ 

“mountain” = Čuv. tu; ComTurk. yüzük/yüzüg= Čuv. śəə   rəə  . 

The pronunciation of σαρακ is uncertain. Greek σ could stand for s, ś or š. Similarly, α can 

render a and ä.17 As a consequence, it is not clear whether σαρακ is to be read as *śaraq/šaraq or 

*śäräk/šäräk. Regrettably, our Oğuric material is too meager to answer this question 

satisfactorily. Modern Čuvaš frequently registers a velar form where Common Turkic has a 

palatal, eg. saGəə   r, sakkəə   r for säkiz. We do not know, however, whether this was always so. 

Thus, the Volga Bulgar inscriptions (which may reflect a dialect other than the immediate 

ancestor of Čuvaš) regularly record this word as palatal سكر säkir (making full use of the Arabic 

emphatic and non-emphatic consonants to distinguish between velar and palatal)18. The matter 

is further complicated if one takes into consideration the clearly velar form of the Turkic title äl-

täbär recorded by Ibn Faḍlân for the Volga Bulgar ruler: يلطوار, (y. lṭ. wār: *yiltavar).19 If we 

follow Gombocz20 and derive Hung. sereg “army” from an Oğuric form (σαρακ-, by the way, in 

attesting to the presence of this word in ninth century Danubian-Balkan Oğuric would tend to 

provide further support for this theory), the Hungarian vocalization would point to a palatal 

form: *śäräk/šäräk.21 

Čärig is an Old Turkic term denoting “army” and is found with this meaning in the Küli 

Čur and Moyun Čur inscriptions.22 It is also recorded in Medieval Turko-Islamic literary 

monuments23 as well as in the modern Turkic languages. Radloff24 notes (III/2, col. 1967): 

Osm. čäri, Čag., Tar. čärik, (col. 1968) Leb. čärig, Qaraim čäriw, Alt., Tel. čärü, (col. 2126) 

QazTat. čirü, Šor. (IV/1, col. 1007) šäriğ. It is also widespread in Mongolian, in both medieval 

documents (in the form čerig, čerik) and in the present-day languages: Monguor t š irig, Urdus 
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tširik, Xalxa tsėrəək etc.25 Ramstedt, amongst others, views it as a loanword in Mongolian from 

Turkic.26 

Outside of Altaic, it has entered Georgian in the form ǰari “army” probably via the Oğuz 

Turkic spoken by the tribes associated with the Seljuqs.27 

The -του of our form remains enigmatic. Following Menges, we might view it as 

representing the suffix –tu < -lig (with the loss of final -g and dissimilation).28 On the other 

hand, it is more likely that -του reflects an attempt at graecicization by a scribe whose knowledge 

of Greek and Greek orthography, as the inscription amply demonstrates, was none too secure.27 

[Golden 2015, 164-168]. 

 
Като се държи сметка главно за набора и състава на собствено прабългарската 

фонетика и за протичащите в нея фонетични етимологични промени, а така също 

и за правилата за нейното предаване на гръцки език, то същим σαρακτ следва да се 

транскрибира като *šärekt. Освен от чув. çар „войско, армия”, основателно-

коректната правомерност точно на тази реконструкция се подкрепя и 

потвърждава още и от прабългарската заемка в унгарския език, sereg [šereg], заета 

и преминала също така и в сръб. šereg и рум. şireág. 

Последната съгласна при *šärekt в действителност е собствено-специфичното 

прабългарско мн.ч. -t, заето още през много древни времена не от согдийския (P. 

Golden), а доста преди Новата ера от източноиранския праезик, видно особено 

добре от неговото наличие в скито-сарматските племенни названия като 

Saudarajtai, Massagetai, Zakatai, където „колективно-множественият показател“ -t 

съответства на стиран. -tva или -ta, осет. -tæ [вж. и срв. Исаев 2016, 109]. 

Прабългарският множествен суф. -t е известен също така и на Кавказ в такива 

прабългарски имена като Б-л-г-д и В-н-н-тит от писмото на хазарския хакан 

Йосиф (П. Коковцев). Той е в употреба още и в Средна Азия, запазен е и при 

арабските хронисти (Бекри), както и в Централна Азия и то тъкмо в структурата 

на китайската форма Bugu-Bugut на първично-основния облик на българския 

етним болк/булк [Добрев 2008, 51-64; ~*~2016, 1-37, вж. и срв. Taşağıl 2016a, 190]. От 
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своя страна този словоизменителен суфикс очевидно е прабългарска заемка в 

монголските езици, а така също и в някои от ранносредновековните 

централноазиатски езици, където обаче е рудиментарен, който негов статут се 

потвърждава от доста странното му „поведение”, заключаващо се в това, че се 

присъединява не към основата на думата, каквото по принцип е правилото в 

тюркските езици, а на мястото на нейния последен съгласен звук (С. Малов). 

Основата на лекс. *šärek съдържа и носи в себе си семантемата „войник”, така че 

цялостно-завършеното значение на думата наименование за войска фактически е 

синкретично-идиоматичната семантема „войници”. Тя е получена в резултат от 

петрифицирането и „изчезването“ на граматичното значение на множествения 

суфикс, аналогично на формата tarqatlar „тарканы” (Сравнительно-историческая 

грамматика 1988), и развивайки се с течение на времето, преминала или 

прераснала в семантемата „войска“. 

По културно-исторически съображения и заради санскр. kşatrika „войскa”, по 

произход, лекс. *šärek най-вероятно е не китайска (И. Шервашидзе), а подобно на 

барс, верени, кюпе и др., индоиранска с такива съответствия в останалите тюркски 

езици като огуз. (ХI в.) جرك çerik „asker; asker dizisi; ordu; savaş safı, savaşta sıra, dizi”, 

чаг. (ХV в.) čerik, уйг., хак. čeriġ, тур. čeri, но къпч. (ХIII в.) šе:ri:, каз. šäri, шор. шерек 

„солдат” и особено българското по произход съвременно монг. čerig „soldier“, 

където също така е съхранено първично-изконното значение на думата. 

Несъвпадението на първата съгласна при предпоследните три примера между 

впрочем очевидно-безспорно се дължи на солиден прабългарски субстрат в 

казахския и приалтайския шорски език [вж. и срв. Сравнительно-историческая 

грамматика 2001, 572-573; Шабалин 2007, 6; Абаев-4, 224-225; ДТС, 144; ЭСЧвЯз, 203; 

Clauson, 428-429; DLT-1, 388; Eren, 86-87; Gombocz, 168; MngEnglDict, 175; Skok-3, 

388, срв. Георгиев 2007, 192-205; Дыбо 2014, 68-69; ~*~2015, 39-40; Сравнительно-

историческая грамматика 1988, 12-13; Karatay 2016, 493-494; Menges 1951, 85-118; 

Tekin 2016, 61-62]: 

The name Ašina also appears in the Bugut Inscription (582), the earliest known inscription 

of the Türk Empire, written, it must be added, in Soġdian. It mentions the tr’wkt ’šyn’s: 

*Turkit/*Turukit/*Trukit Ašinas - although this reading is not without problems.131 If *Turkit 

et al. is the correct reading, then both would appear to be plural forms. Soġdian plurals can end 

in -t, but a plural ending in -s is not known there or in Khotanese Saka.132 It is found in 

Tokharian,133 although this would seem to be an unlikely, but not impossible, hybrid here. The 

plurals in -s and -t could also be Altaic. 

They are common in Mongol, but rare in Old Turkic where they appear exclusively in titles 

of foreign origin, (e. g. ıšbara/ıšvara, pl. ıšbaras from Sanskrit îśvara “lord, prince” tegin, tegit, 

tarqan, tarqat134) and perhaps in some ethnonyms such as Türges/Türgeš, Tölis.135 Here, they 

could be holdovers from the titles and ethnonymic usages of the Rouran, if it can be 

demonstrated that the latter were indeed speakers of some Proto-Mongolian language. The 

reading of Bugut tr’wkt as *Turkit /*Turukit /*Trukit, however, is far from clear.136 Elsewhere 
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in Soġdian texts, twrk is found. It seems likely from the context and the depiction of a wolf 

sheltering a boy on the stone that *Türk and Ašina are, in some form, represented here. Their 

pairing may imply two distinct, but now joined entities [Golden 2016, 46-47]. 

Ты спрашиваешь в своем письме, из какого народа, какого рода и племени мы 

(происходим). Знай, что мы (происходим) от сынов Иафета, от сынов его сына, 

Тогармы. Мы нашли в родословных книгах наших предков, что у Тогармы было десять 

сыновей, и вот их имена: первый - Агийор, (затем) Тирас, Авар, Угин, Биз-л, Т-р-на, 

Хазар, З-нур, Б-л-г-д, Савир [+12]. Мы происходим от сыновей Хазара; это седьмой (из 

сыновей). У него [+13] записано, что в его дни предки мои были малочисленны. Но 

Всесвятой - благословен Он - дал им силу и крепость. Они вели войну с народами, 

которые были многочисленнее и сильнее их, но с помощью Божией прогнали их и заняли 

их страну. Те бежали, а они преследовали их, пока не принудили их перейти через 

большую реку по имени "Руна" [+14]. До настоящего дня они расположены на реке 

"Руна" и поблизости от Куштантинии, а хазары заняли их страну. 

Ты спрашиваешь меня в своем письме: "Из какого народа, какого рода и племени 

ты?" Я сообщаю тебе, что я (происхожу) от сынов Иафета, из потомства Тогармы. Так 

я нашел в родословных книгах моих предков, что у Тогармы было десять сыновей; вот их 

имена: первенец - Авийор; второй - Турис, третий - Аваз, четвертый - Угуз, пятый - 

Биз-л, шестой - Т-р-на, седьмой - Хазар, восьмой - Яну, девятый - Б-лг-р, десятый - 

Савир. Я (происхожу) от сыновей Хазара, седьмого (из сыновей). У меня записано, что 

когда мои предки были еще малочисленны, Всесвятой, - благословен Он, - дал им силу, 

мощность и крепость. Они вели войну за войной со многими народами, которые были 

могущественнее и сильнее их. С помощью Божией они прогнали их и заняли их страну, а 

некоторых из них заставили платить дань до настоящего дня. В стране, в которой я 

живу, жили прежде В-н-н-тр'ы[+8]. Наши предки, хазары, воевали с ними. В-н-н-т-р'ы 

были более многочисленны, так многочисленны, как песок у моря, но не могли устоять 

перед хазарами. Они оставили свою страну и бежали, а те преследовали их, пока не 

настигли их, до реки по имени "Дуна" [+9]. До настоящего дня они расположены на реке 

"Дуна" и поблизости от Кустандины, а хазары заняли их страну до настоящего дня. 

Ты еще настойчиво спрашивал меня касательно моей страны и каково протяжение 

моего владения. Я тебе сообщаю, что я живу у реки, по имени Итиль, в конце реки Г-р-

гана [+34]. Начало (этой) реки обращено к востоку на протяжении четырех месяцев 

пути [+35]. У (этой) реки расположены многочисленные народы в селах и городах, 

некоторые в открытых местностях, а другие в укрепленных (стенами) городах [+36]. 

Вот их имена: Бур-т-с, Бул-г-р, С-вар, Арису, Ц-р-мис, В-н-н-тит, С-в-р, С-л-

виюн [+37]. Каждый народ не поддается (точному) расследованию и им нет числа. Все 

они мне служат и платят дань. Оттуда граница поворачивает по пути к Хуварезму, 

(доходя) до Г-р-гана [+38] . Все живущие по берегу (этого моря) на протяжении одного 

месяца пути, все платят мне дань. А еще на южной стороне - С-м-н-д-р [+39] в 

конце [+40] (страны) Т-д-лу, пока (граница) не поворачивает [+41] к "Воротам", (т.е.) 

Бад-ал-Абвабу [+42], а он расположен на берегу моря. Оттуда граница поворачивает к 
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горам. Азур [+43], в конце (страны) Б-г-да [+44], С-риди [+45], Китун, Ар-ку, Шаула, С-г-

с-р-т [+46], Ал-бус-р, Ухус-р, Киарус-р [+47], Циг-л-г, Зуних [+48], расположенные на 

очень высоких [+49] горах, все аланы до границы Аф-кана [+50], все живущие в стране 

Каса [+51] и все (племена) Киял [+52], Т-к-т [+53], Г-бул [+54], до границы моря 

Кустандины, на протяжении двух месяцев пути, все платят мне дань. С западной 

стороны - Ш-р-кил [+55], С-м-к-р-ц [+56] К-р-ц [+57],Суграй [+58], Алус [+59], Л-м-б-

т [+60], Б-р-т-нит [+61], Алубиха [+62], Кут [+63], Манк-т [+64], Бурк [+65], Ал-

ма [+66], Г-рузи [+67] [Коковцев 2015, 23-24,46,52, вж. и срв. Karatay, Duranlı 2015, 

202,209,216]. 

И сведущи они в разных языках и переводят евангелие на славянский язык; они 

христиане (d). Говорит Ибрагим сын Якуба: “И принял христианство Блкадин 36.... 37 на 

страны Рум-ов, когда осаждал город Константинополь, пока царю его не удалось его 

умилостивить; и одарил он его обильными дарами; и к тому чем он его постарался 

удовлетворить принадлежало и то что он его женил на своей дочери. А она затем 

побудила его (своего мужа) принять христианство.” Автор (ал-Бекри) говорит: “И 

указывают слова Ибрагима на то, что принятие им христианства было после 300 года 

Гиджры, а другие говорят что приняли христианство те из них которые его приняли, во 

время царя Бсуса (Бслуса de G.) и остались затем христианами по cиe время.” Говорит 

Ибрагим: “Константинополь — на юг от [53] Блкадин и с ними 38 также граничат на 

востоке и cевepе ал-Баджанакие [Бекри, 3]. 

Birinci bölge olarak Tola ırmağı'nın kuzeyine işaret edilmekte ve burada P'u-ku 

(Bugu/Bugut), Tongra (T'ung-lo), Wei-ho, Bayırku (Pa-ye-ku), Fu-lo boylarının yaşadığı 

bildirilmektedir. Bu beş boy bir erkinde (Boy beylerinin devlet nezdinde aldıkları unvanlardan 

biri bugünkü vali karşıhğı gibi değerlendirilmelidir.) birleşmişlerdi. Dolayısıyla sayıları kalabalık 

idi. Yine aynı bölgede Meng-ch'en, T'u-jo-ho, Ssu-chie (İzgil), Hun, Huhsie gibi küçük boylar da 

vardı. Toplamda yirmi bin yetişmiş savaşçı-asker çıkarabiliyorlardı [Taşağıl 2016a, 190]. 

2) -t Окончание формы множественного числа -t является и теперь живым в 

монгольском языке (в виде -d), от основ, оканчивающихся на -п и на -г. Например: (nojon 

ед. ч. ['князь’], nojod 'князья’, qaad 'ханы’ (ед. ч. qaan), nököd 'товарищи’ (ед. ч. nökör).1 

В древнетюркских языках множественное число с окончанием -t является уже в 

приводимых памятниках совершенно рудиментарным; причем, как и в монгольском 

языке, это окончание не просто присоединяется к слову, а последний звук слова 

утрачивается и вместо него мы видим -t. 

Окончание это встречается в тюркских памятниках с 4-5 словами, обозначающими 

высокие чины [Малов 2015, 50]. 

11. *čär-ig ≪войско≫. Представлено в древнетюркском предположительно со второй 

половины первого тыс. н. э., определенно — с VIII в. [1, с. 144; 2, с. 428—429], широко 

распространено в современных языках, включая чувашский — śar(ă) [30, с. 65; 4, с. 105]. 

Древность слова удостоверяется греко-булгарской надписью 813 г.— σαρακ ≪войско≫ 

(см. [58] с малоудовлетворительным возведением данной формы к jadaq 

≪пеший≫//*žaraq тж. > *śaraq ≪пехота≫), наличием старых булгаризмов в венгерском - 
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sereg ≪куча; толпа; множество≫ [39, с. 116] и в древнегрузинском — sagar-i, sagr-i 

≪сила, мощь; войско≫ [19, с. 353] при этимологическом дублете в последнем — žar-i 

≪войско, армия≫ от кыпч. čäri ≪куча; толпа; множество≫ [59], č'äri (с 

придыхательным анлаутом) ≪войско≫ [60], а также наличием старого тюркизма в 

монгольском — čerig ≪войско, армия≫ [25, с. 173]. 

 

 
Надежной этимологии слово не имеет. Г. Рамстедт [31, с. 48] сравнил основу 

тюркского слова с кор. čhari-da ≪готовить≫, что маловероятно как фонетически, так и 

семантически [30, с. 70]. Л. Г. Герценберг [1, с. 144] др.-тюрк. čärig, вслед за В. В. 

Радловым [61], С. Е. Маловым [62] и др., возводит к скр. ksatrika. Следует, однако, 

отметить помимо фонетических трудностей (скр. -tr- = тюрк, -г-, скр. -к- = тюрк, -g, 
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ср. [12, с. 455], где эта этимология также отвергается), тот факт, что в словарях 

санскрита (в частности, в [63] и др.) подобное древнеиндийское образование нами не 

обнаружено. Вряд ли проясняет ситуацию и предположение о согдийском посредстве 

(согд. 'γšδrt'k ≪царский≫ [64, с. 43]) [65] (иначе см. [66]), поскольку фонетические 

препятствия при принятии данной версии практически непреодолимы (согд. 'γš//*'xš- 

не может дать тюрк, č-, неясны причины выпадения -δ- и -t- в тюркской форме). А. фон 

Габэн [67] и М. Рясянен [4, с. 105] отмечают в телеутском наличие глагольной основы 

*čär-, *čär-tä ≪бороться, воевать≫, отражающей, очевидно, пратюрк. *čär-, от которого 

*čär-ig является регулярным производным. Учитывая возможность передачи кит. -п в 

ранних заимствованиях через тюрк, -r (см. № 4, 18), представляется возможным 

сопоставить тюрк. *čär- ≪воевать≫ со ср.-кит. (15) ćeń, позднедр.-кит. ćįän/совр. 

zhàn≪война; бой, сражение, битва, схватка; вести войну (бой, сражение), воевать, 

сражаться, биться≫ [17, с. 214]. Отметим, что сопоставление кит. (15) ćeń — тюрк. 

*čär-:*čär-ig вполне параллельно соотношению кит. (12) pit — тюрк. *bit(i)-:*bit(i)-g (см. 

№ 9), вплоть до факта малой распространенности в тюркском языковом ареале 

исходной производящей основы при большем распространении производной основы на -

(i)g. Последнее обстоятельство, по-видимому, является дополнительным 

свидетельством в пользу обеих этимологии [Шервашидзе 2015, 60-61]. 

Хановете от Първото българско царство са и върховни началници или 

главнокомандващи на войската. Затова в някои от гръкоезичните прабългарски 

надписи от тази епоха, както и в надписа върху златния медальон на хан Омуртаг 

(Ив. Йорданов), те се титуловат с китайската по произход сложносъставна титл. 

ΚΑΝΑСΥΒΙΓΙ, Κανα ςυβιγι [kana sü-bigi], Κανε συβηγι Ωμορταγ. Тук съставката Κανα е 

прабългарската длъжностно-рангова титл. каган „император”, стб. каганъ 

[СлДСЯз, 308], „государь”, кит. *γwāŋ-γwāŋ (И. Шервашидзе), разпространена по 

целия източноевропейски прабългарски ареал, включително и в Първото 

българско царство, където е носена най-малкото от хановете Крум, Омуртаг и 

Маламир, и княз Борис и присвоявана в доста късно време даже и на руските 

князе, но в никакъв случай, тъждествена на произволно-лекомислено и много 

неграмотно редуваната и смесвана с нея хазарска титл. хакан, χαγαν [Виноградов, 

Комар 2016, 42-52; Комар 2016а, 102-117] (Ив. Добрев); оформена със специфично-

характерния прабългарски звателнопадежен суф. -а/-е, в употреба и при млим ό 

βαρσα βαγαϊνος от гръкоезичните прабългарски надписи [Бешевлиев 2009, 149], 

което лично име между впрочем е налице и в осетинския език като Baras-bī “tiger, 

prince” [Bailey 2016, 2], и съхранен и в чувашския език [Левитская 1976, 16-17], 

съответствие на който пък има и в редица други тюркски езици, сред които и 

съвременният уйгурски език [Серебренников, Гаджиева 1986, 101-102], но звателен 

падеж на -о/-а има и в иранските езици и по-специално в авестийския и 

староперсийския език [Основы иранского языкознания 1979, 196,248,254]; 

съкратена по средата в прабългарската битово-разговорна реч още преди 

предаването си на гръцки език, поради изпадането на зв. γ, която фонетична 
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промяна е широко разпространена в повечето от историческите тюркски езици, в 

това число и в средноазиатския прабългарски език [DLT-1, 33], но специално за 

дунавския прабългарски език от това време, видно особено добре от 

средновековното унг. Kean ducem Bulgarorum et Sclavorum [ЛтИзв-5.1, 73,84], 

отнасящо се за хан Крум. 

Съставката ςυβιγι е постпозитивно определение, състои се от китайското по 

произход праб. *sü „войска”, кит. 戍 shù, сркит. śü, сткит. śwò (А. Дыбо), твърде 

възможно налице още и в стб. събой „когорта, десятая часть легиона, толпа” 

[СлДСЯз, 808] и значението на което е тъждествено на това в останалите 

старотюркски езици [ДТС, 516], а така също и от получилото притежателното 

окончание 3 л. ед.ч. в неговата вторично-служебна или синтактико-съединителна 

функция, китайското по произход праб. *bik „началник, глава”, кит. paik (И. 

Шервашидзе), запазено може би в стб. бегедул „приставъ” [СлДСЯз, 13], откъдето 

като цяло се получава и резултативно-комплексното значение „началник/глава на 

войската, главнокомандващ” [вж. и срв. Симеонов 1981, 26-31; Хелимский 2008, 3-4; 

Menges 1951, 91; Tekin 2016, 42-44,51; Doerfer-3, 141-179, срв. Бакалов 1955, 118-121; 

~*~1981, 67-75]: 
+ Κανα ςυβιγι Ομουρταγ 
Ο Κορσης ο κοπανος θρεπτος 
ανθροπος μου εγενετο κε απελθον ης 
Το φουσατον επνηγην ης τον 
Ποταμον Δαναπρην. 
Ητο δε γενεας Τζακαραρης. 
 

+Кана сюбиги Омуртаг: 

Корсис копанът беше мой 

сътрапезник и като отиде във 

войската, удави се в река Днепър. 

Той беше от рода Чакарар. 

 

Κανα συβιγι Μαλαμηρ ο εκ Θεού αρχον 
ο παλεος αυτου βοηλας ο Ησβουλος 
ο καυχανος επυισεν το αναβρυτον 
τουτο κε εδοκεν τον αρχονταν κε 
ο αρχον πολακις εδοκεν τους 
Βουλγαρις φαγειν κε πιν κε τους 
βοιλαδας κε βαγαηνους εδοκεν 
μεγαλα ξενηα ο Θεος αξηοση ζισιν 
τον εκ Θεου αρχονταν ετι εκατον 
μετα τον Ισβουλον τον καυχανον 
 

Кана сюбиги Маламир, от бога архонт: 

Неговият стар боил кавхан Исбул направи 

този водоскок и го даде на архонта. 

А архонтът даде на българите много пъти 

ядене и пиене, а на боилите и багаините 

даде големи подаръци. Нека бог удостои от 

бога архонта да преживее заедно с 

кавхан Исбул сто години. 

Лице: Бюст на Омуртаг, представен във фас. На главата си носи ниска корона 

(стема), увенчана на върха с кръст. От двете и страни се спускат пропендулии, които 

гравьорът е съчетал с дълги коси, спускащи се до раменете. Самият владетел е облечен в 

богато надиплена хламида, закопчана над дясното рамо с фибула. В дясната си ръка той 

държи кръст, а в лявата, поставена пред гърдите акакия.От дясно започва кръгов 

надпис прекъсван от кръста и върха на короната: CAN-ЕSY-bHГIOMORTAГ = Κανε 

συβηγι Ωμορταγ 

В превод : (Медальон) на кан сюбиги Омуртаг. 

Надписът и изображението са обградени със зрънчест кръг. 

Опако: Напълно гладка повърхност без каквито и да е следи от изображение. 

Известни са два медальона, които са отпечатани чрез една и съща матрица: 
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1. Неизвестно местосъхранение. Намерен е бил в гроб до с. Тюрк Арнаутларъ 

(Белоградец), Варненско. Всъщност на двадесетина километра от Плиска и 

следователно в хинтерланда на българската столица. При този екземпляр на върха над 

главата на владетеля има ухо за окачване. Диам. : 22 мм. Публикация: Шкорпил, К. 

Памятники в Абобской равнины.-ИРАИК, 10, 1905, с. 387, обр.151. 

2. Съхранява се в средновековния фонд на НАИМ-София, инв. № 988. Намерен е при 

редовни археологически разкопки на западния склон на хълма "Царевец" в жилищна 

сграда. Размери: диам. 22 мм, дебелина 0.5 мм, тегло 2.7423 г. Чистота на златото 

малко над 19 карата. Отлично съхранен паметник. Ухото за окачване е било 

откъртено и не се е съхранило. 

Публикация: Йорданов, И. Едностранни златни монети-медальони с името на хан 

Омуртаг. - Нумизматика, 4, 1976, 18-34.  

 
Първият екземпляр е бил намерен в гроб до с. Белоградец, Варненско, неизвестно при 

какви обстоятелства, при всички случаи преди 1905 г.. Той е публикуван от К. Шкорпил 

чрез рисунка без какъвто и да е опит за прочит и коментар относно личността на 

владетеля. Би могло да се предполага, че е бил за кратко време в ръцете на автора на 

публикацията, поради което не е могъл да му направи фотография. 

Вторият е намерен при редовни археологически разкопки на историческия хълм 

"Царевец", ръководени от П. Славчев. Последният, като всеки археолог, попадайки на 

монетовиден паметник, го е показвал на покойните вече акад. Иван Дуйчев, проф. Т. 

Герасимов и други изтъкнати български медиевисти, но бе останал в групата на 
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неопределените византийски монети. През 1974-75 г. на няколко пъти имах 

възможността да се запозная с този изключителен паметник и през 1976 г. придобих 

куража да докладвам резултатите в секцията по "Нумизматика" към АИМ-София. 

Свързването на двата медальона с личността на българския владетел хан Омуртаг 

предизвика истинска сензация и докладът ми бе публикуван още същата година на 

страниците на сп. Нумизматика.  

Идентифицирането на владетелят с личността на хан Омуртаг бе прието с 

възторг от всички български медиевисти и медальонът влезе в научно обръщение.
 
През 

изминалия вече четвърт век от първичната му публикация не бяха направени кой знае 

какви нови интерпретации. И преди и сега смущаваше фактът, че езичникът и гонител 

на християни хан Омуртаг е представен като византийски император със стема на 

главата, държащ в ръцете си кръст и акакия. Това бе обяснено от мен като желание 

българският владетел хан Омуртаг непрекъснато да подчертава равенството си с 

византийския император, засвидетелствувано и от неговите надписи. Напоследък В. 

Гюзелев доразви тази теза, свързвайки наличието на медальоните с тенденцията на 

византинизация на българския хански двор, а именно, че "ханът на многото българи, 

облечен в одеждите на византийски василевс и възприел всички знаци на неговото 

достойноство се е смятал напълно равностоен на него, но без да изостава титлата 

завещана му от неговите предци. 

Медальоните на хан Омуртаг са били представителни знаци с които той е 

отличавал своите хранени хора. Един от тях е бил погребан заедно с медальона недалеч 

от дн. село Белоградец [Йорданов 2014, 3-4]. 

1. χаγап ≪каган, царь, верховный правитель≫, χап ≪хан, правитель, 

повелитель≫. Этимология термина χаγап имеет большую историю, см. [5, с. 141-

179]. Однако Г. Дёрфер критически разбирая существующие этимологии, сам не 

предлагает никакого позитивного решения, считая это слово вероятным 

заимствованием из неизвестного нам языка жуань-жуаней (как и ряд других 

древнетюркских титулов, в частности, tegin, batur, tarχan, χatun, jabγu, šad и др., см. [1, 

с. 405, 541]). 

0 заимствованном происхождении др.-тюрк. хаγап говорит, прежде всего, фонетика: 

это слово имеет в большинстве современных языков фрикативный анлаутныи χ-, 

невозможный в исконной тюркской лексике (в др.-тюрк. текстах обычно 

транскрипция qаγап, однако — как справедливо отмечает Дж. Клосон [6, с. 611], — в 

этих текстах отсутствовала возможность различения χ- и q-). По этой же причине 

автоматически отпадает ряд предложенных этимологии: от др.-тюрк. qan ≪кровь≫ 

[7], от ср.-кит. (1) kwân ≪министр, чиновник≫ [8], от ср.-иран. *kāvakān ≪царь 

царей≫ [91], — во всех подобных случаях в тюркском ожидалось бы q- в анлауте. 

Э. Дж. Пуллиблэнк [10, с. 260-262] предложил усматривать прототип тюркского 

χаγап в гуннском слове (зафиксированном в ≪Ханьшу≫) (2) hùуü, обозначавшем высшего 

сановника после шаньюя (о последнем см. ниже). Пуллиблэнк предлагает др.-кит. 

чтение этого слова *ĥwax-ĥwāĥ, отражающее гуннский прототип *γaγā или *γwaγwā (в I 
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в. до н. э.). Соображения Э. Дж. Пуллиблэнка ставятся под сомнение Г. Дёрфером [5, с. 

179], но поддерживаются Дж. Клосоном [6, с. 611]. Позднедревнекитайское чтение (2), 

предлагаемое С. А. Старостиным — *γwa-γwa, в целом соотносится с этой теорией. 

Происхождение χаγап из гуннского (прототюркского) *γwa-γwa представляется нам в 

принципе вероятным, но с некоторыми уточнениями: 

a) в древнетюркском следует предполагать утрату лабиализации обоих согласных. 

Само по себе это явление естественно (в тюркском, как и в алтайских языках вообще, 

лабиализованные согласные отсутствуют). Однако если предположить алтайский (и 

даже конкретно — тюркский), характер языка сюнну, то наличие в этом слове 

лабиализованных согласных может объясняться только тем, что и в самом языке 

сюнну это слово было заимствовано из какого-то неалтайского источника, и сохранило 

— хотя бы отчасти — фонетику оригинала; 

b) обращает на себя внимание наличие в тюркском *χаγап конечного -п при его 

отсутствии в гуннском прототипе. Это может объясняться тем, что в языке сюнну 

здесь был не -п, но какой-то другой признак, к примеру, назализация гласного (*γwa-γwā 

или *γwã-γwã), не отраженная в китайской транскрипции, но обусловившая появление -

п в более поздней тюркской форме. Совершенно аналогичное явление наблюдается и в 

другой гуннской передаче (см. ниже о гунн. *dan-γwa = тюрк, tarχan); 

c) в древнетюркском наряду с χаγап, как известно, встречается и форма χап. Как 

справедливо отмечает Дж. Клосон [6, с. 611], χап (χāп) не может быть выведено из χаγап 

на тюркской почве (процесс выпадения -γ- в тюркских языках происходил гораздо 

позднее). Однако учитывая чрезвычайную близость значений и форм χаγап и χап, мы 

никак не можем рассматривать их этимологию отдельно друг от друга. В языке сюнну, 

таким образом, должны были существовать обе формы: *γwã-γwã (= тюрк. χаγап, кит. 

(2) *γwā-γwа) и *γwã (— тюрк, χап) со сходными значениями. Соображения, высказанные 

выше, заставляют нас считать обе эти формы заимствованными из какого-то 

неалтайского источника. 

Представляется, что таким источником (как и в случае с bäg и др.) вполне мог 

быть древнекитайский. Действительно, обычным названием верховного правителя в 

древнекитайском является (3) wáng, ср.-кит. waŋ, поздне-др.-кит. *γwaŋ, с которым 

вполне можно сравнить предполагаемую гуннскую форму * γwā (позднее тот же термин 

был заимствован в тюркский уже в виде оŋ, см. [4, с. 69]). Не исключена также связь с 

кит. (4) huáng, ср.-кит. γwâŋ, поздне-др.-кит. *γwāŋ ≪высочайший, царствующий, 

монарший≫ (внутри китайского (3) и (4), по-видимому, этимологически связаны друг с 

другом). Привлечение последней формы позволяет объяснит и гуннскую форму *γwã-

γwã, поскольку в китайском существует и редуплицированная форма (ῶ) — поздне-др.-

кит. *γwāŋ-γwāŋ) со сходными значениями, см. [11] [Шервашидзе 2015, 83-84, вж. и 

срв. Bailey 2011, 34-35; Pulleyblank 2008, 260-262]. 

Близък съсед на първото руско княжество със столица гр. Киев е и племенното 

обединение на маджарите в басейна на Дон-Лебедия, които по това време са в границите 

на Хазарския Хаганат, но повече са подвластни на севернобългарския хан Алмуш. Асколд 
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е близък приятел на хан Алмуш. Но не само и толкова това, а главно и предимно 

горното става причина и дава основание на местните и околните северни българи да го 

титуловат и каган - император, очевидно поради неговата сила и могъщество, които се 

проявяват не само тук, но и по много далечни земи. 

Тази дума титла северните българи по-начало я имат в езика си и нея си я 

присвояват само най-силните и богати техни князе, какъвто най-напред е самият хан 

Алмуш. Наред с него каган се явява и князът на черниговските българи, които обаче през 

ХII в. вече са в напреднал етап на славянизация, поради което и техните князе по това 

време не са българи, а руси [вж. и срв. Новосельцев 1982, 159; Петрухин 1995а, 193-194]. 

 
Без да обръща особено внимание на собствено лингвистичната страна на проблема и 

изобщо да се опитва да си даде реална сметка за актуалната етнолингвистична 

ситуация по тези земи, в сравнително подробно-задълбоченото си историографско 

специално-индивидуално проучване по въпроса за “употребата на тюркската титла 

“каган” по отношение на древноруските князе” през IХ-ХII в. И. Коновалова [2001] 

изброява най-напред източниците, в които тя се упоменава; отбелязва слабата 

проученост на проблема и постулирайки нейния “източен произход”, също така в 

предварителен порядък отбелязва, че “нейното наличие в титулатурата на 

древноруските князе обикновено се тълкува в историографията като свидетелство за 

източното влияние върху древноруската държавност”. Проводник на това влияние 

според повечето от изследователите са хазарите, от които древноруският елит 

заимства титлата през първата половина на IХ в. 

Според нея лансираното от З. В. Тоган мнение, че тази титла руските князе 

дължат на хуните, не само не се подкрепя от материал от изворите, но се дължи и на 

недоразумение, защото главата на хуните никога не е носил тази титла. Срещаната 

при отделни средновековни латински автори нейна употреба по отношение на 

предводителите на хуните е свързана с това, че тази дума те по-често я възприемат не 

като титла, а като собствено име. Друга слабост на латинската литература е това, 
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че тя обикновено отъждествява хуните и аварите, върховният ръководител на които 

наистина се титулова каган. 

По-нататък, надявайки се и апелирайки към изворите най-после да дадат отговор на 

всичките тук най-разнообразно-многобройни въпроси (Sic!) и недоумявайки дали все пак 

Хазария има отношение към формирането на древноруската държавност, авторката 

пише в една не особено ясно-определена модалност буквално следното: 

Что касается источника заимствования титула “каган”, то очевидно, что от 

Хазарии, крупнейшего восточноевропейского государства в VIII-IХ вв. и ближайшей 

соседки Руси, абстрагироваться нельзя, но в каком смысле можно (и можно ли вообще) 

говорить о ее влиянии на становление древнерусской государственности. 

Следва хронологичен преглед на появата и употребата на титлата в отделните 

извори, при което неизбежно се преминава и през проблема за народа “рос”, който пък 

от своя страна, кой знае защо, се явява поредната загадка за проучвателката. И след една 

екскурзия съвсем слепешком из Западна Европа, за руския върховен глава през 839 г., 

какъвто според нас все още няма, което обаче изобщо не му пречи да бъде признат и 

международно, тя заключава и пише отново буквално следното, от което се оказва, че за 

произхода на титлата най-накрая проучвателката знае също така толкова малко, 

колкото и в началото на проучването си: 

Таким образом, на основании Бертинских анналов можно утверждать, что в 839 г. 

русский правитель носил титул “каган”, который признавался на международной арене 

в качестве официального. Это заключение с очевидностью потверждают сразу несколько 

источников различного происхождения второй половины IХ-начала Х в. 

Остается предположить, что термин “каган” вошел в древнерусский язык в 

результате непосредственных контактов восточных славян с аварами или хазарами. А. 

П. Новосельцев считает, что следует учитывать и возможность заимствования через 

булгарскую среду. И хотя ни аварская, ни булгарская, ни хазарская формы титула нам 

неизвестны, в пользу того, что именно тюркские языки должны были послужить 

источником заимствования... [108-135]. 

Собствено лингвистичното свидетелство и доказателство за това, че тази титла е 

тъкмо прабългарска, а не хазарска (М. Артамонов; М. Геллер; Н. Голб, О. Прицак), се 

явява преди всичко безспорният факт, че нейната форма в хазарския език е хаган, 

khaqan, xak'an, χαγάν, откъдето като че ли би трябвало да е и старм. хакан (В. 

Гукасян), докато староруската й форма е коган. Тук зв. о очевидно-безспорно е резултат 

от действието на общославянския закон за закръгляне на краткото неударено а или по 

времето на заемането си от местния болгарски език титлата без всякакво съмнение 

има формата *каган. Това се потвърждава също така и от старобългарското в 

староруския език каганъ “государь”, от което се образува и мли Гаганъ (СлДСЯз). 

Не хазарският, а прабългарският произход на титлата си проличава особено добре 

от съставената на основата на арабските извори таблица на Г. Вернадский [2009], 

който обаче не само, че изобщо не е в състояние да диференцира достатъчно ясно-
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отчетливо нито титлите, нито пък техните носители, но на всичкото отгоре и не 

забелязва как точно арабите изписват титлата не с к, а с х: 

Учитывая такую возможность, давайте проанализируем соотносительные титулы 

двух правителей, как это дано разными авторами: 

Автор 1-й представитель 2-й представитель 

Константин Хакан Пех 

Ибн-Руста Хазар-Хакан Айша 

Ибн-Фадлан Хакан Хакан-Бех 

Масуди Хакан Малик 

Ибн-Хакал Хакан-Хазар Малик-Хазар 

Гардизи Хазар-Хакан Абшад (Аншад) 

Характерно, что первый правитель всегда оставался известным как каган или хазар-

каган. Мы можем истолковать этот титул либо в том смысле, что первый правитель 

был вождем всего хазарского государства, либо в том смысле, что он был вождем только 

самих хазар, одной хазарской этнической группы [162]. 

А Хакан был падишахом тюрков и хазар. У него было войско для ведения войн, 

которое состояло из четырехсот тысяч человек. Местом пребывания Хакана был 

Накрат. Весь Рус выплачивал ему харадж. 

Кубад-шах имел с этим Хаканом постоянные споры, войны и сражения, но ни один 

из них не достигал ни успеха, ни победы. Наконец, через некоторое время Хакан захотел 

отдать свою дочь Кубаду. Кубад согласился, и после этого между ними упрочилось здание 

мира. Кубад отправил затем к Хакану своего посла, которому сказал: "Между его 

владениями (мюлк) и нашими владениями я построю крепостной вал и стену. Это, 

однако, не будет препятствием для кого-либо из нас, захотев что-либо, пойти туда и 

тому, кто захочет сюда, прийти к нам". Эти слова и повелел передать падишах 

(Дербенд). 

За отбелязване тук още е и това, че и тази титла, подобно на титл. бан, бик (от 

сю-биги), жупан, кавхан, тархан, тигин (от канар-тигин), тиун, хан, ювиги, е заемка 

от китайския в прабългарския език: 

22. тюркск. qaγan 'каган, государь' < кит. Ke-xan' /27/ 'великий хан' (Чэнь Чан-Хао, 

1953); < кит. ke-kuan /28/ 'великий государь' > qaγan (Ramstedt, 1951, 62) (Н. Баскаков; Е. 

Pulleyblank). 

Всъщност точно такава е формата на титлата и в дунавския прабългарски език, 

видно особено добре от нейната употреба и в Остромировото Евангелие – каганъ 
“государь” (СлДСЯз). Почти по същото време тя се носи и от българския княз Борис – 

Михаиль кагань на Бльгарýхъ, потвърдено най-напред от редицата разкази за него в 

апокрифната книжнина, отнасящи се главно до Кръщението, а така също, макар и не 

напълно сигурно, и от разчитането на личния печат на висшия сановник на цар Борис І 
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– Йоан Багатур, но в замяна на това пък повече от сигурно и от латиноезичните извори, 

с които в пълна степен се съгласуват и гръцките извори: 

Подобно на това описание намираме в така наречения апокриф „Михаил-хаган”, 

който всъщност се отнася за друг български владетел - св. княз Борис I. В апокрифа се 

разказва за едно измислено посещение на св. княз Борис в Рим и посещението му на гроба 

на апостол Петър. 

 
В един друг апокриф, който носи заглавие „Тълкувание Данаилово”, изглежда, се 

говори за същото лице, но тук всичко е значително по-ясно. Става дума за св. княз 

Борис, който се споменава под името Михаил и с титлата каган. 

В апокрифите, в два различни случая, изразът медно гумно е заместен от медно 

капище. Става дума за апокрифа със заглавие „Видение на пророк Данаил за царете, за 

последните дни и края на света”, в който четем пак за този същия загадъчен Михаил 

каган: „И ще отиде на мястото, където има скрит съд. И като удари с меча си в 

медното капище, в него има скрит съд. По повеление Божие той ще се открие.” 

Но целият мотив за медното гумно или медното капище води началото си от 

България. Оттук идва и преданието за борбата за завладяването на медното гумно, за 

двубоя, който се разиграва на него. Първият двубой, който се разиграва на медното 

гумно или при медното капище, е описан в апокрифите. В апокрифа „Данаилово 

тълкувание” се казва: „И тогава ще започне лютото начало по целия свят. Ще въстане 

Михаил-каган (св. княз Борис) на българите. Даденото му царство на българите прие не 

чрез насилие. Тогава ще въстане брат срещу брата, град срещу града, земя срещу земя.” 

Така апокрифът представя борбата на св. княз Борис за налагане на християнството в 

България. 
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По-нататък апокрифът се връща към този момент: „И той ще удари по медното 

капище и то ще се разпръсне на прах.” Така Михаил-каган е първият, който се бие при 

медно капище или на медно гумно. Ефектът всред езическия свят от това строшаване 

на медното гумно е бил грандиозен и той продължава да разказва за медното гумно, 

което вече става част от митологията, част от фолклорното богатство на тези 

народи. Медното гумно става не само място за дворец, за царуване и за богатство, но и 

място за единоборство и първият единоборец на това магическо гумно, символ на 

езичеството, е св. княз Борис. Оттук нататък всички юнаци вън от България ще се 

бият на медно гумно, а в България то е осъдено на изчезване. То е символ на една 

отречена епоха на Тангра и Перун (Ив. Венедиков). 

Praeerat eis quidam nomine Kris, quem lingua sua cagan appellabant, quod in lingua nostra 

resonat imperator,... (Diocl). 

Но это перемирие продержалось не больше двух лет, ибо каган, называемый так у 

гуннов, стал вести себя гордо и презрительно по отношению к ромеям;... (Симокат). 

При преминаването и заемането на титлата в гръцкия език прабългарската съгл. к 

се замества чрез гръцката съгл. χ: 

4. Titel der bulgarischen Fürsten (VI. Jh.): Χαγάνον τόν άρχοντα Βουλγαρίας (Gy. 

Moravcsik) [вж. Беляев 2010, 31-32; Бешевлиев 1934, 66; Вернадский 2009, 161-263; 

Виноградов 2010, 2-3; Гедеоновъ 2010, 58-260,332-345; Димитров 2010, 6; Добрев 2006, 10; 

Дроздов 2010, 313-316; Йорданов 1989, 391; СлДСЯз, 141,314, вж. и срв. Баскаков 2010, 1-9; 

Брайчевский 2009, 33-36; Венедиков 2011, 2-8; ~*~2011а, 6; Вернадский 2009, 211-258; 

Воейков 2010а, 2-5; Голб, Прицак 2009, 83-84,193; Греков 2010, 4-6; Гукасян 1971, 245-246; 

Гумилев 2010а, 33-42; Гутнов 2010, 3; Думин, Турилов 2010, 1-3; Егоров 2009, 56-82,103-

134; Заходер 2010, 24-30; Карышковский 1960, 39-51; Кестлер 2009, 53-68; Коновалова 

2001, 108-135; ~*~2011а 2010, 112-142; Луценко 2010, 24-38; Михайлов 1989, 97-136; 

Николаев 1949, 25-27,67-69; Новосельцев 1982, 150-159; Петрухин 1993, 68-83; ~*~2001, 

73-78; ~*~2010, 46-50; Поляк 2001, 101; Притцак 2009, 12-16; Татищев 2009а, 28; 

Хайнман 2009, 6-36; Ewers 2010, 49-170,233-320; Kafeslioğlu 2008, 5; Karatay 2003, 71; 

Kmietowicz 1976, 175-189; Moravcsik 1983, 157,332-334; Petrukhin 2009, 1-7; Pulleyblank 

2008, 257-262; Schmitt 2010, 6; Дербенд, 1-2; Абаев-1, 228-229; ~*~-2, 435-437; Багр-Имп, 6-

8,112-136; Дербенд, 1-2; ПродФеоф, 166,181; Руста, 2-7; Симокат, 6; Diocl, 2; Ghew, 6-16; 

HudAl, 94; Nicéph-Con, 15; Sigism, 6-10, срв. Артамонов 2011й, 1; Галкина 2010, 3; Геллер 

2009, 5,27; Дроздов 2010, 234-255; Седов 2009, 10-11; Хелимский 2010, 3, подчертано – 

И.Д.] [Добрев 2011, 375-377, вж. и срв. Баскаков 2010, 3-4; Бешевлиев 2009, 17,47,158; 

Ваклинов 2012, 121-122; Дыбо 2013, 73; Йорданов 2014, 2-4; Симеонов 1981, 27-31; 

Сравнительно-историческая грамматика 2001, 294,320-322,563-564,611-667,781; 

Ramstedt 2015, 62-63,67-68; Tekin 2016, 42-44; ДТС, 91,516; ЭСТЯз-б, 97-101; СлДСЯз, 

308; Clauson, 322-323,611,630,781; Moravcsik, 148-149,332-334, срв. Дыбо 2014, 119-

120,198; ~*~2015, 39; Комар 2016а, 102-117]. 

17. К этому же или чуть более позднему времени следует относить заимствование 

из позднедревнекитайского, которое мы по формальным критериям не можем назвать 
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пратюркским, поскольку оно засвидетельствовано только в древнетюркском (др.-

тюрк. sü ‘войско’ — орхон., др.-уйг., крх.-уйг., хор., ср.-кыпч., ст.-осм., до XV в., далее 

контаминировалось с su ‘вода’ в выражении su baši ‘water superintendant’, первоначально 

‘командир войска’, EDT 781), но оно имеется в известном сюннуском двустишии, см. 

ниже, т.е. засвидетельствовано в 30-е годы IV в. н.э. как śəw. По-видимому, в силе 

остается сопоставление, предложенное Рамстедтом и уточненное Г. Дёрфером (TMN 

III 285; у Дёрфера ошибочно приведен иероглиф! Идея Банга и Габен (TT X) относительно 

заимствования из кит. shou ‘охота’, цитируемая в EDT, семантически невероятна). 

Кит. 戍, совр. shù ‘охранять границы; пограничный гарнизон’, ср.-кит. śü, в 

постклассическом древнекитайском должно быть приблизительно śwò, класс. кит. 

L/Roh (устная консультация Г.С. Старостина) [Дыбо 2014, 73]. 

6. *bäg ≪правитель, вождь, бек≫. Представлено в древнетюркском с VIII в. [1, с. 91; 

2, с. 322-323], широко распространено в современных языках с различными 

модификациями значения [3, с. 389—392; 4, с. 67; 21, с. 97-98]. Титул bäg, согласно Г. 

Дёрферу [3, с. 393], обозначал четвертый ранг древнетюркской знати (≪Князь, вождь 

отдельного рода или значительный, важный чиновник≫), после титулов qaγan, qan и 

tägin. Однако в другом месте своей работы Г. Дёрфер пишет: ≪Выражения χаγап и χап, 

таким образом, могут относиться к одному и тому же лицу, поскольку первое 

представляет собой конкретный титул (и одновременно обозначение должности), а 

второе скорее является общим обозначением ранга≫ [30, с. 141]. В том, что титулы 

qan//qaγan иерархически действительно ≪выравнены≫ и элиминированы, легко можно 

убедиться даже на примерах словарной статьи qan в ДТС [1, с. 417]. Из этого следует, 

что реально bäg занимает третью ступень в ранговой номенклатуре общественно-

государственного строя древних тюрков. 

Из двух версий происхождения данного титула (иранской и китайской) нам 

представляется более предпочтительной вторая: возведение тюрк. *bäg к ср.-кит. (7) 

päik, позднедр.-кит. *рặiк/совр. бó ≪бо (наследственный титул знати 3-го из 5 высших 

классов в старом Китае); граф≫ [7, с. 603]. Эта этимология принадлежит Г. Рамстедту 

[31, с. 182-183], ее поддерживают В. Котвич [32] и Дж. Клосон [2, с. 322] 7. Критика Г. 

Дёрфера [3, с. 405] в основном затрагивает монгольские и тунгусо-маньчжурские 

параллели для тюркского слова, но, по-видимому, не подрывает самой, этимологии bäg < 

кит. päik. Дополнительным аргументом в пользу этой этимологии является к тому 

же весьма точное совпадение в ранговой иерархии китайского и тюркского терминов. 

Версию об иранском происхождении тюрк. bäg из ср.-перс. bag или согд. βγ ≪бог; 

господин≫ [33, 34] и др., с некоторым сомнением [35, с. 85], мы считаем менее удачной 

как по семантическим, так и по фонетическим причинам (неясен тюркский передний 

-ä- при явно заднем иранском гласном). Поэтому с положением Г. Дёрфера о том, что и 

китайская, и иранская версии одинаково хороши, а потому обе неверны [3, с. 405], никак 

нельзя согласиться [Шервашидзе 2015, 57-58]. 

5. *bẹk ‘титул’ начиная с рунич. орхон. (КТб 3, 6; Тон 40), др.-уйг. (Ырк Битиг) beg, 

як. bī. Чув pik- компонент имен собственных, pike ‘барышня’ (второе, возможно, из 
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татар.). TMN II 389–395; EDT 322-323; СИГТЯ 2000, 320. Возможно, зафиксировано в 

ср.-перс. памятнике VIII в. «Махр-намаг» в составе имени собственного (или титула?) 

xwd’y bg (о первой части см. ниже); в сирийском ata-beki ‘princeps’ (Brockelmann 55; TMN 

II 8). К постклассическому древнекитайскому pệk Старостин 1989, 688: 伯 совр. bo 2, 

ср.-кит. päik, др.-кит., ЗХ, ВХ prāk, РПДК pệk ‘быть старшим, старейшиной рода’ 

(Karlgren 0782 i). Датировка: Западная Хань и Восточная Хань сохраняют инициаль 

pra-, таким образом, заимствование должно быть отнесено к постклассическому 

древнекитайскому, т.е. начиная с III века н.э. [Дыбо 2014, 68]. 

Китайската по произход прабългарска титл. каган, гръц. κανα е съставна част и 

на трикомпонентната прабългарска титл. канартикин „престолонаследник”, гръц. 

καναρτικεινος, κανάρατίκείνος, κανέηρτχϑηνος. Освен в гръцките извори 

(Багренородни), титлата е засвидетелствана и върху немалко на брой лични 

печати от онази епоха. В научната литература тя се обсъжда не само във връка със 

своята номинативносемантична функция по отношение на конкретна 

административно-политическа институция в българската държава, но така също и 

като лексико-граматична структура главно от сравнително-историческа гледна 

точка: 

Въпросите на логотета към тях: 

“Как е духовният внук на нашия свят император (поставеният) от бога владетел на 

България? Как е (поставената) от бога владетелка? Как са канартикинът, 

вулиатарканът, синовете на поставения от бога владетел на България и останалите му 

чеда? Как са шестимата велики боляри? Как са останалите вътрешни и външни 

боляри? Как е целият народ? [Багренородни, 222]. 

При проучването на титл. канартикин главно като административно-

политическа институция се твърди, че официално тя се носи от двама от синовете 

на цар Симеон – Йоан и Михаил. Пълната и точна форма на титлата е κανά ηρτχί 

ϑυήνος, т.е. тя е триелементна, а също така и автентична. Елементът κανά означава 

„хан (владетел)” или пък е негова производна. Думата ηρτχι произлиза от прилим 

и:р (ерте, ирте) със суф. -ки, при което се запазва значението на основата 

„утрешен“. В случая най-подходящо е чув. ir „рано сутрин“ – irhin „утрешен“, в 

смисъл на „бъдещ“, срв. ulu-irkin, т.е. велик иркин в надписа на Кюл-Тегин или köl-

irkin в надписа на Билге каган. Затова само съчетанието κανά ηρτχί трябва да се 

преведе като „утрешен, т.е. бъдещ хан (владетел)“. В основата на съставката ϑυήνος, 

ϑύνος е древнотюркското tun „пръв“, „първенец“ и „първороден“ (син или 

дъщеря). Затова „цялостният смисъл на титлата на българския престолонаследник е 

„утрешен (бъдещ) хан и първороден (син)“. Отделни нейни съставки „могат да се 

открият” при някои тюркски или тюрко-монголски народи. Специално 

„Близкото до „иртхи“ irkin се среща като самостоятелен титул у различни тюркски 

народи.“, а „тюин”, т.е. „пръв“, „първороден“ при якутите е toyon „господар“, 

„владетел“. У киданите ти-ню или ti-yin е официален титул на 

престолонаследника и се извежда от древнотюркското tegin. Сходно понятие на 
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tun „първороден“ е волжскобългарското трунь “знатен човек“, съответстващо на 

древнотюркското и хазарско τουδούνος, turun, при Мойсей Кагаткатваци има 

„тидюни“ (тидиюни, тиуни) „знатни мьже“. „Титлата на българския 

престолонаследник е във връзка с горепосочените примери, но засега е трудно да 

се посочи нейния нейния точен източник и прототип.“ 

Престолонаследникът и неговият брат заемат високо положение в 

управлението на държавата и служебната йерархия в България през Х в. 

Моливдулите с официалната титла показват, че българските престолонаследници 

имат не само висок ранг, но и реални права в държавното управление, те се 

нареждат непосредствено след самия владетел и преди кавхана и ичиргу булията. 

Престолонаследникът е разполагал с постоянни пълномощия и известна 

самостоятелност при решаването на едни или други държавни дела, най-общо 

той е изпълнявал ролята на съвладетел и заместник на държавния глава. Това си 

проличава и от неговия официален титул, където той е посочен като „първороден 

син“ и „бъдещ владетел“, през християнския период на Първото българско 

царство престолонаследникът има „право на инсигнии най-близки до тези на 

самия владетел.“ Той е наместник на владетеля и главнокомандващ войските във 

второстепенни направления, но получава и дипломатически задачи, например 

участие в дипломатически преговори, възлагани са му ръководни и контролни 

функции в книжовно-просветната дейност. „Печатите на престолонаследниците 

Михаил и Йоан са важни източници за изясняването на някои въпросителни във 

връзка със събитията непосредствено след смъртта на Симеон.“ [Георгиев 1992, 3-

12]. 

В друго едно проучване се допуска, че новооткрит печат ще спомогне за 

окончателното решаване на въпроса за изписването и предаването на титл. κανά 

ηρτχ ϑηνος. Двата печата не са на цар-Симеоновите синове Михаил и Йоан 

„престолонаследници“(?), а на двамата багатури на престолонаследника. 

Колебанията в изписването на титлата се дължат на „несигурността на 

съставителите на надписите, които на своя и без това несигурен гръцки се стремят 

да предадат сложността на прабългарската титулатура.“ „...словосъчетанието κανε 

ηρτχ ϑηνος спада към същ. от III скл.“ Различните графични варианти на титлата са 

вероятно са отражение на езиковите навици на съставителите на надписите, 

българи, знаещи гръцки, които се мъчат да предадат на гръцки неизвестни нам 

прабългарски съчетания. Съставителите на текстовете в сфрагистичните 

паметници, които зависят по-малко от гръцката писмена традиция, в колебливите 

си изписвания намират една по-близка връзка между живата езикова 

действителност и нейното графично отражение. Възможността деветте печата с 

титлата βαγατουρ, съчетана с κανά ηρτχ ϑηνω/-ηνος, да бъдат отъждествени с 

личности извън владетелското семейство се определя от една страна от текста 

върху четирите печата от третата група: βαγατούρ(τοῦ) βασι(λέως τῶν) Βουλγάρων, а 

така също и от факта, че в епиграфските паметници титлата βαγατουρ се среща в 
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различни съчетания, но винаги заема първо място. Затова текстовете върху 

печатите на багатурите придобиват следния вид и се превеждат по следния начин: 

 
+Κύριε βοῄϑει τῶ σῶ δούλῶ Ίωάννη βαγατούρ κανά ηρτχ ϑηνω 

[Господи, помагай на твоя раб Йоан багатур на канартикина/на 

престолонаследника]. 

+Κύριε βοῄϑει τῶ σῶ δούλῶ Μηχαῄλ βαγατουρ κανέ ηρτχ ϑηνος 

+Κύριε βοῄϑει τῶ σῶ δούλῶ Μηχαῄλ βαγατουρ κανέ ηρτχ ϑηνος 

[Господи, помагай на твоя раб Михаил багатур на канартикина/на 

престолонаследника]. 

Следователно, титлата βαγατουρ се отнася към притежателите на печатите Йоан 

и Михаил, които са багатури на престолонаследника, те не принадлежат към 

царската фамилия, а са елитна войска, чиито представители са членове на личната 

императорска гвардия и от благороден произход, командват различни отряди, 

изпълняват военни задачи и придружават представители на владетели в мисии в 

чужбина. „В такъв случай трябва да се приеме, че е съществувала самостоятелна 

титла багатур, тясно свързана с ханската, а по-късно с княжеската фамилия – 

именно на това лице владетелят е поверявал не само дипломатическите мисии, но 

и възпитанието и дори личната охрана на престолонаследника.“ Тази титла е 

„била длъжностна титла, присъждана само на багатура на престолонаследника и 

багатура на царя. Тази титла се нарежда сред най-висшите служби в царския двор, 

вследствие на което нейният носител е имал право единствен след царя да има 

печат.“ Багатурите са „част от институционалната система в първото българско 
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царство“, които притежават „собствен печат с личното име, титла и пояснението, 

че е „багатур на престолонаследника“. Спорни и неразрешени окончателно 

остават „редица въпроси, свързани с групата на т. нар. престолонаследнически 

печати“ [Попконстантинов 2008, 68-79]: 

During the last few decades one can notice the increase in the number of the bagatour seals 

which played an important role in elucidating various problems related to the title and function 

of the heir to the throne in medieval Bulgaria and to his actual position in the state hierarchy. A 

special contribution to that set of questions have been made by the two seals with the name of 

Ioannes bagatour, six seals with the name of Michael bagatour, and four other seals the legend on 

which, according to Ivan Yordanov, must be read as κύριε βοήϑει τῷ σῷ δούλῳ βαγατουρ (τῆς) 

βασιλείας τῶν) Βουλγάρων.The discovery of one more seal of Μηχαῄλ βαγατουρ with the legend 

+ γ(ύρι)ε βοῄϑητῶ) σῶδούλωΜηχαῄλβαγατουρκανέηρτχϑηνος, a piece in a very good condition, 

has provided a safe ground for the correct reading of the Greek transcription of the title κανέ 

ηρτχϑηνος borne by the heirs to the throne of Tsar Boris I Michael (852-889) and Tsar Symeon 

(893-927). Moreover, the seals of the anonymous bagatour call for a reconsideration of the seals 

of Ioannes bagatour and Michael bagatour usually attributed to the sons of Tsar Symeon. Thus, 

on the basis of painstaking linguistic analysis and analysis of the content and structure of the 

text on the three groups of seals, the present article suggests that the seals of the bagatours 

Ioannes and Michael in fact belonged to personal officers and mentors (bagatours) of the heirs to 

the throne and members of a common family known from a marginal note from AD 867 in the 

Cividale Gospel. The correct reconstruction of the text on the thirteen bagatour seals throws light 

on the distinctive activity and particular role played by the bagatour in the royal court and its 

position in the courthierarchy in the time of the tsars Boris and Symeon. Apparently, the services 

of the two bagatours Ioannes and Michael to the state and the ruling dynasty were highly 

acknow-ledged as particularly demonstrated by the participation of Ioannes in a number of 

diplomatic missions to Rome followed by his son Sondoke as an active contributor to the 

Bulgarian diplomacy. The services of both Ioannes and Michael are related to the time of Tsar 

Boris and after his retirement, to the time of Vladimir-Rasate and Tsar Symeon. As a member of 

the high nobility Ioannes bagatour occupied the position and hold the title of 

βαγατούρκανάηρτχϑηνω, a high manifestation of the royal confidence by entrusting to him the 

care and education of the royal first-born son. On the basis of the thirteen lead seals of bagatours, 

nine out of which of βαγατούρκανάηρτχϑηνω/-ηνος (bagatoor of the heir to the throne) and four 

of βαγατούρ(τοῦ) βασι(λέως τῶν) Βουλγάρων (bagatour of the emperor of the Bulgarians), all 

dated to the 9th-10th c., it became evident that throughout a particular period of time only one 

person was allowed to hold that title which we found only in our native sources. Since that title 

corresponded to the highest services in the royal court and therefore, its bearer was the only one 

in addition to the tsar who was given the privilege to have his own seal. -Such an interpretation 

brings us to an unexpected yet logical interpretation of the bagatours as a part of the rank system 

of the First Bulgarian Kingdom and thus, complements the data for the Bulgarian ranks provided 

in De ceremoniis by Constantine Porphyrogenitus [Popkonstantinov 2011, 1]. 
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При проучването на титл. канартикин предимно от езиковедска гледна точка 

се приема, че нейната лексико-граматична структура се състои от лекс. καναρ, 

която има за основа праб. *akanar/kanar „старший брат”, „в данном случае более 

старшего tigin/τικινος, которая записана в греческом как καναρ и не связана ни с qan 

„хан”, ни с qana „кровь, пускать кровь”. Втората част τικεΐνος е свързана със 

старотюркския гл. tеgin „удостаивать, иметь честь” [Симеонов 1981а, 66-67]. 

По-нататък, прабългарската титла за престолонаследник позволява да се 

изведе следната нейна структура: Κανα ’владетел, хан’ + ηρ, ιρ ’утрешен, т.е. бъдещ’ 

+ τίκείνος, τχηνος/τχινος ’принц, син на владетел’, т.е. значението на титлата е ’бъдещ 

наследник на кана’ [Славова 2014, 123-124]. 

И най-после, допуска се, че „фразата“ κανά Ηρτχιθυνω се основава „на т.нар. 

изафетна граматична конструкция, характерна за иранските и угро-финските 

езици.“ А основа на така формулираното допускане пък е лансираното от Р. 

Рашев през 2004 г. „обобщение“, че „прабългарската долнодунавска култура“ се 

състои от „управляващата върхушка (вероятно от тюркски произход или 

придържаща се към източнотюркски културни традиции) и обикновеното 

прабългарско население, в чийто произход значителен, ако не и решаващ дял са 

имали северноирански етнически елементи.“ С оглед на „предлаганата изафетна 

конструкция“ от вида на тадж. kitob-ē-hub (хубава книга – тадж.) и алан. sar-i-osag, 

т.е, „глава на асите” или „асиагски главатар” се приема, че също такива „изафетни 

форми“ са такива надписи, титли и изрази като КРЧИБИЛИГ КРЧ-И-БИЛИГ 

Надписана урна; ZENTYASO ZENT-Y-ASO Изпепеленият Зент; кανάρτι κείνοζ 

кανάρτ-ι-κείνοζ Потомствен владетел; ЗИТКОИИЧИРГУ БОИЛА ЗИТКО-И-

ИЧИРГУ БОИЛА Ичиргубоилски зитко и др. „...прабългарската 

престолонаследническа титла“ ό κανάρτι κείνοζ съдържа иранската дума κείν (син, 

наследник, поколение, потомство), „би могла да се представи в изафетна форма 

като κανάρτ-ι-κείνοζ (КАНАРТ-И-КИН) и да се преведе безпроблемно като 

„потомствен владетел”. На тази основа „надписите в печатите на Йоан и Михаил 

могат да се прочетат и преведат“ като: 

+Μιχαίλ βαγατουρ κανα ι ρ(ι)τχθυνοζ Михаил: багатур, кана-и-рихтун 

+Іωαννη βαγατουρ κανα η ρ(ι) τχθυηνω Йоан: багатур, кана-и-рихтуин 

„Думата κανα (canna) се среща като част от домашната владетелска титла 

KANAΣYBIΓI на Омуртаг и Маламер.“ Тя няма нищо общо с „опростената форма 

кан, хан < khan като главна титла на всички раннобългарски владетели от 

езическата епоха и „може да е титла на лице, подобно на жупан и боила, 

изпълняващо управленски функции, различни от тези на върховния владетел. 

...лицата Михаил и Йоан могат да носят титлата „кана”, без да са върховни 

владетели. „...окончанието un (-on, –ān/āna) е много продуктивен древноирански 

суфикс, често използван за образуване на лични ирански имена.“ На тази основа 

думата рихтун се разлага на „рихт” – семантична основа, и „-ун” – суфикс.“ 

Основата „рихт” има значение „управляващ, изправящ, насочващ в правилна 
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посока, раздаващ правосъдие“, а титлата κανα ι ρ(ι)τχθυν може да се преведе като 

„висш чиновник по правораздаване”, логотет по правораздаване.“ „...тя се е 

появила за кратко време след християнизирането, след което е заменена с по-

известния византийски термин „логотет по правораздаването”. Михаил и Йоан 

носят по две титли, едната „багатур“, а другата „кана-и-рихтун“; те са 

„близкородствени на владетеля, най-вероятно на Симеон, т.е. това биха могли да 

бъдат неговите синове от първия брак. Действителната им служба и функция в 

държавния апарат се дава от втората титла, „кана-и-рихтун“, която също така е и 

длъжност, имаща „чисто надзирателна и правораздавателна роля“ [Минкова, 

Иванов 2016, 238-243]. 

Съвсем накратко някои съображения и възражения: Няма абсолютно никакви 

причини и основания да се твърди, че пълната, точната и автентичната форма на 

титлата като лексико-граматична структура е κανά ηρτχί ϑυήνος. Безпределно 

лингвистично невежество е да се допуска, че елементът κανά означава „хан 

(владетел)”, но същевременно може и да бъде негова производна. Думата ηρτχι в 

никакъв случай не се члени на и:р (ерте, ирте) със суф. -ки, и то като се запазва 

значението на основата „утрешен“. Поради големите и дори коренно-

противоположните различия в семантиката, чувашкото irhin „утрешен“ няма 

нищо общо с титл. irkin. По синтактико-семантични противопоказания, 

съчетанието κανά ηρτχί не може и не бива да се превежда като „утрешен, т.е. бъдещ 

хан (владетел)“, по семантико-генетични противопоказания tun „пръв“ изобщо не 

стои в основата на съставката ϑυήνος, ϑύνος, така че преводът на титлата като 

„утрешен (бъдещ) хан и първороден (син)“ не само е погрешно-неоснователен, но 

и алогично-смехотворен. Такива думи и титли като toyon, ти-ню/ti-yin, tegin, tun, 

трунь, τουδούνος, turun, тидюни, тидиюни, тиуни в повечето от случаите, не само че 

нямат нищо общо помежду си, но и с изключение на tegin, нямат също така 

никаква връзка и отношение към титлата на българския престолонаследник. От 

печатите на Йоан и Михаил става съвсем ясно, че престолонаследниците са двама, 

а не един престолонаследник с неговия брат. Всичко, което по-нататък им се 

приписва като статут, функция и прерогативи, е плод на едно прекалено 

фриволно-освободено въображение, да не говорим изобщо пък за комично-

смехотворното и голословно твърдение , че „Печатите на престолонаследниците 

Михаил и Йоан са важни източници за изясняването на някои въпросителни във 

връзка със събитията непосредствено след смъртта на Симеон.“ [срв. Георгиев 

1992, 3-12]. 

Дори и новооткрит, въпросният печат ни най-малко не дава основание да се 

твърди, че точно такова е „изписването и предаването на титл. κανά ηρτχ ϑηνος“, 

причините за което напразно се търсят в „езиковите навици на съставителите на 

надписите“ и тяхната по-малка зависимост от „гръцката писмена традиция“. 

Лишено от всякакви аргументи е предварително-декларативното твърдение, че 

„Двата печата не са на цар-Симеоновите синове Михаил и Йоан 
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„престолонаследници“(?), а на двамата багатури на престолонаследника”, без при 

това тъкмо във връзка и на основата на долуцитирания надпис да се експлицира 

дори и в минамална степен кой е този престолонаследник, защо той има двама 

багатури едновременно, а и какво точно представляват тези лица и какви функции 

изпълняват!? 

Всъщност, видно особено добре от надписа βαγατούρ(τοῦ) βασι(λέως τῶν) 

Βουλγάρων, багатурът е ни повече, ни по-малко, личният секретар на владетеля, 

престолонаследника или на друго високопоставено лице, но във всички случаи и 

преди всичко той трябва да се свърже с владетелското семейство. В случая 

владетелят е цар Симеон Велики, животът на когото като монарх преминава в 

борбата да стане василевс и на българи, и на ромеи [Добрев 2011, 391-426], поради 

което по някое време ползва и печати като василевс само на ромеите (Ив. 

Йорданов; Н. Кънев). И въпреки това, намирането на четири печата с току-що 

приведения надпис, показва и доказва, че личният секретар на Симеон не само 

най-често съставя неговите писма, но и ги подпечатва не с неговия, а с личния си 

печат, какъвто той несъмнено притежава. 

В текстовете на другите девет от намерените печати обаче като +Κύριε βοῄϑει τῶ 

σῶ δούλῶ Ίωάννη βαγατούρ κανά ηρτχ ϑηνω; +Κύριε βοῄϑει τῶ σῶ δούλῶ Μηχαῄλ βαγατουρ 

κανέ ηρτχ ϑηνος, лекс. βαγατουρ вече не е наименование на професия или занимание, 

а престижно-почетна титла, сан, който обикновено се присвоява на синовете на 

владетеля. И доколкото е много добре известно, че Симеон има и двама синове на 

име Йоан и Михаил, то повече от излишно-неуместни са предположенията, че 

споменатите в надписите на печатите две лица са багатури на неясно кой 

престолонаследник, „елитна войска, чиито представители са членове на личната 

императорска гвардия и от благороден произход, командват различни отряди, 

изпълняват военни задачи и придружават представители на владетели в мисии в 

чужбина“ и други от този сорт. 

Независимо, че в съответните изречения има нещо много объркано-неясно, и 

като семантика, и като граматика и стилистика, все пак по-натакък авторът 

приема, че е „съществувала самостоятелна титла багатур“, която „била 

длъжностна титла, присъждана само на багатура на престолонаследника и 

багатура на царя. Тази титла се нарежда сред най-висшите служби в царския двор, 

вследствие на което нейният носител е имал право единствен след царя да има 

печат.“ Багатурите са „част от институционалната система в първото българско 

царство“, които притежават „собствен печат с личното име, титла и пояснението, 

че е „багатур на престолонаследника“ и тям подобни. Според нас обаче титл. 

βαγατουρ не е длъжностно-рангова, а престижно-почетна и съобщава единствено и 

само за високото благородничество на своя притежател и носител. Към тези две 

производни значения или два лексико-семантични варианта(?) на лекс. багатур 

трябва да се прибавят още и някои може би прозвища, на основата на които пък 

възникват вероятно и лични или фамилни имена. Екстраполацията на текста от 
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четирите печата върху текстовете от деветте печата е неоправдано-некоректна, но 

особено странното в случая е липсата на съответния предлог и падеж [срв. 

Попконстантинов 2008, 68-79; Popkonstantinov 2011, 1]: 

4. Симеон, василевс на ромеите (?-927). Обр. 7. 

Лице: Кръгов, огледално обърнат надпис, започващ долу вдясно: 

+ΝΙΚΟΠΝΟ' VЄON'ΠVO' ПОЛАТАЄ' 
+Νικοπυου Συμεονι πυος πολα τα ετη. 

В превод: На Победотвореца Симеон? многая лета! 

В средата Христос Пантократор с нимб, хитон и химатион, седнал върху трон с 

високо облегало с лировидна форма. С представената встрани десница благославя, а в 

лявата държи евангелие. 

Опако: Кръгов надпис: +CVMЄON ЄN ХРΙС'RACIΛЄΩ'POMЄON 
Συμεών εν Χριστφ βασιλέως Ρομέων+ 

В превод: Симеон в Христа василевс на ромеите. 

 
Владетелят е представен в цял ръст, прав, в тържествена поза върху супендиум. На 

главата си носи ниска корона (стема), с кръст на върха и спускащи се покрай ушите 

пропендули. Облечен е в дивитисион, препасан с лорос, чийто край е прехвърлен през 

лявата ръка, държаща кълбото с кръста. В дясната си ръка Симеон държи голям 

процесионален кръст, завършващ в долния си край с малка сфера, а в горния – с 

равнораменен кръст, чиито рамене са пресечени с Христовия монограм. Надписът и 

изображенията от двете страни на печата са оградени с грижливо гравиран зрънчест 

кръг. 

Би следвало да се датират най-общо 917-927 или може би 922-927 г. Чрез тях Симеон 

се афишира като баща на християнското семейство на владетелите. Друг е въпросът 

дали е успял да наложи тази си позиция. Известни са около 20 екземпляра, отпечатани 

чрез един и същ булотирион и чието разпространение също рядко е извън Преслав 

[Йорданов 2014, 7-8]. 

1. Симеон, василевс на ромеите (913?-927 г.) 
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Лице: Изображение на Христос Пантократор, седнал върху трон с високо 

лирообразно облегало, с нимб, хитон и химатион, държащ евангелие в лява-та ръка и 

благославящ с дясната. Около него кръгов надпис, огледално обърнат, който започва от 

полето долу при лявото подножие на трона. От надписа личи само по-голямата част 

от неговата първа половина и по-точно буквите IKOΠVOVЄONΠ, които категорично 

показват, че това е обичайното за този тип печати на Симеон изписване: +ΝΙΚΟΠΝΟ' 

VЄON'ΠVO' ПОЛАТАЄ' = +Νικοπυου Συμεονι πυος πολα τα ετη, в превод „На победо-

твореца Симеон(?) многая лета!“2. Опако: Изображение на цар Симеон в цял ръст, 

изправен в тържествена поза върху супендиум. Владетелят е облечен в дивитисион, 

препасан с лорос, чийто край е прехвърлен през лявата ръка, а на главата носи стема със 

спускащи се край ушите пропендули. В лявата ръка държи кълбо с кръст, а в дясната - 

голям литиен кръст, който завършва с малка сфера в долния си край и с равнораменен 

кръст, чиито рамене са пресечени с Христовия монограм — в горния си край. Около 

образа на царя личи кръгов надпис, от който е запазен краят - буквите ΛЄРОМЄON, 

т. е. става въпрос за характерната легенда на реверса на този тип Симеонови печати + 

CVMЄON ЄN ХРΙС'RACIΛЄΩ'POMЄON = +Συμεών εν Χριστφ βασιλέως Ρομέων+, в 

превод „Симеон, в Христа василевс на ромеите“. 

Както е добре известно, Симеоновите печати от тази група са изцяло свързани с 

претенциите на българския владетел за престола на византийските императори и 

самопровъзгласяването му за василевс на ромеите, което според редица автори се отнася 

към 925 г.4 Това директно предполага датирането на моливдовулите от вида „Симеон, в 

Христа василевс на ромеите“ да се ограничи в краткия интервал 925-927 г., но с оглед на 

някои спорни моменти в хронологията и интерпретацията на събитията от 913 г. 

насетне, а и с оглед на мащабните амбиции на енергичния български цар, не е изключено 

датировката да е по-широка и да се отнася към целия или по-голямата част от периода 

913-927 година [Кънев 2016, 61-63]. 

При проучването на титл. канартикин предимно от езиковедска гледна точка 

са налице немалко на брой пропуски, слабости, пък даже и абсолютни 

безсмислици или чисти недоразумения. Така например, без да се държи сметка за 

структурата и състава на собствено тюркската изобщо и прабългарската в частност 

лексика и граматика, само на основата на едно случайно-частично звуково 

съвпадение, се приема, че нейната лексико-граматична структура се състои от 

лекс. καναρ, която има за основа не само несъществуващото, но и имащото съвсем 

друга генетико-лексико-морфологична структура и значение, праб. *akanar/kanar 

„старший брат”, „в данном случае более старшего tigin/τικινος, которая записана в 

греческом как καναρ и не связана ни с qan „хан”, ни с qana „кровь, пускать кровь”. 

Втората част τικεΐνος е свързана със старотюркския гл. tеgin „удостаивать, иметь 

честь”, при което пък много неоснователно-неправомерно се допуска 

възможността само по пътя на семантичната конверсия да се лексикализира 

повелителната форма на глагола [срв. Симеонов 1981а, 66-67]. 
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Според друго едно, изобщо необосновано и недоказано мнение, 

прабългарската титла за престолонаследник има следната структура: Κανα 

’владетел, хан’ + ηρ, ιρ ’утрешен, т.е. бъдещ’ + τίκείνος, τχηνος/τχινος ’принц, син на 

владетел’, т.е. като цяло значението на титлата е ’бъдещ наследник на кана’. Само 

че в тюркските езици, включително и в прабългарския език, определението 

винаги и задължително се разполага пред определяемото. Затова, при тази 

лексико-синтактична структура на титлата и при тези значения на отделните 

съставки, единственият превод, който може да се направи, е не ’бъдещ наследник 

на кана’, а точно обратното, „кана, утрешен принц”, но така също и „кана – 

утрешен принц”, т.е. веднъж като подчинително атрибутивно-субстантивно 

словосъчетание и втори път, като самостойно просто изречение с подлог и 

сказуемо, което от своя страна си има и определение. Така, в първия случай се 

стига до алогично-комичното твърдение, че е напълно възможно настоящият хан 

утре да се превърне отново в принц, какъвто той безспорно е бил преди това, а във 

втория случай вече, и то в една задължителна модалност, се съобщава и 

утвърждава, че именно ханът и никой друг, ще бъде утрешният принц [срв. 

Славова 2014, 123-124]. 

 
В прословутото, но и прекалено екстравагантно-куриозното обобщение на Р. 

Рашев, че „прабългарската долнодунавска култура“ се състои от „управляващата 

върхушка (вероятно от тюркски произход или придържаща се към 

източнотюркски културни традиции) и обикновеното прабългарско население, в 

чийто произход значителен, ако не и решаващ дял са имали северноирански 

етнически елементи“ няма нищо вярно или обектно-адекватно и то в никакъв 

случай не може да се поставя в началото на прабългарската етногенеза. И все пак, 

най-странното тук е това, че прабългарската върхушка, в това число да се надяваме 

и престолонаследникът, по принцип е с тюркски произход, но неговата титла е 

иранска, т.е. тя възниква и се образува на основата на ирански думи, обединени 

помежду си чрез добре известния в Ориенталистиката персийски изафет или в 
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терминологията на авторите, „фразата“ κανά Ηρτχιθυνω се основава „на т.нар. 

изафетна граматична конструкция, характерна за иранските и угро-финските 

езици“. Всъщност персийски изафет няма нито в тази „фраза“, нито пък в 

приведените примери от надписи, титли и изрази, защото например надписът 

Крчи билиг си е чисто прабългарски и се превежда като Гробът на Кърчи; 

надписът Zentyaso върху една от урните, намерени в Силистренско, е алански и в 

него зв. и си е собствено алански родителен падеж, поради което целият надпис 

трябва да се преведе като Прахът на Зент; Зитко-и-ичиргу боила е от 

Преславския надпис, състои се от млим Зиткой, съвременно бълг. Живко, и добре 

известната длъжностно-рангова прабългарска титл. ичиргу боила, приблизително 

равна по значение на съвременната титл. министър на вътрешните работи. 

Представянето и преводът на престолонаследническата титла като κανάρτ-ι-

κείνοζ „потомствен владетел” е повече от абсурдно, защото преди това не е 

посочено коя, каква и откъде е взета тази толкова фамозна дума κανάρτ, първо, и 

второ, как така синът на владетеля ще бъде наречен „потомствен владетел“, когато 

той все още не е станал такъв, да не говорим за това, че никак не е красиво при 

жив владетел да провъзгласиш за владетел и неговия син, който може все още и да 

е в люлката. Не стига всичко това, ами сега пък се оказва, че освен горната титла, 

от печатите на Михаил и Йоан се появява още една, съвсем нова титла - κανα η ρ(ι) 

τχθυηνω или в българска транскрипция - кана-и-рихтуин. 

Обяснението на първата съставка на тази епиграфо-лингвистична новост, която 

трябва да се квалифицира и класира като един от най-бляскавите бисери в 

отдавна потъналата в морските бездни мидена черупка на модната до неотдавна 

тенденция всичко и всяко нещо в Медиевистиката да се извежда и обяснява 

единствено и само на основата на иранските езици, докато в това отношение 

тюркските езици са достойни най-много за презрение: „Думата κανα (canna) се 

среща като част от домашната владетелска титла KANAΣYBIΓI на Омуртаг и 

Маламер.“ Тя няма нищо общо с „опростената форма кан, хан < khan като главна 

титла на всички раннобългарски владетели от езическата епоха и „може да е титла 

на лице, подобно на жупан и боила, изпълняващо управленски функции, 

различни от тези на върховния владетел. ...лицата Михаил и Йоан могат да носят 

титлата „кана”, без да са върховни владетели. „...окончанието un (-on, –ān/āna) е 

много продуктивен древноирански суфикс, често използван за образуване на 

лични ирански имена.“ 

Втората съставка на същата тази титл. кана-и-рихтун „се оформя“ по някаква 

много чудновато-остроумна фонетико-морфологична технология, нямаща обаче 

нищо общо с историческата фонетика и лексикология нито на прабългарския 

език, нито пък на гръцкия език и която въпреки това си има и носи значението 

„управляващ, изправящ, насочващ в правилна посока, раздаващ правосъдие“, 

откъдето пък титлата като цяло се превежда като „висш чиновник по 

правораздаване”, логотет по правораздаване.“ Разбира се, че на основата на едно 
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толкова изкуствено псевдоезиково построение, изградено на базата и на една не 

по-малко нереалистична културно-историческа основа, няма как в условията на 

царуването на брат им Петър, Симеоновите синове да нямат „чисто надзирателна 

и правораздавателна роля“. Именно това положение на нещата между впрочем 

достатъчно задоволително обяснява и факта защо по времето на цар Петър 

българите нямат нито конституционен съд, нито пък съдебна система [срв. 

Минкова, Иванов 2016, 238-243]. 

Повече от очевидно, вече толкова време прабългарската титл. канартикин, 

гръц. καναρτικεινος, κανάρατίκείνος, κανέηρτχϑηνος „престолонаследник” така и не 

намира своето етимологично обяснение. Според нас тя има за генетична основа 

прабългарския апелатив *каган-ирт-тикин, гръц. *κανα-ηρτχ-τίκείνος, букв. „принц-

след-каган”, т.е. „престолонаследник”, където титл. тикин, която се среща още и 

при ефталитите и то не само като титла, но и като собствено име (History of 

Civilizations; A. Kurbanov), кушаните, тюркутите и карлуките (А. Бернштам), също 

така води своя произход от китайския език (Н. Баскаков; И. Шервашидзе; А. 

Дыбо), а не е „мигрираща от един език в друг общотюркска или азиатска дума“ ( 

R. Schmitt), нито пък е „форма родительного падежа слова tek „предок“ 

[Сравнительно-историческая грамматика 2001, 322], докато дбълг. *ирт, гръц. ηρτχ, 

подобно на *ир от Ηραταης (Ив. Добрев), идва от праб. *äрт „след, зад” и има за 

съответствие в останалите тюркски езици следлога арт „след, зад”. В гръцкия език 

обаче последният прабългарски звук има за съответствие буквите -τχ, което 

навежда на мисълта, че в прабългарския език този звук се характеризира с 

известна придихателност [Москов 1988, 93], графически отразена също така и при 

изписването на названието на календарно-цикловата година Куче, праб. етхь, от 

приписката на Тудор Доксов за масовото покръстване на българите от княз Борис 

[Добрев 2006, 10; ~*~2011, 496]. 

Намерени са обаче печати от двама престолонаследници на Симеон, които 

живеят по време на царуването на цар Петър и по-специално, 2 печата на Йоан и 

7 печата на Михаил, изработени на 4-5 матрици. Привидното противоречие тук се 

снема от актуалната тогава държавно-политическа ситуация, при която всеки 

един от двамата Симеонови синове, напълно самостоятелно и отделно, се 

самопровъзгласява за престолонаследник на баща си Симеон и започва да води 

ожесточена борба за трона срещу брат си Петър. А тази борба изисква и усилена 

вътрешна и международна кореспонденция, именно което води и до бързото 

износване и подмяна и на печатите им [вж. и срв. Ramstedt 2015, 64-65; ДТС, 55,369-

371; ЭСЧвЯз, 169; Clauson, 202-203; Moravcsik, 148; ЭСТЯз-а, 179-180,302-304,370]: 

Accordingly, power in both Zabul and Kapisa–Gandhara was concentrated in the hands of 

the same line of the Qarγïlacï royal family. Indeed, Huei-ch’ao explicitly states that the king of 

Zabul was the nephew of the ruler of Kapisa-Gandhara. In spite of his legendary garb, the 

founder of the new dynasty, Barhatakin, must have been a real person. His name, Barha, is a 

hyperSanskritism for *Baha, going back to Turkic *Baγa, while takin represents the Turkic title 
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tegin. The name Baγa is well attested among the Western Türks (in Chinese transcription Mo-

ho; North-Western T’ang mbâγ-γâ Türk Baγa) and the title tegin (in Chinese transcription t’ê-

ch’in) was also widely used by them. Thus, the name *Baγa tegin in the legendary tradition may 

in fact be authentic. 

It follows from Huei-ch’ao’s report that Barhatakin had two sons: one who ruled after him in 

Kapisa-Gandhara, and another whose son became king of Zabul. According to the T’ang shu, the 

king of Kapisa-Gandhara between 719 and 739 was Wu-san T’ê-ch’in Shai. It is clear from the 

historical context that he was the son of Barhatakin. The Chinese transcription (Ancient Chinese 

.uo-sân d’ək-g’iən şai) reflects the Iranian title *Horsān tegin šāhi. The Chinese form of the name 

follows the Chinese word order, however, and may be interpreted as ‘Tegin šāahi of Horsan’. The 

word Horsān may be the Hephthalite development of Xvārāsān ( Khurasan) and the whole title 

obviously means ‘Tegin, king of Khurasan’. 

 
The coming to power of the new dynasty of Barhatakin was reflected in the coinage. The 

characteristic effigy of the Nizük kings was replaced by a new royal portrait. The king bears a 

new crown decorated with three moon sickles, or tridents, which indicates a return to 

Hephthalite traditions29 and is a clear declaration of independence from the Türk yabghu of 

Tokharistan. In the first issues, the meaningless remnants of the legend nyčky MLK’ were 

retained,30 although they later came to have a purely decorative function.31 At last, a new 

legend written in the Bactrian alphabet appears on the coins: σριο ραυο (His Highness the 

King).32 Seemingly, the name of the king does not appear in the legend. According to al-Biruni, 

Barhatakin assumed the title ‘šāhiya of Kabul’ on coming to power. He could therefore be 

identified simply as ‘the šāhi’ in the coin legend. Perhaps simultaneously, he also minted coins 

with the Brāhmīı legend śriș šāhi (His Highness the šāhi [King]).33 Barhatakin was followed by 

his son Tegin shah, who was ruler of Kapisa-Gandhara from 719. On his accession, Tegin 

assumed the high-ranking title Khurāasān shah (king of Khurasan): this was a return to 

Hephthalite traditions because the two most important Hephthalite kings, Lakhana and Jabula, 

had both borne this title. Tegin shah continued the coinage of his father in so far as he retained 
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the crown decorated with moon sickles to which he added two wings (the symbol of the farn, or 

royal splendour). He also took into account the various ethnic elements of his kingdom in the 

coin legends. His earliest issue (which can be dated to 721) has an exclusively Pahlavi legend to 

be read in the following way: obverse (10 h) GDH ‘pzwt (2 h) 1. tkyn’ bgy 2. hwtyp 3. hwl’s’n 

MLK’; reverse (9 h) TLYN (2 h) z’wlst’n (The royal splendour is increased! Tegin, the Majestic 

Lord, King of Khurasan, [minted in his] second [regnal year in] Zāvulistān). The remarkable fact 

that the issue was minted in Zabulistan points to cordial relations between the kingdoms of 

Kapisa-Gandhara and Zabul [History of Civilizations 2013, 367-368]. 

One of the first Hephthalite rulers who conquered Gandhara and came close to Kashmir was 

Tighin (or Thujina), who may have been Khingila. Song Yun reported: “In the middle of the 

fourth month of the first year of Cheng-kuang [520], I entered Kan-t’o-lo [Gandhara], which was 

another land that appeared very much like Wu-ch’ang [Uddhyana, present day Swat Valley]. 

Originally, the land was known as Yeh-po-lo [Gopāla] which had been defeated by the He-ta 

(Hephthal) and their Chihchin [Tegin or provincial governor] became the king. Since the time 

they gained control of this land two generations have passed”.724 Based on this report Dani 

supposes that if Song Yun’s visit was in AD 520, so Gandhara was conquered approximately in 

AD 465.725 

At the end of 5th century AD the Hephthalites were led by Toramana (ca. 490-515). In the 

“Rajatarangini”, his name was Vasukula726, who also had the title Teghin and the epithet 

Jaūvla, which means “falcon”.727 According to the copper inscription his title was – “devarāja” 

(god-king).728 There is information in one of India's inscription, about him, which reads 

“famous Toramana great luster of great glory, governor of land”.729 Toramana ruled in parts of 

present-day Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Gujarat, Rajasthan, Punjab and Kashmir. His 

expansion to the west was stopped by the Aulikaras around Mandsaur. This is documented by 

the Risthal stone slab inscription of Prakashadharma Aulikara (ca. 515).730 

Sundermann presumes that the founder of the Hephthalite state was Xingila, which later 

became the dynastic title of his heirs and was ultimately transferred to the Turki Shahi 

dynasty.802 The Turkic rulers of Kapisa-Gandhara from the tribe Askil Nezak Tegin accepted 

the Hephthalite title “Khingila” and considered themselves the heirs of the Hephthalite rulers 

according to Harmatta. In AD 670 a representative of this dynasty began to rule in Zabulistan 

as well as Kapisa-Gandhara. This dynasty maintained power in these areas, despite the war with 

the Arabs, until the end of the 7th century AD.803 

Song Yun was admitted to the Hephthalite ruler at his headquarter in Tokharistan and then 

to the Tegin of Gandhara in AD 520. He further says that some 40 countries sent their envoys to 

the headquarters. The “Weishu” and Song Yun’saccount make no mention of Bamiyan and 

Kapisa among the vassal states of the Hephthalites.822 The Hephthalites had their winter 

quarters around the town Huoluo in the Baghlan-Gori plain according to Kuwayama. Their 

summer pasture was first in Badakhshan and then in Hsi-mo-ta-lo. It is possible that the 

Hephthalites kept the western half of Hsi-mo-ta-lo, while the Turks took the better, eastern half of 

Badakhshan. 
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The title “tegin” was used by the Hephthalites on the territory of Afghanistan.958 Sims-

Williams writes: “Since we know from Chinese sources that the title tegin was already used by 

the Hephthalites, it is tempting to regard this as evidence of the Altaic affinities of the 

Hephthalites … but in Bactrian, names which appear to derive from tegin occur in texts which 

probably predate the Hephthalite period”.959 

However, it may be remarked that Masson does not analyse the names of the Hephthalite 

rulers in India (Toramana and Mihirakula), whose names are against an evolution only from the 

Turkic language. Masson does note that it is “possible to assume, in the composition of the 

Chionite-Hephthalite association separate Turkic lingual speaking tribes also entered. Anyway, 

the Hephthalites of Gandhara were using such Turkic title as “tegin””.971 [Kurbanov 2015, 

177-229]. 

Имя этой династии не указано Хой Чао, но зато его сведения подтверждаются У-

Куном. Последний, описывая монастыри Гандары, указывает, что «они носят имена 

правителей, которые их основали» (У-Кун, 24). Таковы монастыри в честь Канишки, Хэ 

(сына царя), Пинчже (жены царя), Чэнтаня (брата царя). Каждый из этих монастырей 

носил имя своего основателя, связанного родственными узами с Канишкой. Кроме того, 

были и монастыри не кушанского, а тюркского происхождения. Так, У-Кун отмечает 

монастырь Телекина, основанный сыном царя тюрок. В имени «Телекин» явно 

выступает в первых двух иероглифах те-ле обычная китайская транскрипция титула 

тегин «принц»; это подтверждает сообщение У-Куна о Телекине как сыне тюркского 

владетеля. Другой монастырь также связан с тюрками — он обозначен титулом жены 

тюркского царя катун (21; ср. 42). Тюркским является и название хули, что еще 

отмечал Сюань Цзан при описании Кучи (Bed, ук. соч., I, 20). 

Шаванн склонен предполагать, что об этой тюркской династии в Гандаре говорит 

Бируни, называя ее Шахияс. Раджа Тарангини называет ее Джахиз. Первый владетель из 

этой династии носил имя Бара-тегин, и династия существовала до конца IX в. (883-901; 

У-Кун, 45-48). 

Хой Чао говорит не только о первом тегине новой тюркской династии, о которой 

сообщает Бируни, но отмечает и его отца, хотя и не называет его имени. Издатель 

текста (ук. соч., 445, прим. 1) говорит, что ему остается неясным, как звали отца 

Бара-тегина. Если согласиться с Шаванном, что Гандара — это Гибинь (Chavannes, 

Doc., 130), а в период династии Тан это — Каписа, то до VII в. здесь царствовала 

династия кушанского происхождения (Большие юечжи) (13).  

Однако уже Тунябгу подчинил себе Гибинь, а утверждение здесь тюркской династии 

начинается, очевидно, с Гэлотачжи, который носил также титул тегина. Шаванн 

читает его имя Хоталочжи, что является, по его мнению, транскрипцией имени 

Арокадж. Последний завоевал Гандару после 711 г. В 719 г. он был признан Китаем в 

качестве царя Гандары (Гибинь). Всего вероятнее, что он и был родоначальником 

тюркской династии (Chavannes, ук. соч., 132). 

Автор данной статьи полагает, что в имени основателя тюркской династии 

Гибиня первые два иероглифа следует считать племенным именем «гэло», т. е. 
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«карлук», поскольку это этническое наименование пишется иероглифами именно так. 

Собственно именем остаются тогда иероглифы Тачжи, что также является, быть 

может, одной из транскрипций имени «таджик». Титул тегин указывает, что здесь 

находился один из сыновей карлукского владетеля; существование карлуков к северу от 

этих мест отмечают китайские источники. Можно указать хотя бы на 

тохаристанских ябгу еще применительно к VII в. (И. Бичурин, ук. соч., III, 321) 

[Бернштам 2008, 3-4]. 

31. тюрк. tegin 'принц' < кит. tek in /38/ 'знатный человек' (Ramstedt, 1951) 

[Баскаков 2010, 4]. 

 
2. tägin ≪наследный принц, принц крови≫. Как Г. Дёрфер [1, с. 541], так и Дж. 

Клосон [6, с. 483] сходятся в том, что это слово следует признать заимствованием из 

неизвестного дотюркского источника. Учитывая китайское происхождение прочих 

титулов верховной тюркской знати (χаγап, χап, bäg), мы хотели бы и для tägin 

предложить китайскую этимологию. Как семантически, так и по форме, тюрк. tägin 

хорошо соотносится с кит. {6) dàchén ≪большой чиновник≫ (вопреки китайско-

русским словарям, по сообщению С. Е. Яхонтова), ср.-кит. dầj-ʒin, поздне-др.-кит. *daj-

gin. В цитировавшейся выше работе Э. Дж. Пуллиблэнк [10, с. 257] предложил 

идентифицировать тюрк. tägin с гуннским титулом (7) túqi, ср.-кит. (по С. А. 

Старостину) do-gi, поздне-др.-кит. (по нему же) *dā-gi. Нам эта гипотеза 

представляется весьма вероятной. Учитывая возможность утраты носового в гуннской 
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форме (см. выше с χаγап), следует реконструировать гуннской прототип в виде *dā(j)gἴ, 

что хорошо соотносится с предполагаемым нами китайским прототипом *dằj-gin. 

Следует отметить, что при заимствовании китайской титулатуры через 

посредство сюнну в тюркском происходило (в этом случае, как и в случае с χаγап) 

функциональное ≪возвышение≫: термин *jwājwā, означавший в языке сюнну правителя 

ниже рангом, чем шаньюй, стал титулом верховного правителя; титул * dằj-gin, 

означавший в китайском высшего чиновника, превратился в тюркском в титул 

наследного принца. Только титул (8) *pậik, означавший в китайском правителя 3-го 

ранга, сохранил свое значение и в тюркском [Шервашидзе 2015, 85, вж. и срв. Bailey 

2011, 33-34]. 

Тегин: 直勤 (Boodberg 172) 

Иероглифы 

1. 直, совр. кит. zhi, др.-кит., класс. кит. d(h)rək, ЗХ, ВХ d(h)ək, ПДК d(h)ik, ср.-кит. 

dik ‘прямой’ (Karlgren 0919 a). 

2. 勤, совр. кит. qin, др.-кит., класс. кит., ЗХ, ВХ ghən, ПДК ghin, ср.-кит. gin 

‘прилежание’ (Karlgren 0480 x). 

Предполагаемое чтение: ПДК d(h)ik ghin. Распространенный компонент имен 

табгачских принцев. По-видимому, правильно отождествляется с тюрк. tegin (орхон., 

др.-уйг., чаг., ст.-кыпч. - EDT 483), титул сына или внука кагана, «принц». Слово 

общепринято считается дотюркским субстратным, см.: TMN II 533-535. Встречается 

в хотано-сакских и согдийских текстах (хсак. digyina, согд. tykyn, ср.-перс. (Махр 

Намаг) ţkyn - Bailey 1939, 91). Дун.-булг. τικεινος. Различные внешние этимологии 

рассмотрены Дёрфером; нет оснований для предпочтения какой-нибудь одной из них. В 

монг. фиксируется с п.-монг. tegin (см. TMN II 537) [Дыбо 2014, 194]. 

Hierher gehört schließlich noch der Bulgaren-Titel tikeinoV, den man in dem Werk des 

Konstantinos Porphyrogennetos über das Zeremonienwesen am Byzantinischen Hof durch 

Konjektur von kanar tikeinoV statt überliefertem kanarti keinoV wiedergewonnen hat [50]: An 

dieser einen Belegstelle trägt diesen Titel offenbar der älteste Sohn des Bulgaren-Khans. Auch 

der hier vorliegende Titel des „Kronprinzen, des Stellvertreters des Khans" ist wieder weit 

verbreitet [51]; die Belege reichen von den Orchon-Inschriften über uigurische, chinesische, 

persische Texte, Hephthalitenmünzen usw. bis zu den Protobulgaren: alttürk. tigin, tegin usw., 

im Iranischen sogd. tykyn (nicht nur auf der Qara-Balgasun-Trilingue), baktr. togino, 

mittelpers. tkyn usw. Wiederum Altheim und Stiehl glaubten, [52] letztlich einem Hinweis von 

Szemerenyi folgend, tigin auf ein mitteliranisches Original zurückführen zu dürfen. Szemerenyi 

[53] hat dafür die Reihe "dēhkān > *tehkēn > *tēkēn > tigin'' aufgestellt, war aber selbst 

„unsicher, ob das möglich ist." Altheim und Stiehl hielten dies nicht nur für möglich, sondern 

versuchten die einzelnen Stufen dieser Veränderung auch durch Hinweise auf entsprechende 

Lauterscheinungen des Alttürkischen zu erklären, [54] die allerdings, näher betrachtet, nur 

Möglichkeiten abgeben. Von einem endgültigen Beweis sind wir also auch hier weit entfernt — 

Doerfer [55] bezeichnet Altheims Thesen ausdrücklich als „verfehlt" —, und es erscheint auch 

gar nicht plausibel, daß dieser alte türkische Titel auf parth., mittelpers. dehkān zurückgeht. 

http://www.kroraina.com/bulgar/schmitt.html#50.
http://www.kroraina.com/bulgar/schmitt.html#51.
http://www.kroraina.com/bulgar/schmitt.html#52.
http://www.kroraina.com/bulgar/schmitt.html#53.
http://www.kroraina.com/bulgar/schmitt.html#54.
http://www.kroraina.com/bulgar/schmitt.html#55.
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Dieses Wort hat zwar vom Arsakiden- und Sasanidenstaat zu den Armeniern, Syrern und 

Arabern hin ausgestrahlt, dient dort aber offenbar überall als terminus technicus speziell zur 

Beschreibung iranischer Verhältnisse. Auch bezeichnet dieser iranische Titel ein Amt, das in der 

Hierarchie viel zu tief angesiedelt gewesen ist, als daß man sich eine derartige 'Aufwertung' 

vorstellen könnte, wie sie für die Turkvölker zu fordern wäre. Im übrigen besteht auch gar keine 

Notwendigkeit für die Annahme einer iranischen Entlehnung, da es näher liegt, diesen Titel mit 

Doerfer — und mit den chinesischen Quellen — als Übernahme von den Ruanruan zu 

betrachten. [56]  

Blickt man auf diese fünf iranischen Ursprungs verdächtigten Titel zurück, kann man 

zusammenfassend feststellen, daß in keinem einzigen Fall eine iranische Grundlage sicher 

nachgewiesen ist. Sollte im übrigen wirklich jemals für den einen oder anderen Titel ein solcher 

Nachweis gelingen, so ist dann jedenfalls nicht mit unmittelbarer Entlehnung durch die 

Protobulgaren selbst zu rechnen. Vielmehr könntees sieh bestenfalls um gemeintürkische oder 

asiatisehe Wanderwörter handeln, die eine spezielle Klassifizierung als 'Iranica Protobulgarica' 

nicht verdienen.  

Bei den Namen liegen die Dinge, wie nun zu besprechen sein wird, offenbar zum Teil anders. 

Aber gehen wir der Reihe nach vor und betrachten wir zunächst jene Namen der Bulgarischen 

Fürstenliste, die bereits frühere Forscher einmal mit iranischem Wort- und Namengut in 

Verbindung gebracht haben [Schmitt 2010, 6-7]. 

Безспорното свидетелство и доказателство за това, че именно черноризец Тудор 

превежда от прабългарски на български език Именника и го и записва в Симеоновия 

Сборник е фактът, че тъкмо той по него време все още продължава да знае и да си служи 

с прабългарския календар, видно от добре известната му приписка от 907 г. за масовото 

кръщение на българите от княз Борис: 

Сеи же Борисъ болгары крестилъ есть въ лѣто етхь бехти. 

Този пък Борис покръсти българите в г. Куче, м. Пети. 

Така определеното и описано по своя произход, въпросното мли Атакам се повтаря 

освен това по линията на една от съставките си и при южнодунавските българи от 

началото на ІХ в., при които и по специално при хан Крум, командуващ лявото, 

източното крило на войските по време на войната с Византия от пролетта на 813 г., е 

боила кавхан Ирата – ό Ηραταης ό βοηλα καυχανος [Бешевлиев 1992, 186-193], за което K. 

Menges [1951], твърди, че “е невъзможно да се етимологизува това име”, доколкото все 

още няма публикуван “алтайски ономастичен материал”, който аргумент на нас ни 

изглежда много несериозен и дори смешен. 

Въпреки това K. Menges все пак допуска, че “изобщо изглежда съмнително то да е 

алтайско”, но предполага Името да има за основа слав. ратаи с протетична гласна 

поради нетипичния за тюркските езици преглас [114], по повод на който много глупаво-

смехотворен начин на разсъждение и като цяло сме принудени да забележим, че е много 

странно, именно една точно такава и по-точно с такава семантика, и то тъкмо в 

мн.ч., общославянска по разпространение дума [БЕР-6, 189-190] да послужи за генетична 

основа на мъжко лично име при прабългарите, което предполага и изисква най-малкото 

http://www.kroraina.com/bulgar/schmitt.html#56.
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заемането и преминаването на тази дума от някой от славянските езици и диалекти 

към прабългарските езици и диалекти в едно чувствително по-ранно време. 

Именно, но не само поради това, според нас мли Ηραταης, тюркологически повече 

от очевидно, е образувано на основата на апозитивното субстантивно-субстантивно 

словосъчетание *äр ата “баща мъж; баща герой”, без да е изключено, разбира се, при 

всички тези имена лекс. ата да е не в постулираните от Y. Memmedli [1996] функция 

на “дума, която изразява роднинство” или на титла [98], а в своята служебно-

стилистична функция и значение на изразяване на почит и уважение към носителя на 

Името (ЭСТЯз-а) и в такъв случай, преводът на неговата генетична основа трябва да се 

ограничи единствено и само до знач. “човек; мъж; юнак, герой”. 

 
А мли Ηραταης пък от друга страна и по линията на първата си съставка повтаря 

името на най-малкия от синовете на хан Атила, в гръцка транскрипция от Прискус – 

Ήρνάχ, в латинска транскрипция от Йорданес – Hernaс [ЛтИзв-1, 358], в Именника 

на българските ханове - Èðíèêú, за което име в литературата общо взето се твърди, че е 

с неясен произход [Maenchen-Helfen 1973, 415], но пък се и предлага “алтайска 

етимология” на тази “тюркска дума” в рамките на която Името е резултат от 

прибавянето на умалителния суф. -gäk или -äk, към “неправилното множествено 

число” erän на er “мъж” – er+än+gäk > erŋäk > ernäk, така че резултативното значение 

на лексемата генетична основа на Името едновременно е “истински мъж; герой”, но и 

“малък мъж” [Pritsak 1982, 447]. 

Към всичко това трябва непременно да се забележи, че “неправилното множествено 

число” erän на er “мъж” всъщност и в действителност не е собствено тюркско, а 

иранско по произход, както и това, че умалителният суфикс в тюркските езици по 

принцип се прибавя преди множественото число, поради което така съставената 

словообразувателна верига е направо нереалистична, от една страна, а от друга страна, 

никак не е ясно как семантиката на Думата съвместява едновременно две толкова 

различни и дори противоположни значения, изходът от което като цяло е в 

допускането, че Името се образува на основата само на болгарската умалителна форма 
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*ernäk на сщи er “мъж”, към което е прибавен пак болгарският умалителен суф. *-näk, 

гласната на който в старобългарския език напълно закономерно се редуцира до зв. и, но 

пък в гръцкия и латинския език се субституира последователно чрез зв. а, докато 

умалителното резултативно значение се получава “мъжле, малък мъж”, тъкмо с оглед 

на което значение не може да не се обърне внимание и на съвременното бълг. фми 

Мъжлеков (ВТн) [ЛНБ], словообразуването на което като че ли заслужава по-особено 

внимание [Добрев 2005, 120-122]. 

art (?a:rd) originallу 'the nape of tlic neck'; hence ( I ) 'a ~iiountain pass or col' (like the 

nape of the neck a depression hetmeen two elevations); (2) 'the back or hinder part of anything'. 

In (2) it was syn. w. arka: q.v., hut for Adv. expressions meaning 'hehind' art\\.as used in 

preference to arka. 

érte: 'the early morning'; in the early period usially associated with 1 taŋ 'dawn'; in the 

medieval period it developed two contrary meanings; (I) 'early tomorrow morning; tomorrow'; 

(2) 'earlier than this', i.e. in the past [Clauson, 203]. 

ИР I утро; утром; рано. Ир пулчĕ. Наступило утро. Кăçал çуркунне ир пулчĕ. 

Нынче весна наступила рано. Ире хирĕç. К утру [ЭСЧвЯз, 169]. 

 
Наред и допълнително към всичко това, всеки прабългарски хан си има 

различна по численост лична дружина или гвардия, членовете на която се наричат 

багаини. Наистина дружинниците при ефталитите прабългари наброяват 

десетина души, но тук техният статут и функция са малко по-други (Прокопий). 

Доколкото пък при някои от средновековните тюркски народи броят на 

гвардейците обикновено е около 150 души, видно особено добре от рунически 

надписи, намерени съвсем близо до прародината на българите (И. Кормушин), то 

числеността на дружината на отделните ханове от Първото Българско Царство 

най-вероятно варира от порядъка на 100-200 души: 

Эфталиты являются гуннским племенем и называются гуннами, однако, они не 

смешиваются и не общаются с теми гуннами, о которых мы знаем, поскольку не 

граничат с ними и не расположены поблизости от них, но соседствуют они с персами у 
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северных их пределов, там, где у самой окраины Персии есть город по имени Горго 22. 

Здесь из-за пограничных земель они обычно воевали друг с другом. (3) Они не кочевники, 

как другие гуннские племена, но издавна живут оседло на плодоносной земле. (4) Они 

никогда не вторгались в землю римлян, разве что вместе с мидийским войском. Среди 

гуннов они одни светлокожи и не безобразны на вид. (5) И образ жизни их не похож на 

скотский, как у тех. Ими правит один царь и обладают они основанным на законе 

государственным устройством, живя друг с другом и с соседями честно и справедливо, 

ничуть не хуже римлян или персов. (6) Но богатые из них приобретают себе дружину, 

порой до, двадцати человек, а то и больше, члены которой навсегда становятся их 

сотрапезниками, разделяя и все их богатства, так как в данном случае имущество у 

них; становится общим., (7) Когда же тот, у кого они являлись дружинниками, 

умирает, эти мужи по существующему у них обычаю живыми ложатся с ним в могилу 
23 [Прокопий, 3-4]. 

Надпись с тамгой  

Е-45 (Кёжээлиг-Хову) 

Одна из самых больших надписей, найденных до сих пор на территории Тувы. 

Происходит из правобережья части Верхнего Енисея, из местности Кёжээлиг-Хову, в 3 

км от Енисея по правому берегу его притока - реки Эжим. 

(1) Мое юношеское имя - Чубуч-ынал, мое мужское имя - Огя (народа) кюмюлей. 

(2) В пять лет я остался без отца, в девятнадцать лет я стал сиротой, 

(3) но я мужался, и в тридцать лет я стал огя. Сорок лет 

(4) я поддерживал государство, возглавлял народ, воевал (против) внешних врагов, водил 

(войска). 

(5) На семдесят первом году в синем небе я перестал видеть солнце, - как жаль мне! 

(6) Государство мое в Кюрси Яме, - как жаль мне! Моя земля, мои реки-озера, - как 

жаль мне! Мои супруги в женских покоях остались вдовами - как жаль мне! 

(7) Мои потомки, мои родственники, - как жаль мне! Мои сыновья, мои дочери, мое 

светлое и темное (имущество), - жаль! сто пятьдесят мужей-воинов моей 

(дружины), - как жаль мне! 

(8) Тысячи привольно пасущихся моих коней, - как жаль мне! 

(9) Мое государство, - как жаль, какое несчастье! Мой народ Ста (родов) Кюмюлей - 

как жаль, какое несчастье! Мало(численные) кюмюли стали многочисленными, 

(10) моих ничтожных кюмюлей я сделал великими, - как жаль мне, я не насладился! 

[Кормушин 2015, 10-11]. 

Приблизително толкова ще да са били и дружинниците на Аспарух, като най-

малко тридесетина от тях [вж. и срв. Ангелов 2015, 2; Овчаров 1992, 75] загиват в 

неуспешен опит да спасят живота на своя хан. Всъщност във военно време 

багаините гвардейци придружават хана и ако той реши да влезе в битка, то те са 

пред и зад него и пазейки живота му, жертвайки дори собствения си живот, 

допринасят в немалка степен за крайната победа над врага. По този начин 

постъпват и багаините на хан Аспарух, когато той се доверява на кръвните си 

http://www.vostlit.info/Texts/rus/Prokop/primpers11.phtml#22
http://www.vostlit.info/Texts/rus/Prokop/primpers11.phtml#23
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братя хазарите и придружен само от дружината си, стига чак до Днепър, за да 

преговаря с тях за източната граница на държавата. Но те го нападат ненадейно-

вероломно и заедно с него в една много неравна битка намират смъртта си както 

самият той, така и много от любимите му багаини със саби в златни ножници: 

При последвалото кръвопролитно сражение българите са разгромени, а в битката 

загива и самият хан Аспарух. Груповото погребение на загиналите е чрез трупоизгаряне 

в две ями с жертвени дарове и така, както са прибрани от полесражението с дрехите си 

с лети златни апликации, въоръжението и снаряжението си, сред което и колани със 

златна гарнитура, декорирана със специфично прабългарски гранулирани орнаменти, 

като специално сабите на гвардейците на хана са с позлатени ножници [Добрев 2011, 

166]. 

Някои от по-възрастните, опитни и заслужили багаини, подобно на славянина 

Славуна багатур багаин, гръц Σλαβνας βαγατουρ βαγαινος, родът на когото между 

впрочем не се посочва, защото при славяните я няма характерно-специфичната за 

прабългарите родова организация, са членове и на държавния или 

консултативния съвет на хана, нещо като сенат, останалите и по-предни членове 

на който са най-висшите длъжностни лица от централната и местната военна 

администрация. Сред тях са кавханът, гръц. καυχανος, κοπανος, върховният жрец, 

гръц. ιζουργου κολοβρος (В. Бешевлиев), таркани на командни длъжности във 

войската – ζερα, по време на воената кампания в Панония – Νεγαβοναης ζερα 

ταρκανος както и таркани областни управители – Χσουνος ζουπαν ταρκανος и др. 

Между впрочем, зад гръцката транскрипция Χσουνος на името на последния 

таркан областен управител най-вероятно стои прабългарското прилим *ahšun 

„беловат, белезникав” [срв. Tekin 2016, 56]. 

 
Началото и краят на надписа на Персиан от Филипи 

Τον πολών Βουλγαρον ο εκ θεου αρχον 
Ο Περσιανος απεστιλεν Ισβουλον τον 
καυχανον Δοσας αυτον φοσατα κε τον 
Ητζιργου βοιλαν κε τον κανα βοιλα 
κολοβρον κε 0 καυχανος επι τους 
Σμολεανους ον. 
Η της αληθηναν γυρευη, ο θεος θεορι κε, 
Η της ψευδετε, ο θεος θεορι. 
Τους Χριστηανους οι βουλγαρις πολα 
αγαθα Επυισαν κε οι Χριστηανοι 
ελησμονισαν, Αλλα ο θεος θεορι. 

Персиан, от бога архонт на многото 

българи, изпрати Ишбул, кавхана, като му 

даде войски и ичиргу боила и кана колобъра. 

И кавханът към смоляните... Който 

търси истината, бог вижда и който 

лъже бог вижда. На Християните 

българите направиха много добрини 

и християните забравиха, но бог вижда. 
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В гръкоезичните прабългарски надписи, членовете на държавния или 

консултативния съвет на хана се наричат „сътрапезници“ или „хранени хора“ – 

θρεπτος ανθροπος, но не в смисъла, който влага в този термин акад. Бешевлиев, 

според когото „Изразът „мой сътрапезник”, с който предаваме гръцкия израз 

„мой хранен човек” или „храненик”, означава очевидно някаква особена 

привилегия и чест, която е стояла във връзка с устройваните от хана угощения” (В. 

Бешевлиев). Тези прабългарски сановници от най-висок ранг още по-малко са 

,,приемни синове“ на хана (Т. Славова), да не говорим изобщо пък, че може да 

бъдат ,,невисок болярски ранг, обикновена охрана на хана” (С. Рънсиман) [вж. и 

срв. Бешевлиев 2009, 85-158, срв. Рънсиман 2015, 238; Славова 2015, 122]: 
Κανα ςυβιγι Ομουρταγ 
Ο Σλαβνας ο βαγατουρ βαγαινος 
Θρεπτος ανθροπος μου ιτον κε 
Ασθενισας απεθανεν. 

Кана сюбиги Омуртаг: 

Славнас багатур багаинът беше 

мой храненик и като се разболя умря. 
 

+Κανα ςυβιγι Ομουρταγ 
Ο Κορσης ο κοπανος θρεπτος 
ανθροπος μου εγενετο κε απελθον ης 
Το φουσατον επνηγην ης τον 
Ποταμον Δαναπρην. 
Ητο δε γενεας Τζακαραρης. 

+Кана сюбиги Омуртаг: 

Корсис копанът беше мой 

сътрапезник и като отиде във 

войската, удави се в река Днепър. 

Той беше от рода Чакарар. 
 

+Κανα ςυβιγι Ομουρταγ 
Ο Νεγαβοναης ο ζερα ταρκανος 
Θρεπτος ανθροπος μου εγενετο κε 
απελθον ις το φουσατον επνηγην ις 
την Τησαν τον ποταμον. 
Ητο δε γενεας Κουβιαρης. 
 

Кана сюбиги Омуртаг: 

Негавонаис зера тарканът беше мой 

сътрапезник. Като отиде във войската, 

той се удави в река Тиса. 

Той беше от рода Кубиар. 
+Κανα ςυβιγι Ομουρταγ 
Ο Χσουνος ο ζουπαν ταρκανος 
Θρεπτος ανθροπος μου ιτον κε 
Απεθνεν ις το φοσατον ιτον δε 
Το γενος αυτου Κυριγηρ. 

 

Кана сюбиги Омюртаг: 

Шун, жупан тарканът беше мой 

сътрапезник и умря във войската. 

Родът му беше Кюригир. 

+Κανα ςυβιγι Ομουρταγ 
Ο Τουρδατζις ο κανδιδατος 
Θρεπτος ανθροπος μου ιτον 
Απεθανεν εσο. 

Кана сюбиги Омуртаг: 

Турдачис, кандидатът беше мой 

сътрапезник и умря вътре. 


+Κανα ςυβιγι Ομουρταγ 
Ο κολοβρος ο ιζουργου κολοβρος 
Θρεπτος ανθροπος μου ιτον 
Απεθανεν εσο. 
 

Кана сюбиги Омуртаг: 

Колобърът ичиргу колобърът 

беше мой сътрапезник и умря вътре. 

Κανα ςυβιγι Μαλαμηρ 
Τζεπα βογοτορ βοηλα κολοβρος 
Ητον κε του αρχοντος θρεπτος 
Ανθροπος ητον κε ασθενησας 
απεθανεν κε επενεναλην αυτο 
ης μνημοσυνον αυτο. 
 

Кана сюбиги Маламир: Чепа боготор 

боила беше кулубър и на архонта 

сътрапезник и като се разболя, 

умря и се постави това 

за негов спомен. 

Изразът „мой сътрапезник”, с който предаваме гръцкия израз „мой хранен човек” 

или „храненик”, означава очевидно някаква особена привилегия и чест, която е стояла 

във връзка с устройваните от кана угощения. За да се разбере по-добре значението на 
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този израз, ще приведем следното. Историкът Амиан Марцелин разказва, че Антония, 

който избягал при персийския цар Сапор, бил приет радушно от него и удостоен с 

тиара, която давала право на участие в царската трапеза. Участието в 

императорската трапеза било голяма чест и във Византия. На тържествени угощения 

в двореца на определени големи празници били канени патриархът, висши сановници и 

др. Константин Багренородни съобщава, че императорът Лъв I бил поканил на угощение 

в двореца по случай възкачването си на трона не само т. нар. препозити, патриции и 

други висши служебни чинове, но и някои войскови началници и войници. В гръцкия 

текст е казано буквално, че той ги е „хранил”. Към този глагол принадлежи и „хранен” 

човек в нашите надписи. 

И у тюркските народи голямо значение са имали угощенията, които били свързани 

с особени церемонии и на които участвували много гости, наредени по ранг и значение 

от ляво и дясно на владетеля или домакина. За тържествени угощения у прабългарите 

съобщават няколко извора. На първо място стои строителният надпис на Маламир, 

който разгледахме в главата за структурата на българската държава. На угощението, 

устроено по случай постройката на водоскок, взели участие не само боили и багаини, но 

и обикновеният народ. На двете знатни класи били раздадени големи подаръци. Дарове 

са получавали и участниците на императорските угощения във Византия. 

Обстоятелството, че угощението е отбелязано изрично в прабългарския строителен 

надпис, показва голямото значение на тези угощения. За тържествени угощения у 

прабългарите с много участници съобщават още Теофан и Теофилакт Охридски. 

Общите ядения и пияния са имали, както у първобитните племена, и магическо 

значение. У тях всеки, комуто е било позволено да яде заедно с дадена група лица, се 

свързва с тях в свещен съюз: приемането в общи угощения значи и установяване на 

защитни и мирни отношения. Тази магическа връзка проличава ясно в разказа на 

Тесфан, че Крум карал поканените на угощение славянски първенци да пият също от 

чашата, направена от черепа на Никифор, в която вярвали, че се крие свръхестествена 

сила. Още по-ясно личи мистичното в разказа на Теофилакт Охридски. След 

тържествено жертвоприношение Омуртаг поканил християнина Кинам да вземе 

участие в пищно угощение заедно с българи. Поканата била решително отхвърлена от 

Кинам, понеже той не искал да има нищо сбщо с езичниците българи. И днес поканата 

за обед или вечеря не е загубила значението си като оказване на чест.  

Високата чест да бъде поканен на тържествените угощения на българския хан не е 

могла да не бъде изрично спомената покрай титлите и служебното положение на 

съответното лице във възпоменателните надписи, поставени от името на самия хан 

[Бешевлиев 2009, 85-158]. 

Освен с тези звания, почти всеки български поданик, чието име е увековечено в 

надпис, е наречен „θρεπτός άνθρωπος“ на хана. Тези „Θρεπτοι άνθρωποι“ били 

безсъмнение невисок болярски ранг, обикновена охрана на хана [Рънсиман 2015, 238]. 

На основата главно на археологически сведения и данни в отечествената 

историография се стига до заключението, че някои от предхристиянските храмове 
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в Плиска и Преслав по същество повтарят сасанидските храмове на огъня (Ст. 

Ваклинов; Я. Василев). Свързващото в случая звено са храмовете на огъня на 

Кавказ (D. Dimitrov), където прабългарите почитат главно своя един-единствен бог 

Тангри-хан, като ритуалите, които изпълняват в негова чест, например 

погребалният ритуал, придружен от разкървавяването на лицето и тялото, 

конните надбягвания, принасянето на коне в жертва чрез изгаряне и др. 

(Каланкатуаци), нямат нищо общо и въобще са несъвместими с основните 

постулати на Зороастризма. 

Допълнителното наличие при някои от предхристиянските храмове в Плиска 

и Преслав на басейни за вода между впрочем е свързано не само с почитането от 

зороастрийците и на водата (История Ирана), но и с изпълняването тук на 

зороастрийски ритуали, при които задължително се използва вода, например 

поръсването на войската, каквото в качеството си на върховен жрец извършва хан 

Крум пред стените на Цариград. 

Всичко това налага извода, че някои от хановете и сановниците през Първото 

Българско Царство от времето преди Светото Кръщение са зороастрийци по 

вероизповедание, докато основно-преобладаващата част от всичките останали 

прабългари – ханове, сановници и обикновен народ, са тенгристи, без при това да 

е изключено и това, в по-късно време и вече на Кавказ, зороастризмът да е бил 

насилствено наложен и на друга, не особено голяма част от последната категория 

прабългари (Каланкатуаци). Лингвистичното потвърждение за зороастризма на 

известна част от прабългарите са персийските по произход думи и титли в 

прабългарския език като чертог, маготин и колобър. Освен това в старобългарския 

език са в употреба две сравнително различни по първия си звук форми – чаторъ и 

шатер, шаторъ, шатьръ, шатъръ [СлДСЯз, 918,931], първата от които по началната си 

съгласна напълно съвпада с персийския си прототип (И. Шервашидзе). 

Следователно, персийските по произход ханове, сановници, магове и колобри все 

още владеят, ползват или най-малкото помнят по нещичко от персийския език на 

дедите си: 

Езическите капища в Плиска. В така оформения през тази епоха жилищен дворец 

има една сграда, която представлява не само архитектурен, но и по-широк културно-

исторически проблем. Тя има квадратен план. Основната ѝ част е съставена от два 

квадрата един в друг. В центъра на сградата е запазена основата на свободен стълб, 

вграден и нагоре от дялани каменни блокове. Към южната стена на тази квадратна 

основна част на сградата е прибавено неразчленено преддверие. Основата му пресича 

трасето на стария подземен таен ход. Предназначението на тази сграда е обект на 

предположения. Обикновено тя се тълкува като култова — езически храм. [97] 

Основанията за това се съдържат в нейния необикновен план, в композицията на двата 

основни обема, от които тя се състои: от преддверието се е влизало в един своеобразен 

деамбулаторий, който ограждал от всички страни вътрешното помещение — светая 

светих, може би изцяло затворено за външна светлина. Свободният стълб ще да е бил 
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жертвеник — олтар. Симетрично от двете страни на вътрешната зала в 

пространството на обиколния коридор са запазени основите на два малки басейна, в 

които е текла и се е събирала вода. Следователно в ритуала на този храм е използувана 

вода. 

Досегашните проучвания на религиозния живот в езическа България не са довели все 

още до задоволителен отговор на въпроса за характера на упражнявания в този храм 

култ. Издигането на тази сграда точно в средата на ограденото пространство на 

Малкия дворец, близостта на храма до жилището на свещената и неприкосновена 

личност на хана, данните, които показват, че може би храмът заедно с източния 

корпус на ханската резиденция е бил отделен с вътрешна разделителна стена от 

западната жилищна и стопанска част на двореца в самостоятелен обширен двор, 

достъпен за многолюдно посещение отвън — всичко това подкрепя най-общо 

тълкуването на сградата като храм, в който главна роля играе владетелят. 

Друг един езически храм бил издигнат навярно по това време западно от тронната 

палата. По общия замисъл на своя план тази сграда не се отличава от храма в центъра 

на Малкия дворец. Разликата е в това, че тук обемите имат правоъгълен план. Цялата 

сграда с двата вписани един в друг правоъгълника е ориентирана изток-запад. 

Останките от нейните основи са обезличени от по-късни поправки и използувани в две 

последователни черкви така, че сега не личат никакви подробности от старата 

постройка. По всичко личи обаче, че и в тази сграда е използувана за култови нужди вода. 

Един тухлен басейн в южния външен коридор се е запазил по една случайност при 

първата черква на това място, защото е бил използуван навярно за нуждите на 

християнския култ. По своя план, просто устройство и по своята по-късна съдба тази 

сграда стои много близо до големия езически храм под Даулташ в Мадара. Очевидно и 

тук в държавния административен център древният тюркски религиозен култ е 

намерил своята архитектурна рамка. Произходът на този план е неясен. На пръв 

поглед той напомня стилобата на един класически древноелински храм. Но общността 

в архитектурната концепция на тази сграда с онази в Малкия дворец, както и липсата 

на минимални археологически и исторически аргументи, които позволяват 

запълването на огромния хиатус между елинско-елинистическо-римската епоха и 

старобългарската, прави тази аналогия несъстоятелна. По всяка вероятност тук също 

имаме работа с храм, гдето вътрешната зала е затворена за пряк достъп на външна 

светлина. 

Що се отнася до квадратния храм в центъра на Малкия дворец, той има, както вече 

е изтъквано, формални аналогии на плана си с плана на келтски и славянски храмове в 

Западна Европа. [98] Разбира се, аналогията с келтски храм е лишена също от 

историческа логика и какъвто и да е археологически аргумент независимо от 

съвпадението на формите. Много по-сериозно можеше да изглежда отъждествяването на 

тази сграда с един славянски храм, ако изобщо беше възможно, при съвкупността на 

данните, с които разполагаме, да допуснем, че през първата половина на IX в. ханската 
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власт в България е щяла да издигне храм за славянския култ в средището на 

прабългарската родово-племенна аристокрация, вярна на тюркската религия. 

Погледнат от строго архитектурна гледна точка, този храм има най-близки 

аналогии в ирански храмове на огъня, при това не само от епохата на Сасанидите, 

което намалява хронологическата дистанция между тях, но и от епохата на партите 

— началото на новата ера. Аналогиите с дворцовия център на Хатра в Северна 

Месопотамия са поразителни и са изтъквани неведнъж, но не са задоволително 

обяснени досега [99]. Проблемът за генезиса на този план и за неговата поява в Плиска 

трябва да се разглежда на много широк културно-исторически план. Това е толкова по-

важно, като се има пред вид, че този план не е изолирано явление в Плиска, а е 

засвидетелствуван и в Преслав. Следователно той не може да се смята за случаен в 

центровете на езическа България. [100] [Ваклинов 2012, 198-201]. 

Първобългарският храм при Румската река в Преслав е разположен в ниската, 

североизточна част на Външния град на Преслав, на левия бряг на вливащата се в Тича 

Румска река. Неговите останки са били разкрити при редовни археологически разкопки, 

проведени тук от Т. Тотев и Ст. Бонев. Стените на храма са запазени само в техните 

основи, дълбоки от 1 до 1.20 м (при външните му стени), които са изградени от 

очукани ломени камъни и речни волутъци, споени с бял хоросан. От запазените 

отпечатъци върху хоросана при горната част от основите се прави заключението, че 

във височина стените на сградата са били изградени от дялани каменни блокове с 

размери 0.30-0.35 на 0.50-0.55 м. Така очертаният план на храма повтаря типичното 

оформяне на първобългарските капища, образувани от два включени един в друг 

правоъгълника. По-големият от тях тук е с външни размери 16.75 на 13.40, а по-

малкият 6.10 на 6.80. 

При този храм централното правоъгълно помещение не е разположено в центъра на 

храма, като е изтеглено чувствително в северна посока, поради което така 

образуваните около него коридори имат ширина от 2.37 (западен) – 2.48 (източен), до 

2.95 (северния) – 4.62 (южният от тях) (Тотев, Бонев 1992: 223-224). Най-вероятно от 

юг е бил оформен и главният вход към сградата, водещ към образуващото се от широкия 

южен „коридор” обширно предверие с площ от около 50 кв. м. Поради запазените само в 

основи стени на сградата остава неясно дали към нея е имало и други входове, както и 

как точно се е влизало в централното ù помещение. Последното е с размери 4.12 на 4.67, 

като несъмнено то е представлявало най-свещенната част от храма, в центъра на 

което най-вероятно е стоял почитан свещен обект – статуя на божество, олтар или 

например горящ свещен огън. Според неговите проучватели храмът е бил изграден и е 

функционирал в края на VIII – първите две-трети от IX, като несъмнено е бил 

разрушен след Покръстването. Като най-близък негов аналог следва безспорно да се 

посочи капището от Тухлената „цитадела” в Плиска, в което са запазени следи от 

разположен в центъра му квадратен „олтарен” стълб. По отношение на възстановката 

на сградата, нейните проучватели с основание изказват предположението, че нейното 

централно разположено помещение е имало по-голяма височина от околните 
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„коридори”, като вероятно е било покрито с купол (Тотев, Бонев 1992: 225-229). Поради 

липсата на достатъчно, писмени и археологически сведения за първобългарската 

религия, засега е трудно да се правят сигурни заключения относно религията и 

съответните ритуали, почитани и изпълнявани в старобългарските капища. 

 
Възстановен план на капището при Румска река в Преслав с 

разполагането на неговите сводови конструкции. Поради голямата 

ширина на западния външен "коридор" на капището тук приемаме 

наличието на ниско куполно засводяване 

Все пак, наличните откъслечни, предимно писмени, сведения разкриват 

монотеизма на официалната първобългарска религиозна доктрина, в която най-

вероятно е бил почитано синкретичното, ирано-степно божество Ахурамазда-Тенгри, в 

чест на което изглежда в центровете на квадратните капища са горели свещенни 

огньове, подобни на тези при класическия зороастризъм (Бояджиев 2008: 334-339). Може 

да се предположи, че един такъв огнен олтар, от който не са останали следи, е бил 

устроен и под централния купол при разглеждания храм. Най-вероятно този купол се е 

издигал на значителна височина, като е възможно да е бил изграден чрез използване на по-

архаичната строителна техника, използваща тромпи. Всъщност, твърде голямата 

площ на южния коридор при сградата навежда на мисълта, че тя също е била осветявана 

отгоре – евентуално от по-малък купол, издигнат върху издаващи се от стените 

конзоли. При това остава неясно дали прозоречни отвори са бил оформени и на 

външните стени на капището, като все пак може да се предполага наличието на малки, 

разположени високо в стените и с това ненарушаващи сакралността на храма прозорци, 
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вместени във всяка от декоративните ниши, които най-вероятно са били разчленили 

неговите външни стени [Василев 2010, 1-2]. 

Up to now the finds from the mountain valleys of Kabardino-Balkaria are scarce and 

insufficient to confirm the Proto-Bulgarian presence. But there is remarkable centre of the Kuban 

Bulgars in the upper course of Kuban - the Humarin gorodishte. It is situated at the high right 

bank of Kuban near the aul Humara and at 11 km to the north of the town Karakachaevsk. The 

fortress guarded the approaches to the Kluhor pass, connecting the Kuban valley with Sukhumi 

at the Black Sea coast [10]. The gorodishte occupies a narrow and long hill surrounded by deep 

ravines and is linked with the high plateau by a narrow neck. The enclosed by the walls area was 

up to 840 m long and 480 m wide, or nearly 250 decares. Kuznecov published several runic 

inscriptions and symbols from Humarin in 1963 [11] and since 1974 there began systematic 

archaeological excavations [12]. The excavations revealed a 5-6 m thick fortified wall running at 

the edge of the hill, built of ashlar blocks with dimensions 0.9 x 0.4 x 0.3 m and 0.5 x 0.35 x 0.2 

m, sometimes up to 1.4 x 0.3 x 0.2 m. The blocks were larger near the towers and at the lower 

part of the walls. These were no foundations - the walls were laid directly on the levelled ground. 

The facing was always of carefully cut rock blocks, the inner volume of the wall being filled with 

not so regular blocks. Usually the first row of ashlars was laid breadthwise, the next row - 

lengthwise, and so on. Clay was the main soldering agent, mortar being used only for the outer 

lower facing wall. There were 20 equidistant towers along the wall and the high point in the 

eastern end of the fortress was modelled as a citadel. 

 
Part of the fortified wall of Humarin and      Scheme of the sanctuary of Humarin 

the pagan sanctuary next to it 

Next to a rectangular tower in the south-western end of the fortress, at the foot of the citadel 

there was unearthed a small, but intriguing building, built later than the fortress. It represents a 

rectangular single chamber, 7 m long and 6.2 m wide. Its 0.75-1.0 m thick walls consist of very 

elaborately cut ashlar blocks. In the centre of the room there was a levelled square platform (2.5 x 

http://groznijat.tripod.com/p_bulgar/p_bulg7.htm#n.10#n.10
http://groznijat.tripod.com/p_bulgar/p_bulg7.htm#n.11#n.11
http://groznijat.tripod.com/p_bulgar/p_bulg7.htm#n.12#n.12
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2.4 m), shouldered by a double line of ashlar blocks. The clayey platform bears the signs of fire 

and the whole building is oriented towards the summer sunrise. All points it had religious 

functions, it can be compared with the Zoroastrian shrines in which the altar with a burning fire 

occupied the central place. The described previously pagan beliefs of the population of the town of 

Varachan, the capital of the 'Kingdom of the Huns' illustrated the religious syncretism between 

the principal Turkic deity Tengri-Tangrikhan and the Iranian god of the sun Kuara. We may 

suppose that the worshipers of Tangrikhan had adopted the plan of the religious building as well 

as some elements of the fire cult of the Zoroastrians. It is confirmed by a number of 

archaeological finds from the political and religious centres of Danube Bulgaria. In its first 

capital Pliska, the residence of the Bulgarian rulers, there is a similar building - two entered one 

into another squares of ashlars [13]. A second, much larger building, oriented towards the 

sunrise, was excavated near the Throne palace in Pliska. Its religious utilization is confirmed by 

the fact that after the adoption of Christianity the building was transformed into a Christian 

church (the so called Palace church) [14] Similar buildings are also found in Preslav [15]. 

Similar in plan is the pagan sanctuary at the Proto-Bulgarian religious complex of Madara, near 

the location Daul tash [16] [Dimitrov 2010, 45-47]. 

Во времена надменного Иазкерта дьявол возжег и все раздувал в нем мысль 

упразднить христианскую религию. Строжайшее повеление пришло в Алуанк: отречься 

от христианской веры и повиноваться учению могов – огнепоклонству. Эти же 

бедствия разразились и над Арменией от того же царя. Но воспротивились hазарапет 

Алуанка и святой епископосапет страны нашей, вместе прибыли они в Армению, к 

объединившимся армянам, чтобы рассказать об этих бедствиях. С великой тревогой 

торопили они отправку [в Алуанк армянского] войска и говорили: «Персидское войско, 

которое находилось в стране гуннов, возвратилось оттуда и вторглось в нашу страну. А 

также [прибыла] и другая многочисленная конница от [персидского] двора. И кроме всего 

этого 19, они привели с собой еще и триста наставников [могов] и разобщили страну. 

Некоторых они переманили на свою сторону и хотели дотянуться и до церквей. По 

велению царя они принуждают всех, говоря: «Если вы по доброй воле примете нашу веру, 

то удостоитесь от него [царя] наград и почестей и будете освобождены от царских 

податей, но если вы не сделаете этого добровольно, то мы имеем повеление построить 

капища [во всех] селениях и агараках, возжечь в них врамский огонь 20 и поставить могов 

и могпетов служителями веры в вашей стране. Тот, кто упрямится, будет казнен, а 

жена и дети его будут изгнаны [из страны]» 21. 

Преданный сатане, народ этот, охваченный заблуждением древопоклонения, по 

северной холодной глупости своей вздорные и ложные верования, скверные языческие 

обряды свои считал выше [других]. Если громогласное огненное сверкание молнии, 

обжигающее эфир, поражало человека или другое животное, то они считали, что это 

жертва, посвященная богу Куару, и служили ему. И еще почитаемому ими идолу 

какому-то, огромному и безобразному богу Тангри-хану, которого персы называют 

Аспандиат 153, приносили в жертву коней на кострах. Не имея вовсе здравого суждения, 

они предавались всяким заблуждениям. Трубили [в трубы] и били в барабаны над 

http://groznijat.tripod.com/p_bulgar/p_bulg7.htm#n.13#n.13
http://groznijat.tripod.com/p_bulgar/p_bulg7.htm#n.14#n.14
http://groznijat.tripod.com/p_bulgar/p_bulg7.htm#n.15#n.15
http://groznijat.tripod.com/p_bulgar/p_bulg7.htm#n.16#n.16
http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Kalank/primtext21.phtml#19
http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Kalank/primtext21.phtml#20
http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Kalank/primtext21.phtml#21
http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Kalank/primtext22.phtml#153
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трупами, ножом или палашом делали кровоточащие надрезы на своих щеках, на руках и 

ногах. То было адское зрелище, когда совершенно нагие мужчины – муж за мужем и 

отряд за отрядом – бились мечами на ристалище у могил. Многочисленные толпы 

людей состязались друг с другом, а после предавались разврату и скакали на лошадях то в 

ту, то в другую сторону. Кто плакал и рыдал, а кто забавлялся по дьявольскому обычаю 

своему. Они забавлялись, резвились, пускались в пляски и предаваясь скверным 

поступкам, погружались в мрачную мерзость, ибо были лишены света Творца. Они 

приносили жертвы огню и воде, поклонялись каким-то богам дорог, и луне, и всем 

творениям, которые в глазах их казались удивительными. И еще преданные 

похотливым 154 желаниям, [присущим Афродите], по диким языческим нравам своим 

жен отцов своих брали себе, или два брата брали одну жену, или [один] брал много 

разных жен. Имея много разных безобразных обычаев и суеверных обрядов, не могли они 

увидеть и познать Солнце справедливости [Каланкатуаци, 98-99,177]. 

 

 
      Партски храм, 100 г.   Сасанидски храм, 600 г. н. е. 

Зороастризм сасанидского времени носил следы синкретизма. Так преклонение перед 

силами природы сказалось в почитании огня и воды, в боязни как-нибудь «осквернить» 

землю. Вода считалась лучшим способом очищения. Поклонение стихии огня выразилось 

в создании храмов, где в темной комнате воздвигался алтарь, на котором постоянно 

горел огонь, поддерживаемый особым сортом дерева, которое беспрерывно подкладывал 

жрец. Изображение жертвенника с неугасимым огнем («пирея», от греч. «пир» — огонь) 

является традиционной темой сасанидского искусства, он часто появляется на 

монетах царей. Наряду с большими святилищами (храмами) священный огонь 

http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Kalank/primtext22.phtml#154
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поддерживался в домах и в местных небольших храмах и на алтарях, как огонь 

священный. Обрядов было много, большинство из них относилось к очищению от 

осквернения. Поклонение солнцу (хвар, в сасанидское время - михр) в образе божественно-

прекрасного Митры занимало большое место не только в зороастрийской религии. 

Митра был воспет и имел многочисленные изображения и посвященные ему храмы 

далеко за пределами Ирана, в частности в Риме. 
Сасанидоперсийски храмове на огъня 

 

 

 
Зороастрийски храмове на огъня в Плиска и Велики Преслав 

Как и прежде, центральное место в культе занимало поклонение огню, и пирей — 

священный жертвенник, на котором горело неугасимое пламя, оставался любимым 

предметом изображения на всякого рода изделиях. Как и прежде, многочисленное 

жречество, от могущественного мобедан мобеда до полунищих магов, шептало и 

бормотало священные слова Авесты, поддерживая очистительный огонь особыми 

сортами дерева. По-прежнему в великом святилище в Шизе и в скромных алтарях 

селений курился дым, но былое величие зороастризма было подорвано [История Ирана 

2016, 2-82]. 
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10. *čāt'ïr ≪шатер≫. Представлено в древнетюркском предположительно со второй 

половины первого тыс. н. э., определенно — с XI в. [1, с. 142; 2, с. 403], широко 

распространено в современных языках [30, с. 16-17; 4, с. 101]. Древность слова 

удостоверяется наличием старого булгаризма в венгерском — śator тж. [39, с. 115]. 

Обычно слово выводят из н.-перс. čādir, čādar, čādur ≪шатер; чадра≫ [136; 35, с. 2; 

133, с. 292] и др., по сравнению с которым, видимо, более авторитетно ср.-перс, čādur 

≪покрывало; чадра≫ [57, с. 21]. Эта этимология, однако, связана с некоторыми 

трудностями (наличие перс, -d- при тюрк, -t- и не вполне определенное происхождение 

самой персидской формы, несмотря на внушительное представительство индоиранских 

данных: скр. chad- ≪давать тень; покрывать≫, chattra- ≪зонт≫ — перс, čādir, čādar 

≪чадра; шатер≫, čаtr ≪зонт≫ [133, с. 292]). Поэтому Ю. Немет [137] решительно ее 

оспаривает и, вслед за А. Вамбери [138], выдвигает тезис о производности тюрк. čatïr от 

čat- ≪складывать, прикладывать≫. Г. Дёрфер [30, с. 21] справедливо указывает на то, 

что čаtïr не может быть производным от čat- (ввиду различия гласных по количеству), и 

склоняется к тому, чтобы все же признать тюркское слово заимствованием из 

иранского, но через некий неизвестный язык-посредник [Шервашидзе 2015, 73]. 

В старобългарския език, средноперсийската по произход лекс. чертогъ/чрътогъ 

има такива значения като „стая, спалня; почивалня; дворец; храм” [СлДСЯз, 

920,927]. По звуков строеж тя е собствено старобългарска фонотактическа 

интерпретация на срперс. čahārtāq, което обаче носи и съдържа само значението 

„храм”. По структура срперс. čahārtāq е съставено от čahārtāq „четири” и tāq „свод, 

арка”, т.е. „четири свода; четирисводест”, което се дължи на това, че сасанидските 

храмове на огъня по принцип са кубове с четири сводести врати, а основите им са 

два вписани един в друг квадрата или близки до квадрат два четириъгълника, 

каквито са открити в Плиска, Велики Преслав и Мадара [вж. и срв. Brentjes 2016, 1-

6; History of Civilizations 2013, 397; Huff 2016, 1-7]: 

Very little is known about the architecture of the fire temples since the only ones to have been 

properly excavated are the large Takht-i Sulaiman complex, the temple of Kuh-i Khwaja and the 

little temple of Tureng-tepe.7 The monument at Bishapur, identified as a fire temple by 

Ghirshman,8 is probably not one since it is an underground construction. The most common 

type is the domed chahār-tāq, of which some 50 are known (many discovered by Vanden Berghe), 

consisting of 4 quadrangular pillars connected by 4 arches supporting a cupola. They are small 

monuments with sides less than 10 m long, a few of them surrounded by a narrow corridor and 

some with subsidiary buildings (called aiwāns) added. This type of monument has often been 

equated with the Sasanian fire temple but it is impossible to say whether the chah¯ar-t¯aq was a 

location for public ceremonies, a temple reserved for the priesthood or the place where the fire was 

kept. In addition, it may date back to the Parthian period and is certainly attested at the 

beginning of the Islamic era.9 Some of these monuments are hard to distinguish from signal fires 

that were located at the tops of hills or mountains to guide travellers while also serving as places 

of worship. The existence of open temples, however, is highly improbable [History of 

Civilizations 2013, 397]. 
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Според проф. Борис Симеонов [1981а] титл. маготин може да се изведе и 

свърже от една страна със сттюрк. maγ „слава, хвала”, което в старотюркски 

документи от ХI в. има формата maghu, maghut „loben, preisen”, като суф. -ин е 

собствено прабългарски, а от друга страна тя може да се свърже и изведе от 

подобната в якутския език дума моготой „бурундук (вид белки)”, но така също и 

от сттюрк. maghа „змея”, както и от общата за няколко тюркски езика дума maγat 

„добрый, честный, справедливый; смелый, храбрый”, без при това да се изключва 

и предположението за славянски произход, в рамките на което тази титла може 

да бъде паралелна форма на струс. могуты „воеводы; могучие, великие” [56-57]. 

 
 Колобър от Шуменско 

Прабългарският колобър играе водещо-основна роля при почитането на 

върховния прабългарски бог Тангра и изпълняването на съответните ритуали в 

негова чест; той е член на консултативния съвет на хана и един от най-

приближените му, благодарение на когото може да бъде спечелена дори и битка 

на бойното поле (В. Бешевлиев). Наред с него в Първото Българско Царство има 

още и неголям брой зороастрийски жреци или магове, стб. магъ, ролята и 

значението на които в сасанидо-персийското общество между впрочем са 

изключително големи и съществено-значими (История Ирана). Първично-

основната форма на титлата на тези жреци до времето на Светото Кръщение на 

българите е *μαγοτ. Тя в никакъв случай не е славянска по произход (Ив. Добрев), а 

е по-късно развитие чрез изпадане и съкращаване на средната част на срперс. 

magupat „верховный жрец”, от което пък е перс. mōbad/mobed „a Zoroastrian priest, 

orig. head priest” ('Magu-paiti', master of Magi) или малко по-подробно, ранно 

срперс. mōvpat, късно срперс. movbad „зороастрийский священник“ < иран. *magu-

pati от *magu-, срв. стперс. magu- „жрец, маг“, арм. movpet, клперс. mōbad 

„зороастрийский священник“ [Добрев 2005, 211-213; Основы иранского 

языкознания 1981, 36; Glossary, 10; Justi, 184]: 

Вторият висш сановник, който е бил придаден към капхан Исбул, имал званието 

кана боил колобър. Втората дума на тази сложна титла показва, че лицето е 

принадлежало към съсловието на боилите, а третата — неговото служебно положение, 

срв. боил капхан. От определителния гръцки член се вижда, че се касае за едно точно 

определено лице или служба, ако и да не е дадено личното име. Славистът Б. фон Арним 

посочи на времето, че колобър е станало в старобългарски на кълубр и че се среща в 

неизвестен старобългарски ръкопис в изречението: „Когато той излиза, придружава го 
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голяма свита, а не само вървящите пред него кълубри”. А В. Томашек сближи колобър с 

османотурското колагуз и с колабур, колобур в северните тюркски диалекти със 

значение „пътеводител”, „водач”. Сродно с колобър е аварското бооколобрас, което се 

среща у византийския историк Теофилакт Симоката и което той превежда с маг или 

жрец. Руският пътешественик Г. Н. Потанин съобщава, че с хулабыр, диалектна 

форма на колобър, в Източна Азия наричали лица, които живеели при храмовете и се 

занимавали да поставят три кола, облечени с горни дрехи, за отблъсване на градушките. 

Докато участието на капхана и на ичиргу боила в похода като висши военачалници е 

ясно, то това на колобъра е неясно. От никой известен досега прабългарски надпис не 

личи той да е бил военно лице или да е командувал някаква войскова част. Обаче ако се 

вземе предвид, че у аварите т. нар. бооколобър е бил жрец или магьосник, а у някои 

азиатски народи той се занимавал с магическа дейност, трябва да се приеме, че и 

службата на колобъра е била подобна или същата. В такъв случай участието му в 

похода трябва да се свърже с 35-ия отговор на папа Николай I [47] до допитванията на 

българите: „Вие разправяте, че сте били свикнали, когато отивате в сражение, да 

съблюдавате дни и часове и да извършвате заклинания, игри, пеения и някакви 

гадания...” 

Според китайски извори хуните от предхристиянската епоха „предприемали 

нападения или водили сражения при пълнолуние или нарастваща луна, а при 

намаляваща войниците се оттегляли”. Същото съобщават и за тюрките: „Те изчакват 

малко преди пълнолунието, за да предприемат грабителските си походи”. Готският 

историк Йорданес в „Гетика” разказва, че в навечерието на Каталаунското сражение 

Атила заповядал на предсказателите да изследват бъдещето. Те наблюдавали според 

техния обичай вътрешностите на закланите животни и резките по изчистените 

кокали и предсказали нещастния за хуните край на сражението. Тюрките хитан 

тръгвали на поход само ако резките и пукнатините по кокалите лопатки на овцете 

показвали добър изход. 

Византийските хронисти разказват за няколко загубени за ромеите сражения с 

тюркски народи поради магиите им. В 519 г. българите, които живеели в Панония (дн. 

Унгария), нанесли тежко поражение на византийските войски, понеже, както съобщава 

византийският историк Йоан Зонара, си послужили със заклинания и магии. Друг 

византийски извор Йоан Антиохийски предава, че хуните, които бунтовникът 

Виталиан водел със себе си и между които се намирали и българи, предизвикали в 

сражението при Калиакра с правителствените войски чрез магии толкова голям мрак 

(навярно слънчевото затъмнение през 514 г.), че очите им се покрили с тъмнина и те 

изпопадали в пропаст със стръмни брегове и там загинали. В речника на Суидас се 

намира подобно съобщение за аварите: „Поради проливния дъжд предизвикан от 

хитрините на аварите и съществуващата мъгла съгледвачите не били в състояние да 

разпознаят настъпващите неприятели.” Най-сетне в същия речник е запазен откъслек 

от историята на византийския историк Менандър, който разказва: „Аварите 

възнамеряваха да нададат неприятен и див рев при започването на сражението и 

http://www.promacedonia.org/vb/vb_7.html#47.#47.
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бойният вик, примесен с думкане на малки тъпани, така да усилят, че ромеите да 

изпаднат в страх и ужас.” 

Сложните магически обреди, от които зависел щастливият изход на сражението, са 

били извършвани очевидно от нарочно подготвени и умеещи лица. Те са ръководели 

военните действия според поличбите и чрез магически деяния. Следователно колобрите 

у българите са били магьосници, или т. нар. у тюркските народи шамани, на които са 

приписвани свръхестествени сили и качества. Затова тяхното участие във военните 

действия е било наложително, за да завършат успешно. 

След това отклонение нека се върнем отново при титлата кана боил колобър. 

Значението на последните две части е, както видяхме, ясно. Не е ясно обаче значението 

на кана. Причината за това е самата форма с окончание -а. Тук бихме очаквали форма 

кан без всякакво окончание. Може би чрез тази форма боилът колобър се е означавал 

като „кански”, т.е. придворен и е равно може би на ичиргу колобър в един 

възпоменателен надпис (за него по-нататък). По-малко вероятно изглежда значението 

„главен боил колобър” [Бешевлиев 2009, 48-50, вж. и срв. Tekin 2016, 48-49]. 

Шапуру II наследовал его брат Арташир II , а затем последовательно два сына 

Шапура — Шапур III и Вахрам IV . В течение двадцати лет шахи часто сменяли друг 

друга — или смещаемые знатью и жречеством, или погибая насильственной смертью. 

Особенно большая роль принадлежала в решении этого и других государственных 

вопросов мобедан мобеду, т. е. верховному жрецу. Положение, которое занимал 

последний, и его власть соперничали с властью шаха, поэтому наиболее сильные и 

энергичные цари старались ослабить положение жречества и власть мобедов. но только 

шаху Ездгерду I удалось несколько ограничить претензии знати и жречества. 

Источники сообщают о кровавых распрях и дворцовых переворотах, которые нарушали 

нормальное течение жизни сасанидского Ирана. 

Жречество (асраван) включало ряд различных рангов, из которых наивысший 

занимали мобеды, затем следовали жрецы-судьи (дадхвар) и другие. Наиболее 

многочисленны были маги, занимавшие самое низ кое место среди жрецов. 

Жречеству в сасанидском государстве принадлежала выдающаяся роль. 

Многочисленные жрецы делились на целый ряд рангов и возглавлялись верховным жрецом 

— мобедан мобедом. До времени шаха Хосрова он занимал первое место после царя. 

Жрецы были необходимы для отправления культа и сложного ритуала очищения, они 

имели множество различных градаций. Были среди них и бродячие нищие — «маги», как 

называют этих жрецов низших ступеней греческие и сирийские источники. Жречество 

было связано с судопроизводством. В качестве астрологов они составляли гороскопы и 

предсказывали будущее, смотря в пламя священного огня. 

Политика времени Вахрама V Гура (правил в 421-438 гг.) была враждебна 

христианским кругам. Михр-Нарсэ изображается источниками, как горячий 

сторонник зороастризма, строитель храмов и открытый противник христиан, 

которые были подвергнуты гонениям. Теснимые, они пытались бежать в Византию, но 

по приказу мобедан мобеда Михр-Шапура им препятствовали в передвижении арабские 
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племена. Многие бежавшие были убиты этими арабами. Обострившееся положение 

побудило несторианских епископов в Иране созвать собор, на котором они отделились 

от греческого православия и всякой связи с византийской церковью. Таким образом, 

политика сближения с Византией была аннулирована. Война между Ираном и 

Византией принесла победу последней, и иранские христиане получили вновь некоторую 

свободу вероисповедания. 

Маздакитское движение было непосредственной причиной, вызвавшей ряд изменений 

в жизни государства, одним из них было введение новой системы обложения. Движение в 

значительной мере подорвало положение жречества, «магов». До VI в. верховный жрец 

мобедан мобед занимал первое место в табели, о рангах. После реформ его звание следует 

после целого ряда светских званий [История Ирана 2016, 46-66]. 

 
В друга една посока същото срперс. pati/pet е втора съставка пак на срперс. magupat 

“верховный жрец” и от което е и перс. mōbad, а чрез изпадане и съкращаване на средната 

част, твърде възможно, така също и неясно откъде извадената дворцова титла от 

времето на цар Симеон (893-927) magotin, завършекът на която обаче безспорно е 

славянската по произход деятелна наставка -in, както и все пак силно нуждаещата се 

от посочване на източник титла от времето на хан Кубрат (605-665) moguti, за която 

пък е повече от съмнително да има точно това -i в края си (P. Dobrev), защото и тази 

наставка очевидно е славянското по произход мн.ч. -i. 

Впрочем оказва се, че току-що цитираното лице и този път само декларира, но не 

прави никакво откритие, защото, както се установява след по-детайлното навлизане в 

проблема, титл. маготин, не само че е много добре и отдавна известна в българската 

лингвистика и историография, но е и предмет на доста подробно проучване от страна 

на проф. Б. Симеонов [1981], според когото тя се споменава само веднъж в гръцки текст 

относно сватбата на цар Петър през 927 год. и маготинът се нарежда на едно от 

първите места сред висшите длъжностни лица в състава на пристигналата специално 

за случая в Цариград българска делегация. 

Проф. Ив. Венедиков сравнява титлата със запазеното в Слово о полку Игореве, 

“название-титла могут/могуты”, в езика на което Слово, по наши наблюдения са 

налице немалко субстратни болгарски имена и думи от езика на достигналите и 

уседнали върху сегашните южноукраински земи, не черни, а северни болгари от VІІ-ХІІ 

в., като Боян, буй-тур, чолка и др., но не обяснява нито руската, нито прабългарската 
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форма, докато в “руските издания могуты се обясняват чрез думата “воеводы” и то по-

скоро има славянски произход”, разкрит в по-долу цитирания руски етимологичен 

речник на М. Фасмер.  

Друга една, не по-малко вероятна, според нас, възможност за обяснение на струс. 

могут/могуты обаче и между впрочем, предлагат и тюркобългарските езици, където 

наред с малко по-горе анализираното двусъставно, монголско по произход нарси албагут 

“знать”, може да се предположи наличието и само на втората съставка *багут, пак 

монголско множествено число от българското по произход *баг, от която монголска по 

произход лексема, вече на болгарска почва, чрез атипично-епизодичната болгарска 

етимологична фонетична b > т, се стига до болг. *магут, заето от своя страна по 

вътрешно-интегративен път, в източнославянския руски език, където под влияние и на 

староруския закон за лабиализацията на краткото неударено слав. ă, се превръща и 

приема засвидетелствувания в Словото, облик могут. 

От българските езиковеди, след акад. Ст. Младенов, само проф. М. Москов и проф. Б. 

Симеонов се отдават и дават най-много на Прабългаристиката, но никой от тях не е 

изтоковед по образование, което на места се отразява и върху крайния резултат от 

техните изследвания. Въпреки това, такива, каквито имах рядката възможност и 

щастие лично да ги познавам отблизо, безкрайно всеотдайни, честни и почтени в 

Науката, те винаги много добре знаеха най-напред кое са дали на Лингвистичната 

Наука изследователите преди тях и го вземаха предвид, представяха или анализираха по 

съответния, с години възприет и утвърден начин, а едва след това предлагаха и 

собственото решение на проблема, при което се чувствуваха още и морално задължени 

да посочат и степента на неговата надеждност или сигурност. 

Специално в случая с титл. маготин, проф. Б. Симеонов вижда четири основни 

възможности за нейното обяснение, трите от които са на основата на тюркските и 

една - на основата на славянските езици. При първата възможност той допуска, че тя 

“може да се изведе и свърже” със сттюрк. maγ “слава; хвала”, гл. maγu, maγut “хвалить, 

восхвалять”, докато суф. -ин, налице и в бага-ин, е “типичен за прабългарския език” и 

така полученото резултативно значение е от вида на “прославленный, славный, 

приобретший славу” или “тот, кто прославит; маг; певец”. При втората възможност 

титл. маготин “може да се изведе от подобната дума в якутския език моготой със 

значение “бурундук”, т.е. “вид белка” или от старотюркската дума maγа “змея”; при 

третата - от срещащото се в няколко тюркски езика при maγаt, maγаt-ta “добрый; 

честный, справедливый; смелый, храбрый” и при четвъртата – “не бива да се изключва и 

предположението за славянския произход и значение на титлата маготин, доколкото 

тя може да бъде паралелна форма на руското могуты със значение “воеводы; могучие, 

великие” и доколкото тази дума все пак има по-сигурен славянски произход”, видно и от 

тук цитирано изследване на проф. Ив. Венедиков, към което допълнително пояснява, че 

“краткото славянско О в гръцкия език обикновено се предава чрез А, а гласните О и У се 

смесват почти във всички езици и особено при предаването имената и думите на чужд 

език” [56-57]. 
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Както проличава достатъчно ясно, проф. Б. Симеонов, независимо че отдава 

предпочитание на славянския, не е напълно сигурен и категоричен относно произхода на 

титл. маготин, именно поради което ние засега се въздържаме от конкретен 

лингвистико-тюркологически анализ на така предложените от негова страна три 

виждания за произхода на Титлата, но нека накратко вземем отношение по “нейния 

славянски произход”, като забележим, че в староруското Слово о полку Игоревым [1983] 

от края на ХІІ в. наистина е употребена титл. могýт, но видно от контекста, в мн.ч., 

твор. п., равен на им.п. - съ могýты, и със съответствия съвр. укр. з воеводами и рус. съ 

могýтами [40-41,177], така че и тогавашното произношение би трябвало да бъде със зв. 

а - [магýт]. т.е. почти същото, каквото е старобългарското произношение [магот]. 

 
Според М. Фасмер има струс. могуть “знатный”, което се среща често, освен това и 

стб. ìîã©òü “dominus”, които са стари причастия за сег.вр., действителен залог на 

прслав. *mog©, *mоgti, реликт от неудвоения перфект на атематичен глагол, като 

славянската праформа трябва да има вида *mog©t-, и производни от това причастие са 

още рус. обл. могýтный “сильный, мощный, здоровый” (Арх), словен. mogôtec “власть 

имущий”, чеш. mohutný “могучий, мощный” [Фасм-2, 635-636; по технически причини, 

голямата носовка замества “о със седий”]. 

В българския език е засвидетелствувано само при П. Р. Славейков при могътен (с 

ударение на втората сричка) “могъщ”, вероятно побългарено от рус. могýтный или укр. 

могýтний “могъщ, мощен” със съответствия с подобно словообразуване в словенския, 

чешкия и словашкия език, които обаче са от основа на праславянско деят.прич., сег.вр. 

*mаgąt-, от праславянския гл. *mаg-ti, *mаgą, смятано за остатък от перфект на 

атематичен глагол и запазено в стб. ìîã©òü “велможа”, струс. мог№ть “знатен”, рус. 

могут “юнак; великан” (в приказките и преданията) [БЕР-4, 194-196,198-199]. 

Вече никак не е трудно да се видят и анализират вътрешните противоречия и 

несъвпадения в славянската етимология на титл. маготин, отнасящи се например до 

вида и формата на постулираното тук причастие [вж. Иванова-Мирчева, Харалампиев 
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1999, 157-161]; оставането извън нейния обхват на гръкографичната форма със зв. а - 

маготин, във връзка с което подлежи на потвърждение върху допълнителен и по-

обемист материал предложеното по-горе мнение, че в такива случаи обикновено 

българският зв. о се субституира чрез зв. а; точният звуков строеж и вид на 

праславянския глагол основа на причастието и други от този род [Добрев 2015, 261-

263]. 

С напредването на славянизацията на прабългарите обаче и в условията на 

създалото се поради това неравновесно славянодоминантно двуезичие, титл. 

*μαγοτ се парадигматизира в групата на съществителните имена наименования на 

професия за мъже. По силата на това тя приема суф. -ин и получава формата 

*маготин, гръц. μαγοτϊνος. 

Длъжностно-ранговата титл. *μαγοτ се заема в прабългарския език по 

вътрешно-интегративен път в резултат от инкорпорирането и интегрирането в 

българското племе на хионитите, бъдещите оногури, на сравнително малоброен 

сасанидо-персийски род огнепоклонници, изповядващи Зороастризма, още през 

епохата, когато българите са в Средна Азия. Тя е в употреба до времето на 

Кръщението, след което обаче, поради премахването на самата институция, е 

изпразнена откъм съдържание, но продължава да се знае и използва вече в 

славянобългарския език като дума наименование на една неотдавна отречена и 

отминала реалия. Многократно-постоянното наименоване чрез нея на отделно-

конкретно лице я превръща в прозв Маготина, независимо дали това лице в 

миналото е било маготин или е негов син, внук, или пък притежава черти, които 

само напомнят за него. В качеството си на един от най-първите и авторитетни 

представители и на Сената, и на хана, през 927 г. Маготина е член на българското 

пратеничество в Цариград във връзка с женитбата на Петър за византийската 

принцеса Мария-Ирина [Рънсиман 2015, 240]: 

След като пристигнали и уговорили онова, що било необходимо, те се върнали по 

суша заедно с българина Стефан. След тях пристигнали и Георги Сурсувул, Симеон 

калутеркан и усампсис, Симеон, шурей на българския владетел, а заедно с тях неговият 

сродник Стефан, а също така Маготин, Крон и Миник били изпратени при император 

Роман. Когато видели дъщерята на император Христофор, Мария и я харесали много, 

те сключили първом споразумение за мир и тогава писали на Петър бързо да пристигне 

[Продължителят, 136]. 

При очевидно-безспорното наличие през Първото Българско Царство на 

зороастрийски жреци, които поне минимално-частично изпълняват съответните 

зороастрийски ритуали, то наред с титл. маготин, в прабългарския език 

съществува още една длъжностно-рангова титла наименование на същата 

социално-духовна категория служители, която обаче с течение на времето 

придобива не толкова доста по-различно и ново, специфично прабългарско 

номинативно-семантично съдържание и функция, колкото много по-различна и 

отдалечена от първоначалния си прототип звукова форма. Най-вероятно, титл. 
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маготин е специфично-собственото прабългарско наименование, което идва в 

Дунавска България с езика на българите на Аспарух, докато титл. колобър пък идва 

от Панония в Плиска с езика на хан-Крумовите прабългари. 

При някои изследователи тази двойствено-инконгруентна и дори донякъде 

екстравагантно-чудновата лингвогенетична ситуация се експлицира и обяснява в 

рамките на следната не дотам отчетливо-ясна парадигма: Аварският език спада 

към западнотюркските езици, а при хазарите, дунавските и волжските българи, 

както и при аварите, макар и в много малка степен, се наблюдава смесване на 

източнотюркският и западнотюркският език с различна по обем доминанта на 

двата езика при всеки един от конкретните случаи. В аварския език, 

наименованието или титлата на даден магьосник (вълшебник(?)) е bö-kolabur, гръц. 

bookolabras. Това наименование или титла обаче не е собствено аварска по 

произход, а най-вероятно е името или санът на западен тюрк, който се е смесил с 

аварите. В булгаро-тюркският език обаче формата на тази западнотюркска дума е 

kalabur/kolabur, докато нейното съответствие в източнотюркския език е kılavuz 

(Uygur. kulaguz, Kışgad kulabuz, çağatay. kolavuz/kolauz), а bö(<boğ, buğ) пък означава 

"baş, en büyük": 

 
5. Avarcada Batı Türkçesi yadigarları: Ңazarlarla Tuna ve Volga Bulgarlarında da olduğu 

gibi, küçük ölçüde de olsa, Avar Türklerinde Doğu ve Batı Türkçelerinin karışmış olduğunu 

görüyoruz, şu farkla ki hâkim unsur Ңazarlarla Avarlarda Doğuya, Tuna ve Volga 

Bulgarlarında da Batıya bağlı bulunmaktadır. Avarcada bir sihirbaz adı veya unvanı olarak 

geçen bö-kolabur (Yunan harfleriyle bookolabras), öz Avarca değildir. İçlerine karışmış olan bir 

Batı Türkün adı veya sanı olsa gerek. Bulgar Türkçesinde de kalabur/kolabur şeklinde geçen Batı 

Türkçe bu kelimenin Doğu Türkçesindeki karşılığı kılavuz (Uygur. kulaguz, Kışgad kulabuz, 

çağatay. kolavuz/kolauz)dur; bö(<boğ, buğ)da "baş, en büyük" manasınadır. Bk. L. Rasonyi: Bö-
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kolabur ("Halil Ethem Hatıra Kitabı"nda, Ankara 1947, s. 243-248). Buna karşılık, Bulgar 

Türkçesinde turun (= tarhandan sonra gelen askeri bir rütbe adı) şeklinde geçen kelimenin 

Avarcadaki karşılığı, Doğu Türkçesinde de olduğu gibi, tudun'dur (krş. Uygur. tudun-tutun, ve 

Çin. tu-t'ung= vali). Bk. A. Samoyloviç: Turun-tudun: yeşço primer turko-bulgarskago 

rotatsizma ("Sbornik Muzeya Antropologii i Etnografii pri Rossiyskoy Akademii Nauk"ta, cilt 

V,1918); Gombocz. Z.: A pannôniai avarok nyelverol ("Magyar Nyelv"de, 1916); A. Dilaçar: 

Avar Dili ("Türk Ansiklopodisi"nde, cilt IV, 1950) [Dilâçar 2016, 87]. 

  
Според проф. Б. Симеонов [1981] колобрите са точно определени лица от 

категорията на боилите, които изпълняват функцията на жреци. В. Томашек 

твърди, че прабългарската титл. κολοβρος има за съответствие тур. kolaguz 

„указатель пути, путеводитель, гид, вождь“. Обаче по-добре тази титла да се 

изведе от алт. коло/холо „далекий“ и по-точно от такива негови производни като 

холо бодохо „дальновидный“, холо харадаг „ясновидец“, холо харасагай хун 

„дальновидный человек, ясновидец“ и т.н. Втората съставна част на титл. κολοβρος 

най-напред може да бъде резултат от редуването guz > bur. Освен това, в 

алтайските и хуно-монголските езици, към които безспорно спада и 

прабългарският, се среща лекс. бърхъ, бърх, бър „опытный, искусный, умный, 

отличный, самый лучший“ и това значение частично се подсказва и от 

византийските автори. В якутския език е съхранена много подходящата по 

значение лекс. берик/бърик/бъри, бър „жертва“, „приносить в жертву“, „олен, 

приносимый в жертву“. Следователно, трябва да се мисли, че колобэр може да има 

такива значения като „жрец“, „ясновидец, который приносит жертву, ясновидец 

посредством жертвоприношения, приносящий в жертву“. Именно това значение 

изглежда най-вероятно, понеже частично съвпада с описанието на 

жертвоприношението от хан Крум пред стените на Цариград. В същите източно-

алтайски езици, например в якутския, има обаче и трета дума, която може да бъде 

втора част на колобэр, κολοβρος, лекс. бър/бэр „лук, оружие, стрела“, на основата на 

което да е развито и значението „ясновидец, дальновидец оружия“. С титл. 

колобэр/κολοβρος по време на Първата българска държава се удостояват лица из 

средата на родовете на хановете, боилите или багаините, които притежават 

способността или известна предварителна подготовка за ясновидство и 

изпълняват функциите на жрец, а освен това, правят съответните 
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жертвоприношения и гадания преди началото на всяко сражение. В тази връзка 

колобэр заема важно място във военната йерархия на Първата българска държава 

след кавхана и ичиргу боила и безспорно е един от шестте велики боили 

съветници на ювиги хана [44-45]. 

 
              Колобър от Крагуй 

+Κανα ςυβιγι Ομουρταγ 
Ο κολοβρος ο ιζουργου κολοβρος 
Θρεπτος ανθροπος μου ιτον 
Απεθανεν εσο. 
 

Кана сюбиги Омуртаг: 

Колобърът ичиргу колобърът 

беше мой сътрапезник и умря вътре. 

Κανα ςυβιγι Μαλαμηρ 
Τζεπα βογοτορ βοηλα κολοβρος 
Ητον κε του αρχοντος θρεπτος 
Ανθροπος ητον κε ασθενησας 
απεθανεν κε επενεναλην αυτο 
ης μνημοσυνον αυτο. 

Кана сюбиги Маламир: 

Чепа боготор боила беше кулубър и на 

Архонта сътрапезник и като се разболя, 

умря и се постави това за негов спомен. 

В гръкоезичните прабългарски надписи, прабългарската длъжностно-рангова 

титл. колобър е засвидетелствана под формата κολοβρος, докато в сравнително по-

ранни исторически извори тя има облика *боколабр, с ясното указание, че нейното 

значение е „маг, что то же самое, что священнослужитель“. Особено внимание 

също така заслужава и това, че племето на този българин с прозвището Боколабър 

са „гунны, жившие на востоке, по соседству с персами, которых большинство 

более привыкло называть тюрками“: 

1. С наступлением осени варвары, не считаясь с военным союзом, вновь стали 

нарушать перемирие. 2. Я не уклонюсь от своего повествования, рассказав о причине 

этого. Был некий скиф, носивший прозвище Боколабра (если кто хочет совершенно ясно 

понять это прозвище, то я сейчас истолкую это имя, переведя его на греческий язык. 3. 

Переделав скифское слово на эллинский язык, мы получим толкование: маг, что то же 

самое, что священнослужитель). Этот человек совершил тогда безрассудный поступок, 

который быстро должен был подвергнуть его опасности. 4. Он вступил в связь с одной 

из жен кагана и, попавшись на приманку кратковременного удовольствия, подверг себя 

великой угрозе гибели. И вот, боясь, как бы не было открыто его преступление и как бы 

ввиду явных улик ему не подвергнуться страшным мучениям, он подговорил семерых из 

гепидов, подданных [аваров][24], и с ними устроил побег к своему родному племени. 5. Это 

были гунны, жившие на востоке, по соседству с персами, которых большинство более 

http://www.alanica.ru/library/Sim/text.htm#n31#n31
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привыкло называть тюрками. 6. И вот, когда он переправлялся через Истр, направляясь 

к городу ливидинов[25], он был захвачен ромейскими начальниками, поставленными для 

охраны Истра. Он открыл им свое происхождение, назвал место, где он прежде жил, и 

рассказал о том удовольствии, которое гнало его оттуда. 7. Когда своим рассказом о 

несчастье он внушил доверие, предводитель ромеев направил его к императору. 

Полагают, что из-за этого мир с ромеями был поколеблен и открыто начались военные 

действия, а тут еще в императорскую столицу явился Таргитий в качество посла, с 

тем чтобы получить от ромеев ежегодную денежную дань, которая в силу договора 

каждый год собиралась здесь для кагана. 8. Это вызвало справедливый гнев императора, 

понимавшего, что авары подвергают его очевидному глумлению: с одной стороны, у него 

требовали ежегодной дани и всякого рода даров и доходов как бы за сохранение мира, а с 

другой - не обращали на это внимания, опустошали Европу и делали города ее 

безлюдными. 9. Поэтому Таргитий был сослан на остров Халкитиду на шесть месяцев 

под строгий надзор - столь продолжительное время продолжал пылать гнев императора, 

который грозил, что издаст приказ о казни посла. 10. Приспешники кагана подвергли 

опустошению все соседние области скифов и мисийцев, захватили много соседних 

городов, в том числе Ратерию, Бононию, Акис, Доростол, Залдапы, Паннасы, 

Маркианополь и Тропей[26]. 11. Взятие их доставило ему много затруднений: пришлось 

положить много труда, пока эти укрепления перешли в его руки. Правда, ему сильно 

помогло огромное воодушевление всего наступавшего войска, появляющееся обычно при 

неудачах противника. Тогда император назначил Коментиола стратигом и поставил 

его главнокомандующим во время этого похода [Симокатта, 8-9]. 

Всичко това изисква и налага най-напред да се отдаде предпочитание на 

аварския по произход фонетичен вариант *боколабр и след това вече да се допусне 

и приеме, че прабългарската служебно-рангова титл. колобър има за генетична 

основа и практически е фонотактична и лексикосемантична интерпретация, 

трансференция, субституция и адаптация в южнодунавския прабългарски език на 

изтир. *bagolago-far „честитото светилище на огъня“, вж. бактр. Βαγολαγγο 

„святилище“ < *baga-dāna-ka-, а така също и „Old Persian farnah- is a dialect form of 

Avestan (xvarənah-, Pahlavi xwarrah (a “learned” word) meaning “fortune, glory,” a 

common noun and the name also of a yazata“ [Boyce 2016b, 1]; „The sacred fire called 

farn-baγ “the distributor (god) of farn” (farn was equated with Aramaic GDHǰ “fortune”) 

was located at Kārīān in Fārs. The Pāzand read the name as farō-bag and in Armenian it 

probably gave hour-bak.“ [Bailey 2016, 2]. 

Много по-голяма обаче е вероятността титл. колобър да има за генетична основа 

и да възниква от микротопонима *bagolago-Bahrām, т.е. „светилището на Bahrām“, 

където само „светилище“ е „bagolago“ (A. Bivar). В петчленната класификация на 

всички храмове на огъня, този вид светилище се нарежда на първо място, не само 

защото именно то е посветено на бога на войната Bahrām, откъдето и всяко едно 

светилище на негово име се сдобива с определението „победоносен“ какъвто 

всъщност е и самият огън (G. Gnoli), а и фактически се превръща в победоносно, 

http://www.alanica.ru/library/Sim/text.htm#n32#n32
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но и поради факта, че когато има нужда някъде да се открие и освети нов храм на 

огъня, то съгласно утвърдената вече практика той може да бъде само от този вид 

(M. Boyce), т.е. да е посветен единствено на бога на победната война Бахрам: 

The name originally derives from the Bactrian bagolango “image-temple” (< OIr. *baga-

dānaka-), a term used in the inscription of Nokonzoko (SK4) from the archeological site of Surkh 

(Sorḵ) Kotal in Afghanistan. In this text, the temple-complex excavated by the Delegation 

Archéologique Française en Afghanistan from 1951-63, is named as Kanēško oanindo bagolango, 

probably to be understood as “Kanishka-Victory-Temple.” Though since the word oanindo 

represents both the name of an astral deity of victory, depicted winged and thus named on the 

Kushan gold coinage, and as an adjective “victorious,” some scholars have taken it as an epithet 

referring to Kanishka. 

The temple excavated at this site appeared to be a fire-temple of dynastic character, dedicated 

for the rulers of the Kushan dynasty. It was founded perhaps early in the reign of Kanishka 

(according to the unfinished inscription SK2 in the year 289 of an unstated era which is most 

probably a Greco-Bactrian era of about 155 B.C., thus fixing the date of construction to about 

A.D. 124), and restored in the year 31 of a different era, probably of Kanishka I’s own 

enthronement, perhaps thus equivalent to A.D. 125 + 31 = 156 or shortly after. The complex 

contained a cella, an attached subsidiary fire-temple piled with fine ashes, statues of at least two 

Kushan emperors, one of which seems identical with a coin-portrait of Huvishka, and a stone 

orthostat in poorly preserved state which appears to show an enthroned ruler in the presence of a 

trophy (for another theory see Fussman, p. 123) [Bivar 2016, 1]. 

BAHRĀM, original meaning “smiting of resistance;” not found in Old Persian; Middle 

Persian Warahrān, frequently used in the proper names of persons of the male sex, the hypostasis 

of “victory” and one of the principal figures in the Zoroastrian pantheon. His alter ego in the 

Avesta is Dāmōiš Upamana (Yt. 10.9), which I. Gershevitch (The Avestan Hymn to Mithra, 

Cambridge, 1959, p. 169) interprets as “Likeness of Ahura’s creature,” a probable synonym of 

*ahuraδātahe upamana-. Together with Čistā, he is one of the principal companions of Miθra 

(Yt.10.70). 

Bahrām is the great warrior god of Zoroastrianism, but his figure also contains a wealth of 

archaic, pre-Zoroastrian elements which clearly point to an Indo-Iranian era (P. Thieme, “The 

"Aryan" Gods of the Mitanni Treaties,” JAOS 80, 1960, pp. 312-14). His Avestan epithets 

are: amavant- “strong, endowed with attacking might,” ahuraδāta- “created by Ahura,” 

barō.xᵛarəna- “bearing xᵛarənah-,”hvāxšta- “possessing good peace,” hvāyaona- “possessing a 

good place,” aršō.kara- “conferring virility,” maršō.kara- “rendering decrepit,” frašō.kara- 

“making wonderful.” The epithets hvāxšta- and hvāyaona- associate him with Čistā 

(É.Benveniste and L. Renou, Vṛtra et Vṛθragna. Ētude de mythologie indo-iranienne, Paris, 

1934, pp. 58ff.) while aršō.kara-, maršō.kara-, and frašō.kara- relate him to Zurwān (H. S. 

Nyberg, “Questions de cosmogonie et de cosmologie mazdéennes,” JA 219, 1931, pp. 86ff.). 

In the Avesta, Vərəθraγna has all the characteristics of an ancient warrior god, the 

personification of a force that shatters and overcomes any resistance or defense, an irresistible 

offensive force which displays its strength in attack. For this reason he is associated with 
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Vanaintī Uparatāt “Conquering Superiority” (Yt. 14.0, 64) and is venerated as yazatanąm 

zayō.tə mō “the most highly armed of the gods” (Yt. 14.1),amavastəmō “the most endowed with 

attacking might” (Yt. 14.3), xᵛarənaŋuhastəmō “the most endowed with xᵛarənah-” (Yt. 14.3). 

He is represented as being in constant battle against his enemies, men and demons (daēvas), 

wizards (yātus) and pairikās,kavis and karapans (Yt. 14.4, 62). 

 
Bahrām yašt (Yt. 14), dedicated to Vərəθraγna, belongs to the most ancient sections of the 

Younger Avesta or, at least, contains many archaic elements (A. Christensen,Études sur le 

zoroastrisme de la Perse antique, Copenhagen, 1928, pp. 7-8; M. Boyce, Zoroastrianism I, p. 63). 

Bahrām yašt is not one of the better preservedyašts, yet it gives us a vivid and exhaustive picture 

of the divinity. It first enumerates the ten incarnations, in both animal and human form, of 

Vərəθraγna. These recall, although exact correspondences are lacking, the avatāras of Viṣṇu in 

Purāṇic literature, or the ten incarnations of Indra (J. Charpentier, Kleine Beiträge zur 

indoiranischen Mythologie, Uppsala, 1911, pp. 25-68): an impetuous wind (Yt. 14.2-5); a bull 

with horns of gold (v. 7); a white horse with ears and muzzle of gold (v. 9); a camel in heat (vv. 

11-13); a boar (v. 15); a youth at the ideal age of fifteen (v. 17); a falcon or bird of prey, vārəγna- 

(vv. 19-21); a ram (v. 23); a wild goat (v. 25); and an armed warrior (v. 27). It is interesting to 

note that the Avesta also attributed some of these metamorphoses to Tištrya (Yt. 8.13, 16, 20): 

the youth of fifteen, the bull with the horns of gold and the white horse; to Xᵛarənah (Yt. 19.35): 

the bird vārəγna-, and to Vayu: the camel (Dēnkard, ed. Sanjana, IX, 23.2-3; Benveniste and 

Renou, pp. 35f.). The first metamorphosis, the impetuous wind, also links the god of victory to 
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Vāta (Vayu), another divinity endowed with warlike virtues in Iranian mythology (H. S. 

Nyberg, Die Religionen des alten Iran, Leipzig, 1938, p. 75; S. Wikander, Vayu I, Lund, 1942; 

G. Widengren, Les religions de l’Iran, Paris, 1968, pp. 33ff.). 

Evolution of Bahrām. Our knowledge of Vərəθraγna indicates that the god’s functions were 

not limited to war and physical or military victory. He has other epithets and other 

characteristics which make him a more complex figure, one connected also with virility and 

sexual potency as well as health and physical integrity. He is defined as the one who gives man 

the “spring of the testicles,” ərəzōiš xå (Yt. 14.29) and as the one who is baēšazyō.təmō, “the 

most gifted with healing” or healing powers (Yt. 14.3). In modern times, Bahrām is particularly 

worshipped as a divinity protecting those who undertake journeys (Boyce, Zoroastrianism I, p. 

62 and n. 267). In fact, the Zoroastrian reform must have had a great influence on the evolution 

of this divine figure. This can also be inferred from the roles of Warahrān and Bahrām in later 

religious writings, from the Pahlavi texts of the ninth century to those of Parsism (see below). 

The principal evolution of Vərəθraγna in Zoroastrianism is without doubt to his role as the god 

of victory over the forces of evil in an intellectual and moral sense. The evolution of 

Vərəθraγna/Warahrān/Bahrām can not be understood outside the context of a radical revolution 

in traditional ethical and religious values. This has been pointed out by G. Dumézil, among 

others, (Heur et malheur du guerrier, Paris, 19852, pp. 179ff.). 

The name. The interpretation of the god is one of the classic points for comparative analysis 

in the Indo-Iranian field and, at the same time, one of the most widely debated subjects. In the 

Avestan language we have, besides the name of the god, a neuter noun, vərəθraγna- “smiting of 

resistance,” and an adjective vərəθraγan- “victorious.” This adjective is applied to various 

divine entities, to the hero Θraētaona and to the Zoroastrian saošyants and has a corresponding 

Vedic term,vṛtrahán, a well-known epithet of Indra, one of whose many feats was the slaying of 

the dragon Vṛtra. On this basis it has been thought that there existed in Indo-Iranian times an 

Indra vṛtrahān, warrior god and slayer of a dragon, echoes of whom, purified by the Zoroastrian 

reform, were to be found in Iran in Vərəθraγna, stripped of his dragon-slaying functions, and in 

the daēva Indra, demonized in the new religion. According to J. P. de Menasce (“La promotion 

de Vahrām,” RHR 133, 1947-48, pp. 5-18), Iran is also supposed to have conserved traces, only 

preserved in the Armenian Vahagn, of a myth of Vərəθraγna dragon slayer. However, this 

characteristic of Vahagn has been seen by others as secondary or due to local elements 

(Benveniste and Renou, p. 80). According to the supporters of another theory, there were 

originally both an Indo-Iranian god, *Vṛtraghan, and a dragon-slaying hero: While Iran 

conserved the ancient divine figure, India is thought to have made an innovation, promoting 

Indra to the rank of god and attributing to him the characteristics and functions of *Vṛtraghan. 

Of the two theories, the first is, in part at least, the more probable, as long as it is recognized that 

the principal function of the divinity was not necessarily to slay a dragon, but rather to destroy 

an obstacle,vərəθra-, such as that blocking the flow of the waters, in order to fulfill a cosmogonic 

task. In fact, what remains certainly valid in the theory of Benveniste and Renou is their 

demonstration of the secondary nature of the dragon/demon Vṛtra compared to the original Indo-

Iranian source. However, it can not be denied that Indra was a god right from the beginning, and 
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not a hero. This is demonstrated by the mention of him in the famous Mitanni treaty of the 

fourteenth century b.c. (J. Duchesne-Guillemin, La religion de l’Iran ancien, Paris, 1962, pp. 

177f., and cf. Widengren, pp. 33f., 59f.). 

Besides being frequently applied to gods or men, the adjective vərəθraγan- was probably also 

an epithet of fire. The vərəθraγan ātar, the “Victorious Fire,” is in all probability the ancestor of 

the ādur ī warahrān (q.v.) of the inscriptions of Kerdēr (3rd cent. a.d.) and of the Ātaš Bahrām of 

more modern times, later interpreted, after the Sasanian era, as the “Fire of Vərəθraγna” owing 

to a natural confusion of the adjective with the name of the god of victory (Boyce, Zoroastrianism 

II, pp. 222ff.). The so-called “Fire of Bahrām” would therefore be a later creation and have no 

direct link with the ancient god: It would have become so in the minds of the faithful because of a 

natural misunderstanding, abetted in Islamic times by a progressive decay in Zoroastrian 

priestly teaching as regards the tradition of religious beliefs and practices. 

Eastern Iran. To the east of the Iranian world, Vərəθraγna, in the form ORLAGNO (A. 

Maricq, “La grande inscription de Kaniska et l’étéo-tokharien, l’ancienne langue de la 

Bactriane,” JA 246, 1958, p. 426), appears in the monetary pantheon of the Kushans, where the 

god is represented with a winged headdress, a characteristic motif in Iranian symbolism, which 

likens him to Xᵛarənah, i.e., to the FARRO of the Kushans (J. M. Rosenfield, The Dynastic Arts 

of the Kushans, Berkeley and Los Angeles, 1967, pp. 95f.). The Avestan idea of the bird vārəγna- 

(see above), the incarnation both of Vərəθraγna and of Xᵛarənah, is likely to have been behind 

this symbolism (cf. F. Grenet, “Notes sur le panthéon iranien des Kouchans,” Studia Iranica 13, 

1984, p. 256). 

Middle Persian Wahrām. In the Pahlavi texts Wahrām is especially associated with Mihr 

yazd, Rašn ī rēstag, Way ī weh, Aštād yazd, and Xwarrah ī dēn ī weh ī mazdēsnān (Ardā Wīrāz-

nāmag 5.3). During the first three days after death, until the fourth dawn of the deceased, he 

accompanies and guides the soul on its journey into the beyond (Mēnōg ī xrad, chap. 2) together 

with Srōš and Way ī weh. His association with Mihr, Rašn, and Srōš is a reflection of doctrines 

already present in the Avesta (cf. Gershevitch, Avestan Hymn, pp. 193f.). Furthermore, as has 

been noted by J. P. de Menasce (see above), Wahrām enjoyed a special “promotion” within the 

Zoroastrian pantheon, becoming the seventh of the Amahraspandān, the “victorious” (pērōzgar) 

because he had managed to drive Ahriman back into hell (cf. Dumézil, Heur et malheur, pp. 

183ff.). 

The popularity of Bahrām has always been great among the Zoroastrian communities, even 

after the Sasanian era. Bahrām has always, in fact, conserved his outstanding position, thanks 

both to the late association with vərəθraγan-ātar, theādūr ī warahrān or the Ātaš Bahrām (see 

above) and to his role as the protector of wayfarers and travelers (M. Boyce, Zoroastrians. Their 

Religious Beliefs and Practices, London, 1979, pp. 89, 218) [Gnoli 2016, 2-6]. 

The original name for a great temple fire was presumably ātar-vərəθraγan “victorious fire;” 

and already in the late Achaemenid period the custom (continued by the Sasanians) had 

developed of carrying embers from a sacred fire as a palladium before the Persian army (see 

Curtius Rufus, History of Alexander, 3.8ff.). In Middle Persian, however, the adjective 

vərəθraγan- fell together with the substantive vərəθraγan- “victory,” and the name of these fires 
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was then understood to mean “fire of Wahrām/Bahrām,” i.e., was interpreted as fire belonging to 

the immensely popular yazata of victory [Boyce 2016b, 2]. 

It was perhaps in the Parthian period that Zoroastrian priestly scholars evolved a fivefold 

theoretical classification of fires. The five categories are invoked, in ascending order of dignity, in 

Y. 17.11 (a late section of the Yasna liturgy). First is the fire called bərəzi.savah “of high 

benefit,” identified in the Pahlavi commentary as present in Ātaš Bahrāms; second, vohu fryāna 

probably “loving the good,” the fire or life-force in men; third, urvāzišta “the most joyful,” that 

which is in plants; fourth, vazišta “the swiftest(?),” which is lightning fire; and lastly spə ništa 

“the holiest,” which burns in the presence of Ohrmazd himself. This classification is evidently 

purely scholastic. The names of the last three types of fire are common Avestan adjectives, two of 

which occur as cult-epithets of fire in Yasna Haptaŋhāiti. Of these urvāzišta has presumably 

been associated with plants, urvara, because of the identity of the first syllables of the words. The 

epithets bərəzi.savah andvohu.fryāna are known only from Y. 17. The identifications of the five 

fires are the same in Zātspram, pp. 40-41, chap. 3.77-82, but in the Bundahišn, pp. 123-24; tr. 

pp. 156-59, chap. 18.2-7, bərəzi.savah is held to be the fire which burns before Ohrmazd, and 

spə  ništa that which is present in Ātaš Bahrāms, and other earthly fires. 

 
In early Sasanian inscriptions there are references to the founding of many fires, the 

nomenclature still, it seems, reflecting the period of Parthian domination. Thus mention is made 

of “victorious fires” as ādur-ī wahrām (e.g., Kirdēr, Kaʿba-ye Zardošt, line 2; Back, Die 

sassanidischen Staatsinschriften, p. 388); and of lesser temple fires simply as ādurān (ibid., line 

2, Back, op. cit., p. 389). 

During the Sasanian epoch temple fires were still maintained beyond Iran’s borders by 

groups of Zoroastrians descended from colonists of Achaemenid times. Kirdēr records the 

existence of sacred fires tended by Zoroastrian priests in regions overrun by Šāpūr I in his 

Roman campaigns, namely Syria, Cilicia, Cappadocia, Armenia, Georgia and Albania (Kaʿba-ye 

Zardošt, ll. 11-13; Back, op. cit., pp. 422-29). In the following century, when most of these 

scattered congregations were living under Christian rule, St. Basil (Collected Letters, no. 258) 

wrote of their tenacity in holding to their own beliefs and ways; but they were to suffer thereafter 

from Christian persecution, and in the fifth century king Pērēz complained that the Byzantines 
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harassed their Zoroastrian subjects and would not permit them to maintain sacred fires (see J. 

Labourt, Le Christianisme dans l’empire perse, Paris, 1904, p. 129 n. 5). 

The founding of sacred fires within Iran itself continued throughout the Sasanian period; and 

in later sources it is said that in the last great reign, that of Ḵosrow II, the king himself both built 

fire temples and appointed 12,000 priests to pray at such temples throughout his realm (Nöldeke, 

Geschichte der Perser, p. 353). It seems probable, from later evidence, that the main 

concentration of fire temples was in western Iran, and perhaps in the province of Pārs itself. It is 

there that Muslim geographers chiefly noted the existence of “fire houses;” and Abū Zayd Balḵī, 

writing in the ninth century stated that then there was still one in nearly every town and village 

in the province (Bibliotheca geographorum arabicorum I, pp. 100, 118-19; cited by H. S. Nyberg, 

Journal of the K. R. Cama Oriental Institute 39, 1958, p. 9). It is also there that archeologists in 

the present century have found the most remains of fire temples (see under ātaškada). Details of 

the observances which had evolved to link the ancient cult of the hearth fire to that of temple fires 

are first recorded in Islamic times, but must go back at least to the Sasanian period. The three 

categories of temple fires were in Islamic times called Ātaš Bahrām, Ādor-e Ādorān (or simply 

Ādorān) and Dādgāh. The doctrine behind the observances has been admirably formulated by J. 

Darmesteter (SBE IV, p. 115 n. 2): “As the earthly representative of the heavenly fire (the 

Bahrām fire) is the sacred center to which every earthly fire longs to return, in order to be united 

again, as much as possible, with its native abode. The more it has been defiled by worldly uses, 

the greater is the merit acquired by freeing it from defilement.” Despite all care, the priests held, 

a hearth fire could not wholly escape impurity; so at intervals, varying according to different 

authorities from every third day to after every baking of bread, embers from it should be carried 

to the local fire temple, there to grow cold in the presence of the sacred fire. Embers from all fires 

used in ritual observances, and also from the great Sada fire, were likewise taken into the 

presence of the temple fire. (For the literature, and details of actual observances, see Boyce, 

Stronghold, pp. 72ff., 182-83). Once a year embers from a Dādgāh fire should be taken into the 

presence of an Ādorān, and those from an Ādorān into the presence of an Ātaš Bahrām, thus 

completing the links of the chain (see Boyce, Acta Orientalia 30, 1966, pp. 63-64.) There was 

further the general ritual of rescuing embers from fires which had been actually polluted (in 

smiths’ shops and the like), purifying them by lighting nine successive fires from these embers, 

each intermediate one being allowed to go out, and then taking the ninth fire, consecrated by 

prayer, to a temple fire. This ritual is still regularly carried out as an act of merit by Zoroastrians 

in Fārs, especially in Āḏar Māh, the month dedicated to fire (see Boyce, Stronghold, pp. 175, 

186-90). Its technical name is the rite of “exalting the fire,” ātaš bozorg kardan; and it was 

probably performed even before temple fires were founded (cf. Vd. 8.73ff.). Another way in which 

the temple fires were made of central importance was that priests insisted that ash from an Ātaš 

Bahrām was needed for the major rites of purification, whereas formerly ash from a hearth fire 

(ātaxš ī kadagīg) could have been used (cf. the Pahl. commentary to Vd. 5.51 ). 

This last usage is common to the Zoroastrians of Iran and India; and the Parsis duly 

established an Ātaš Bahrām (the Sanjana Ātaš Bahrām or “Īrānšāh,” which now burns at 

Uḍwada) as soon as possible after their settlement at Sanjan in A.D. 936. This remained their 

http://www.iranicaonline.org/articles/ataskada-new-persian-house-of-fire-mid
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only temple fire for some 500 years (see F. M. Kotwal, “Some observations on the history of the 

Parsi Dar-i Mihr,” BSOAS 37, 1974, pp. 664-69); and so for most Parsis the hearth fire was 

necessarily the focus of their observances. The founding fathers of their community had come 

from Khorasan, i.e., ancient Parthian territory; and it seems possible that fewer sacred fires had 

been founded there than in Pārs, and that the need for more than one was not felt. Prosperity, 

and closer connections again with the Iranian Zoroastrians, led the Parsis to found many more 

sacred fires, of all three categories, from the seventeenth century onwards; but in spite of 

instructions from Persia they did not adopt any of the chain observances just described. Even the 

rite of “exalting the fire” is not recorded among them; but this may have been one of the ancient 

observances which seem to have been lost by the migrant community. 

Down the centuries both Šarīfābād and Kermān managed to preserve Ātaš Bahrāms, and 

there were Ādorāns or Dādgāh fires in Yazd and most Zoroastrian villages. Later, after the 

Dastūr Dastūrān had moved to Yazd, a new Ātaš Bahrām was established there also, with Parsi 

help; and in the twentieth century, with the shift of the majority of Zoroastrians to Tehran, an 

Ātaš Bahrām was installed there also, with embers carried by priests on foot across the Central 

Desert (Dašt-e Kavīr) from the Ātaš Bahrām of Yazd (although this method of creating a new 

sacred fire would have been frowned on by the orthopraxy of an earlier age, see B. N. Dhabhar, 

The Persian Rivayats of Hormazyar Framarz and others, Bombay, 1932, p. 72). By the end of the 

nineteenth century the Parsis had eight Ātaš Bahrāms (each individually consecrated), which are 

still maintained, and nearly 150 lesser fires, although with the fading away of their village 

communities in the present century some of these have been brought to burn in one temple 

(though always in separate rooms). Only in India and in Tehran is it still possible to have four 

priests serving each Ātaš Bahrām, as is ritually desirable. Almost all village fires, in both 

communities, are Dādgāh fires, often tended by the laity. It is still the general custom to 

maintain a Dādgāh fire in a small building near every funerary tower, for the benefit of the 

departed souls, but a lamp may be substituted [Boyce 2016c, 4-8]. 

Ето защо, за прабългарската титл. колобър, трябва да се допусне и приеме, че в 

едно сравнително далечно минало един от жреците в светилището на Бахрам, 

получава прозвището си на тази основа и по-нататък вече това прозвище се 

превръща в длъжностно-рангова титла, присвоявана на всички по-следващи 

жреци в същия или по-следващите храмове на огъня, които неговите приемници 

разкриват и поддържат по пътя на миграцията на прабългарите от Средна Азия 

до Балканите. Повече от изключена обаче е вероятността такива зороастрийски 

храмове на огъня да има и при аварите, именно поради което задължително 

трябва да се приеме, че Симокатта разказва за сановник от Аварския хаганат, 

който първо, е прабългарин по произход, и второ, не е колобър по занимание, а 

само има и носи прабългарското по произход прозв. Боколабр [вж. и срв. Основы 

иранского языкознания 1979, 120; Тайшан 2007, 6; Хелимский 2008, 5; AiWb, 921-

922; Justi, 361-365 Mayrhofer-11, 18-19,28]. 

В зависимост от мястото, на което изпълняват задълженията си в мирно време, 

багаините биват вътрешни или придворни - ητξηργου βαγαηνος, т.е. те охраняват 
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самия хан, семейството му и целия дворец, и външни или на крепостните стени - 

σετητ βαγαηνος, т.е. те охраняват града крепост, носейки денонощно дежурство на 

точно определени места от крепостните стени. 

 
Прабългарското прилим ητξηργου [ičеrigü] „вътрешен” има за основа праб. *ič 

„вътрешен, от вътрешността”, от което посредством суф. -käri се образува нар. 

*ičkäri „навътре, към вътрешността”, именно към което пък допълнително се 

прибавя суф. -gü, в резултат на което се получава и относителното прилим 

*ičkärigü „вътрешен, от вътрешността”. Същим σετητ пък следва да се 

транскрибира като *šetit, където суф. -it, е вече обясненото по-горе прабългарско 

множествено число. Със сега и тук постулираното значение „крепостна стена”, 

основата *šet пък трябва да се съотнесе с тур. çit „ограда, плет, стобор”, крмтат. çit 

„sınır, an, tarla sınırı, yan, uç”, ног. şet „sınır”, кирг. çеt „sınır, an; uç, yan”, сттюрк. 

çıt/çit/çеt „fence, hedge, wattle, hurdle; boundary, edge, enclosure”; čït „забор, стена” 

[вж. и срв. АТБРк, 295; ДТС, 151,201-201; Clauson, 401; Erеn, 95, срв. Симеонов 1981, 

39,43]. 

Всъщност сложносъставните титли ητξηργου βαγαηνος и σετητ βαγαηνος са 

двузначни и наред с току-що посочените им значения, те имат още и по едно 

второ, производно от първото, значение като „командир на 

вътрешните/придворните багаини” и „командир на външните/на крепостните 

стени, багаини”. Освен да командват поверените им подразделения, тези 

командири съхраняват и отговарят още и за известно количество, неизползвано в 

момента въоръжение и снаряжение, което на гръцки език се описва върху 

специална каменна плоча, поставена до входа на съответното помещение [вж. и 

срв. Бешевлиев 2009, 17-89]: 
υκ βοηλα λορηκηα κς|, 
ητζιργου βαγαηνου ιβ|, 
ζητκομηρου ιζ|, 
υκ βαγαηνου κβ|, 
βηρη βαγαηνου κβ|

+Юк боилът има 26 ризници, 

ичиргу багаинът 12, 

зиткомирът 17, юк багаинът 22, 

бири багаинът 22 

σετιτ βαγαηνου εξουσια 
λορικια ομου πγ|, κασιδια ομου ο| 

 

Сетит багаинът има в притежание 

всичко 83 ризници и всичко 70 шлема. 
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Съществено-значим резултат от персийското влияние върху прабългарите в 

ономастичен план е практиката на техните ханове и князе, просто по силата и въз 

основа на роднинските им връзки, да се дават персийски имена. Именно поради 

това и ханът на ефталитите носи персийското по произход млим Джуаншир, от 

срперс. Javānšir, съвр.  букв. „млад лъв“ [ПРСл-1, 447; ~*~-2, 124], срперс. šagr , شير وانج

„лев“ < *šarg, основа на редица средноперсийски имена като Šēr, Šērag, Šērānĵīn, 

Šērān-šāh, Šērawžan, Šērhūn, Šērmāh, Šērmard и др. [Основы иранского языкознания 

1981, 34,50; Justi, 295], при което перс. ĵävån, ранно срперс. yuvān, късно срперс. 

ĵuvān „юный, юноша“ < иран. *yuvẵn, срв. авест. yvаn-, yаvẵn- [Основы иранского 

языкознания 1982, 29,64] и от което са такива средноперсийски по произход имена 

на персийски, арменски, грузински, тюркски, включително и ефталитски, и 

монголски царе, ханове, принцове, князе и сановници като Ĵuwān, Ĵuwānbaχt, 

Ĵovanķoy, Ĵuwanmard, Ĵuwānšer, Ĵevanšir, Ĵuanšer и др. [Justi, 122-123]: 

В это время умер Езр и наследовад престол патриарший Нерсес, епископ Тайкский 
299, десять лет спустя после Езра. Видя жестокие кровопролития и грабительства, он 

вздумал убежать под тем предлогом, что не считает себя достойным такого [86] 

высокого сана. Но когда стали его упрашивать, он уступил общей просьбе, и приказал 

собирать множество трупов и предать земле. На том самом месте, где стояла 

сгоравшая церковь св. Сергия, он выстроил новую; построил также святый храм над 

Хор-вирап'ом и положил основание (другому) большому храму во имя святого Григория 

на каменистом месте: под четырьмя его колоннами (он поместил) все мощи св. 

Григория кроме головы, которую, положив в ковчег, хранил на случай исцеления 

недужных. Тут были помещены также мощи Издбузида и мученика Давида 300. Говорят, 

что мощи св. Григория принесены в Армению Григорием Мамиконским, ездившим с 

посольством в Константинополь. Ему вручила их одна знатная женщина, имевшая их 

при себе. Князь вывез это сокровище непреходящего величия на корабле неведомо от 

города. Челюсть (св. Григория) он уступил Земле Ахованской по просьбе Джуаншира и 

сестры его, бывшей женою Григория (Мамиконского). 
Бележка на преводача: 116. Земли Tченов,***, — Китай. Что Сурен, брат Григория Просветителя, 

мог достигнуть царского престола в Китае, вещь очень естественная, в особенности если вспомним, что 

отец его, Анак, был выходцем из Бактрии. Этот факт, тем вероятнее, что Зеноб Глак, ученик Григория 

Просветителя, сообщает нам о нем подробности, которые, без сомнения, переданы ему апостолом 

Армении. Кроме этого источника Зеноб указывает на какую-то Историю Ефт'алиниака на греческом 

языке и на Историю царства Тченов, которая, как он уверяет, в начале IV века существовала в Едессе. Это 

указание нам кажется в высшей степени интересным и потому мы не лишним считаем сообщить его и 

нашим читателям словами самого историка: “Когда Анак убил Хосрова, то царь при последнем своем 

издыхании приказал предать мечу весь род Анака. Бурдар, узнав об этом приказании царя, бросился к 

жене Анака — Огухи, вырвал из ее объятий Григория и отдал его жене своей Софии. Брата же его, Сурена, 

нянька у вела к парсийскому двору, где он получил воспитaниe у тетки своей, супруги царя Джуаншира-

Ефтала. Достигнув совершеннолетия, Сурен после смерти Хосровухи отправился в Землю Тченов и, 

пробыв там десять лет, наконец вступает на престол Тченов и царствует девятнадцать лет. 

Некоторые полагают, что Яков, по прозванию Мудрый или Кроткий,***, был брат Григорию; но это 

несправедливо ибо Яков был двоюродный брат святому Григорию; мать же его называлась Хосровухи. Когда 

же умерла мать его и отец его, Тиран, пал на войне от руки Регеса, царя Лепник'ов, Яков с сестрою своею, 

http://www.vostlit.info/Texts/rus11/Vardan/primtext2.phtml#299
http://www.vostlit.info/Texts/rus11/Vardan/primtext2.phtml#300
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Аскдие, поселился там. Через несколько времени племянник его по сестре пошел в землю Готов, где и 

воцарился: в последствии он был схвачен Тердатом, бывшим еще тогда у греческого царя. Это был тот 

самый Гот, который пришел войною на Диоклетиана, царя греческого, о чем повествует Агафангел. Если 

желаешь подробно знать все это, говорит Зеноб, то прочитай Историю царствования Евт'алиниака, 

написанную греческими буквами (В подлиннике стоит: ***. Последния слова мы перевели "написанную 

греческими буквами”; и это — буквальный и точный перовод слов нашего автора. В начале IV века 

армяские письмена еще не были изобретены, и Армяне писали свои книги буквами: cиpийcкими, 

греческими и парсийскими, как то говорят М. Хоренский, Корьюн и Лазарь Пapпcкий. Значит, Иcтopия 

Ефт'алиниана, на которую ссылается Зеноб Глак, была армянская книга, написанная греческими 

буквами), или же Историю царства Тченов, которую ты найдешь в городе Урхе (в Едессе) у историка 

Барда” (см. стр. 21-22) [Вардан, 35,82-83,104]. 

 
Ономастичният контекст на средноперсийската по произход прабългарска 

титл. багаин съдържа в себе си имена на български владетели и сановници от 

времето на Първото българско царство. Първото от тези имена е млим Крум, 

носено от велик български хан от началото на IХ в., кончината на когото настъпва 

като получава силен кръвоизлив през носа, устата и ушите (Продолжатель; Крум; 

О. Karatay). Именно това е неопровержимото свидетелство и доказателство, че и 

хан Крум, подобно на своя не по-малко велик предшественик хан Атила, чрез 

ръката на свои, е отровен от ромеите (Ив. Добрев). Но още по-конкретно и в 

действителност това е „войнственият български хан Крум“ (проф. В. Златарски), 

„един от най-забележителните български владетели през епохата на Ранното 

средновековие“ (А. Николов), още и хан Крум Страшни (803-814), който идва от 

Панония, където преди това разгромява аварите. Той е от друго коляно на 

прабългарския род Дуло и възкачвайки се на престола, най-вероятно след избор 

от страна на вождовете на прабългарски и славянски племена и старейшините на 

родове, продължава династията на хановете от рода Дуло (Ив. Добрев): 

5. Болгарский царь Крум, делая вид, будто стремится к согласию и дружбе, искал с 

нами мирного договора при том, однако, условии, что ежегодная дань, как и решено было 

предками, будет доставляться ему в уплату подати; к тому же он предложил, чтобы 

как болгарские, так и ромейские перебежчики были возвращены на родину. Требование о 

перебежчиках показалось синклиту неуместным, хотя царь Михаил, боясь утратить 
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мир, был совершенно согласен с болгарским предводителем. [10] Однако сенат, чье 

мнение защищал и поддерживал магистр Феоктист, взял верх, 20 и от пустых слов снова 

перешли к ратным делам. 21 И это безусловно правильно, ибо кто, если он только 

человеколюбив и сострадателен, согласится выдать свирепости ничем от диких зверей 

не отличающихся скифов 22 человека, который из-за превратностей жизни отказался от 

родины (а как говорят, ничего нет ее слаще), 23 от супруги и детей и бежал в Ромейскую 

державу, будто к неприкосновенному алтарю. Многие не могли вынести скифскую 

жестокость и дикость и бежали к нашей кротости и порядку, по этой причине и 

боялись их князья, как бы не обезлюдело и мало-помалу не перебежало к нам их племя, и 

потому неоднократно вплоть до нашего времени вели с нами долгие переговоры. Но 

напрасны, согласно пословице, были их песни: 24 они натолкнулись на твердых людей. 

6. И вот вскоре обе стороны снарядились одна против другой. Михаил велел своему 

ипостратигу Льву вместе с войском быстро вернуться с Востока и переправиться, но, 

рассчитывая на его помощь, он лишь приобрел непримиримого врага. Осыпая ромеев 

градом хвастливых речей и угроз, грозил Крум людей гибелью, земли разорением, деревьев 

вырубанием, домов сожжением; словно весенний поток устремился он на нас и 

хвастался, что всех подчинит своей власти. Но царь выступил против него и сразу 

пресек эти непомерные угрозы и только что не вынудил оставаться в собственных 

пределах, не переходить границ и не грабить нашей земли. Не раз из рядов своих вызывал 

противника Михаил, но тот, зная о своем бессилии, не осмеливался и не решался 

поднять меч на царя. И доволен был царь, что и без боя (никогда не ясен его исход!) 

удалось ему дать отпор натиску Крума и смирить дерзость его воинов. "Поскольку,- 

сказал царь,-мы не можем из наших рядов вызвать врага на битву, но он уклоняется от 

боя и остается на месте, что надо нам делать?" И пожелал царь тихо, спокойно 

вернуться в свое царство, однако Льву показалось недостойным для ромейского царя 

обращать спину врагу: так он расценил прекрасное царское решение потому, что не 

умел мыслить честно и здраво, а только дурно и коварно, а еще потому, что сам 

замыслил взять всю власть над Ромейской державой. "Двинем на врагов, царь,- сказал 

Лев,-и еще сегодня увидишь ты, как я их одолею и завоюю победу, ибо твоей молитвой и 

твоим упованием обрету мужество и пойду в бой". Взволнованный и увлеченный 

такими речами Михаил распорядился развязать сражение. Но не успела начаться 

битва, как Лев, постоянно мечтающий о царской власти, повернул назад и устремился в 

бегство. Какое-то время ни враги, ни сам Михаил не могли ничего понять, ведь еще не 

случилось ничего такого, что обычно происходит в сражениях, ни с той, ни с другой 

стороны не успел отличиться ни один воин, битва только начиналась и даже было 

неясно, сошлись ряды или нет. Вот почему и болгары и вообще все решили, что это-

хитрость и что ромеи хотят увлечь их за собой, а потом повернуть ряды и напасть на 

них. Когда же до тех и других дошло, что бегство это настоящее, а не из хитрости, 

враги напали на бегущих и победно учинили великую резню. 25 Михаил же с 

немногочисленными своими воинами пытался лишь спасти самого себя и даже не 

помышлял [11] сопротивляться врагу. Именно так изображают это сражение 
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некоторые авторы, но есть и такие, которые приписывают спасение войска и 

мужество в бою Льву, в то время как замыслили зло и покинули боевые порядки якобы 

не воины Льва, а царские отряды. 26 Как бы то ни было болгары неожиданно взяли верх, 

ромеи же, удрученные страшным и тяжким поражением, отослали прочь царя, 

тревожившегося за свою душу. И вот он направился к царским покоям, а Льва, как некий 

оплот, оставил следить за врагами, чтобы не учинили они большого разбоя. А тот, 

воспользовавшись удобным случаем, принялся подстрекать солдатский сброд и 

понуждал его поносить царя. "Не пристало,- говорил он,-начальствовать над львами 

оленю (это по басне), 27 который ныне пустился в бегство и бежит к жене под юбку, а 

нас, свое войско, оставил на растерзание врагу". Не успел он закончить перед 

сообщниками такие речи, как подхваченные толпой болтливых льстецов, стали они 

претворяться в дело. И вот немедленное провозглашение, и в один день, в какие-то 

мгновения превратился Лев из частного лица в императора. 28 

13. Узнав же, что болгарский предводитель, 53 возгордившись своей прошлой победой, 

вновь опустошает соседние земли, истребляет и разоряет поля, уводит с собой много 

людей и много скота, Лев прежде всего решил посольством напомнить ему о мире, а 

когда успеха не возымел, собственными стараниями восстановил пришедшие в 

негодность участки стен и быстро выступил с войском на помощь, а явившись в 

Месемврию, воспользовался такой хитростью. Когда стало ему известно, что 

окрестные болгары, поднявшие на него оружие, испытывают большие лишения во всем 

[15] необходимом, он ночью в сопровождении большого числа закаленных в боях и трудах 

воинов оставил то место, где стоял лагерем (при этом о своем плане поставил в 

известность только одного человека), и засел в засаду на одном из холмов, сообщив о 

знаке и времени начала сражения. Вскоре рассвело, стратиг остался без царя, и все 

кругом, ничего не зная о случившемся, решили, что он, то есть царь, бежал. Поэтому 

враги подняли голову, уже не могли оставаться в лагере, воодушевились и сочли, что наше 

войско уже у них в руках. С наступлением ночи Лев из засады напал на не подозревающих 

об опасности, расслабленных сном и ободренных мнимым бегством царя и учинил 

такую резню и сечу (по сигналу ромеи бросились на них со всех сторон), что погубил все 

войско, и, по пословице, даже огненосец не спасся. В набегах и нападениях он увел в полон 

всех взрослых, насмерть расшиб о скалы и землю их детей и быстро вернулся на родину. 

И холм с тех пор носит имя Льва, болгары же, проезжая мимо, всегда качают головой, 

показывают пальцем и не могут забыть о случившейся там беде. 54 [Продолжатель, 3-

8]. 

Существуют две гипотезы происхождения. Согласно первой, его род происходил из 

Паннонии, где он был на службе у аваров. По второй и более распространённой — Крум 

родился в Македонии. Его отец Токту был членом протоболгарского знатного рода и 

даже был правителем Болгарии между 766 и 767 г. Скорее всего, он принадлежал к ветви 

рода Дуло, которая поселилась в Македонии во главе с Кубером. Мать Крума, Лана (или 

Светлана), была славянкой. Это может дополнительно объяснить описание Крума 

византийским хронистом как светловолосого человека со светлыми глазами. 
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Воспользовавшись ослаблением Аварского каганата, который вёл на западе войну с 

франкской империей Карла Великого, хан Крум напал на авар. Война закончилась 

полным разгромом аварского государства. Его территория была разделена между 

победителями. К 805 году Болгария завладела восточной частью каганата, немногим 

ранее западную часть каганата заняли франки, новая граница между победителями 

прошла по среднему Дунаю. В 807 году началась война с Византией, которая 

продолжалась с переменным успехом до 815 года и закончилась только после смерти 

хана. 

 
В 809 году хан Крум напал на византийские войска около города Стромона. Около 

него раздавали жалование воинам, и Крум захватил большое количество золота - "сто 

тысяч литров золота". После этого он осадил византийскую крепость Сердика (совр. 

София) хитростью и под честное слово взял её, но поступил лукаво и перебил весь 

гарнизон. Чтобы отомстить за потерю города, император Никифор в том же году 

выступил против болгар, но из-за волнений в армии был вынужден отложить поход. 

Только через два года, собрав огромную армию, Никифор затеял новый поход. Он 

намеревался уничтожить Болгарское государство. 

Хан Крум осознал, что угроза полного уничтожения Болгарии вполне реальна и решил 

просить о мире. При подходе к крепости Маркелы к императору прибыли болгарские 

послы, просящие мира. Император отверг предложение о мире и пошёл дальше. Хан 

Крум, собрав 50-тысячное войско попытался остановить византийцев, но болгарская 

армия была разбита. 

Император начал с жестокостью истреблять мирное население. По словам Феофана 

Исповедника варварство византийского императора не имело границ, он приказал 

убивать даже женщин и грудных детей особо жестокими способами. 

Отступив, для обороны Плиски хан оставил 12-тысячный гарнизон. После успешной 

осады, болгарская столица была захвачена и разрушена, а гарнизон перебит. Никифор 

вошёл в город 20 июля. Он разграбил сокровища болгарского хана и щедро одарил войско и 

знать. В Плиске к нему ещё раз прибыли послы болгарского хана. Они передали ему 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/805_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/807_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/815_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/809_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F)


111 

 

 

следующие слова хана Крума: «Вот ты пришел и победил. Возьми, что тебе будет 

угодно и уходи с миром». Но возгордившийся император не хотел и слышать о мире. 

Тем временем хан Крум собирает новое войско из болгар, авар и славян. Хан Крум 

поднимает на борьбу с захватчиком все болгарское население, исторические 

свидетельства говорят, что были вооружены даже женщины. 

23 июля 811 года император Никифор вышел из Плиски. Сначала он планировал 

направиться к Сердике, но получив сведения от разведчиков, что хан Крум преграждает 

ему путь, блокировав Балканские проходы и готовит засаду, повернул армию к 

Константинополю. 

Маневрируя войском в поисках прохода через Балканы, он остановился около места, 

называемого Вырбишском проходом 25 июля 811 года. Проход болгары успели быстро 

перегородить рвом и деревянной стеной. Армии пришлось разбиться на отдельные 

отряды, так как местность не позволяла полного сосредоточения войска. Оценив 

реальное положение дел, император Никифор предвидел: ...и находившимся при нем так 

говорил о гибели своей: хотя б мы были крылатые, и тогда никто не надейся избежать 

смерти. 

26 июля 811 года болгары атаковали центр византийской армии, где был 

императорский отряд. Византийцы быстро вооружились, но вскоре волной болгар были 

сметены и решили спасаться бегством. Большая часть войска повернула к реке, где 

многие утонули, не найдя переправы. Другая часть войска попыталась прорваться через 

ров и стену, но были убиты. Погибла практически вся византийская армия, в том числе 

и сам император. О смерти Никифора есть разные версии: Каким образом убит он, 

никто из спасшихся не мог рассказать с точностью. Одни говорят, что сами 

христиане закололи его, когда он упал. 

Византийские хронисты пишут, что император Никифор погиб «еще при первом 

ударе самым жалким способом». Но болгарские историки того времени говорят о 

другом. Император был взят живым и отведен к хану Круму. Перед ханом ему 

отрезали голову и посадили её на кол. Перед этим колом хан Крум принял парад 

торжествующих войск. После этого из черепа императора Никифора хан Крум приказал 

изготовить кубок, отделанный серебром, из которого он пил на пирах со славянскими 

вождями и произносил тосты в их честь и за спасение страны. 

На следующий год болгары двинулись на Константинополь. Им удалось захватить 

несколько крепостей внешней линии обороны, защищавшей византийскую столицу на 

дальних подступах. Не рассчитывая взять город осадой или штурмом, Крум предложил 

мир на условиях ежегодной выплаты дани и возврата перебежчиков. Однако новый 

император Михаил I отклонил предложение. Ответом Крума стало взятие Месембрии 

в октябре 812 года. Крум использовал большое количество осадных машин, 

строительством которых он был обязан некоему искусному аравитянину, сбежавшему 

из Адрианополя из-за плохого отношения к нему со стороны императора Никифора: В 

половине октября месяца Круммос окружил Мезимврию с машинами и осадными 

орудиями, которые устроять научился по поводу Никифора, разорителя христиан. Во 
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время похода своего он принял одного аравитянина, принявшего крещение, весьма 

опытного в механике, и поставил его в Адрианополе, впрочем не сделавши ему по 

достоинству никакого воздаяния, ни благодеяния, но и жалованье ему уменьшил, и когда 

тот начал жаловаться, жестоко высек его. Обиженный пришел в отчаянье, убежал к 

болгарам и научил их всякому устроению военных машин. Крумма осадил город и 

поелику не было ему сопротивления, а городу помощи, по причине какого-то усыпления, 

целый месяц продолжавши осаду, наконец взял его. 

Взятие Месембрии в Византии было принято болезненно, так как кроме богатой 

добычи морского города, болгары захватили 36 сифонов для секретного оружия "греческий 

огонь": Неприятели нашли в сем городе изобилие всего необходимого для продовольствия 

жителей, и в то же время взяли Делвет, и нашли в них тридцать шесть медных 

сифонов и не малое количество морского извергаемого огня и множество золота и серебра. 

В 813 году Крум вновь подошёл к Константинополю. Основной преградой перед 

Константинополем являлась крепость Версиникея, где император Михаил I Рангаве 

сосредоточил остатки своей армии: После взятия Мезимврии царь отказал Круммосу в 

мире, и собравши войско из всех легионов, до весны приказал отправиться во Фракию; но 

ропот был всеобщий; особенно роптали каппадокиане и армяне. Царь сам с легионами 

выступил в мае месяце и Прокопия сопровождала его до Водопровода близ Ираклии. 

 

 
Однако византийские солдаты недовольствовали, грабили местное население, к 

тому же положение ухудшило солнечное затмение, которое испугало многих 

византийцев. Тем же временем последователи одной из ересей в Константинополе стали 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/813_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_I_%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B5
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безумствовать, молясь Константину V о победе над болгарами, чем вызвали негодование 

православного населения города. Причиной этих молитв были множество походов и побед 

императора над болгарами. Несколько дней подряд обе армии выстраивались, но ни одна 

не решалась нападать. Это привело к смуте в византийской армии, так как по мнению 

византийцев их армия была в несколько раз больше болгарской. Явно не выдержав 

психологически, фракийские отряды Йоанна Аплакиса, известив императора, начали 

наступление. Их примеру последовала остальная часть армии. Однако по непонятным 

причинам, армия, испугавшись, вдруг начала массовое отступление. Такие манёвры 

показались хану Круму заманивающим шагом. Однако через некоторое время 

удостоверившись, что армия византийцев панически отступает, он приказал перейти в 

наступление и болгарское войско настигло и разгромило византийскую армию. Этот 

крах остатков византийской армии оставил подступы к Константинополю 

беззащитными. Сам же император Михаил I Рангаве, после такого позора 

разочаровавшись в своих советниках и в армии, решил сложить с себя императорскую 

власть и известил об этом будущего императора, полководца восточных отрядов, Льва 

Армянина. 

Оставив войска для осады Адрианополя, хан Крум двинул войска и расположился 

рядом с Константинополем. Византийцы с испугом наблюдали за странными 

действиями нового Сеннахирима, как они прозвали его. Крум осуществил ряд языческих 

обрядов и на последующих переговорах одним из его требований было забить свое копье в 

стены Константинополя, что должно было, по его верованию, осуществить 

мифическую связь с городом для последующего взятия. Также Крум приказал выкопать 

ров и построить защитные укрепления со стороны Константинополя. 

К этому времени византийский трон занял Лев Армянин, который начал переговоры 

с болгарским ханом. Новый император изобразил готовность заключить мир, но 

потребовал личной встречи с Крумом, намереваясь убить его во время переговоров. В 

определенном месте были спрятаны лучники и по знаку они стали стрелять в хана. 

Хана Крума спасла его быстрота и быстроногий конь, и хотя они попали в него, не 

нанесли ему ран. Хитрость не удалась, разъяренный хан опустошил окрестности 

столицы. Кульминацией его ярости стало взятие Адрианополя, население которого он 

переселил. 

Последнее лукавство византийцев стало последней каплей для Крума и после этого 

разъяренный Крум начал готовиться к окончательному взятию Константинополя. Он 

подготовил огромный парк осадных машин, которых должны были везти 5000 

обкатанных сталью машин. Крум созвал славянские племена и аваров входящих в состав 

его государства. Удостоверившись в правдивости слухов, византийский император стал 

укреплять стены Константинополя и даже попросил помощи у Людовика I 

Благочестивого. 

В разгар подготовки к новой решительной кампании против Византии хан Крум 

внезапно умер 13 апреля 814 года. О его смерти есть несколько византийских 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_V
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_I_%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85%D1%85%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_V_%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_I_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_I_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/814_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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источников и скорее всего он стал жертвой сакрального цареубийства по обычаям 

протоболгар. Войну продолжил его преемник, хан Омуртаг. 

Хан Крум умер при странных обстоятельствах. Согласно источникам, из его рта, 

ушей и ноздрей потекли реки крови, а согласно одному из них, он был убит «неведомой 

рукой». 

За его недолгое правление, он совершил несравненные для его предшественников и 

последующих правителей дела. В результате краха Аварского каганата и войн с 

Византией, он увеличил вдвое территорию Болгарского ханства. Покорённые авары 

приняли его в качестве правителя, вероятно из-за близких родственных связей авар и 

протоболгар. В отличие от авар, покорённых франками, они не затеяли мятежей. В 811 

году он спас Болгарию от уничтожения Византией. В 811 и 813 годах он практически 

уничтожил военную мощь Византийской империи и подошёл вплотную к её столице, 

взяв все крепости на подступах к её европейской части. 

 
Тронната палата на хан-Крумовия дворец 

В 813 начал грандиозную, по масштабности подготовки, кампанию по взятию 

Константинополя, что не удалось ни одному болгарскому правителю. В результате его 

победоносных войн Болгария, старавшаяся в основном сохранять свою территорию и не 

водившая крупную экспансионистскую политику, вдруг оказалась на пороге крушения 

Византийской империи. Взятие одного из самых защищенных в мире городов и центров 

средневековой цивилизации имело большое значение. Современники Крума явно не были 

готовы к таким грандиозным поворотам событий. 

Крум стал первым законодателем Болгарии. Законы хана сохранились в пересказе 

греческого энциклопедического словаря - Суды. Согласно Суде законы были изданы 

Крумом после допроса аварских пленников, которые назвали в числе причин, повлекших 

гибель своего мощного государства, клеветничество, мздоимство, пьянство и рост 

социального неравенства. Чтобы остановить развитие этих пороков в Болгарии, Крум и 

издал законы, регулирующие судопроизводство, ужесточающие наказания за воровство, а 

также приказал вырубить в Болгарии виноградники. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/811
http://ru.wikipedia.org/wiki/811
http://ru.wikipedia.org/wiki/813
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/813
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0_(%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B


115 

 

 

Одной из причин падения Аварского каганата было пьянство. По этой причине Крум 

приказал вырубить виноградники в Болгарии. 

 

 
По легенде некоторое время после этого на столицу Плиска стал нападать огромный 

лев, который сильно пугал людей. Никто не мог его одолеть. Некий воин Мавруд тем 

временем вернулся в Болгарию, не зная о "сухом законе". Услыхав об ужасном льве, долго 

не раздумывая, отправился один на его поиски. Найдя льва, в короткой схватке 

бесстрашный юноша убил зверя. Молва о подвиге быстро распространилась. Слух достиг 

ушей хана. Он был крайне удивлен силой и храбростью Мавруда, который в одиночку 

сделал то, что не смогли множество других болгарских воинов. Крум приказал позвать 

Мавруда в дворец и стал расспрашивать, откуда у него такая сила и храбрость. 

Бесстрашный Мавруд честно ответил, что до поединка выпил чашу вина, которого дала 
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ему мать, и что в вине источник его сил. Она втайне выращивала виноградные лозы, 

ослушавшись закона хана. Крум был поражен ответом храброго Мавруда. Он щедро 

наградил юношу и приказал восстановить виноградники в Болгарии. В честь 

бесстрашного воина Мавруда был назван сорт известного болгарского винограда «Мавруд» 

[Крум 2016, 1-7]. 

Все по същия въпрос американският историк I. Boba [1982], главно на основата на 

съобщения от Теофан, доказва, че през 670-680 г. българи оногури от Кубратовата 

Велика България, като конфедерати на аварите, но управлявани от свои собствени 

родове и фамилии и под съвместния контрол на Аспарух и неговите съюзници аварите, 

заемат югоизточната част на Панония и териториите по течението на р. Южна 

Морава, по посока на р. Вардар, с център гр. Сирмиум, който тогава се наименова и 

Оногория, а когато през 800-803 г. се разпада ръководената от аварите федерация, 

българите оногури се изтеглят от Панония, пресичат Дунав, заемат степите между 

Дунав и Тиса и част от Трансилвания и по този начин се оказват част от една друга 

конфедерация или държава, каквато е дунавскобългарската; Панония е родината на хан 

Крум, и тук приемайки аргументите и съображенията на проф. П. Коледаров, авторът 

само отбелязва, че бидейки от друг, различен от Аспаруховия, клон на Кубратовия род, 

Крум поставя началото на нова ханска фамилия, но понятийно-терминологически по-

добре според нас – на нова царска династия, без обаче да е чужденец за дунавските 

българи и без да завладява Дунавска България, а извършва нещо като държавен преврат, 

при това изглежда безкръвен, с което фактически отново хан от рода Дуло обединява 

дунавските българи и панонските оногури, всеки един от които два дяла води началото 

си все от Кубратовите оногури [68-77] [Добрев 2005, 59-60]. 

Според чуждестранни изследователи, по времето на хан Крум България 

отбелязва неочакван подем, тя е единствената държава между Византия и 

франките, териториалните й придобивки в Централна Европа достигат 

Карпатите, нейните успехи на юг причиняват едни от най-големите неприятности 

на Византия. След разгрома на аварите, някои български племена от обл. Ердел се 

присъединяват към дунавската българска държава. Вожд на едно от тях е хан 

Крум, който води потеклото си от Кубер, четвъртият син на хан Кубрат. 

Възкачването на хан Крум на престола през 803 г. е смяна на династията. Още 

преди това българите на Кубер се установяват в Централните Балкани, по земите 

на сегашните Сърбия и Войводина. Двете български образувания се обединяват и 

техните ръководители, бивайки от рода на Кубрат, придобиват правото на 

престола, така че Крум се възкачва на престола не чрез нашествие или война, а 

чрез дворцов преврат като наследник. 

През 805 г. хан Крум завладява Ердел и Източна Унгария. През 808 г., при 

подкрепата на тукашните славяни Крум завладява Македония, следващата година 

обсажда и превзема Сердика (София). През 811 г. Никифор отново тръгва срещу 

България, Крум предлага мир, отказва му се, Никифор настъпва към Плиска, като 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%83%D0%B4
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заповядва да бъде убиван всеки срещнат човек, на каквато и да е възраст, а така 

също и добитъкът. 

Никифор влиза в Плиска, ограбва хазната, подпалва и разрушава двореца и 

цялата столица. На връщане ромеите попадат в капана на преградения Върбишки 

проход, повечето са избити до крак, спасилите се от тук се издавят в реката, а тези, 

които я преодоляват, попадат на дървена преграда и докато се катерят по нея, тя е 

подпалена, всички по нея изгарят, от цялата ромейска войска успяват да се спасят 

само трима-четирима души. Крум облицова черепа на Никифор със сребро и с 

тази чаша, на пировете си черпи с вино съюзниците си славяни. 

Непосредствено след това Крум превзема крепостта Дебелт в Бургаския залив, 

разширява владенията си в Македония, на българите се предават Анхиало, 

Пловдив и Стримон в Македония. Крум предлага мир на Теодосий, той отказва, 

тогава Крум превзема Месемврия, настъпва към Цариград, решава пред стените 

да преговаря с императора и докато разговарят, чрез измама, отстрани се опитват 

да го убият, леко ранен, Крум бяга, на връщане убива, опожарява и разрушава 

всичко по пътя си, превзема Одрин и преселва жителите му отвъд Дунав. 

Впоследствие Крум събира голяма войска, снабдява се с достатъчно количество 

крепостно-обсадна техника, включително и новият дотогава за българите „гръцки 

огън”, обсажда Цариград, но на 13.04.814 г. умира от кръвоизлив през носа, точно 

както Атила, което между впрочем според нас показва и доказва, че и той е 

отровен от ромеите (Ив. Добрев). 

 
При хан Крум границите на България достигат от Днестър на изток до горното 

течение на Прут на север; до Белград и бреговете на Морава на запад и до Тиса на 

северозапад. 
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Приживе Крум забранява пиенето и нарежда да изкоренят всички лозя; налага 

смъртно наказание за клевета и лъжа; краката на крадците се счупват, а на този, 

който ги укрива, му се отнема имуществото [Karatay 2016а, 101-108, вж. и срв. 

Златарски 1970, 321-376; История на България 1981, 130-147; Николов 2016, 45-46]: 

Ето защо, тъкмо по повод смъртта на българския хан Атила, трябва да напомним, 

че именно византийските извори и по специално Приск съобщава за намерението и 

опита на византийския император Теодосий (408-450) да го убие, като подкупи неговия 

приближен Едекон, който безспорно пореден опит за най-подло убийство този път не 

успява, което обаче ни най-малко не означава, че успешен няма да се окаже следващият, 

както и най-вероятно става и то с помощта на потайното оръжие отровата, 

резултатът от действието на която впоследствие и вече може да се тълкува и 

представя всячески, включително и като убийство по време на сън от страна на току-

що ощастливената да стане жена на най-великия от всички мъже по целия Свят, 

красавица Илдико, каквато много малко вероятна според нас хипотеза римските 

хронисти изобщо не закъсняват да лансират много скоро, само един век след смъртта 

на Хана [вж. Thompson 1948, 151]. 

 

 
Впрочем според криминалиста, с когото се консултирахме, има източни по 

произход отрови, в това число и китайски, които блокират дихателната система, 

докато сърдечно-съдовата система продължава да функционира и белият и черният 



119 

 

 

дроб са първите органи, които не издържат на огромния натиск, кръвоносните съдове 

се пръскат и през носа и устата, разбира се, бликва кръв, също като при Атила!?... 

Византийският император Теодосий общо взето води подмолно-подлата си битка 

на живот и смърт с хан Атила на много места и от много посоки и както 

допълнително научаваме от Ю. Джафаров [1985], той се опитва да подкупи и вождовете 

на българското племе акатзири на Кавказ, но неговите пратеници правят голям 

дипломатически гаф и същевременно съдбовна грешка, защото, не познавайки и не 

вземайки предвид вътрешноплеменната йерархия, прескачат единия от старшите по 

власт вождове на име Куридах и му поднасят даровете на Императора не първи, а 

втори, Куридах, разбира се, уведомява по най-бързия начин хан Атила за готвеното 

предателство, последният незабавно изпраща голяма войска, умъртвява единия от 

вождовете, принуждава другите да се подчиняват и да слушат, като за всеки случай 

изпраща тъкмо през тази 448 г. и своя най-голям син Еллак да застане начело на 

племето, при което обаче и Куридах запазва своята власт [50]. 

  
Ето защо, основна роля в смъртта на българския хан Атила безспорно ще да са 

играли ромеите, които са и най-силно и дори кръвно заинтересовани да го няма, още 

повече, че не “придружник”, както е преведено в Изворите, а “другар по оръжие, 

съратник”, също така и “прислужник, оръженосец” или според нас “телохранител”, 

т.е. възможно най-близък и приближен човек до Атила е неговият секретар, гъркът 

Орест, който при това също е бил в императорския дворец в Цариград, когато Едекон 

приема да убие Атила, но не се знае дали всъщност този Едекон не е вторият, по-

несигурен и по-маловажен убиец, който трябва да играе на “аванс-сцената”, докато 

главният и основен убиец шета свободно-спокойно зад кулисите, предимно пред и в 

спалнята на хан Атила. 

Именно този грък Орест очевидно не го е сполетяла участта на другия секретар на 

хан Атила – римлянина Констанций, умъртвен за предателство и препоръчан му и 

изпратен да му служи, от неговия добър познат и дори личен приятел в началото, 
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родения в Дуросторум римски пълководец Аеций, на когото Атила преди това пък 

подарява един шут и с когото съдбата ще ги срещне за последен път на Каталунското 

поле през 451 г., в една от малкото и най-кръвопролитни в историята на цялото 

човечество, по-горе по-подробно вече представената Първа голяма битка на народите 

[вж. и срв. Gračanin 2003, 55; ГрИзв-1, 99-109; СтГрРк, 563; Gombos-1, 606] [Добрев 2005, 

256-257]. 

За хан Крум се споменава и в някои от гръкоезичните прабългарски надписи, 

където той все още не се титулова като каган, а като архонт, но въпреки това си 

остава sü-bigi, т.е. главнокомандващ войската [Бешевлиев 2009, 136-137; ~*~2015а, 

25-51]: 

 
...(5) и брат му не го забрави и излезе и бог му даде (10) и той опустоши следните 

места и крепости: Сердика, Дебелт (15), Константин, Версиникия, Адрианопол. Тези 

силни (20) крепости той превзе. А на останалите крепости бог даде ( = внуши) страх и 

те ( = гърците) ги напуснаха и избягаха и долната страна, той (не?) забрави тази 

страна, откъдето излязъл беше с цялата си войска и беше изгорил нашите земи сам 

старикът император, плешивият, и завзел беше всичко и беше забравил клетвите, и 

излезе срещу него владетелят Крум, за да воюва... и отиде, за да... опустоших... 

Ὁ Κρουμος ὁ ἄρχον συβηγη 

Ο ἐ ξῆλθεν ἠς Ἀδρηανούπολην 

μὲ τὸν λαὸν αὐτοῦ, 
 

Владетелят сюбиги Крум 

излезе срещу Адрианопол 

с войската си. 
























..и онзи, побеждавайки отиде.. гърците в 

Маркели.. като грифон. Излезе 

Никифор..от неговия да не се съберат.. 

гърците и отново се събраха ..бог направи.. 

-ят бог направи и.. и го срещнаха гърците.. 

град и се спря в.. отиде в Адрианопол и..и 

военоначалниците.. неговите войски 

..победи Крум и отиде.. направи 

жертвоприношение на морето.. 

..брата.. и умря.. императорът.. 
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Кана сюбиги Маламир от бога архонт: Дядо ми Крум намери с нас тези 

произведения(?). Баща ми Омуртаг архонтът, като сключи 30-годишен мир, добре 

живя с гърците и отначало и аз добре живеех, но гърците опустошиха нашите земи и 

архонтът Маламир, който управляваше заедно с капхан Исбул, отиде с войска срещу 

гърците и опустоши крепостта Проват и крепостта Бурдизон и земите на гърците и 

придоби всякаква слава и дойде във Филипопол и гърците избягаха и тогава капхан 

Исбул заедно с преславния архон направи среща с филипополийците. 

Приема се, че млим Крум, с турски фонетичен вариант Kurum, е свързано със 

същим korum „kale; şehir“, което е производно от гл. kur- или koru-. Обаче в 

тюркските езици има по-подходящи думи като kurum „toy, düğün“, kurum „duruş, 

vakar“, korum „taş, kaya“ и др. [Karatay 2016а, 102]. Според T. Tekin [2016] излиза, че 

хан Крум има две имена: Krum < *kurum veya *korum от глаголите kur- или koru- 

посредством суф. -m и Krumes < *kurmış veya *korımış, което е причастие на -mış от 

същите глаголи или пък Krumel < *kurmıl veya *korımıl, само че сега, на основата на 

същите глаголи, причастието се образува посредством собствено прабългарския 

суф. -mıl [52-53]. След достатъчно подробен критичен преглед и анализ на 

предложените дотогава мнения по въпроса, проф. Б. Симеонов [2008] приема две 

еднакво вероятни възможности: 1. Името на хан Крум е производно посредством 

суф. m от „старохуно-тюркския“ гл. qöri, qoru „охранявам“, като производната дума 

има значенията „охрана, стража“, „страж, охранител“. 2. В „повечето от 

алтайските езици“ думата korum означава „скала“. „Следователно името Крум 

означава: 1) „Стража“, 2) “Скалата“ [171-173]. 

Прабългарското млим Крум най-вероятно е по-късно продължение и развитие 

на хионитското млим Грумбат. Това име се носи от хана на хионитите „Грумбат, 

новый царь хионитов, человек средних лет, уже покрытый морщинами, правитель 

выдающегося ума и прославленный множеством побед“ и който през 359 г., 

заедно и като пръв съюзник, пък даже и най-близък съратник на персийския цар 

Шапур (History of Civilizations), обсажда и превзема крепостта Амида, дн. 

Диарбекир в Югоизточна Турция (Марцеллин). А хионитското млим Grumbat от 

своя страна безспорно води произхода си от източноиранския праезик и има за 
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по-късно съответствие бактр. *Gurumbād, две, фонетически почти тъждествени 

форми на което са засвидетелствани в бактрийски документ от 420-460 г.: Gurumbād 

Kērawān – Gurambād son of Kēraw (A. Kurbanov). Под собствено източноиранската си 

форма Khorram, същото име е доста популярно не само в средновековен, но и в 

съвременен Иран, както като лични и фамилни имена, така също и като имена на 

населени места (K. Eduljee), подобно например на Khorrambid County (Persian: 

دیب خرم ستانشهر   ) is a county in Fars Province in Iran, а в късноантичните и 

ранносредновековните исторически извори то е засвидетелствано още и под 

такива диалектно-езикови форми като Goram, Guaram, Guram, Guran, Hurram, Hūrūn, 

Wŗam и др. (Justi). Първите контакти на прабългарите с бактрийците между 

впрочем са още от преди Новата ера, но те продължават и по времето на 

включилата в себе си Гръко-Бактрийското царство Сасанидска империя, когато те 

заимстват и гръцката по произход титл. боила (Ив. Добрев). 

В действителност бактрийското млим *Gurumbād е собствено източноиранското 

развитие и продължение на късно-авестийския теонм Warharan (Warharan Yasht), 

подобно на перс. gоrg, срперс. gurg „волк“ от иран. *vŗka-, срв. авест. vəhrka съгласно 

етимологичния фонетичен закон за произход от иран. *ųŗ < urka „волк“ < ųŗka < 

urka, под действието на който староперсийският например хорним Varkān 

преминава в срперс. Gurgan и с резултат редица средноперсийски лични и местни 

имена като Gurg, Gurgak, Gurgēn < Warkaina, авест. Wеhrkaẹna „wölfisch“, Gurgōē, 

Gurgsār и др., както и при ствандж. purvoy „rолодать“ < *pari-vay-; pudust 

„подручный“ < *upa-dasta; wurom “лошадь, жеребец“ <* bara-na; kuš „борозда“ < 

*karša; срперс. gurtak „почка“ от иран. vŗta-, а то пък от vart-, срв. авест. varət 

„крутить, вращать“ [вж. и срв. Основы иранского языкознания 1979, 

142,145,150,308; ~*~1981, 26,33,87; ~*~1982, 40; ~*~2008, 14,69; History of Civilizations 

2013, 108; Абаев-4, 93-94; Justi, 121-122,355-356,361-365]; съставката -bād е причастие 

на гл. *aba- „правя, творя; градя, строя“, съвр. آباد “благоустроенный, 

процветающий; возделанный, обработанный“ [ПРСл-1, 33], вж. Adarbad: Protector 

of fire; name of a saint; Haftanbad: Made prosperous by seven Archangels or planets (?); 

Jahanabad: One who makes the world prosper, така че бактр. *Gurumbād буквално 

означава „направен/сътворен от Gurum“. По-късно развитие и продължение на 

авестийския теонм Warharan обаче е средноперсийското млим Bahrām, което се 

носи от шестима сасанидоперсийски царе, сравнително голям брой сановници, 

военни и духовници, сред които и ръководителят на религиозно-политическото 

движение Khurrāmīyah, Kurramits, Pāpak Khorrām-Dīnān, Persian: خرمدینان   Khorrām-

Dīnān, meaning "those of the Joyful Religion" и то като носител на това име тъкмо в 

неговата източноиранска форма, Pāpak Khorrām (G. Gnoli, P. Jamzadeh; A. 

Shahbazi; Kurramits). 

Средноперсийският теонм Warahrān lit. 'victory', name of a yazad; name of the 

twentieth day of the month according to the Zoroastrian religious calendar (Var: Pers. 

Bahram, Behram) пък от своя страна е по-късно развитие на авестийския теонм 

https://en.wikipedia.org/wiki/Persian_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Counties_of_Iran
https://en.wikipedia.org/wiki/Fars_Province
https://en.wikipedia.org/wiki/Iran
https://en.wikipedia.org/wiki/Persian_language
http://www.avesta.org/zglos.html#yazad
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Verethraghna (Verethragna), иран. *vŗϑraγna, авест. vərəϑraγna, първично-изходното 

значение на който е „успешен, побеждаващ, победоносен”. Това негово значение 

си проличава особено добре в новоперсийския му продължител Bahrām, the great 

warrior god of Zoroastrianism, от такива сложно-съставни и прости имена като 

Atash Bahram (Pers.): lit. 'victorious fire', the highest grade of consecrated fire; 

Adarbahram: Fire of success, victory; Bahram: Victorious; name of an angel; Bahramdad: 

Created by victory, като съставката -dad е страдателно причастие на гл. *dā- 

„ставить; создавать, творить“ [Основы иранского языкознания 1979, 155,228,291], 

следователно и значението на апелатива прилим *gurum, генетична основа на 

прабългарското млим Крум е „побеждаващ, победоносен” [вж. и срв. Основы 

иранского языкознания 1981, 322; Абаев-4, 50; Justi, 121,178,361-365; Names,12-16; 

Terms, 2-4,16]: 

Shapur II (309-379) was forced to wage war for ten years against invaders whom Ammianus 

Marcellinus (XVII, 5) refers to as the Chionites. Shapur was clearly successful in his operation 

and managed to impose his authority on the invaders and stabilize his eastern frontiers.25 The 

victorious return of Shapur must have taken place some time before 360; it was apparently at 

this time that the city of Abarshahr was founded and used as his headquarters.26 His success in 

containing the Chionites resulted in the conclusion of an alliance under the terms of which the 

Chionites would help Shapur in his war against the Romans. In 360, when he laid siege to the 

fortress of Amida (the modern Diyarbekir in eastern Turkey), the Chionites with their king 

Grumbates supported him, according to the eyewitness account of Ammianus Marcellinus 

(XVIII, 7. 1-2).27. 

The earliest report on these peoples dates from c. 350 when, according to Ammianus 

Marcellinus (XVI, 9.4), the Chionites (i.e. the Kidarites) fought in Syria as allies of the Sasanian 

king, Shapur II (309–379), at the siege of Amida (the modern Diyarbekir). They were led by 

Grumbates, ‘the new king of the Chionites, a middle-aged man, his face already deeply lined, 

possessing an outstanding intellect and famous for the multitude of his victories. With him was 

his son, a fine young man, who fell in the battle’ ( Ammianus Marcellinus, XVIII, 6.20; XIX, 

1.7-11). The Chionites (i.e. the Kidarites) assisted the Sasanians because of an alliance they had 

concluded with Shapur II (Ammianus Marcellinus, XVII, 5.1), who at that time was driven to 

war against the enemy on the eastern borders of his kingdom [History of Civilizations 

2013,43,124]. 

С этого наблюдательного пункта можно было разглядеть самый маленький 

предмет, если только не подводило зрение, на 50 миль вокруг. 22. Там мы оставались два 

дня, и когда в третий раз взошло солнце, мы увидели все окружающее пространство до 

того, что по-гречески называется «горизонт», заполненным несчетной массой войск, а во 

главе – царя, блиставшего пурпуром своего одеяния. Рядом с ним с левой стороны ехал 

Грумбат, новый царь хионитов, человек средних лет, уже покрытый морщинами, 

правитель выдающегося ума и прославленный множеством побед. С правой стороны ехал 

царь албанов равный с первым по месту и почету, а позади – различные командиры, 

выделяющиеся по уважению и власти, за ними следовали в огромном количестве 
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отобранные люди из отборных сил соседних народов, приученные продолжительными 

упражнениями переносить всякие тяготы войны. 

 
7. И вот, как только рассвело, царь хионитов Грумбат, взявший на себя проведение 

переговоров, смело приблизился к стенам, 165 окруженный отборным отрядом 

телохранителей. Когда опытный наводчик одного орудия заметил, что он находится в 

поле его обстрела, то натянул свою баллисту и пробил выстрелом панцирь и грудь 

юному сыну Грумбата, находившемуся рядом с отцом. Высоким ростом и красотой 

этот юноша превосходил своих сверстников. 8. Как только он упал, все его 

соплеменники обратились в бегство, но вскоре вернулись опасаясь, чтобы наши не 

захватили тело павшего, и нестройными криками призвали к оружию множество 

людей. Тут началась ожесточенная сеча, и стрелы летели тучами с той и другой 

стороны. 9. Кровопролитный бой затянулся до самого конца дня, и уже в начале ночи 

через кучи трупов и потоки крови едва удалось вынести тело под покровом темноты, 

как некогда в Трое жестоко бились над трупом спутника (Патрокла) фессалийского 

вождя (Ахилла). 10. Эта смерть повергла в горе царский дом, все вельможи были тяжело 

поражены вместе с отцом внезапной утратой; объявлена была приостановка военных 

действий, и стали оплакивать по местному обычаю юношу, выделявшегося своей 

знатностью и пользовавшегося любовью. В военном облачении был он вынесен и помещен 

на обширном высоком помосте; вокруг было расставлено десять лож с изображениями 

умерших людей, которые были так хорошо изготовлены, что совершенно походили на 

покойных. В течение десяти дней все люди пировали, разделившись на группы по 

палаткам и отрядам, и пели особые погребальные песни, оплакивая царственного 

юношу. 

11. А женщины скорбными стенаниями по своему обычаю оплакивали надежду 

народа, погибшую во цвете юности, подобно тому как можно видеть проливающими 

слезы жриц Венеры на празднике Адониса, – по мистическим толкованиям этот 

праздник является символом созревания хлебов. 
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1. Когда труп был предан огню, и кости собраны в серебряную урну, чтобы, согласно 

воле отца погибшего юноши, отвезти их для предания родной земле, принято было на 

военном совете решение совершить умилостивительную жертву манам убитого 

разрушением и сожжением города, так как Грумбат не допускал самой возможности 

идти дальше, не отомстив за смерть единственного сына. 2. На отдых было дано два 

дня, в течение которых выслано было много отрядов, чтобы опустошить открытые, 

как в мирное время, богатые и хорошо обработанные поля, а затем город был окружен 

пятью линиями щитов. На рассвете третьего дня конные воины в сверкавших на солнце 

доспехах заполнили все окрестности, сколько хватало глаз, и, медленно продвигаясь 

вперед, заняли 166 предназначенные им позиции. 3. Персы обложили город по всей 

окружности стен: восточная часть, где пал тот роковой для нас юноша, досталась 

хионитам, южная сторона была отведена..., северную сторону заняли албаны, а против 

западных ворот поставлены были сегестанцы, самые храбрые из всех воины; с 

последними медленно выступал, высоко возвышаясь над людьми, отряд слонов с 

сидевшими на них вооруженными бойцами. Морщинистые чудовища представляли 

собой, на что я уже не раз указывал, ужасное зрелище, наводящее неописуемый страх. 

4. Видя перед собой несметное количество людей давно уже собранных на погибель 

римского государства, а теперь обращенных против нас, мы оставили всякую надежду 

на спасение и думали только о славной смерти, которая была уже для всех нас 

желанной. 5. С восхода солнца и до конца дня люди стояли в строю неподвижно, как 

вкопанные, ни один человек не сходил с места, не слышно было ржания коней; отходили 

они в том же порядке, как и приходили, и, подкрепившись пищей и сном, еще до 

окончания ночи по сигналу трубачей окружили страшным кольцом город, обреченный 

на гибель. 6. Как только Грумбат по обычаю своего народа и наших фециалов бросил 

обагренное кровью копье, как войско, потрясая оружием, устремилось к стенам, и 

тотчас разгорелась кровавая сеча; в стремительной атаке полчища врагов понеслись в 

бой, а наши со своей стороны с возбужденной решимостью выступили им навстречу 

[Марцеллин, 108-115]. 

Among the Bactrian documents there are two letters dated between AD 420 and 460 where 

we can find the name Gurumbād Kērawān – Gurambād son of Kēraw. This personal name echoes 

that of Grumbates, the Chionite king at the siege of Amida, suggesting that by this time the local 

aristocracy had come to incorporate a Hunnish element.571 

Sims-Williams summarizes this: “Meanwhile, soon after the middle of the fourth century, 

Bactria had again been invaded by nomads from the north-east. This time the invaders were a 

people referred to as Chionites, apparently a variant form of the name of the Huns… The 

Chionites under their chief Grumbates came to a temporary understanding with the Sasanians 

and fought on the Persian side against the Romans at the siege of Amida in 360, but within 

twenty years they had taken control of Bactria and put an end to the rule of the Sasanian 

Kushānshāhs”.572 

The rulers of Bactria after the Chionites were the Kidarites, who, according to Priscus, were 

Huns and he also thought that the Kidarites were the same as the Chionites. However, although 
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on the Kidarite coins there is the title – Kushanshah, “Weishu” distinguished the Kidarites from 

the Xiongnu.573 [Kurbanov 2015, 140-141]. 

 
There are various theories regarding the origins of the word Khurramdin or Khurram-dinan. 

One theory in that Khurramites called themselves Khorram-Dinan, based on the Persian term 

meaning 'those of the Joyful Religion'. Khorram also means happy or cheerful. Din means 

religion and dinan means those of a religion. Another theory is that Khurram is the name of a 

well-known district in Azarbaijan / Ardabil, the region where the sect was most prevalent. Yet 

another theory is that Khurrama was the name of Mazdak's wife. There are places called 

Khurramabad / Khorramabad (Luristan) and Khurramshahr / Khorramshahr in Khuzestan. 

Khurramites were alternatively known as Surkh-ja-magan, the red (surkh) magan or jamagan, 

after their red dress. However, this could be the name of an allied group. 

A few of them "believed in free sex, provided that the women agreed to it, and also in the 

freedom of enjoying all pleasures and of satisfying one's inclinations so long as this does not 

entail any harm to others" (sic). This is perhaps why their name is derived from the Persian 

word khurram meaning happy and cheerful (sic!). [On the contrary, it is also known that 

Mazdak and Babak and their followers were inclined towards abstinence and asceticism cf.  

Bandali Jawji, Interpreting Islam.] 

The name of the movement first appears in Islamic historiography in 736 CE. It was then 

strengthened by Sunpadh after Abu Muslim's murder, when Abu Muslim used it as a vehicle 

for marshalling followers to his revolt. 

With the support of the Zoroastrian ispahbad (governor-prince) of Tabaristan (Mazandaran 

and Gorgan), Sunpadh threatened the Abbasid position in northeast and central Iran. 

Al-Mulk continues: "He (Sunpadh) defeated al-Mansur's (the Islamic Arab caliph in 

Baghdad) forces on several occasions and killed some of his generals; so after seven years al-

Mansur appointed Jahwar 'Ijli to fight him. Jahwar summoned the troops of Khuzestan and 

Pars, and went to Isfahan, Arabs from Qum and 'Ijlis from Karaj. The he moved to Rayy and 

there he fought a fierce battle for three days with Sinbad (Sunpadh). On the fourth day, Sinbad 

http://books.google.ca/books?id=hJw_HNVOmskC&pg=PA109&lpg=PA109&dq=Baghdadi+Mazdak&source=bl&ots=ZIPvsNIUJJ&sig=KtczYHgy2kCtbLDvaKrzM65IsZM&hl=en&ei=tQYdTZ7bE4v4swPQu6zCCg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&sqi=2&ved=0CBgQ6AEwAQ#v=onepage&q=Baghdadi
http://heritageinstitute.com/zoroastrianism/history/abumuslim.htm
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was slain in single combat at the hand of Jahwar and all his company were routed and dispersed 

to their homes. After Jahwar had killed Sinbad (754 / 755 CE), he entered Rayy and slaughtered 

all the Zoroastrians, plundering their houses and carrying off their women and children into 

captivity. Then the Khurram-din religion became mixed with Zoroastrianism and Shiism, and 

they held conversations in secret, and gradually became more organized until they reached the 

stage where Muslims and Zoroastrians began to call the sect Khurram-din." [Eduljee 2016, 4-

8]. 

И все пак, за нуждите на настоящото изследване са достатъчни и онези 

предварителни резултати от етимологичното проучване на лексемата, според които, 

доколкото в съседните старотюркски езици са открити някои много стари елинизми, 

преминали в тях не, пряко от гръцкия език на средноазиатските емигранти от 

времето на Гръко-Бактрийското царство, а посредством “все още неидентифициран 

междинен източник”, то като особено примамлива и евристична се очертава 

съпоставката с гръц. βουλεία “звание члена совета”, βουλαĩος “подающий (благие) 

советы” от βουλή, βουλα “совет, наставление”, на която гръцка форма, очевидно, е 

тъждествена и титл. ВОIЛH, в бактрийска транскрипция и вероятно морфология, 

върху монетите на селевкидските владетели, така че думата може да се окаже 

преминала от късноантичния средно-азиатски гръцки език, в тюркските езици, с 

иранско посредничество (И. Шервашидзе). 

Всичко това, на нас лично, по силата именно на този, последния, най-съществен и 

водещ аргумент, ни изглежда най-вероятно и дори напълно сигурно, което обаче 

непременно следва да бъде конкретизирано и определено в една по-голяма степен и с оглед 

на онзи, “все още неидентифициран междинен източник”, който според нас не може да 

бъде никой друг тюркски език освен българският език и по-точно българските езици и 

диалекти на авари, болгари и хазари, които още преди началото на Великото преселение 

на народите, първи и най-напред от всички тюркски племена и народи, се 

разпростират откъм страната на иранските племена и народи и са техни най-близки 

съседи, етнолингвистичният контакт с които достига и прераства дори и в 

поставянето началото на частичната иранизация най-вече на болгарските племена и 

народи [вж. и срв. Шервашидзе 1989, 79; ~*~1990, 89-90]. 

Този етнолингвистичен контакт и влияние се засилва особено много и преминава 

даже към инкорпорирането, т.е. включването и присъединяването, интеграцията, т.е. 

обединяването и доброволната асимилация, т.е. преливането и претопяването сред 

болгарските племена и народи, на ирански родове, а може би и на цели племена, 

началото на което пък се залага с отправянето на българските племена и народи и 

достигането им до Средна Азия, която по това време е в границите на 

Сасанидскоперсийската империя, включила и приела в себе си Гръко-Бактрийското 

царство с всичките му съществено-характерни до определена степен и време, съставки 

и черти, част от които безспорно са и някои елементи от структурата на гръко-

бактрийската държавна власт и титулатура [Добрев 2005, 368-369]. 
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1. verethrakhnem ahuradhâtem 

ýazamaide, peresat zarathushtrô 

ahurem mazdãm, ahura mazda 

mainyô spênishta dâtare gaêthanãm 

astvaitinãm ashâum kô asti 

mainyavanãm ýazatanãm zayôtemô, 

âat mraot ahurô mazdå, 

verethrakhnô ahuradhâtô 

spitama zarathushtra. 

2. ahmâi paoiryô âjasat vazemnô 

verethrakhnô ahuradhâtô vâtahe 

kehrpa darshyôish srîrahe 

mazdadhâtahe vohu hvarenô 

mazdadhâtem barat hvarenô 

mazdadhâtem baêshazem uta amemca. 

3. âat ahmâi amavastemô, ama ahmi 

amavastemô verethra ahmi 

verethravastemô hvarenangha ahmi 

hvarenanguhastemô ýâna ahmi 

ýânavastemô saoka ahmi 

saokavastemô baêshaza ahmi 

baêshazyôtemô. 

1. We sacrifice unto Verethraghna, made by 

Ahura. Zarathushtra asked Ahura Mazda: 

'Ahura Mazda, most beneficent Spirit, 

Maker of the material world, thou Holy 

One! 'Who is the best-armed of the heavenly 

gods?' Ahura Mazda answered: 

'It is Verethraghna, made by Ahura, 

O Spitama Zarathushtra!' 

2. Verethraghna, made by Ahura, came to 

him first, running in the shape of a strong, 

beautiful wind, made by Mazda; he bore 

the good Glory, made by Mazda, the Glory 

made by Mazda, that is both 

health and strength. 

3.Then he, who is the strongest, 

said unto him: 'I am the strongest 

in strength; I am the most victorious 

in victory; I am the most glorious 

in glory; I am the most favouring 

in favour; I am the best giver of welfare: 

I am the best-healing in health-giving 

[Warharan Yasht 2016, 1-2,8-9]. 

Bahrām, original meaning “smiting of resistance;” not found in Old Persian; Middle Persian 

Warahrān, frequently used in the proper names of persons of the male sex, the hypostasis of 

“victory” and one of the principal figures in the Zoroastrian pantheon. His alter ego in the 

Avesta is Dāmōiš Upamana (Yt. 10.9), which I. Gershevitch (The Avestan Hymn to Mithra, 

Cambridge, 1959, p. 169) interprets as “Likeness of Ahura’s creature,” a probable synonym of 

*ahuraδātahe upamana-. Together with Čistā, he is one of the principal companions of Miθra 

(Yt. 10.70). 

Bahrām is the great warrior god of Zoroastrianism, but his figure also contains a wealth of 

archaic, pre-Zoroastrian elements which clearly point to an Indo-Iranian era. 

In the Avesta, Vərəθraγna has all the characteristics of an ancient warrior god, the 

personification of a force that shatters and overcomes any resistance or defense, an irresistible 

offensive force which displays its strength in attack. 

Evolution of Bahrām. Our knowledge of Vərəθraγna indicates that the god’s functions were 

not limited to war and physical or military victory. He has other epithets and other 

characteristics which make him a more complex figure, one connected also with virility and 

sexual potency as well as health and physical integrity. 

In modern times, Bahrām is particularly worshipped as a divinity protecting those who 

undertake journeys (Boyce, Zoroastrianism I, p. 62 and n. 267). In fact, the Zoroastrian reform 

must have had a great influence on the evolution of this divine figure. This can also be inferred 
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from the roles of Warahrān and Bahrām in later religious writings, from the Pahlavi texts of the 

ninth century to those of Parsism (see below). The principal evolution of Vərəθraγna in 

Zoroastrianism is without doubt to his role as the god of victory over the forces of evil in an 

intellectual and moral sense. The evolution of Vərəθraγna/Warahrān/Bahrām can not be 

understood outside the context of a radical revolution in traditional ethical and religious values. 

 
The name. The interpretation of the god is one of the classic points for comparative analysis 

in the Indo-Iranian field and, at the same time, one of the most widely debated subjects. In the 

Avestan language we have, besides the name of the god, a neuter noun, vərəθraγna - “smiting of 

resistance,” and an adjective vərəθraγan - “victorious.” This adjective is applied to various 

divine entities, to the hero Θraētaona and to the Zoroastrian saošyants and has a corresponding 

Vedic term,vṛtrahán, a well-known epithet of Indra, one of whose many feats was the slaying of 

the dragon Vṛtra. On this basis it has been thought that there existed in Indo-Iranian times an 

Indra vṛtrahān, warrior god and slayer of a dragon, echoes of whom, purified by the Zoroastrian 

reform, were to be found in Iran in Vərəθraγa, stripped of his dragon-slaying functions, and in 

the daēva Indra, demonized in the new religion. According to J. P. de Menasce (“La promotion 

de Vahrām,” RHR 133, 1947-48, pp. 5-18), Iran is also supposed to have conserved traces, only 

preserved in the Armenian Vahagn, of a myth of Vərəθraγna dragon slayer. However, this 

characteristic of Vahagn has been seen by others as secondary or due to local elements 

(Benveniste and Renou, p. 80). According to the supporters of another theory, there were 

originally both an Indo-Iranian god, *Vṛtraghan, and a dragon-slaying hero: While Iran 

conserved the ancient divine figure, India is thought to have made an innovation, promoting 

Indra to the rank of god and attributing to him the characteristics and functions of *Vṛtraghan. 

Of the two theories, the first is, in part at least, the more probable, as long as it is recognized that 

the principal function of the divinity was not necessarily to slay a dragon, but rather to destroy 

an obstacle,vərəθra-, such as that blocking the flow of the waters, in order to fulfill a cosmogonic 
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task. In fact, what remains certainly valid in the theory of Benveniste and Renou is their 

demonstration of the secondary nature of the dragon/demon Vṛtra compared to the original Indo-

Iranian source. However, it can not be denied that Indra was a god right from the beginning, and 

not a hero. This is demonstrated by the mention of him in the famous Mitanni treaty of the 

fourteenth century b.c. (J. Duchesne-Guillemin, La religion de l’Iran ancien, Paris, 1962, pp. 

177f., and cf. Widengren, pp. 33f., 59f.). 

Besides being frequently applied to gods or men, the adjective vərəθraγan - was probably also 

an epithet of fire. The vərəθraγan ātar, the “Victorious Fire,” is in all probability the ancestor of 

the ādur ī warahrān (q.v.) of the inscriptions of Kerdēr (3rd cent. a.d.) and of the Ātaš Bahrām of 

more modern times, later interpreted, after the Sasanian era, as the “Fire of Vərəθraγna” owing 

to a natural confusion of the adjective with the name of the god of victory (Boyce, Zoroastrianism 

II, pp. 222ff.). The so-called “Fire of Bahrām” would therefore be a later creation and have no 

direct link with the ancient god: It would have become so in the minds of the faithful because of a 

natural misunderstanding, abetted in Islamic times by a progressive decay in Zoroastrian 

priestly teaching as regards the tradition of religious beliefs and practices. 

The cult. Vərəθraγna was one of the principal gods of the ancient Iranian pantheon and his 

cult was spread throughout the Iranian and Iranianized world, probably from the beginning of 

the Achaemenid era. This was due both to the survival of an ancient pre-Zoroastrian cult and to 

the high position given to the god in the new religion. As the divinity of war and victory, he was 

the protector of his people in arms and accorded well with the bellicose character and 

expansionistic aims of the Iranian military aristocracy. 

As regards the cult of Vərəθraγna among the peoples of the Iranian plateau, the prestige 

which Ares enjoyed with the Karmanians, who worshipped him as their only god, is noteworthy 

(Strabo, 15.2.14). In all probability, behind this piece of information, which probably goes back to 

Nearchus, there must in fact have been the cult of the great Iranian divinity of war and victory 

(Benveniste and Renou, p. 87). This type of divinity was, in any case, common to other Iranian 

peoples who were not from the plateau, such as the Scythians. Let it suffice to recall the 

particular cult which, according to Herodotus (4.59.62), they reserved for Ares (with regard to 

the Scythian Ares, cf. G. Dumézil, Romans de Scythie et d’alentours, Paris, 1978, pp. 19ff.). 

In the Seleucid and Parthian era, i.e., under the influence of Hellenism, Vərəθraγna was 

interpreted in Greek fashion as Ares and as Herakles, who also passed on to him certain 

iconographical features. The traces of this syncretism are widely attested to (cf. E. Bickerman, in 

Camb. Hist. Iran III/1, p. 14, and D. M. Lang, ibid., pp. 532, 535), and the inscription of King 

Antiochus I of Commagene (1st cent. b.c.) in the famous sanctuary of Nimrud Dagh provides 

explicit evidence of this in the sequence of the three divine names: Artagnes (Vərəθraγna), 

Herakles, Ares (cf. J. Duchesne-Guillemin, “Iran und Griechenland in der Kommagene,” Xenia 

12, Constance, 1984). 

The identification of Vərəθraγna with Ares was also echoed in astrology, which had been 

introduced into Iran through Greco-Babylonian influence. The Pahlavi texts give the planet 

Mars the name Wahrām (for the relevant passage of the Bundahišn, cf. D. N. MacKenzie, 

“Zoroastrian Astrology in the Bundahišn,” BSOAS 27, 1964, p. 513) so that we have the 
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following correspondences for the names of the planets: Greek Ares, Babylonian Nergal, Iranian 

Vərəθraγna/Warahrān/Wahrām/Bahrām (for astrology in Zoroastrian Iran cf. R. C. Zaehner, 

Zurvan. A Zoroastrian Dilemma, Oxford, 1955, pp. 147ff.). The Greco-Babylonian-Iranian 

religious syncretism, which was also reflected by the spreading of astrological doctrines, 

something originally extraneous to Zoroastrianism, thus codified the correspondences 

Vərəθraγna-Nergal-Ares and transfused them into the great syncretistic phenomenon of the 

Mysteries of Mithra, in which the identification of Vərəθraγna with Herakles was also 

iconographically reflected (F. Cumont, Les mystères de Mithra, Brussels, 19022, pp. 18, 185; 

and, on the problems concerning the Iranian background of the religion of the Mithraic 

Mysteries, G. Widengren, “The Mithraic Mysteries in the Greco-Roman World with Special 

Regard to their Iranian Background,” in La Persia e il mondo greco-romano, Accademia 

Nazionale dei Lincei, Roma, 1966, pp. 433-55). 

Armenia. From the Iranian world proper, Vərəθraγna also spread to the Iranianized world, 

both east and west, or to the parts of the world most strongly influenced by Iranianism. Armenia 

is the most conspicuous example. In fact, in Armenia (H. Hübschmann, Armen. Etymologie, pp. 

75-78, 508f.), which was profoundly influenced by Parthian Iranianism, Vərəθraγna, identified 

with Herakles, was one of the three principal divinities of Iranian origin (the other two were 

Ahura Mazdā-Aramazd and Anāhitā-Anahit “the strangler of dragons, 

”višapakʿał/drakontopniktḗs. With him were associated two female divinities, Anahit herself and 

his concubine Asṭłik, identified with the Greek Aphrodite (M. L. Chaumont, Recherches sur 

l’histoire d’Arménie de l’avènement des Sassanides à la conversion du royaume, Paris, 1969, pp. 

73, 151). The views held by certain scholars (Benveniste and Renou, pp. 75-80) on the extra-

Iranian origin of the Armenian Vahagn are without a doubt exaggerated and, for the most part, 

erroneous (G. Widengren, Stand und Aufgaben der iranischen Religionsgeschichte, Leiden, 

1955, pp. 38f.). 

Eastern Iran. To the east of the Iranian world, Vərəθraγna, in the form ORLAGNO (A. 

Maricq, “La grande inscription de Kaniska et l’étéo-tokharien, l’ancienne langue de la 

Bactriane,” JA 246, 1958, p. 426), appears in the monetary pantheon of the Kushans, where the 

god is represented with a winged headdress, a characteristic motif in Iranian symbolism, which 

likens him to Xᵛarənah, i.e., to the FARRO of the Kushans (J. M. Rosenfield, The Dynastic Arts 

of the Kushans, Berkeley and Los Angeles, 1967, pp. 95f.). The Avestan idea of the bird vārəγna - 

(see above), the incarnation both of Vərəθraγna and of Xᵛarənah, is likely to have been behind 

this symbolism (cf. F. Grenet, “Notes sur le panthéon iranien des Kouchans,” Studia Iranica 13, 

1984, p. 256). 

Also to the east of the Iranian world, the Sogdian pantheon contained a Wšγn, corresponding 

to the ancient divinity (W. B. Henning, “A Sogdian God,”BSOAS 28, 1965, p. 252), and 

Sogdian Manicheism gave the name Wšγn to the hero Adamas (E. Waldschmidt and W. Lentz,  

Manichäische Dogmatik aus chinesischen und iranischen Texten, SPAW, Phil.-hist. Kl., 1933, 

Berlin, 1933, pp. 510, 565). Without going outside eastern Iran, Bīrūnī has conserved the names 

of the days of the Sogdian and Choresmian calendars: the names of the twentieth day of the 

month have been explained by tracing them back to Vərəθraγna (Benveniste and Renou, pp. 
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83f.), the divinity to whom the same day was dedicated in the Avestan calendar (Sīrōza 1.20; 

2.20). 

Middle Persian Wahrām. In the Pahlavi texts Wahrām is especially associated with Mihr 

yazd, Rašn ī rēstag, Way ī weh, Aštād yazd, and Xwarrah ī dēn ī weh ī mazdēsnān (Ardā Wīrāz-

nāmag 5.3). During the first three days after death, until the fourth dawn of the deceased, he 

accompanies and guides the soul on its journey into the beyond (Mēnōg ī xrad, chap. 2) together 

with Srōš and Way ī weh. His association with Mihr, Rašn, and Srōš is a reflection of doctrines 

already present in the Avesta (cf. Gershevitch, Avestan Hymn, pp. 193f.). Furthermore, as has 

been noted by J. P. de Menasce (see above), Wahrām enjoyed a special “promotion” within the 

Zoroastrian pantheon, becoming the seventh of the Amahraspandān, the “victorious” (pērōzgar) 

because he had managed to drive Ahriman back into hell (cf. Dumézil, Heur et malheur, pp. 

183ff.). 

 
The popularity of Bahrām has always been great among the Zoroastrian communities, even 

after the Sasanian era. Bahrām has always, in fact, conserved his outstanding position, thanks 

both to the late association with vərəθraγan-ātar, the ādūr ī warahrān or the Ātaš Bahrām (see 

above) and to his role as the protector of wayfarers and travelers (M. Boyce, Zoroastrians. Their 

Religious Beliefs and Practices, London, 1979, pp. 89, 218). 

Art representations of Bahrām, the god of victory, reflect the perception of his being as 

understood through religious and mythological data of various periods. He is represented in 

different forms throughout the centuries of Iranian art according to prevailing norms and art 

styles of each period. During the Seleucid, Parthian, and early Sasanian periods he is depicted as 

the Greek Herakles, a naked male figure holding a club manifesting physical strength. Later in 

the Sasanian period, the deity is pictured as the victorious fire of the Sasanians, ātaš ī Wahrām 

(see ātaš) on seals and coins and as different animal incarnations enumerated in Yašt 14 and 

represented in Sasanian art. 

The life-size rock sculpture of Herakles carved beside the main east-west highway at Bīsotūn 

near Kermānšāh may reflect the fact that the Iranian god was the patron divinity of travelers. He 
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is there shown in a reclining position holding a goblet in his left hand; his club is by his feet, and 

a lion skin is outlined on the rock below. An inscription dates the sculpture to 163 of the Seleucid 

era, i.e., 148 b.c. (Georgina Herrmann, The Iranian Revival, Oxford, 1977, p. 31; M. Boyce, 

“Iconoclasm among the Zoroastrians,” in Christianity, Judaism and other Greco-Roman Cults: 

Studies for Morton Smith at Sixty, ed. J. Neusner, Leiden, 1975, p. 100). A shrine of Herakles 

has been identified at Masjed(-e) Solaymān and a stone statue found there shows the god 

grasping the Nemean lion (Roman Ghirshman, “La terrace sacrée de Masjid-i-Solaiman,” 

Comptes rendus de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, 1969, p. 484). Figurines of 

Herakles have been found in the ruins of Seleucia on the Tigris (W. Von Ingen, Figurines from 

Seleucia on the Tigris, Ann Arbor, 1939, pp. 106-08, pl. XVIII), at Susa (Herrmann, op. cit., p. 

39), sculptures at Palmyra and Dura-Europos (S. Downey, The Excavations at Dura-Europos, 

Final Report, III/1, fasc. 1: The Heracles Sculpture, New York, 1969), and stele of Assur (W. 

Andrae, Das wiedererstandene Assur, Leipzig, 1938, p. 175, pl. 80d). At the site of Nimrud 

Dagh, Bahrām is equated with Herakles in sculptures and inscriptions of Mithradates Kallinikos 

and in those of his son Antiochus, dated to the first century b.c. Figures of syncretistic Iranian 

and Greek gods are represented next to the figure of Antiochus on each side of his funerary 

mound. One of the gods is identified by an inscription as Artagnes-Herakles-Ares (Helmut 

Waldmann, Die kommagenischen Kultreformen unter König Mithradates I. Kallinikos und 

seinem Sohn Antiochus I, Leiden, 1973, pp. 8ff., 36ff.). An image of Herakles has been noted next 

to a row of figures on a rock in the Šīmbār valley in Elymais, dated to a.d. 100 (M. A. R. 

Colledge, Parthian Art, New York, 1977, p. 92). 

In the early Sasanian period Bahrām is still represented as the Greek Herakles. In the 

investiture relief of Ardašīr I at Naqš-e Rajab III, one of the two small figures facing each other 

inserted between the figures of Ahura Mazdā and the king is Bahrām. He is represented in the 

nude and holding a club in his right hand and a lion’s skin in his left hand (Louis Vanden 

Berghe, Reliefs rupestres de l’Iran ancien, Brussels, 1984, pp. 126-27, fig. 9). Perhaps Bahrām 

the god is the patron deity of the future Sasanian king Bahrām I, the other small figure in the 

relief pictured as facing him and paying homage to him. It is significant that five Sasanian kings 

were named after this deity. 

It is during the Sasanian period that wahrām is noted as the generic name of the principal 

fires. According to J. Duchesne-Guillemin it may be the Bahrām fire that is represented by the 

throne-altar seen on the reverse of certain coins, and by the head in the altar flames of others 

(“Zoroastrian Religion,” Camb. Hist. Iran III/2, p. 903). In the Dādistān ī dēnīg 31.7 it is stated 

that Bahrām is seen in the fire (E. W. West,Pahlavi Texts, SBE 18, Delhi, 1965, p. 65). 

The bird on an altar depicted on a Sasanian intaglio (Survey of Persian Art, 2nd ed., Tokyo, 

1964, pl. 255T) represents Bahrām, for the falcon is his bird (J. Duchesne-Guillemin, op. cit., p. 

903). Moreover wings on the crowns of Sasanian kings derive from a bird of prey associated with 

Bahrām. This emblem signified the special relationship between the king and his patron deity 

Bahrām. It is first seen on the crown of Bahrām II who bears the god’s name and is later copied 

by King Pērōz whose name means victorious, as well as King Ḵosrow Parwēz also bearing 
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victory in his name (Kurt Erdmann, “Die Entwicklung der sasanidischen Krone,” Ars 

Islamica5, 1951, p. 87 n.4). 

Boar and eagle heads on the caps of crown princes also symbolize this deity (R. Göbl, 

“Sasanian Coins,” Camb. Hist. Iran III/1, pp. 326-27). Boar figures are widespread in Sasanian 

art and occur in stucco and on silver, textiles, and seals (Kurt Erdmann, “Eberdarstellung und 

Ebersymbolik in Iran,” Bonner Jahrbücher 147, 1942, pp. 345-83). It has been argued that this 

figure represents Bahrām in his most ferocious aspect, for in this form he accompanies Mithra in 

Yašt 10.70; and in his own Yašt14.15 his strength as a powerful attacking boar is well 

emphasized (E. Benveniste et L. Renou, Vṛtra et Vṛθragna, Paris, 1934, pp. 34ff.). Probably the 

boar motif on the seal which is stated by Moses of Kałankatoucʿ and by Faustus of Byzantium to 

constitute the seal of the state is a figuration of Bahrām (M. K. Patkanian, “Essai d’une histoire 

de la dynastie des Sassanides d’après les renseignements fournis par les historiens 

arméniens,”JA 7, 1866, p. 113). Other animal motifs on Sasanian seals have also been identified 

as possible avatars of Bahrām (Christopher J. Brunner,Sasanian Stamp Seals in the Metropolitan 

Museum of Art, New York, 1978, pp. 78, 92, 102, 104) [Gnoli, Jamzadeh 2016, 1-8]. 

 
Bahrām, the name of six Sasanian kings and of several notables of the Sasanian and later 

periods. The name derives from Old Iranian Vṛθragna, Avestan Vərəθraγna, the god of victory 

(see above), Middle Persian Warahrān, Wahrām (most often spelled wlhl'n), Parthian 

*Warθagn, borrowed into Armenian as Vahagn, and Wa(r)hrām (spelled wryhrm), borrowed 

into Armenian as Vrām. See also Justi, Namenbuch, pp. 361-65; H. Humbach and P. O. 

Skjærvø, The Sassanian Inscription of Paikuli III/1, Wiesbaden, 1983, pp. 130-31; Iranisches 

Personennamenbuch II/2, p. 171. 

Bahrām I, the fourth Sasanian king and son of Šāpūr I, succeeded Hormozd (Ohrmezd) I 

and ruled from June, 271 until September, 274 (for the chronology of the early Sasanians, the 

findings of W. B. Henning, Asia Major, 1957, p. 116, are followed here). Four of Šāpūr’s sons 

are named in his Ka'ba-ye Zardošt inscription (A. Maricq, Classica et Orientalia, Paris, 1965, 

pp. 61-62): Bahrām Gēlān Šāh, Šāpūr Mēšān Šāh (King of Mesene), Hormozd (Ohrmezd) 
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Ardašīr, Wuzurg Šāh ī Arminān (Great King of Armenia), and Narseh Sakān Šāh (King of the 

Sakas, exceptionally honored later in the inscription, Maricq, ibid., p. 58, as “the noble Mazdā-

worshipping Narseh, King of Sind, Sakastān, and Tūrān to the edge of the sea”). The order 

shows that Bahrām was the eldest son (Henning, “Notes on the Great Inscription of Šāpūr I,” in 

Professor Jackson Memorial Volume, Bombay, 1954, p. 419 n. 6), and indeed, the prince is 

shown on the Naqš-e Rajab investiture relief of Ardašīr I, facing his name-deity Bahrām, who is 

figured in the Hellenistic guise of Herakles, nude and club in hand (W. Hinz, Altiranische 

Funde und Forschungen, Berlin, 1969, p. 124 with pl. 59). However, despite Bahrām’s age and 

Narseh’s exalted position, the succession of Šāpūr had been decided in favor of Hormozd Ardašīr, 

who, however, reigned for only just over a year. Then Bahrām ascended the throne, probably 

with the help of the influential priest, Kardēr. Narseh probably looked upon Bahrām as a usurper 

(see bahrām, iii), but had to settle for the second rank in the empire, becoming “Great King of 

Armenia” (V. Lukonin, “Varakhran i Narse,” in VDI 1, 1964, pp. 48ff.; H. Humbach and P. O. 

Skjærvø, The Sassanian Inscription of Paikuli III/1, Wiesbaden, 1983. pp. 66ff.). 

 
Bahrām was fond of fighting, hunting, and feasting, which he regarded as virtues (Henning, 

“Mani’s Last Journey,” BSOS 10, 1942, p. 951), and Sasanian-based sources praised him as a 

benevolent and worthy king. This was no doubt partly due to his reversal of Šāpūr’s policy of 

religious tolerance, which enabled the clergy led by Kardēr to proceed with the establishment of a 

Zoroastrian state church. In 274, he ordered the imprisonment and subsequent execution of 

Mani, and the persecution of his followers (Henning, ibid., pp. 949ff.). Otherwise Bahrām’s short 

reign was uneventful. His coins show him wearing the characteristic crown of Mithra: a 

headgear adorned with ray-shaped spikes (K. Erdmann, “Die Entwicklung der sasanidischen 

Krone,” Ars Islamica 15-16, 1951, p. 96; R. Göbl, Sasanian Numismatics, Brunswick, 1971, p. 

43, pl. 3 nos. 40-47). The lost Book of the Portraits of Sasanian Kings (Ḥamza, p. 50) depicted 

Bahrām I as standing, holding a lance in the right hand and leaning upon a sword held in the 

left, and wearing red gown and trousers and a gold crown topped with a sky-blue globe 

(Erdmann, op. cit., p. 96 n. 3). Following Ardašīr and Šāpūr, Bahrām I symbolized his accession 

in a rock-relief (Bīšāpūr IV) showing him on horseback, receiving the diadem of royalty from 

Ohrmezd, also shown mounted. The relief is accompanied by a Mid. Pers. inscription. The 
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dignified spirituality of the king, the sweeping gesture of the god, the finely balanced 

composition, and the proportionate, majestic figures of the horses make this monument 

“artistically the most appealing example of Sasanian rock sculpture” (E. F. Schmidt, Persepolis 

III: The Royal Tombs and Other Monuments, Chicago, 1970, p. 129. See further F. Sarre and E. 

Herzfeld, Iranische Felsreliefs, Berlin, 1910, pp. 215ff.; G. Herrmann and R. Howell, The 

Sasanian Rock Reliefs at Bishapur, pt. 2, Iranische Denkmäler, Lief. 10, Berlin, 1981). Later, 

Narseh tampered with this sculpture and substituted his own name for that of Bahrām (see 

Schmidt, op. cit., p. 129 n. 71 for reference). 

Bahrām II, the fifth Sasanian king, succeeded his father Bahrām I in September, 274 (cf. W. 

B. Henning, Asia Major, 1957, p. 116) and reigned for 17 1/4 years (Nöldeke, Geschichte der 

Perser, p. 415), i.e., till the end of 291. He regarded the high priest Kardēr as his mentor and 

bestowed on him many honors and the new title “savior of Bahrām’s soul,” promoted him to the 

rank of noble (wuzurg), appointed him the custodian of the dynastic shrine of Ādur Anāhīd at 

Eṣṭaḵr, and the supreme judge of the empire. Under the influence and leadership of Kardēr, the 

consolidation of the state religion continued and non-Zoroastrians, such as the Manicheans and 

Christians, were persecuted (J. Duchesne-Guillemin, in CHI III/2, 1983, pp. 881ff., with 

literature). Bahrām himself showed a special devotion to his name-deity by naming his son 

Bahrām and choosing the wings of the god’s bird, Av. vārəγna, as the main element of his crown 

(E. Herzfeld, AMI 9, 1938, pp. 110ff.; K. Erdmann, “Die Entwicklung der sasanidischen 

Krone,” Ars Islamica 15-16, 1951, pp. 97ff.). In the political arena, Bahrām II faced substantial 

difficulties. Vopiscus (Vita Cari 8, in Scriptores Historiae Augustae) reports that the Romans 

under Emperor Carus invaded Mesopotamia while the Persians were engaged in civil war. 

Claudius Mamertinus adds that Bahrām’s brother Ormies (Hormazd) rebelled and was 

supported by the Saccis (Sakastanians), Gellis (Gēlān/Gēls), and Ruffis. The last name was 

amended by Markwart (Ērānšahr, p. 36) into Cussis “Kūšāns,” and on this emended form 

Herzfeld based a case for the identification of the rebel Hormozd with an eastern king who styled 

himself on his coins Ohromoz Kūšān Šāhān Šāh (Paikuli I, Berlin, 1924, pp. 42ff., and more 

fully in Kushano-Sasanian Coins, Calcutta, 1930, pp. 7ff.). However, the Latin form for the 

Kūšāns being Cusenis, the emendation is unsatisfactory, and Hormozd Kūšān Šāhān Šāh may 

well have been a vassal of Šāpūr II (J. M. Rosenfield, The Dynastic Arts of the Kushans, Berkeley 

and Los Angeles, 1967, pp. 117ff., with literature). The rebellion of Hormozd was, in any event, 

centered on Sakastān, and lasted for several years. It was finally crushed, and, as Agathias 

reports (4.24), Bahrām II conquered the people of Sakastān and made his son, Bahrām, governor 

of that region with the title Sakān Šāh (Sagestanōn basileus). The Romans meanwhile took 

advantage of Bahrām’s preoccupation in the east, and advanced on Ctesiphon without meeting 

much resistance, but suddenly withdrew upon the death in mysterious circumstances of Emperor 

Carus. Bahrām then regained Mesopotamia and arranged a peace treaty with Emperor 

Diocletian (Vopiscus, Vita Probus 17, explained by Nöldeke, Geschichte der Perser, p. 94 n. 1; 

Zonaras 12.30; W. Ensslin, “Zur Ostpolitik des Kaisers Diokletian,” Sb. der bayer. Ak. der 

Wiss., 1942, p. 9). 
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Under Bahrām II Sasanian art achieved a high degree of excellence especially in the 

representations of the king and his courtiers. The lost Book of Portraits of Sasanian Kings 

(Ḥamza, p. 50) depicted Bahrām II as enthroned, holding a bow with an arrow by its string in 

the right hand (cf. the seated archer on Arsacid coins), and wearing a red gown, green trousers, 

and a crown adorned with a sky-blue globe (Erdmann, art. cit. p. 96 n. 35). He is better known 

from his coin portraits and rock reliefs. The coins are of four types (V. Lukonin, Iran v III 

veke/Iran in the Third Century, Moscow, 1979, pp. 155ff.; R. Göbl, Sasanian Numismatics, 

Brunswick, 1971, pp. 43ff.). One type shows Bahrām alone; another with his wife (Šāpūrduxtak, 

a daughter of Šāpūr Mēšān Šāh, hence the king’s cousin: V. Lukonin, Kul’tura sasanidskogo 

Irana, Moscow, 1969, p. 112; W. Hinz, Altiranische Funde und Forschungen, Berlin, 1969, p. 

194); a third one with his heir, Bahrām Sakān Šāh (depicted as a youth facing the king); and a 

fourth—and more usual—type figures the king and the queen facing the crown prince. The 

reverse of the coins often shows Bahrām and his queen flanking a fire altar, and in one series the 

latter personage is identified as “Šāpūrduxtak, Queen of Queens” (Lukonin, op. cit., p. 116). The 

detailed coin imagery is reflected in the ornamentation of a silver cup discovered at Sargveshi, 

Georgia, and now in the Hermitage (P. O. Harper, “Sasanian Medallion Bowls with Human 

Busts,” in D. K. Kouymjian, ed., Near Eastern Numismatics, Iconography, Epigraphy and 

History. Studies in Honor of George C. Miles, Beirut, 1975, pp. 63ff., with literature). It bears 

four circular medallions: two enclose the bust of Bahrām, the third that of Šāpūrduxtak, and the 

fourth that of Bahrām Sakān Šāh. 

Of the rock reliefs, one at Gūyom, 27 km northwest of Shiraz, shows Bahrām II standing 

alone (E. F. Schmidt, Persepolis III: The Royal Tombs and other Monuments, Chicago, 1969, p. 

134). Another at Sar Mašhad south of Kāzerūn, is carved directly above an inscription by 

Kardēr, and depicts Bahrām as a hunter who has killed a lion and is dispatching a second one 

with his sword; he holds the right hand of his queen in a gesture of protection while Kardēr and a 

fourth figure, probably a prince, look on (E. Herzfeld, “Reisebericht,” ZDMG 80, 1928, pp. 

256ff.; Hinz, op. cit., pp. 215-16; L. Trümpelmann, Das sasanidische Felsrelief von Sarmashad, 

Iranische Denkmäler, Lief. 9, Berlin, 1975). The scene has been given various symbolic and 

allegorical interpretations, but it best affords the simple explanation as a royal show of courage 

in a real-life hunt (cf. more recently P. Calmeyer and H. Gaube in Papers in Honour of Mary 

Boyce, Acta Iranica 24, Leiden, 1985, pp. 43-49; P. O. Skjærvø, AMI 16, 1983, pp. 269ff.). A 

third rock relief, at Naqš-e Bahrām, near Nūrābād, 40 km north of Bīšāpūr, represents Bahrām II 

seated in full front view, flanked by Kardēr and Pāpak, satrap of Georgia, on his left and two 

other dignitaries on his right. A fourth sculptured scene (Bīšāpūr V) illustrates Bahrām, figured 

as a horseman, facing a Persian dignitary who is leading a delegation of six men resembling 

Arabs in their attire, who bring—perhaps as tribute—horses and dromedaries (Schmidt, loc. cit., 

with literature; and G. Herrmann and R. Howell, The Sasanian Rock Reliefs at Bishapur, pt. 2, 

Iranische Denkmäler, Lief. 10, Berlin, 1981). But the historical context of this monument is 

uncertain. 

A fifth relief, at Naqš-e Rostam (carved over an erased Elamite sculptured scene), illustrates 

Bahrām II—standing in full regalia—among his family and courtiers: to the left are shown the 
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busts of the queen, a senior prince, the crown prince Bahrām Sakān Šāh, Kardēr, and Prince 

Narseh; on the right are depicted the busts of Pāpak, satrap of Georgia, and two other dignitaries 

(description in F. Sarre and E. Herzfeld, Iranische Felsreliefs, Berlin, 1910, pp. 71-73; Schmidt, 

op. cit., pp. 129-30; interpretation in Hinz, op. cit., pp. 191ff.). A sixth relief, also sculptured at 

Naqš-e Rostam (below the tomb of Darius the Great), pictures an equestrian combat 

commemorating Bahrām’s victory over two unidentified foes, one of whom is prostrate under the 

king’s horse, and the other is being unhorsed by a blow from the king’s lance. Directly above this 

relief is carved another equestrian combat where a prince, probably Bahrām Sakān Šāh, is 

depicted as victor over two adversaries, one already fallen and the other being unhorsed. The two 

reliefs have been interpreted as illustrating, allegorically, Bahrām’s wars with Emperor Carus 

and Hormozd Kūšān Šāhān Šāh (A. D. H. Bivar, “Cavalry Equipment and Tactics on the 

Euphrates Frontier,” Dumbarton Oaks Papers 26, 1972, pp. 279ff.). However, while the 

reference to the Romans may well be accepted, Hormozd Kūšān Šāhān Šāh must be excluded on 

account of chronology and the fact that Hormozd, the younger brother of Bahrām II, was not 

king of the Kūšāns (see above). Finally, there are two pairs of figures carved at Barm-e Delak, 10 

km southeast of Shiraz, one showing Bahrām II standing and facing Kardēr, the other 

representing a princess and an unidentified dignitary (Erdmann, “Die sasanidischen Felsreliefs 

von Barmi Dilak,” ZDMG 99, 1949, pp. 50ff.; Schmidt, op. cit., p. 133; Hinz, op. cit., pp. 

217ff.), but the context is not certain. 

 
Bahrām III, Sakān Šāh (corrupt orthography: Šāhanšāh), the sixth Sasanian king, son of 

Bahrām II (less likely of Hormozd I, see Nöldeke, Geschichte der Perser, p. 49 n. 1, p. 436a n. 3), 

ruled for four months. He was proclaimed king (despite his reluctance, it is claimed, see E. 

Herzfeld, Paikuli I, Berlin, 1924, p. 171, with reference) in Fārs, by a group of nobles led by 

Wahnām, son of Tatrus, and supported by Ādurfarrōbay, king of Mēšān. But an assembly of 

many nobles, including the heads of great families as well as the high priest Kardēr, challenged 

the succession and swore allegiance to Bahrām’s grand-uncle, Narseh, “Great King of Armenia,” 

inviting him to come from Armenia to Ctesiphon and ascend the throne. In a swift campaign, 

Wahnām was captured and executed, but the fate of Bahrām is not recorded. Narseh then 

tampered with the investiture relief of Bahrām I at Bīšāpūr, substituted his own name for that of 

the former, and added the prostrate figure of a fallen enemy under the king’s horse (symbolizing 

Wahnām or, less likely, Bahrām III). Bahrām himself does not seem to have left any monument. 

http://www.iranicaonline.org/articles/barm-e-delak
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A number of coins showing a king with a fluted crown were formerly attributed to him but are 

now assigned to Narseh (see especially R. Göbl, “Narsē und nicht Bahrām,” Numismatische 

Zeitschrift 78, 1959, pp. 5-13). Also, a fragmentary silver plate ornamented with a figure 

wearing the fluted crown and identified in an accompanying Mid. Pers. inscription as “Bahrām, 

King of Kings of Iran and Non-Iran” (see S. Eilenberg, “A Sasanian Silver Medallion of Bahrām 

III,” Ars Orientalis 2, 1957, pp. 487f.) is considered suspect (Göbl, op. cit., p. 5). 

 
Bahrām IV succeeded Šāpūr III and ruled 388-99. Ṭabarī (tr. Nöldeke, Geschichte der 

Perser, p. 71) calls him a son of Šāpūr II, but, according to Agathias (4.26), Ḥamza (p. 20), Šāh-

nāma (Moscow, VII, p. 262) and others, he was a son of Šāpūr III, which is more likely (Nöldeke, 

op. cit., p. 71 n. 2). Prior to his accession, Bahrām was governor of Kermān and bore the title 

Kermān Šāh (a name which may linger in that of Kermānšāh(ān), a town in western Iran; 

Nöldeke, ibid., n. 3). An amethyst intaglio in the British Museum displays a masterly engraved 

bust of this prince as wearing a pearl-rimmed diademed cap and identified by a Pahlavi 

inscription: Wahrān Kermān Šāh, son of the Mazdā-worshipping Lord Šāpūr, king of kings of 

Iran and non-Iran, who is a scion of lords (see E. Herzfeld, Paikuli I, Berlin, 1924, p.78). 

Bahrām negotiated with emperor Theodosius I over Armenia in 389, and they divided that 

land between their empires. But when Bahrām’s appointee over the larger Persian section (called 

Persarmenia) went over to his co-religionist Romans in 394, he was replaced by Bahrām’s 

brother Wahrānšāpūr (Bahrāmšāpūr, Arm. Vrāmšapuh). A year later a horde of Huns swept 

from North Caucasus into the south and were defeated and repulsed only on Mesopotamian soil 

(Nöldeke, op. cit., p. 72, with references). A weak ruler, Bahrām fell victim to a conspiracy by 

powerful nobles and lost his life. A magnificently cut chalcedony intaglio in the British Museum 
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represents this king, recognizable from his falcon-shaped crown (on which see R. Göbl, Sasanian 

Numismatics, Brunswick, 1971, p. 48), javelin in hand and trampling the body of an 

unidentified fallen enemy (see A. D. H. Bivar, Catalogue of the Western Asiatic Seals in the 

British Museum: Stamp Seals II: The Sassanian Dynasty, London, 1969, p. 56, pl. 4: BCl). 

Bahrām V Gōr, son and successor of Yazdegerd I, reigned from 420 to 438. His mother was 

said to have been Šōšanduxt, a daughter of the Jewish exilarch (Markwart, Provincial Capitals, 

par. 74). As a youth he was brought up at the court of the Lakhmid kings of Ḥīra, No'mān and 

his son Monḏer (he had probably been banished thither upon some disagreement with his father, 

see Nöldeke, Geschichte der Perser, p. 90 n. 2). Since the death of Šāpūr II in 379, nobles and 

priests had increased their prestige and power at the expense of central authority, electing, 

deposing and killing kings (among them Yazdegerd I) at will; and they now intended to exclude 

Yazdegerd’s sons from the succession (Christensen, Iran Sass., pp. 253ff.). The eldest son, Šāpūr, 

governor of Persarmenia, hurried to Ctesiphon to seize the throne but was murdered by the 

nobles, who elected a prince of Sasanian descent, Ḵosrow by name, as king (Nöldeke, op. cit., p. 

91, n. 4). 

Bahrām asked and received military assistance from Monḏer, and marched on the capital. 

Alarmed, the nobles negotiated with him and accepted his claim after exacting from him the 

promise that he would right his father’s misrule. According to the Persian tradition celebrated in 

the Šāh-nāma (Moscow, VII, pp. 296-303) and other Sasanian-based sources, Bahrām opted for 

an ordeal, suggesting that the royal crown and garb be placed between two lions, and whoever 

could retrieve them by killing the beasts should be acknowledged as the divinely favored king; 

and while Ḵosrow withdrew, Bahrām underwent the ordeal and won the throne. He left the task 

of administration to his father’s officials, especially to Mihr Narseh, grand minister (wuzurg 

framadār) of the empire. He also remitted taxes and public debts at festive occasions, promoted 

musicians to higher rank and brought thousands of Indian minstrels (lūrīs) into Iran to amuse 

his subjects, and he himself indulged in pleasure-loving activities, particularly hunting (his 

memorable shooting of a wonderful onager, gōr, is said to have given origin to his nickname Gōr 

“Onager [hunter]”). These measures made Bahrām one of the most popular kings in Iranian 

history. Right after his accession, he proved himself in battle against the White Huns (the 

Hephthalites) who had invaded eastern Iran. Leaving his brother Narseh as regent, Bahrām took 

the road from Nisa via Marv to Kušmēhan, where he fell upon the enemy, won a resounding 

victory, and obtained precious booty from which he made rich offerings to the fire temple of Ādur 

Gušnasp. On his return, he appointed Narseh governor of Khorasan. However, on the western 

front, Bahrām was less successful. Many Armenian Christians had appealed or defected to the 

Romans, and the refusal to surrender them resulted in open hostility in 421. Mihr Narseh led the 

Persian forces but engagements were indecisive, and finally a treaty was signed giving freedom 

of religion to the Christians in Iran and Zoroastrians in the Byzantine empire, and obliging the 

Romans to contribute financially to the defense of the Caucasus passes against the Huns. 

Bahrām then deposed the Armenian king, Artašeš (Ardašīr), son of Bahrāmšāpūr (Vrāmšapuh), 

and replaced him with a margrave (marzbān). 
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Bahrām V is exceedingly popular in Iranian literature and art (see below). His coins show 

him as wearing a crown with three-step crenellations and a large crescent of the moon; they also 

introduce certain novelties such as the appearance of the crowned king’s bust within the flames 

of the fire altar on the reverse (R. Göbl, Sasanian Numismatics, Brunswick, 1971, p. 49, pl. 9 

nos. 153-58). No monument has survived of Bahrām V. His death is said in one tradition to have 

occurred during a hunt; according to another version, he died a natural death (summer of 438). 

The growth of legends around prominent figures is familiar in Persian literature, and the 

case of Bahrām V is an excellent example of this. The relatively colorless and straightforward 

accounts by the early historians (Ṭabarī, Dīnavarī, Baḷʿamī, Ebn Balḵī), which emphasize 

Bahrām’s military prowess and his efforts to rule well, contain small hints of the way the legends 

will develop. Ferdowsī’s and Ṯaʿālebī’s accounts contain many of the characteristics of popular 

romances: a childless king (Yazdegerd I) who eventually fathers a son, the boy’s auspicious 

horoscope, his precocious physical and intellectual development, his education in the three areas 

of letters, manly arts, and kingship, and a life devoted to military and amorous adventures and 

the chase. His sobriquet gōr (wild ass) is said to have been inspired by a spectacular hunting feat 

where he killed a lion and an onager with one arrow, or in later accounts, by his love of hunting 

wild asses. 

The major versions of the romance of Bahrām Gōr are in Ferdowsī’s Šāh-nāma, Neẓāmī’s 

Haft peykar, and Amīr(-e) Ḵosrow’s Hašt behešt. In each case the framework of the story is the 

same, but the emphasis and details differ considerably. Ferdowsī’s is the most balanced, and 

presents the life of Bahrām in an exemplary fashion, many of his adventures giving him the 

opportunity to display qualities admired in Persian kings. Neẓāmī’s and Amīr Ḵosrow’s are 

psychologically more subtle, but also more erotic and symbolic. In the latter two the account is 

dominated by an elaborate framed story, focused on seven princesses whom Bahrām marries and 

the stories that each one tells him as he visits them on successive days of the week. The 

symbolism of planets, colors, and the number seven pervades the romance. 

One of the most remarkable differences among the various versions of the story is the manner 

of Bahrām’s death. Ferdowsī’s version has Bahrām die in his sleep, while in Haft peykar and 

Hašt behešt he chases an onager into a cave and disappears. Versions of the legend by early 

historians have him sink into a swamp, fall into a deep pit, or drown. Most of these variants 

appear to be local legends. For a discussion of this question, see M.-J. Maḥjūb, “Gūr-e Bahrām 

Gōr,” Īrān-nāma 1, 1361 Š./1983, pp. 147-63. 

Bahrām Gōr is mentioned in early literary sources as the first person to write poetry in 

Persian. ʿAwfī, Lobāb I, pp. 19-20, quotes Arabic and Persian verses attributed to him, but the 

Persian ones are obviously of a later date. 

The homonyms gūr “onager,” and gūr “grave” have led to many puns in classical Persian 

poetry, such as in this line from Ḥāfeẓ: Kamand e ṣayd-e bahrāmī be-afkan jām-e Jam bar dār/ke 

man peymūdam īn ṣaḥrā na Bahrām ast o na gūraš (Throw down Bahrām’s hunting lasso and 

take up Jamshid’s cup/I have crossed this plain and there is neither Bahrām nor his onager, or: 

his grave; Dīvān, ed. Qazvīnī and Ḡanī, Tehran, 1320 Š./1941-42, p. 188). 
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The adventures of Bahrām Gōr are a favorite subject for manuscript illustrations. J. Norgren 

and E. Davis in their Preliminary Index of Shah-Nameh Illustrations (Ann Arbor, 1969) list 

thirty-two scenes showing Bahrām Gōr, the most popular of which are “Bahrām Gōr hunting in 

the company of Āzāda,” “Bahrām snatching the crown from between two lions,” and “Bahrām 

kills a dragon.” Manuscripts of the Haft Peykar and Hašt behešt are also frequently illustrated. 

 
Bahrām VI Čōbīn, chief commander under the Sasanian Hormozd IV and king of Iran in 

590-91, was a son of Bahrāmgošnasp, of the family of Mehrān, one of the seven great houses of 

the Sasanian period (Justi, Namenbuch, p. 363 no. 23). First mentioned in Šāpūr’s Kaʿba-ye 

Zardošt inscription (“Arštāt, the Mehrān, from Ray,” see W. B. Henning, BSOAS 14, 1952, p. 

510), the family remained the hereditary margraves of Ray and produced notable generals 

(Nöldeke, Geschichte der Perser, p. 139 n. 3). Bahrām was called Mehrbandak (Arm. 

Mehrevandak; Justi, loc. cit.), but his tall and slender physique earned him the nickname 

Čōbīn(a), var. Šōpēn “Javelin-like” (Šāh-nāma, Moscow, VIII, p. 377; cf. V. Minorsky, JRAS, 

1939, p. 108). Bahrām started as margrave of Ray (Masʿūdī, Morūj II, p. 213), commanded a 

cavalry force which captured Dārā in 572 (Theophylactos Simocatta, 3.18.10f.), became Spahbaḏ 

of the North (i.e., satrap of Azerbaijan and Greater Media) under Hormozd IV, and fought a long 

but indecisive campaign against the Byzantines in northern Mesopotamia (Dīnavarī, p. 94; cf. 

Šāh-nāma, Moscow, VIII, p. 388. For the campaign see M. J. Higgins, The Persian War of 

Emperor Maurice, Washington, 1939, pp. 35ff.). Late in 588, a horde of the Hephthalites, 

subjects of the Western Turks since 558, invaded eastern provinces of the Persian empire; and 

with the sanction and support of their overlords, reached Bādgīs and Herat. In a council of war, 

Bahrām was elected commander-in-chief of the Iranian army and satrap of Khorasan, furnished 

with a trained force, reportedly of 12,000 picked horsemen, and sent against the invaders whom 

Sasanian-based sources (as well as Theophylactos, 3.6) call Turks. Marching with remarkable 

speed, Bahrām first engaged and defeated the Western Turks and took the city of Balḵ. He then 

occupied the land of the Hephthalites, and crossing the Oxus won a resounding victory over the 

Eastern Turks, personally slaying their Great Ḵāqān (Ču-lo-hóu in Chinese records; J. 

Marquart, “Historische Glossen zu den alttürkischen Inschriften,” WZKM 12, 1898, pp. 189-

90, and E. Chavannes, Documents sur les Toukiue [Turcs] occidentaux, St. Petersburg, 1903, 
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pp. 242ff.; falsely called Šāwa/Sāva/Sāba in Sasanian-based sources, see under Bendōy and 

Bestām) with an arrowshot which became as proverbial as that of Āraš. Finally, he advanced to 

the famous Dež-e Rōyēn “Brazen Hold,” at Baykand near Bukhara (Dīnavarī, pp. 81ff.; Baḷʿamī, 

Tārīḵ, pp. 1074ff.; Šāh-nāma, Moscow, VIII, pp. 331ff.; Ṯaʿālebī, Ḡorar, pp. 642ff.; Ṭabarī, tr. 

Nöldeke, pp. 268ff.; Nehāyat al-erab fī aḵbār al-Fors wa’l-ʿArab, apud E. G. Browne, JRAS, 

1900, pp. 233ff. These Sasanian-based sources must be corrected by the account by [Pseudo-

]Sebeos, tr. in Markwart, Ērānšahr, p. 83, and elucidated by him in Wehrōt und Ārang, Leiden, 

1938, pp. 137ff., and K. Czeglédy, “Bahrām Čōbīn and the Persian Apocalyptic Literature,” 

Acta Orientalia Hungarica 8, 1958, pp. 21ff.). 

Meanwhile Hormozd had alienated the magnates by imprisoning and executing many 

renowned men, reducing the size of the cavalry force, and decreasing the army’s pay by 10 

percent (Theophylactos, 3.13.16; Ṭabarī, tr. Nöldeke, pp. 264-68). Distrustful of Bahrām even 

before the eastern expedition (Yaʿqūbī, I, p. 188), Hormozd could not tolerate the popularity of 

his own general, and giving out that Bahrām’s reserving of a few choice items of the booty for 

himself was an indication of rebellion, he removed the victor from his posts, and sent him a chain 

and a spindle to show that he regarded him as a low slave “as ungrateful as a woman” 

(Dīnavarī, pp. 84ff.; see also Šāh-nāma, Moscow, VIII, pp. 397-98; Theophylactos, 3.6-8, says 

that Bahrām was again sent to the Roman front and was defeated in Albania, whereupon 

Hormozd disgraced him; Nöldeke, op. cit., p. 272 n. 3, favored this version in 1879, but one of 

the best non-Iranian sources, discovered ten years later, Die von Guidi herausgegebene syrische 

Chronik, tr. Th. Nöldeke, Vienna, 1893, p. 5, confirms that Bahrām rose in arms while still in the 

east). Bahrām’s noble descent, his cultured manners and generosity, his military 

accomplishments and leadership skills, and his daring and shrewdness had earned him so 

elevated a position among his devoted troops and the public (A. Christensen, Romanen om 

Bahram Tschobin, et Rekonstruktionsforsøg, Copenhagen, 1907) that their rebellion against the 

ungrateful king followed naturally. Having settled his quarrel with the Turks, Bahrām appointed 

a satrap for Khorasan (Ṯaʿālebī, op. cit., p. 658; Šāh-nāma, Moscow, VIII, pp. 418f.), then 

marched on Ctesiphon via Ray, and was joined by many veterans from the western front 

(Theophylactos, 4.1). To forestall his supremacy, the nobles in the capital seized power, and led 

by Bendōy and Bestām and supported by Prince Ḵosrow, they slew Hormozd and put his son on 

the throne. On Bahrām’s approach, however, they fled toward Azerbaijan but were intercepted 

and defeated, many of their troops deserting to Bahrām. Ḵosrow succeeded, through the heroic 

self-sacrifice of Bendōy, in escaping into Byzantine territory (Syrische Chronik, pp. 5ff.; 

Theophylactos, 4.9; Nöldeke, Geschichte der Perser, pp. 272ff., 418-19, 434; Dīnavarī, pp. 89ff.; 

Baḷʿamī, op. cit., pp. 1079ff.; Nehāya, apud Browne, JRAS, 1900, pp. 237f.; Ṯaʿālebī, op. cit., pp. 

657ff.; Yaʿqūbī, I, pp. 190f.; Ebn Balḵī, p. 100; [Ps.-]Sebeos, tr. M. K. Patkanian, Essai d’une 

histoire de la dynastie des Sasanides, Paris, 1866, pp. 87ff. [= JA, 1866, pp. 187ff.]). 

Bahrām entered Ctesiphon and proclaimed himself king of kings (summer, 590), claiming 

that Ardašīr, the upstart son of Sāsān the shepherd, had usurped the throne of the Arsacids, and 

now he was reestablishing their right (Šāh-nāma, Moscow, IX, pp. 29-32; Yaʿqūbī, I, p. 192; the 

humble origin of Ardašīr was already noted by Agathias, 2.27). He tried to support his cause 

http://www.iranicaonline.org/articles/aras-avestan-erexsa
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with the following apocalyptic belief then current: The Sasanians had identified the Seleucid era 

(312 b.c.) with the era of Zoroaster (H. Lewy, JAOS 64, 1944, pp. 197ff.; S. H. Taqizadeh, JRAS, 

1947, pp. 33ff.), thereby placing Ardašīr some 500 years after the prophet and leaving 500 years 

for the duration of their own dynasty (Šāh-nāma, Moscow, VII, pp. 90-91). The close of 

Zoroaster’s millennium was to witness chaos and destructive wars with the Xyōns 

(Hephthalites/Huns) and Romans, followed by the appearance of a savior (details and references 

in Czeglédy, op. cit., pp. 35ff.). And Bahrām had risen some 500 years after Ardašīr (so Šāh-

nāma, Moscow, IX, p. 30), and had saved Iran from chaos, the Xyōns and the Romans; he 

therefore claimed to be and was hailed by many as the promised savior, Kay Bahrām Varjāvand 

(Czeglédy, op. cit., pp. 36-39). He was to restore the Arsacid empire and commence a millennium 

of dynastic rule (Šāh-nāma, Moscow, IX, pp. 60-62). He issued coins in his own name. They 

represent him as a majestic figure, bearded and wearing a crenellated crown adorned with two 

crescents of the moon; and they are dated to year 1 and 2 (R. Göbl, Sasanian Numismatics, 

Brunswick, 1971, p. 52). 

  
Bahrām’s hopes were unfulfilled. Many nobles and priests preferred to side with the 

inexperienced and less imposing Ḵosrow, who, in return for territorial concessions, had obtained 

a Byzantine force of 40,000 (Chronicle of Seʿert, in Patrologia Orientalis XIII/4, p. 466), and 

was now marching toward Azerbaijan, where an army of over 12,000 Armenians under Mūšel 

(cf. Dīnavarī, p. 94) and 8,000 Iranians gathered and led by Bendōy and Bestām ([Ps.-]Sebeos, 

tr. Patkanian, op. cit., p. 93) awaited him. Hoping to prevent a union of those forces, Bahrām left 

Ctesiphon with a much smaller army, but arrived too late. The two sides fought for three days in 

a plain near Lake Urmia, and on the eve of the fourth, Bendōy won over Bahrām’s men by 

pledging, in the name of Ḵosrow, their pardon and safety. In spite of his bravery and superb 

generalship, Bahrām was defeated, and his camp, children, and wives were captured. He himself 

left the battlefield, accompanied by 4,000 men, and since Ḵosrow had in the meantime sent a 

force to Ctesiphon and had secured it, the only road open was eastward. Bahrām marched to 

Nīšāpūr, defeating a pursuing royalist force and an army of a local noble of the Kārēn family at 

Qūmeš. Ceaselessly troubled, Bahrām finally crossed the Oxus, and was received honorably by 
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the Ḵāqān of the Turks, entered his service and achieved heroic feats against his adversaries. 

Ḵosrow could not feel secure as long as Bahrām lived, and he succeeded in having him 

assassinated. The remainder of his troops returned to northern Iran and joined the rebellion of 

Bestām (Syrische Chronik, pp. 5-7; Theophylactos, 4ff.; [Ps.-] Sebeos apud Patkanian, op. cit., 

pp. 92ff.; Yaʿqūbī, I, pp. 192ff.; Dīnavarī, pp. 90-105; Ṭabarī, tr. Nöldeke, pp. 275-89; Nehāya, 

pp. 238-42; Baḷʿamī, op. cit., pp. 1083ff.; Higgins, op. cit., chaps. II and III; L. N. Gumilev, 

“Bakhram Chubin,” in Problemy vostokovedeniya III, 1960, pp. 228-41). 

Given time and opportunity to deal with internal problems, Bahrām would have probably 

achieved no less than Ardašīr I had done, but he was faced with too many odds. It was not 

Ḵosrow but his superior Byzantine mercenaries who defeated Bahrām (Theophylactos, loc. cit.). 

The betrayal by his own brother, Gordōy, and the capture of his family severely limited his 

maneuvering ability. He was handicapped by the lack of cooperation from the bureaucrats, and 

the animosity of nobles unwilling to serve one of their own equals (Dīnavarī, p. 99; 

Theophylactos, 4.12; Ṯaʿālebī, op. cit., pp. 660f.). His own chivalry in letting Ḵosrow’s 

supporters leave the realm unmolested (Dīnavarī, p. 94), and in ignoring the escape of the 

resolute Bendōy, turned against him by giving his enemies the possibility to unite. His religious 

tolerance (see G. Widengren, Iranica Antiqua 1, 1961, pp. 146-47) alienated the powerful clergy 

(Theophylactos, 4.12f.; Ṭabarī, tr. Nöldeke, p. 282). Even the apocalyptic belief he put to use was 

masterfully turned against him when Ḵosrow employed the following propaganda devices. He 

initially remitted one half of the annual poll-tax (Dīnavarī, p. 102), and bestowed riches on great 

fire temples (cf. Šāh-nāma, Moscow, IX, pp. 104f., 136). He then ordered his secretaries to 

publish an account of the events from the rise of Bahrām to the restoration of Ḵosrow (Bayhaqī, 

al-Maḥāsen wa’l-masāwī, ed. F. Schwally, Giessen, 1902, p. 481) wherein Bahrām was pictured 

as a soldier of fortune and an evil usurper. Finally, Ḵosrow circulated a modified version of the 

apocalyptic prophecy according to which the end of Zoroaster’s millennium was to witness the 

arrival with a vast army of a lowly false pretender from Khorasan, his usurpation of the throne, 

and his swift disappearance, followed by a short period of foreign rule over Iran and the 

restoration of peace and prosperity by a “victorious king” (aparvḕ xvatāy) who would even take 

many cities from the Romans; and since Ḵosrow had restored the kingdom and destroyed the 

lowly usurper Bahrām, he now claimed to be the true savior of Iran, and assumed the title 

Aparvēž, Parvēz (Czeglédy, op. cit., pp. 32ff.). 

However, Bahrām’s memory was immortalized in a masterfully composed Pahlavi romance, 

the Bahrām Čōbīn-nāma (Masʿūdī, Morūj II, p. 223; Fehrest, p. 305; Baḷʿamī, op. cit., p. 1081), 

which was translated by Jabala b. Sālem (Fehrest, loc. cit.), and found its way—intermingled 

with another account, favorable to Ḵosrow Parvēz—into the works of Dīnavarī (pp. 81-104), 

Ferdowsī (Šāh-nāma, Moscow, VIII, pp. 331-430 and IX, pp. 10-178), Baḷʿamī (op. cit., pp. 

1073ff.), and the Nehāya (pp. 233ff.). The picture of Bahrām in the romance is that of an 

illustrious knight of kingly origins and noble disposition, a superb, highly educated and 

disciplinarian general, and a witty, just, and wise king. He is the best archer, and comes from the 

family of Mēlād (Mithridates/Mehrdād) the Arsacid, himself of the line of Kay Āraš, son of Kay 

Qobād (who is here confused with the famous archer: J. Marquart, ZDMG 69, 1895, pp. 633-

http://www.iranicaonline.org/articles/aras-kay-avestan-kavi-arsan-a-member-of-the-kayanid-dynasty-in-iranian-legend
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35). When Iran is simultaneously attacked by the Romans, the Ḵazars, the Arabs, and the Turks, 

he saves the empire by crushing the most dangerous enemy, the Turks; and he takes action 

against Hormazd who had unjustly disgraced him, only after his troops and an assembly of 

nobles urge him to do so. His accession to the throne is sanctioned by the nobles, and he fights for 

his right with gallantry and pluck. Above all, he is a man of his word, devoted to his men and his 

fatherland. The novel describes details of his life, thoughts and deeds with such vividness and 

moving affection that its reflection in the Šāh-nāma counts as one of the masterpieces of Persian 

literature (Nöldeke, Geschichte der Perser, pp. 474-78). It clearly was published while Bahrām’s 

memory was still very much alive, and its form and main features have been restored by Arthur 

Christensen (op. cit.). 

Bahrām is credited with the writing of a manual on archery (Fehrest, p. 304). He was 

survived by three sons: Šāpūr, who supported Bestām’s rebellion and was executed (Syrische 

Chronik, p. 9); Mehrān, whose own son, Sīāvoš, King of Ray, fell fighting the Arabs in 643 

(Justi, Namenbuch, p. 300 no. 9); and Nōšrad, the ancestor of the Samanids (Bīrūnī, 

Chronology, p. 48). The popularity of Bahrām persisted in Iranian nationalist circles long after 

his death. Thus, Senbād could claim that Abū Moslem (q.v.) had not died but was staying with 

the Savior (Mahdī) in a “Brazen Hold” (i.e., Bahrām’s residence in Turkistan), and will soon 

return (Czeglédy, op. cit., pp. 40-41 citing Neẓām al-molk, Sīar al-molūk [Sīāsat-nāma], ed. H. 

Darke, 1347 Š./ 1968, p. 280) [Shahbazi ect 2016, 1-13]. 

The late leader of the Khurrāmīyah movement, Pāpak Khorrām-Dīnān was the follower of al-

Muqanna‘, a devout Zoroastrian and Mazdaean. 

The Khurramites (Persian: خرمدینان   Khorrām-Dīnān, meaning "those of the Joyful 

Religion"; Arabic: ِمَیة  Khurramiyya) were an Iranian[1][2][3] religious and political movement   ُخرَّ

with its roots in the movement founded by Mazdak.[3] An alternative name for the movement is 

the Muḥammira (Arabic: محمرة  , "Red-Wearing Ones"; in Persian: جامگان سرخ    Surkh-Jāmagān), a 

reference to their symbolic red dress. 

The sect was founded by the Persian cleric Sunpadh and was a revitalization of an earlier sect 

that had mixed Shī‘a Islam and Zoroastrianism; however, its true claim to fame was its adoption 

by Bābak Khorramdin as a basis for rebelling against the Abbasid Caliphate. 

Al-Maqdisi mentions several facts. He observes that "the basis of their doctrine is belief in 

light and darkness"; more specifically, "the principle of the universe is Light, of which a part has 

been effaced and has turned into Darkness". They "avoid carefully the shedding of blood, except 

when they raise the banner of revolt". They are "extremely concerned with cleanliness and 

purification, and with approaching people with kindness and beneficience". Some of them 

"believed in free sex, provided that the women agreed to it, and also in the freedom of enjoying all 

pleasures and of satisfying one's inclinations so long as this does not entail any harm to 

others".[4] (their name is most frequently derived from the Persian word khurram "happy, 

cheerful"[5]). Regarding the variety of faiths, they believe that "the prophets, despite the difference 

of their laws and their religions, do not constitute but a single spirit".[4] Naubakhti states that 

they also believe in reincarnation (metempsychosis) as the only existing kind of afterlife and 

retribution and in the cancellation of all religious prescriptions and obligations. They highly 
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revere Abu Muslim and their imams. In their rituals, which are rather simple, they "seek the 

greatest sacramental effect from wine and drinks". As a whole, they were estimated by Al-

Maqdisi as "Mazdaeans... who cover themselves under the guise of Islam" [Kurramits 2016, 1-

3]. 

 
Verethragna (vərəθraγna) is an Avestan language neuter noun literally meaning "smiting 

of resistance" (Gnoli, 1989:510; Boyce 1975:63). Representing this concept is the divinity 

Verethragna, who is the hypostasis of "victory", and "as a giver of victory Verethragna plainly 

enjoyed the greatest popularity of old" (Boyce, 1975:63). 

The neuter noun verethragna is related to Avestan verethra, 'obstacle' and verethragnan, 

'victorious'. (Gnoli, 1989:510) In Zoroastrian Middle Persian, Verethragna became Warahran, 

from which Vahram, Vehram, Bahram, Behram and other variants derive. The once-followed 

theory that Verethragna had Indo-Iranian origins is no longer followed today (see In Avestan 

scholarship for details). 

The name and, to some extent, the deity has correspondences in Armenian Vahagn and 

Vram, Buddhist SogdianWshn, Manichaen Parthian Wryhrm, Kushan Bactrian Orlagno. While 

the figure of Verethragna is highly complex, parallels have also been drawn between it and 

(variously) Vedic Indra, Puranic Vishnu, Manichaean Adamas, Chaldean/Babylonian Nergal, 

Egyptian Horus, Hellenic Ares and Heracles. 
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In the Zoroastrian hierarchy of angels, Bahram is a helper of Asha Vahishta (Avestan, middle 

Persian: Ardvahisht), the Amesha Spenta responsible for the luminaries. In the Zoroastrian 

calendar instituted during the late Achaemenid era (648-330 BCE), the twentieth day of the 

month is dedicated to Bahram (Siroza1.20). 

In the later middle Persian texts Bahram is especially venerated as the seventh of the Amesha 

Spentas, effectively giving him the rank of an archangel for his success in driving back Angra 

Mainyu (de Menasce, 1948:5-18; Gnoli, 1989:513). 

In the astronomical and calendrical reforms of the Sassanids (205-651 CE), the planet Mars was 

named Bahram. Zaehner attributes this to the syncretic influences of the Chaldean astral-

theological system, where Babylonian Nergal is both the god of war and the name of the red 

planet. (Zaehner, 1955:147ff.; see also: "Fatalistic" Zurvanism). 

According to Boyce, the present-day expression Atash-Behram as the name of the most sacred 

class of fires is a confusion of the adjectival "Victorious Fire" with "Fire of Bahram" (Boyce, 

1982:222ff). The former is the way it appears in Middle Persian inscriptions such as the Kartir 

inscription at Kabah-i Zardusht, while the latter is what is now understood by the term Atash-

Behram. Gnoli attributes the change to natural misunderstanding "abetted in Islamic times by a 

progressive decay in Zoroastrian priestly teaching" (Gnoli, 1989:512) [Verethragna 2016, 1-4]. 

 
Изключително важен и съществено-значим компонент в ономастичния 

контекст на средноперсийската по произход прабългарска титл. багаин е млим 

Омуртаг на българския владетел хан Омуртаг (814-831), гръц. Όμουρτάγ, Όμορτάγ, 

Ώμορτάγ, Ώμουρταγ, Μορτάγων и др. Непосредствено след възкачването му на 
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престола, някои от боилите предприемат гонение против прабългарите, 

славяните и гърците християни, много от които са избити [Златарски 1970, 378]. 

След поражението на ромеите при Бурдиз, хан Омуртаг сключва 30-годишен 

мирен договор с Византия (Продолжатель), с който преди всичко се определя 

границата между България и Византия. С цел да отблъсне маджарите и да им 

попречи да преминават българската граница, около 818-820 г. хан Омуртаг 

предприема боен поход по посока бреговете на Днепър. През лятото на 823 г., за 

да помогне на ромеите срещу бунтовника Тома, той навлиза с войска на 

византийска територия и го разбива в сражение по бреговете на Мраморно море. 

 

 
През 818 г. славянските племена между Дунав и Тиса правят опит да се отцепят 

и да преминат към франкската държава. Многократно направените 

дипломатически стъпки не дават резултат. Най-накрая хан Омуртаг се 

принуждава да предприеме един много успешен боен поход към северозападната 

си граница, с който я премества от Тиса на Дунав. Заедно с това той сваля от власт 

вождовете и князете на тукашните славянски племена и ги заменя с българи. 

Точно по този повод между впрочем хан Омуртаг си поръчва и онази великолепна 

златна кана с Конника от Изтока или Триумфиращия княз, увековечила 
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уникално-несравнимата му победа над франките и славяните в Панония и която 

не само и до края на света ще продължава да предизвиква удивлението и 

възхищението на всеки, който я види, и да се пита кой всъщност е този конник и 

откъде той иде, но и ще продължава да сияе на върха на световното златарско 

приложно изкуство (Ив. Добрев). 

Впоследствие хан Омуртаг разделя територията на държавата на 

административни области - комитати и на всяка една от тях назначава отделен 

областен управител – комит; допълнително определя функциите и задачите на 

кавхана и ичиргу-боила, на вътрешните и външните боляри и др. 

По-натакък хан Омуртаг се отдава на строителна дейност и продължава 

започнатото още от баща му възстановяване на Плиска, като построява вътрешна 

стена, нов дворец и прабългарско-зороастрийски храм; изгражда два двореца 

крепост (аули), съответно на р. Тича и на р. Дунав. После, на равно разстояние от 

дворците си в Плиска и на Дунав, си изгражда и „всеславна гробница“, над която 

издига надгробен насип, могила или още курган, на върха на който поставя и 

последния си надпис, най-многозначително-мъдрото завещание към идните 

поколения българи и то след като прави жертвоприношение на българския бог 

Тангра: Човек, ако и добре да живее, умира и друг се ражда. И нека този, който се 

роди най-сетне, гледайки надписа, си спомни за оногова, който изгради тази 

гробница. Името на владетеля е Омуртаг каган, главнокомандващ войската. 

Нека Бог го удостои да преживее сто години [вж. и срв. Златарски 1970, 376-424; 

История на България 1981, 147-158; Стоянов 2016, 1-5]: 

 
20. А вот против веры безумствовал он ужасно, так что почитал дурным даже 

поминать имя божие. Так, клятвенно скрепляя тридцатилетний мир с гуннами, 

именуемыми болгарами, и заключая мирные соглашения, 69 когда должен был их 

подтвердить и упрочить, ни одной из наших клятв он не воспользовался, не призвал в 

ручатели и свидетели дел и слов ни Бога, ни силы небесные, ни Матерь христову и 

божию во плоти, но, словно варварская душа, не знающая богопочитания, призвал в 

свидетели собак и тех, кому приносят жертвы не ведающие закона племена, и даже 

http://www.vostlit.info/Texts/rus5/TheophCont/primtext1.phtml#69
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отрезал и не побрезговал взять в рот в подтверждение договора то, чем они нажираются. 
70 И доверил он им христианскую веру, в которую предстояло им, как и положено, 

перейти с нашей помощью. 71 И за то, что, по словам Господа, метал он бисер веры перед 

свиньями 72 и влагал его им в уста, заслуживает отвращения сей нечестивец. А за то, 

что властитель ромейского царства и государства во всенародном театре 73 при 

стечении множества верных и неверных позволял посвящать себя в их обряды и 

таинства, достоин он вечного червя и адского пламени. И где только ни находил он 

людей, блюдущих истинное учение, истязал их жестоко и страшно. Кроме того, он 

сколачивал и собирал отряды и полки единоверцев, держал их при себе и осыпал 

милостями. 

Был в их числе и Иоанн Грамматик, человек ничему доброму не обученный. Этим-

то людям и велел Лев написать сочинение, провозглашавшее дерзкую и мерзкую веру, а 

потом двинулся в поход на божественные иконы. Вдохновлял же, раздувал его пыл и как 

бы возносил ввысь (легок был умом царь и ни в чем разумом не руководствовался) 

начальник святого воинства и дворцового клира. Издавна подстерегал он Льва, словно из 

засады, как Протея мечтал поймать его, и когда как-то в церкви во всеуслышание 

провозглашали божественные слова: "Итак, кому уподобите вы Бога? И какое подобие 

найдете ему? Идола отливает художник, а золотильщик покрывает его золотом", 74 -он 

потихоньку подошел и, выступив вперед, сказал: "Разумей, царь, что говорит святое 

речение, да не раскаешься ты в начинаниях своих. Выбрось прочь образы, лишь по 

видимости святые, держись веры тех, кто их не почитает". Речи эти неразумные, как 

я уже говорил, разгорячили царя, возгорелся он своей несчастной душой и на 

благочестивых обрушил все свое безумие, а нечестивых обрек на справедливый гнев божий. 

Он вызвал указами из других стран всех архиереев, соблазнял их, дабы сделать 

послушными своей воле, не допустил до патриарха и многим уготовил прекрасное 

мученичество, из-за того что не повиновались ему. 75 [Продолжатель, 10-11]. 
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Великият хан Омортаг пожела да има мир с гърците чрез послания до императора. 

И изпрати пратеници; в първата година [от царуването на хана] те [пратениците] 

сключиха договор за 30 години. Първата от четирите[?] в договора статии: относно 

старата граница нека бъде оная от Девелт и до река. . . и между двете реки до. . . мост, 

и между Балзена и Агатоники, а после и към Констанция и към Макроливада и до ... 

планина, дотам биде прокарана пограничната линия. [15] Втората [статия]: относно 

славяните, които се намират под императора в планините, защото те бяха [там] по-

рано, когато стана нападението, и относно другите славяни, които не са поданици на 

княза [хана] в крайбрежната област, той [императорът] ще ги повърне в обмяна за 

заловените пленници-християни, [а именно]: за турмарси, спатарии и комити по ... 

[души], а за простия народ — душа за душа; [по] два вола за заловените вътре в 

крепостите, ако те бъдат разпуснати по селата; ако някой стратег е избягал...[16] 

 
+Кана сюбиги Омуртаг: Корсис копанът беше мой сътрапезник и като отиде във 

войската, удави се в река Днепър. Той беше от рода Чакарар [Бешевлиев 2009, 85]. 

През първите години от царуването на хан Омуртаг (814-831), франките 

подстрекават славяните тимочани и абодрити, те пък правят опити да се преселят в 

земите на франките; славяните между Дунав и Тиса правят опит да се отцепят и да 

завземат територии от българската държава, като прибягват и търсят помощта пак 

на франките; хан Омуртаг няколко пъти пише, предупреждава и умолява чрез 

пратеници франкския император Людовик, да се въздържа от вземане на страна, иска 

съдействие при уреждането на спора, но императорът не бърза да уреди двустранните 

отношения и протака преговорите. 

През 826 г. (ЛтИзв-5.1) или през 827 г. (Histoire de la Transylvanie) български войски 

навлизат с флот по р. Драва, нападат владенията на франките между Драва и Сава и “с 

цената на една многогодишна война” българите отнемат Сирмия от франките; 

“нападат Моравия, разположена по западния бряг на крайбрежието Гарам” и разоряват с 

огън и меч славяните в Горна Панония, прогонват техните князе и назначават на тяхно 

място български управители измежду висшите сановници в Столицата или от 

вътрешността на Страната, която мярка обаче не е повсеместна и българските царе 

от това време, главно хан Крум и хан Омуртаг, определят и назначават за жупани, 

областни управители, също така и някои от местните князе, боляри или воеводи 

(История на България; П. Коледаров; ЛтИзв-2; Histoire de la Transylvanie), с което 

фактически, може да се каже, не само се осъществява и регулира и административно-

териториалното деление на тези български земи конкретно и на Държавата като 

цяло, но се и доуточнява и стабилизира и нейната северозападна граница. 

Още от времето на хан Крум (803-814) и хан Омуртаг (814-831), западната граница 

на Първото българско царство, върви западно от гр. Срем, дн. сръбската Сремска 

Митровица, по р. Сава, свива под прав ъгъл на север под големия завой на Дунава на 

http://www.promacedonia.org/vz1a/vz1a_b2_2.html#15.
http://www.promacedonia.org/vz1a/vz1a_b2_2.html#16.
http://www.promacedonia.org/vz1a/vz1a_b2_2.html#16.
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изток, излиза и се движи нагоре по Дунав до малко по-назапад от Будапеща, преди 

големия му завой на юг и оттук по права линия върви на север по течението на р. Хрон, 

докато стигне Карпатите. 

 
Северната граница на Отвъддунавска България следва билото на Карпатската 

верига, която образува широка дъга от запад на югоизток, напуска я някъде около 

днешния украински град Борислав и се прехвърля върху р. Днестър в горното й течение, 

върви надолу по реката до големия завой малко след гр. Каменец-Подолск, устремява се 

на североизток и достига р. Днепър северно от гр. Кременчуг, тръгва надолу по 

течението на Реката и излиза на най-северната точка на Черно море - Херсонския 

залив, източно от днешния гр. Одеса [вж. Балкански 1996, 5; ~*~1996б, 44; Димитров М. 

1980, 115; Златарски 1994, 373-376; Коледаров 1979, 37-39,48,62, Карти №№ 8,9; 

Михайлов 1971, 191-192; Фехеръ 1924, 13,16; ~*~1997, 119; Lang 1976, 42; Kiss-2, 213; 

WdAtl]. 

След и сред всичко това, особено силно се откроява и именно по тази причина, 

изключителен интерес представлява Триумфиращият княз - Victorious prince, 

конникът от кана № 2, в сасанидска в основата си тежка метална ризница и шлем, 

подобни обаче и на броните на уйгурите от Западен Туркестан, и с определено 

монголоидни черти на лицето, когото специалистите антрополози определят като 

тураноид – междинно-смесен антропологичен тип от европеид и монголоид, който 

възниква на границата на Азия и Европа и е характерен преди всичко за тюрките най-

общо, а така също и особено и за българите оногури и волжските българи, както и за 
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унгарците от епохата на тяхното “Завладяване на родина”, т.е. краят на ІХ-началото 

на Х в. (Gy. Lásló, İ. Rácz). 

Конникът здраво държи за косата и влачи край коня си подтичващ мъж с вързани 

отзад ръце и с ясно изразени европеидни черти, също в броня, но по-друг вид, а на задния 

край на седлото му, е окачена отрязана човешка глава, пак с европеидни черти на лицето 

и дори като че ли напълно със същите индивидуални черти като на пленника, аналог на 

която глава е най-вероятно разпространеният при старите тюрки обичай да отрязват 

главата на победения неприятел и да я носят на колана си като знак на победата, но 

пък от сравнително отдавнашните ни научни занимания в областта на 

османотурската история ние със сигурност знаем, че завръщащите се от някакъв 

поход към Средна Европа турски войници струпват пред стените на Столицата 

десетки хиляди черепа на убити противници, или пък съществуващата при старите 

иранци практика да отрязват главата на убития от тях на бойното поле противник и 

да я поднасят като дар на своя цар или на храма на Анахита, на която практика доста 

прилича и обичаят на волжските българи да поднасят и посвещават на Тангра 

отсечената глава на противника си герой, когото са убили на бойното поле. 

 
За самия конник като цяло има и предположение, че той е “първобългарски 

владетелъ” (Н. Кондаковъ) или пък само владетел, видно от двете ленти, които висят 

от неговия шлем, има ги и в изображенията на римските и византийските 

императори, както и в изображенията на сасанидските царе; Владетелят се връща от 

война, където е убил много неприятели, показано с отрязаната глава, и е взел много 

пленници, показано с пленника, когото влачи за косата; копието му е късо със знаме, на 

което се развяват също две ленти, късо е и копието на Мадарския конник; прототипът 

на сцената е във византийски релеф на слонова кост от VІ в., където е даден владетел в 

представителна поза, който се завръща от война и зад коня на когото също върви само 
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един пленник; обичаят с отрязаната глава го няма във Византия, но го има при хан 

Крум, обаче обичаят да се влачат пленниците за косите е съществувал във Византия и 

той се наблюдава по изображения до средата на V в.; ханът победител е предаден 

реалистично; шлемът не е византийски, нито сасанидски, нито арабски, два такива 

шлема са открити в Керч на Крим и са публикувани като тюркски, намират се в 

историческия музей в Москва, един е открит в Хърватско и е публикуван също като 

източен, аз публикувах подобен шлем, открит в Асеновата крепост в Асеновград, сега се 

намира в Пловдивския археологически музей, всички мъжки “каменни баби” имат 

подобни шлемове, следователно той е тюркски по произход, а в случая български шлем; 

извънредно подробно е предадена бронята на конника, към която има наушник, 

наръкавници, панталон и гамаши; плетената броня е персийска по произход и се появява 

в Европа едва в ІХ в., смята се, че са я донесли арабите, но може да са и прабългарите, а и 

панталонът на бронята се появява за пръв път в Европа през ІХ в.; пленникът е в 

старата римска люспеста броня, с каквато по това време е облечена и византийската 

войска, византийците обаче още не носят панталони; точно е предадена сбруята на 

коня, тази част от нея, която е на муцуната, е варварска и средноазиатска и изобщо 

двата царски образа на кана № 2 се различават коренно по изгледа, облеклото и 

въоръжението си от образите на сасанидските владетели по сасанидските блюда и 

именно поради това Каната не е абасидска (Н. Мавродинов); Конникът е символ на 

властелина номад и доколкото някои свързват Съкровището с Атила, това може да 

бъде и Атила, Конникът прилича на портрета на Атила, описан от Приск и повторен 

от Йордан; в дома на Атила е имало немалко златни и сребърни съдове и тези златни и 

сребърни чаши са имали забележителни украшения (С. Байчоров) [вж. и срв. Байчоров 

1989, 94-133; Ваклинов 1977, 146-150; Ваклинов, Ваклинова 1983, 6-47; Дончева-Петкова 

1966, 25-55,108-127; История 1976, 133-138; Мавродинов 1959, 116-118,122-129; Младенов 

1935, 7; Овчаров Н. 1989, 430-436; Фехеръ 1997, 66; Kunsthistorische Museum 2003; Lásló, 

Rácz 1984, 36-171; Mavrodinov 1943, 12-14,106-171; ЕнцБг-4, 406]. 

Специално, между впрочем, тъкмо за каната с тази гравюра, най-често и най-бързо 

и лесно се приема и твърди, че е аварска от VІ-VІІІ в., откъдето пък като аварско по 

произход и принадлежност се определя и цялото Златно съкровище “Надь Сент-

Миклош”, именно поради което и на Националната изложба в Австрия през 1996 год., 

сбирката, в която Съкровището е представено единствено чрез рисунка с надпис 

“Goldkrug Nr. 2 von Sînnicolaul Mare (Nagyszentmiklós), Rumänien, 6.-8. Jhdt.”, има 

подзаглавие “Horsemen from the East”, т.е. “Конникът от Изтока” [Daim 2003, 1; 

National exhibition 2003, 2]. 

Конкретно за сюжетите и мотивите по златните кани, в източното 

изкуствознание се счита още, че..., но вж. по-добре в оригинал: The golden jugs from Nagy 

Szent Miklos provide evidence for tradtional continunity as seen in the ascension scenes that 

were combined with the new theme of royal victory. The forest areas of Eurasia preserved the 

funeral ritual in which the Animal Style decorated the deceased; however these burials lacked the 
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richness and splendour found in the earlier burials of the nomadic tribal chieftains [Brentjes 

2003, 7]. 

 

 
Привлеченият нарочно, за да потвърди, легитимира и популяризира доста 

странните писания на един български “специалист по древнобългарски език”, 

консултант експерт, американски като че ли професор езиковед, само се задоволява да 

цитира друго изследване, в което описаният в по-предния абзац конник се определя по 

следния начин: “This must be one of the earliest portrayals of the warrior in a coat of mail, since 

this type of armour first appeared in Europe in the IXth c.” [Lang 1976, 124; Discussions in 

sci.lang 1999], към което ние можем само да добавим, че това, в действителност, 

извънлингвистическо, но по-специално и конкретно етнографско-културологическо 

наблюдение и заключение, в противовес на агресивно-интензивно разпространяваното и 

масово налаганото напоследък у нас приблизително-повърхностно и никак 

неаргументирано мнение, че номадството изобщо не се съчетава с висока и дори с 

никаква духовна култура, само потвърждава нашето впечатление и виждане, че 

късноантичните и ранносредновековните прабългари тюрки, въпреки и независимо че в 

основата си и като цяло са номади скотовъди, земеделието при които има само 

допълнително-спомагателен характер, те все пак притежават и се характеризират с 

духовна култура, която много време и далече преди това изпреварва и надхвърля 
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многократно по-късните европейски “прецеденти” в тази област [вж. и срв. Фехер 1997, 

120-121; Юхас 1985, 31-32]. 

Специално този вид броня, която пък е елемент от материалната култура на 

номадите тюрки най-общо и много вероятно засега прабългари в частност, се появява за 

първи път в Европа още през VІІ в. по земите на сегашна Южна Русия и в областта на 

Карпатите, но вж. по-добре в оригинал: “From the VIIth to the Xth century, there flourished 

in South Russia and around the Carpathians, a school of metal workers who are usually linked to 

the Sasanian silver-workers of Iran” [Lang 1976, 123]. 

При този си набор и състав, форми, сюжети и мотиви Златното съкровище “Надь 

Сент-Миклош” се характеризира още и с точно определено и конкретно, важно-

централно място и значение в културно-историческото наследство на българския 

народ и на цялото човечество изобщо, дори само поставянето на който въпрос тъкмо по 

този начин не е никакво преувеличение или крайност, дължаща се на нашето, собствено 

българско пристрастие и заинтересованост, защото в действителност и фактически 

след Златото на египетските фараони, Съкровището се явява и по същество 

представлява първото и по-следващо най-богато и най-красиво сред всички златни 

съкровища по Света, по силата на това, че при него се наблюдава, както се изразяват 

специалистите, една “изключителност и неповторимост като съчетание на високо 

художествени качества с богатството на материала” [Ваклинов 1977, 150; История 

1976, 137], което като цяло не само “го отделя от останалите произведения на 

старобългарското златарство”, репликираме ние, възползувайки се от заключителния 

израз на последния автор, но и от всички останали златарски произведения по Света 

[Добрев 2005, 10-11,112-113,277-280]. 

 

 
+Кана сюбиги Омуртаг: Негавонаис зера тарканът беше мой сътрапезник. Като 

отиде във войската, той се удави в река Тиса. Той беше от рода Кубиар [Бешевлиев 

2009, 87].
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Кана субиги Омуртаг е от Бога Архонт в 

земята гдето се е родил. Обитавайки 

стана на Плиска, съгради малък стан на 

Тича и премести войската си срещу 

Гърци и славяни. И направи изкусно 

мост на Тича заедно с малкия стан и 

постави в този малък стан четири 

колони, а върху колоните два лъва. Нека 

бог да удостои поставения от бога 

архонт, като гази добре с крака си 

императора, докато течеТича и докато.., 

като владее над многото българи и 

подчинява враговете си, да проживее в 

радост и веселие сто години. Времето 

пък, когато се съгради това, беше по 

български шегор елем, а по гръцки 

индиктион 15. 

[Бешевлиев 2009, 150-151] 

На южния край на терасата, под конника, разкопките разкриха една почти напълно 

разрушена църквица от късно време, вероятно XIV в., която стана забележителна по 

това, че е имала за престолен стълб мраморна колона с много повреден прабългарски 

надпис. От съдържанието па надписа, доколкото то е запазено и може да се възстанови 

с положителност, се вижда, че кан Омуртаг е извършил тук жертвоприношение на бог 

Тангра. Думата Тангра или Тенгри значи в тюркските езици „небе” и понеже тюрките 

са почитали небето като най-висш бог, то тази дума получила значението изобщо 

върховен бог. Още преди откриването на надписа беше известно от един късен турски 

ръкопис, в който се изброяват имената на висшия бог е различни езици, че на български 

той се наричал Тангра. Сега надписът не само потвърди това сведение, но представя 

единствения оригинален документ за съществуването на култ към Тангра у 

прабългарите. Колоната с този важен надпис едва ли е била донесена отдалеч. Тя е 

стояла нейде в подножието на скалите. За да се направи колоната подходяща за 

престолен камък в християнска църква, е бил отчасти унищожен езическият надпис. 

Вероятното първоначално място на надписа някъде в подножието на Мадарските 

скали и не много далеч от голямата пещера му придават още по-голямо значение, ако се 

вземе под внимание следното известие за тюрките, което стои може би в някаква 

връзка с неговото съдържание. Според един китайски извор: „Каганът (на тюрките) 

живеел постоянно на планината Ту-киу-шан. Неговата дворцова шатра се отваряла на 

изток, понеже посоката, откъдето изгрява слънцето, била на почит. Всяка година 

каганът завеждал благородниците в пещерата на предците, за да извършат 

жертвоприношение. През второто десетдневие на петия месец те се събирали при река 

Тамир, за да отидат на същата планина и да принесат жертва на небесния бог.” 
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Жертвоприношения в чест на прадедите, и то на планини, се срещат и у други 

тюркски народи, напр. у хуните от предхристиянската епоха, у тюрките хитан и др. 

Поради голямото значение на тези жертвоприношения те са били извършвани не от 

обикновените жреци, но от самия държавен глава. Охридският архиепископ Теофилакт 

съобщава, че Омуртаг направил тържествено жертвоприношение, след което имало 

голям обед за присъствуващите. Дали надписът стои наистина във връзка със 

споменатите жертвоприношения у тюрките, е трудно да се каже. Все пак наличието 

на капище и на надписа показва, че мястото под конника е било култов център на 

прабългарите [Бешевлиев 2009, 29-30,138]. 

 

 








Кана субиги Омуртаг от бога владетел. 

..беше.. и направи жертвоприношение 

на бога Тангра .. ичиргу колобър.. 
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Великият хан Омортаг, като остая в стария си дом, съгради преславен дом при 

Дунав. И като измерих [разстоянието] отгоре [т. е. по лицето на земята] между двата 

всеславни дома, направих в средата гробница. И от самата среда на гробницата до моя 

старовремски дворец [аул] има 20 хиляди оргии и към Дунава има 20 хиляди оргии. А 

самият гроб [склеп] е всеславен. И като измериха земята, поставиха тоя надпис. Човек, 

ако и да живее добре, умира и друг се ражда. И нека тоя, който се роди най-сетне, 

разглеждайки тоя [надпис], си спомня за оногова, който го [гроб, склеп] построи. А 

името на княза, е Омортаг, велики хан. Нека бог го удостои да преживее сто години 

[Златарски 1970, 580-584]. 

За произхода, структурата и значението на прабългарското млим Омуртаг се 

допуска, че то произлиза от турското jumurtag „geballt, massiv, oval” = кръгъл, 

дебел [Златарски 1970, 377]; от алт. omyr, omur „грудь лошади“ и tag „балкан, 

планина“ или пък от тюрк. omurtka „гръб“, „гърбина“, „стълб“, като значението на 

името като цяло може да бъде „Стълба“, „Гърба“ или „да бъде със здрава 

гърбина“ [Симеонов 2008, 173-175]; от праб. *omurt с умалителната наставка -ak, 

чув. ĭmĭrt „kartal“ [Tekin 2016, 53-54, вж. и срв. Михайлов 1992, 69-71]. 

Специално пък за изцяло долуцитирания автор изобщо не може, дори и при 

най-добро намерение и желание, да се каже, че предлага някакво що-годе 

смислено-адекватно и конкретно решение на проблема: 
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Häufig belegt ist auf Protobulgaren-Inschriften und bei byzantinischen Autoren in 

zahlreichen Varianten der Name des Khans Omurtag: Omo(u)rtag, Wmo(u)rtag [157], bei den 

Byzantinern Mo(u)rtagwn, einmal auch mit Metathese Moutragwn [158]. Da der Wechsel o/u 

auch sonst wiederholt begegnet und ebenso im Türkischen wie im Griechischen jener Zeit seine 

Erklärung finden kann [159], ist es entscheidender, sich über den Anlaut Klarheit zu 

verschaffen: In einer ganzen Reihe von protobulgarischen Personennamen mit anlautendem (o-) 

hat vornehmlich Menges [160] einen Artikel sehen wollen; auf dieser Grundlage hat Grégoire 

[161] dann den Namen aus dem Iranischen hergeleitet, „despite its Altaic outlook", wie Menges 

hervorhebt. Grégoire hat dabei /Murtag/ mit dem Personennamen MoutragoV einer Inschrift des 

2. Jahrhunderts aus Olbia [162] verbunden, dessen etymologische Deutung zwar nicht 

zweifelsfrei zu sichern ist, dessen rd jedoch mit dem konstanten rt des Omurtag-Namens nicht 

zusammenstimmt. Diese iranistische Deutung wird aber definitiv widerlegt [163] durch die von 

Besevliev [164] beobachtete Parallele zwischen den rein protobulgarischen Ausdrücken kana 

subhgh Wmourtag Nr. 58,1; 59,1 usw., auch einer neugefundenen Inschrift aus Pliska [165], 

und kana subhgh Malamhr Nr. 57,1 .f.; kane subhgh Wmourtag Nr. 67,1-4 mit fehlendem 

Artikel. Der Name des Khans ist darnach evidentermaßen Omurtag, nicht Murtag, und damit 

ist Grégoires Deutung der Boden entzogen und sie wohl auch für Besevliev - so interpretiere ich 

seine Worte—weiterhin „nicht mehr gültig" [166]. Mit prothetischen Vokalen im Iranischen ist 

nicht zu rechnen, da Fälle wie BorzoV / ,'OborzoV der Polyän-Oberlieferung [167] nicht 

unbesehen ins Iranische transponiert werden dürfen und ansonsten die Bedingungen für Vokal-

Prothese abzuklären wären. 

In die Zeit dieses Omurtag gehört der vornehme Protobulgare WkorshV, dessen 

Grabinschrift (Nr. 58,2) erhalten ist. Da turkologische Deutungsversuche nicht zum Erfolg 

führten [168], hat Menges [169] die Hypothese gewagt, darin eine turkisierte Form des Namens 

mittelpers. Husrav, Xusrav u. ä., neupers. Xosrau, armen. Xosrov, griech. CosrohV usw. [170] 

zu sehen, der ja durch einen der größten Sasanidenkönige, Husrav I. Anōšruvān, im 6. 

Jahrhundert große Bekanntheit und weite Verbreitung gefunden hat. Von einer iranischen Form 

mit x-Anlaut aus wäre, über türkische Vermittlung, die protobulgarische Form mit -k- zu 

rechtfertigen; ebenso ließe sich gegen die angenomene Metathese wenig einwenden. Doch schon 

Menges mußte einräumen: „Problematic remains the initial W-" [171]. Dies hat dann Besevliev 

zu einer anderen, aber ebenfalls iranistischen Deutung veranlaßt [172]: Er verglich die an der 

Pontos-Nordküste bezeugten Namen KarsaV [173], KarzeiV [174] und verschiedene mit /x-/ 

anlautende und noch ferner stehende Formen [175]; alle diese Zusammenstellungen machen 

jedoch die Annahme erforderlich, den Anlaut von WkorshV mit Hilfe eines prothetischen Vokals 

zu erklären [176]. Und daran scheitern sie dann ebenso wie der entsprechende Versuch für den 

Namen Omurtags. Besevliev faßt den einzigen Beleg heute jedoch als w KorshV o kopanoV, als 

eine mittelgriechische Konstruktion mit Artikel beim Personennamen auf, — wobei W nur aus 

formal-ästhetischen Gründen gewählt sei [177]. In der Tat scheint alles zugunsten einer solchen 

Interpretation zu sprechen [177a], doch heißt dies natürlich noch nicht, daß damit die Vergleiche 

mit iranischen Namen viel wahrscheinlicher würden: Zum einen müßte die etymologische 

Deutung von turkologischer Seite auf dieser neuen Grundlage neu begonnen werden, zum 
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ändern ist für die Verknüpfung mit den anklingenden iranischen Namen, die ihrerseits übrigens 

noch genauer Abklärung ernsthaft bedürften1 [178], der verglichene Wortkörper /kors-/ viel zu 

klein und von zu wenig spezifischer Gestalt. 

Wie, nach der neuen Lesung, KorshV war auch OcsounoV (Nr. 60,2) ein vornehmer 

Protobulgare unter Omurtag: er trägt auf seiner Grabinschrift den Titel o zoupan tarkanoV. 

Verschiedene Möglichkeiten für altaistische Namensdeutungen hat man erwogen [179]; dabei 

wurde in aller Regel mit slavischem Vokalismus (o statt a) gerechnet. Dies tut auch Besevliev bei 

seinen iranistischen Vorschlägen [180]: Im übrigen vergleicht er zum einen den „iranischen 

Namen Axšun(war)" [181], zum ändern als Alternative jenes iranische Farbwort *axšaina- 

„dunkel (farbig)", das bekanntlich auch dem Namen des PontoV,'AxeinoV samt seiner 

euphemistischen Umformung E,'uxeinoV zugrunde liegt. Zu der ersten Erwägung ist zu 

bemerken, daß es einen Namen *Axšun nicht gibt; belegt ist der Name eines Hephthalitenkönigs 

bei arabischen Historikern als Aĥšunwār, bei Firdausi aber als Xvašnavāz/Xašnavāz [182]; also 

nicht einmal dessen Form, geschweige denn seine Analyse und Interpretation sind gesichert 

[183], und er taugt nicht zum Vergleich. Anders dagegen wäre es bei iran. *axšaina-, denn außer 

dem von Besevliev angeführten appellativischen Vergleichsmaterial gibt es tatsächlich einen 

Personennamen altiran. *Axšaina-, vorausgesetzt durch elam. Ak-še-na in Persepolis [184], und 

das zugehörige Femininum, fortgesetzt — mit regelrechter Metathese — durch armen. Axšēn 

[185]. Aber für die Entlehnungszeit wäre zweifellos noch eine Lautung *Axšēn vorauszusetzen, 

von der kaum ein gangbarer Weg zu OcsounoV führt, muß Besevliev doch schon mit seiner 

Annahme einer „griechische(n) Transkription einer slavischen Form *Oxsynъ < axšīn'' [186] 

recht verschlungene Pfade einschlagen. Besevliev scheint dies aber überhaupt aufgegeben zu 

haben, denn er trennt jetzt [187] o als mittelgriechischen Artikel ab, liest o CsounoV und sieht in 

cs eine Wiedergabe von /š/. Er liest den Namen ausdrücklich als „šunos". Mit dieser 

Feststellung darf sich der Iranist denn vorderhand begnügen. 

Ebenfalls in die Zeit Omurtags gehört das Inschriftenfragment mit einem Vertragstext, der 

TzukoV erwähnt (Nr. 43,6), womit ohne Zweifel zu Recht allgemein der aus der Vita des 

adrianopolitanischen Bischofs Manuel bekannte Name TzokoV; identifiziert wird [188]; lautlich 

ist dies ja in bester Ordnung. Für diesen Namen sind verschiedene turkologische Etymologien 

erwogen worden, die von *Čök, Čüko. ä. ausgehen [189], sich aber sämtlich nicht sichern lassen. 

Besevliev [190] sieht sich da nun erinnert an den Namen von šābuhrs General Zik bei 

armenischen Historikern: [191] Passen schon die Vokale dieser Namen nicht zueinander, so 

spricht der Anlaut ganz eindeutig gegen diese Verknüpfung, denn tz bezeichnet, wie bekannt, 

die dentale und die palatale Affrikate [țs], [tš], [192] während armen. z den stimmhaften 

dentalen Zischlaut [z] wiedergibt, dessen regelrechte Vertretung durch griech. z zu erwarten 

wäre.  

Der Name von Omurtags Enkel und zweitem Nachfolger [193] begegnet auf der Inschrift 

Nr. 14,2 f. als PersianoV, bei Konstantinos Porphyrogennetos dagegen als Presiam [194]. 

Solange ein definitiver Beweis dafür aussteht, welche der beiden Formen — gleichsetzen wird 

man sie wohl dürfen — die ursprüngliche ist, /Pers-/ oder /Pres-/, so lange ist es müßig, über die 

Herleitung des Namens zu spekulieren. Geht man von /Pers-/ als Grundform aus, wird eine 
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Interpretation aus dem Slavischen wegen der geschlossenen Anlautsilbe, wie Besevliev bemerkt 

[195], in der Tat „unwahrscheinlich". Eine erwägenswerte Möglichkeit stellt immerhin der 

Vorschlag Dujčevs [196] dar, den Namen von dem alten slavischen, durch Byzanz vermittelten 

Ethnonym der „Perser" abzuleiten, von altbulgar. Per(ъ)sěninъ, Per(ъ)sijaninъ (mit dem 

Singulativsuffix -inъ zumindest in den Singularbelegen). Wenn man diese Interpretation 

akzeptiert, handelt es sich jedoch strenggenommen nicht um einen iranischen Namen, sondern 

um eine anderswo (in Byzanz, oder gar bei den Slaven) aufgekommene fremde 

Herkunftsbezeichnung. Mit dem hier vorliegenden Suffix hat der Volksname nämlich dem 

Iranischen nie angehört [Schmitt 2010, 1-14]. 

  
Прабългарското млим Омуртаг има за генетична основа староперсийския 

апелатив прилим *amårtak „безсмъртен“, където гласната a- е контрахираният още 

на персийска езикова почва, но лабиализиран окончателно едва на прабългарска 

езикова почва отрицателен средноперсийски преф. əpə- от иран. *apa-, аналогично 

например на бактр. ababgo [avāwγ] „безводный“ < *apa-āpaka; частично 

лабиализираният още в средноперсийския език и окончателно редуцираният и 

видоизменен вече като комбинаторна фонетична промяна на прабългарска 

езикова почва средноперсийски кор. marg „смерть“ < иран. *marka, авест. mahrka-, 

maraka- „Tod, Verderben, Vernichtung“, гл. *mŗta- „умирать“, marək- „töten, 

zerstören“, стперс. mar- „умирать“, срперс. murdan, перс. mordant, прилим a-marant-, 

a-mahrka- „ohne Tod“; средноперсийският субстантивно-адективен относителен 

суф. -āk от иран. *-ākā и със значение „който се причинява, произтича от 

действието, обозначено чрез основата, към която се прибавя“ или като цяло, само 

че с друга суфиксация, стперс. *amərtča „бессмертная” < иран. *amŗtika-, авест. 
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*amərətẵt „Unsterblichkeit, Ewigkeit”, срперс. amurtat, перс. murdad, прилим a-məša- 

„unsterblich“. Родствени на прабългарското млим Омуртаг са такива скито-

сарматски, старо- и средноперсийски имена като млим Άμαρδιακος, Амердах на 

пълководец от персийската армия във войната на персите с римляните (Малала), а 

на същата основа, само че посредством суф. -ad се образува и теонм Amardad: 

Immortality; Av. Ameretat; Pahl. Amurdad като име на едно от шестте зороастрийски 

божества Amesha Spenta (Av.) (M. Boyce), See Amahraspand, Amurdad (Phl.): lit. 

'Immortality', the Amahraspand presiding over the Earth (M. Boyce); name of the 

seventh day of the month according to the Zoroastrian religious calendar; name of the 

fifth month. (Var: Av. 'Ameretat', Phl. 'Amardad'), развито и като антропоним и по-

точно като имена на млади момчета: Amardad: Immortality; Av. Ameretat; Pahl. 

Amurdad [вж. и срв. Бешевлиев 2010, 5-6; Основы иранского языкознания 1979, 341-

345; ~*~1981, 33,337,385,435,444; ~*~1982, 40,207; Абаев-2, 75; AiWb, 142,143-147,1145-

1146; Glossary, 2,32; Justi, 308; Names, 12; Terms, 2]: 

 
Богинята Амеретат 

Суника же и Сима продолжали сражаться с персами. Эти два экзарха, находившиеся 

при оставшемся войске, сойдя с коней, доблестно бились в пешем строю и, искусно 

сражаясь, уничтожили многих персов. Они не могли преследовать бегущих персов, но, 

окружив трех из их экзархов, двух из них убили, одного, человека воинственного по имени 

Амердах, которому Суника отрубил правую руку, захватили живым и продолжали 
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сражаться. Когда наступил вечер и когда персов отогнали на одну милю, экзархи римлян 

вест с войско вошли в Каллиник [Малала, 15]. 

Amǝša Spǝnta, an Avestan term for beneficent divinity, meaning literally “Holy/Bounteous 

Immortal” (Pahl. Amešāspand, [A]mahraspand). Although the expression does not occur in the 

Gāthās, it was probably coined by Zoroaster himself. Spənta is a characteristic word of his 

revelation, meaning “furthering, strengthening, bounteous, holy.” Vedic usage suggests that the 

Indo-Iranians had been accustomed to worship “All the Immortals” (Vedic Viśve Amṛtās), a 

term which included those beings known to Zoroaster as the daēvas. When he rejected this group 

of divinities as evil, the prophet commanded his followers, it seems, to venerate only those beings 

whom he held to be spənta, i.e., those who exert their powers to further the good creation. The 

term thus applies to Ahura Mazdā himself, and to all the divine beings whom he has brought 

into existence to aid him in overcoming evil. In this sense it can be used as a synonym of yazata 

(cf. Visperad 8.1); in fact the two words occur a number of times in hendiadys in the Pahlavi 

books (e.g., Mēnōg ī xrad 12.11, 21.35). 

 
The first recorded occurrence of the expression, with the elements inverted, is in the ancient 

Yasna Haptaŋhāiti (Y. 39.3): “So then we worship the good beings, male and female, the Spənta 

Aməšas, ever-living, ever-benefiting, who hold by good purpose.” In the Zoroastrian creed, the 

Fravarānē, the believer declares: “I profess myself a Mazdā-worshiper, a Zoroastrian, rejecting 

the daēvas... ...one who praises the Aməša Spəntas, who worships the Aməsa Spəntas” (Y. 12.1); 

and in a later Avestan text (Y. 1.2) the yazata Ātar is hailed as being “the most active of the 

Aməša Spəntas.” 

In its Middle Iranian forms Amešāspand (A)mahraspand (the latter belonging to the so-

called “Zoroastrian Pahlavi” dialect), the term occurs not infrequently in this general sense. 

Thus in Mēnōg ī xrad 43.2-3 Ahriman and the dēvs are set in opposition to Ohrmazd and the 

Amešāspands. Among Zoroastrian priests today the term is frequently applied to the 

“calendrical” divinities, that is, to all those who have received dedications of the days of the 

month, together with extra three, Burz Yazad, Hōm, and Dahmān Āfrīn. 
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The term is, however, more often used in a restricted sense for the greatest of the spənta 

beings, that is, for the great Heptad who belong especially to Zoroaster’s own revelation, namely 

Ahura Mazdā himself (sometimes together with, or represented by, his Holy Spirit, Spənta 

Mainyu) and the six whom he first evoked among theyazatas; or it is further restricted to just 

these six. The two meanings -the general and the particular- coexist not only in the Younger 

Avesta and the Pahlavi books but also in living Zoroastrian usage. Occasionally they even occur 

side by side in the same sentence, e.g., Bundahišn 3.1: “The names of thirty Amahraspands were 

given to the thirty days, thus: first Ohrmazd, then the six Amahraspands. ”Usually in Western 

scholarly writings if “Aməša Spənta” is used without qualification it refers specifically to the 

great six. 

 
The Avestan/Pahlavi names of these six, with their approximate English renderings, are as 

follows: Vohu Manah/Vahman “Good Purpose;” Aša Vahištā Ardvahišt “Best Righteousness;” 

Xšaθra Vairya/Šahrēvar “Desirable Dominion;” Spənta Ārmaiti/Spendārmad “Holy Devotion;” 

Haurvatāt/Hordād “Wholeness;” and Amərətāt/Amurdād “Immortality.” The names of all six 

occur repeatedly in the Gāthās, though seldom with the epithets which became the fixed 

attributes of the first four in the tradition. Grammatically the names of the first three are neuter, 

the last three feminine. There is naturally no systematic exposition of doctrine concerning them 

in the Gāthās, but the names of all the Heptad are brought together in Y 47.1; and in the Zand of 

lost Younger Avestan texts it is stated that Ohrmazd first brought the six into being, and then 

through them the other beneficient divinities (see Bundahišn 1.53; 26.38, 125). The process by 

which he did so is variously indicated [Boyce 2016, 1]. 
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Amurdād (Pahl. form of Av. Amərətāt, NPers. Mordād, Amordād), one of the seven great 

Aməša Spəntas of Zoroastrianism, the hypostasis of the concept of “not dying,” that is Long Life 

on this earth or Immortality in the hereafter (cf. Ved. amṛtatva). Amurdād/Amərətāt is regularly 

linked with Hordād/Haurvatāt, Wholeness or Health, and is the guardian of plants, as Hordād 

(NPers. Ḵordād) is of water, two creations which are themselves naturally associated. These are 

the most readily comprehensible of the links between the Aməša Spəntas and physical 

phenomena, since there exists “an entirely clear causal connection in the everyday world 

between water and plants and the divinities of life and health” (H. Lommel, “Symbolik der 

Elemente in der zoroastrischen Religion,” Zarathustra, ed. W. Schlerath, Darmstadt, 1970, p. 

260). As Zarathushtra says to Ahura Mazdā: “Truly in Thy Kingdom of Good Thought, both 

Wholeness and Immortality are for sustenance. Together with Truth, Devotion has increased 

endurance and strength” (Y. 34.11). In Y. 45.10, 51.7 likewise “endurance and strength” are 

used in parallel to Haurvatāt and Amərətāt, to state, it seems, qualities with which these two 

great beings can imbue their worshipers. Further, when the Kingdom of Ahura Mazdā is 

established at last upon earth, there will exist unfailing health and immortality for the future 

body (tan ī pasēn), presided over by these two Aməša Spəntas. The concept of Amurdād appears 

of particular significance in this connection, since in ancient Indo-Iranian idiom “not dying” 

thus used meant, it seems, salvation in Paradise with the gods, as distinct from bleak “death” in 

the underground realm of shadows [Boyce 2016a, 1]. 

Изключително важно място в ономастичния контекст на средноперсийската по 

произход прабългарска титл. багаин заема също така и източноиранското по 

произход прабългарско млим Корш. Носителят на това име е кавхан, т.е. той е 

вторият след хана човек в държавата, същевременно и член на Държавния съвет. А 

ако се съди по долуприведения надпис, именно той командва българската войска в 

нейния боен поход към североизточната граница на държавата, където не само 

отбива и прекършва напъните на хазарите да завладеят макар и педя българска 

земя, но и намира гибелта си в мътните води на скито-сарматската преди това 

река Данапр, а от няколко столетия насам и българската река Вар. И независимо, 

че по произход неговите прадеди са източни иранци, най-вероятно алани, поради 

което и неговото лично име е източноиранско, то родовото му име Чакарар е 

собствено прабългарско, видно особено добре от специфично-характерния 

прабългарски суфикс за мн.ч. -ар (Ив. Добрев): 
+Κανα ςυβιγι Ομουρταγ 
Ο Κορσης ο κοπανος θρεπτος 
ανθροπος μου εγενετο κε απελθον ης 
Το φουσατον επνηγην ης τον 
Ποταμον Δαναπρην. 
Ητο δε γενεας Τζακαραρης. 
 

+Кана сюбиги Омуртаг: 

Корсис копанът беше мой сътрапезник 

и като отиде във войската, 

удави се в река Днепър. 

Той беше от рода Чакарар. 

В рамките и на основата на тюркските езици по принцип и на тюркския 

дунавскоболгарски език в частност морфологичната структура на късноантичния и 

ранносредновековен етнм *bolgar, е повече от ясна и дори очевидно-проста и изобщо не се 

нуждае от недомислията по повод на “алтайските езици”, допълнително и на тема 

http://www.iranicaonline.org/articles/amesa-spenta-beneficent-divinity
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класификация на тюркските езици на един помощник-историк, за съжаление, с 

тюркологическо образование и епигоно-адепт на не особено грамотния по въпроса К. 

Менгес [Стоянов 1997, 6-13], защото тъкмо в тюркските езици зв. -r е носещо-главен 

компонент на суфикса за множествено число [Серебренников, Гаджиева 1986, 87-91], 

докато в прабългарските надписи от VІІІ-ІХ в. на територията на Първото българско 

царство се срещат генм Τζακαραρ, Κουβιαρ, Ερμιαρ [Бешевлиев 1992, 227-234], а на Кавказ 

през І-ІV в. има гр. Хунаракерт [АрмАтл, 104], лексико-граматичната структура на 

името на който е напълно ясна и дори прозрачна и се състои не от монголския (Д. 

Еремеев), а от китайския по произход етнм хун като име на местно българско племе 

или род и апелатива географски термин от ирански произход керт “град”, като към 

Етнонима е прибавено прабългарското мн.ч. -ар, последвано по-малко вероятно от 

ирански родителен падеж или най-вероятно от арменската съединителна гл. а, налице 

още и в ойкнм Тигранакерт [АрмАтл, 104], където съставката Тигран е добре известно 

арменско мъжко лично име, носено и от редица арменски царе като например Тигран 

VI (59-62), но същият елемент се среща и в оронм Дзиакан като паралелно название на 

известните Хипийски, или в превод от гръцки - Конски планини, така че изобщо няма 

нужда тук да се постулира присъствието на иранското нарси ар “человек” [срв. Еремеев 

1970, 133]. 

Между впрочем, тъкмо във връзка с българските генм Τζακαραρ, Κουβιαρ, Ερμιαρ, 

тук допълнително ни улеснява участник във форум в Интернет, според когото “1. 

Суффикс "-ар": как правило, указывает на профессию (не уверенно в применительности 

этого правила в тюркских языках). 2. Суффикс собирательной множественности -ар/-ер 

неупотребителен в современном татарском словоизменении. Патроним, 

оканчивающийся на -ар - это окончание множественного числа и несут смысловую 

нагрузку: обозначение не одного представителя или части рода, а всего рода в целом.” 

[ИнтНт], докато изолираността на този суфикс в тюркските езици изобщо, но и 

неговото съхраняване в татарската патронимия са не толкова поредното 

лингвистично свидетелство и доказателство за малко по-горе посочения силен болгарски 

субстрат в езика на къпчаките по произход като цяло казански татари, колкото за 

неговото безспорно наличие и употреба в историческите болгарски езици и диалекти 

[Добрев 2015в, 9-10, вж. и срв. Серебренников, Гаджиева 1986, 90; Сравнительно-

историческая грамматика 1988, 16]. 

Счита се, че иранското по произход прабългарско млим Корш има за основа 

иранското име Καρσας, Καρζεις, последното от които идва от осет. karz, авест. kərəsa 

„лош“, но то може да се свърже също така и с иранските имена Χορσάμαντις, 

Χορσόμανος от осет. xorz „добър“, дигор. xwarz, срв. язигското име Hurz или по-

малко вероятно пък с арменското Xūrs [Бешевлиев 2010, 5]. Приема се още, че 

“Името Корш добре се свързва с хуно-алтайската дума kurč (уйгурски), kurča 

(монголски), xoržъ, xuržъ и под. в чувашки със значение „здрав, силен, твърд“, 

„сила, стомана“, поради което то „най-вероятно би означавало „силен“, „остър“, 

„стоманен“, „стомана“. Но това име „би могло да се изведе и от хуно-алтайски 
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думи от типа köres „борба“, köres-či „борец“. „И тогава Корш-ши ще означава 

„борец“, като “И двете тълкувания са вероятни.“ [Симеонов 2008, 185, вж. и срв. 

Schmitt 2010, 13]. 

   
В действителност, иранското по произход прабългарско млим Корш има за 

основа онимизираното източноиранско прилим *hvarz- „хороший“ от иран. 

*hvarza- „приятный“, авест. xᵛarəzišta- „сладчайший, вкуснейший“, осет. hwarz, xorz 

„хороший, добрый, славный; добро, благо, хорошо“, „сладкий, милый“ и от което 

възникват и се образуват такива скито-сарматски, арменски, старобългарски и 

древноруски теоними и антропоними като Hurz, Xūrs (Каланкатуаци) Χορσάμαντις, 

Χορσόμανος, хоръсъ, Хърсъ, Хърс, Хорсъ и др. Специално при прабългарското млим 

Корш срперс. *h при заемането на името в прабългарския език се замества чрез зв. 

k. Тази замяна се набюдава и при млим Кормесий на хан от Първото Българско 

Царство, името на когото всъщност е прабългарска фонотактична интерпретация, 

субституция и адаптация на срeдноперсийското млим Hormizd [Добрев 2015б, 92-

93]. И зв. š е също така собствено-специфична прабългарска субституция на 

средноперсийския зв. s, протичаща между впрочем и при заемането в 

прабългарския език на срперс. käse, употребено точно в тази си форма и в Надписа 

на Денгиз (Ив. Добрев) и което при заемането си в прабългарския език се 

преобразува до вида на лекс. чаша, стб. чаша [СлДСЯз, 918, вж. и срв. Добродомов 

1971, 189-192; Иванов, Топоров 2016, 1; Калоянов 2008, 1-9; Основы иранского 

языкознания 1979, 292,348; ~*~1981, 338; Borissoff 2016, 1-36; Абаев-4, 217-219; 

СлДСЯз, 908; Justi, 179]: 

21. Если кто-либо из азатов захочет в своей церкви соорудить алтарь или принесет 

мощи для хранения, или отслужит литургию, он это должен делать с разрешения 

епископа, по мере своих возможностей. Тот, кто это сделает с согласия [епископа], да 
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будет он благословен. А тот, кто это сделает без согласия [епископа], да будет он 

отстранен от церкви и пусть принесет епископу пеню по возможности. Лишь после 

того как он принесет пеню установленную канонами, да получит он благословение. 

Эти условия установили епископы, иереи и азаты в присутствии царя. 

Устами нашими – епископов, иереев и всей церкви да будут благословенны царь и 

царица с чадом своим, и остальные [миряне], присутствующие на этом соборе, да 

будут благословенны. 

К этому предписанию свои перстни приложили: полководец царский Муцик (***), 

hазарапет Мирhорик, родоначальники: Марут [60] (***), Тиразд, Аспаракос, Шама, 

Бакур, Аратан (***), Аршес, Вардан Храбрый, владетель Гардмана 119 Хурс 120, 

Германосан, Хосгеан, наhапет Фирог и все [другие] наhапеты и азаты Алуанка. И для 

пущего подтверждения грамоты к ней приложен и перстень Вачагана, царя Алуанка. 
Бележка на преводача: 

120. Здесь нелишне привести поправку Н. Акиняна: «Отрывок Вардан Храбрый — владетель 

Гардмана, Хурс Германосан», упомянутые в числе родоначальников, вычеркнув «Вардан Храбрый», читаю 

следующим образом: «владетель Гардмана — Хурс Германосан», что следует понимать: Хурс сын 

Германоса (?) владетель Гардмана (подчеркнуто Н. Акиняном — Ш. С.). Благодаря этому 

восстановлению во второй раз на историческую арену вступает упоминаемый с похвалой Корюном 

«Князь Гардмана, которого звали Хурсом» (12, 1), приютивший вардапета Маштоца, приблизительно в 

417 г.» (см. ***).  

В те времена, когда императором греческим был Феодосий Младший, царем 

Армении – Врамшапуh 28, царем Персии – Иазкерт, а царем Алуанка – Есвален, в 

Алуанке, к hайрапету нашему Иеремии и царю Есвалену прибыл муж, имеющий 

великие заслуги, блаженный Месроп, избранный сосуд Святого Духа. Они [Есвален и 

Иеремия] охотно согласились содействовать ему в наставнической деятельности, 

которую он вел благодаря Божьему дару – Святой Дух через него даровал письмена 

армянам и иверам 29, и с любовью дали ему отроков смышленных на обучение. Из 

Сюника пригласили переводчика Бениамина, которого, по просьбе епископа Анании, 

отпустил доблестный Васак 30 [князь Сюника]. Прибыли они к Месропу и с ними 

вместе [Месроп] создал письмена для изобилующего гортанными, грубейшими, 

варварскими и труднопроизносимыми звуками языка гаргарийцев. Затем, оставив тут 

настоятелем ученика своего Иовнатана и назначив при царском дворе священников, 

[Маштоц] возвратился в Армению. Оттуда он отправился в [город] Византион, к 

императору Феодосию. [Затем], возвратившись со своими учениками, стал ездить [по 

Армении]. Тут он узнал, что в Гардмане еще сохранилась языческая вера, и из Сюника 

отправился к князю Гардмана Хурсу, и с его помощью обратил [язычников] на 

правильный путь, а потом пошел на зов бдешха Иверии Ашуша по тому же делу. 

Великий и благочестивый князь гуннов Илитуер снарядил [двоих] вельмож своей 

страны Итгина из Хурсана и Чата-хазра вслед за святым Исраэлом, с дружественными 

предложениями и просьбой [назначить Исраэла] духовным предводителем страны 

гуннов. Вот копия грамоты: «Взором очей разума приняли мы посланца вашего мужа 

Божьего епископа Исраэла и через него приветствуем вас – владыка святой Елиазар, 

http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Kalank/primtext12.phtml#119
http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Kalank/primtext12.phtml#120
http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Kalank/primtext21.phtml#28
http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Kalank/primtext21.phtml#29
http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Kalank/primtext21.phtml#30
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великий hайрапет Алуанка и любезный наш брат Вараз-Трдат, владетельный князь 

Алуанка. Вы просили у нас телесного мира, мы же духовным миром увидели в нем образ 

Божий и посредством его [епископа] святого жития и чудесных знамений, показанных 

нам Всевышним, познали Творца нашего и обрели мир в душах наших. Ныне мы просим 

Вас, дайте нам того же Исраэла блюстителем и предводителем; ибо благодаря ему 

многие обрели вечное спасение, и да утвердится между нами нерушимая любовь. Будьте 

здравы в Господе». 

 
Вернувшись из Армении [в Алуанк], Итгин-хурсан и Чат-хазр явились в столицу 

Партав к католикосу Елиазару и князю Вараз-Трдату и на прощание попросили у них 

дать им епископа [Исраэла]. Но они не захотели дать Исраэла в предводители [хазарам]. 

Они сказали: «Он не может оставить совсем доверенную ему Богом паству и быть с 

вами. Но мы велим ему, чтобы он, по мере сил своих, приезжал к вам и возвращался и 

утвердил вас в вере Христовой, и сохранил нерушимую любовь, которая установлена 

между нами. На это мы согласны, ибо, будучи посредником между нами и вами, он 

положит конец вражде и утвердятся любовь и мир между нами» [Каланкатуаци, 

81,93,101,186-188]. 

Не само поради това ние си позволяваме да внесем някои поправки и добавки в така 

изведената от оригиналния рунически надпис транскрипция, в резултат на което 

според нас този надпис в използуваната тук латинизирана графика трябва да получи 

вида Kiŋkeg Dengiz jikü käse! Kijü, čox-čox saxyŋil, gür Täŋrig! 

Съответно на тази транскрипция и в рамките и на основата най-напред на 

тюркските езици по принцип, централно-водещ компонент сред които за нас като 

най-близки и познати, са старият огузски език и новият турски език, и на болгарските 
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езици и диалекти в частност, един от които е и прабългарският език, но по-точно, 

южнодунавският диалект, а може би диалекти на Аспаруховите българи, Надписът 

задължително получава следния превод на български език, а именно [Добрев 2005, 408]: 

Блюдото, от което да се храни хан Денгиз! 

Човече, бой се много от Него, могъщ е Тангра! 

И в заключение, наименованието на багаините, гвардейците или още 

дружинниците на българските ханове, както и на сравнително голям брой думи, 

титли и имена от лексико-ономастичния контекст на средноперсийската по 

произход титл. багаин, е със средноперсийски произход в прабългарския език. 

Следователно и произходът на самата институция като такава се корени в 

социално-политическата структура и организация на древноперсийската държава 

и по-специално в древноперсийската институция на безсмъртните гвардейци 

охранители на великия персийски цар Дарий I (548-486). 
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и заимствуване 

гл. - глагол 

гл. - гласна 

гръц. - гръцко 

дбълг. - дунавскобългарско 

дигор. - дигорско 

дн. - днешен 
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зв. - звук 

зв.п. - звателен падеж 
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крмтат. - кримскотатарско 

къпч. - къпчакско 

лекс. - лексема 

млим - мъжко лично име 

мн.ч. - множествено число 

монг. - монголско 

ног. - ногайско 

общтюрк. - общотюркско 

огуз. - огузско 

осет. - осетинско 

перс. - персийско 

праб. - прабългарско 
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согд. - согдийско 

срв. - при цитираната 

литература означава несъгласие, 

неприемане, отхвърляне и 

отричане, а при примерите –  

само сравняване или 

просто съпоставяне 

сркит. - среднокитайско 

срперс. - средноперсийско 
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стб. - старобългарско 
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същим - съществително име 

теонм - теоним 

титл. - титла 

тур. - турско 

турфперс. - турфаноперсийско 

угрофин. - угрофинско 

уйг. - уйгурско 

унг. - унгарско 

хорним - хороним 

хсак. - хотаносакско 

чаг. - чагатайско 

чув. - чувашско 

шор. - шорско 


