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Abstract: In essence and function, the heraldic sign tamgha of the Proto-Bulgarian ruler clan Dulo is a sign of
ownership with one primary-basic function - the possession, and two secondary-derived and additional functions - the
representative (representative) and the protective (apotropheic). Khan Asparuh ordered the tamgha of the Dulo clan
to be carved on a suitable stone to be built over the main gate of the Belgorod Fortress as a sign that there is a
descendant of the Dulo clan, who is also a ruler, a khan of the entrusting Proto-Bulgarian tribes. He directed the
repair of the Drustress fortress and ordered the tamgha of Dulo clan to be carved on the fortress walls. The wall in
front of the village of Byala, Varna district is the last and the most southern wall that Khan Asparuh builds. On it the
tamgha of the Dulo clan is carved between two Runic letters, so the whole inscription translates as The State of Dulo.
The urns with the ashes of the khans and their wives from the First Bulgarian Kingdom are stored in a special pit into
the most hidden underground tunnel connected to the palace of Khan Krum. The title канартигин is formed on the
basis of the Proto-Bulgarian expression *каган-ирт-тикин, literally „prince-after-kagan“, i.e. „crown prince“.
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Прабългаристиката, но същото и Болгаристиката, като водещо-основен не само и
единствено за Късната Античност и Ранното Средновековие дял на Тюркологията, има за
предмет на изследване прародината, произхода и етническата принадлежност,
етногеографията, социалната организация, антропологията, езика, материалната и
духовната култура на прабългарите или от чисто научна гледна точка - на болгарите. При
тази своя същност и съдържание Прабългаристиката представлява синкретично-комплексна
и мултидисциплинарно-интегративна научна област със своя собствено-специфична
методология и понятийно-категориален апарат. Поради това тя се припокрива, съвпада, пък
даже и обема, без обаче да преминава и да се разлива в тях, с части от антропологията,
лингвистиката, историографията, археологията, изворознанието, етногеографията,
етнографията, фолклора, епиграфиката, нумизматиката, хералдиката и т.н. на
прабългарската етнокултурна общност.
Ядро основа на Прабългаристиката е Тюрко-Алтайската теория за прабългарите, която
е първото и последното, едничкото и единствено засега, понастоящем и завинаги мисловноинтелектуално образувание, заслужаващо и имащо правото да бъде подведено към основноглавната логико-гносеологическа категория „теория“ и респективно да бъде и наименовано
чрез родово-научния термин „теория“; единствено и безусловно-категорически легитимномеродавната на полето не само и толкова на отечествената, но и на световната наука
Прабългаристика изобщо; иманентно, т.е. вътрешно-неделимо единно-цялостната и
последователно-непротиворечивата; съдържателно, изключително наситено-богатата и
затова и пределно-силно доказателно-експликативната, евристико- и прогностикофункционалната научна теория за произхода и етническата принадлежност; миграцията,
придвижването от едно място на друго, разпространението и заселването; езика,
антропологията, материалната и духовната култура на прабългарите.

Прародина на българските племена и народи е приалтайската Минусинска котловина.
Тук, още преди края на 4-то хил. пр.н.е., отделилите се малко преди това от намиращата се
на север от Саяно-Алтайския планински масив, пратюркска етнолингвистична общност,
български родове и фамилии се съсредоточават, консолидират и обединяват в отделносамостоятелно българско племе под ръководството и управлението на един-единствен
върховен вожд, избиран по принцип от старейшините на родове и главите на фамилии.
Първата и основно-главната археологическа култура в Минусинската котловина е
Афанасиевската, която е експонент на българската етнолингвистична, социалнополитическа и културно-историческа общност като цяло. Другите и по-късни
археологически култури като Карасукската, Окуневската, Тагарската, Таштъкската и др. са
експонент на определена, повече или по-малко, локално-темпорално тясно-ограничена част
от същата тази общност.
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През Късната Античност и Ранното Средновековие българските племена и народи са
тридесетина на брой и те се разпростират и заселват компактно-масово най-напред по
земите на днешните Монголия и Китай, после в Средна Азия, впоследствие и на територията
на Кавказ и Източна Европа, също така и на Балканите и Централна Европа, т.е. върху
огромно-необятната територия между линията Байкал-Алтай на североизток и линията
Балканите-Централна Европа на югозапад, а спорадично-изолирано, на корейския
полуостров, японските острови, Тибет, Индокитай, Средния Изток, Мала Азия, Апенините,
Англия, Ирландия и Скандинавския полуостров.
През тази епоха Българската или както отдавна вече е възприето и утвърдено в
Тюркологията, Булгарската (Bulgarian) група е първата, най-многолюдната, военнополитически най-активно-динамичната и най-съществено-значимата част на Тюркското
етнолингвистично семейство. Тя се състои от три сравнително обособени и отделносамостоятелни подгрупи - Аварска, Прабългарска (Protobulgarian) или още Болгарска
(Bolgarian) и Хазарска.
Произходът и етническата принадлежност на прабългарите е един от основните и доста
сложните, дори комплицирани проблеми в тяхната история. Неговото окончателно и
задоволително разрешаване може да хвърли светлина и да даде допълнителен тласък в
редица насоки на множество по-общи или по-частни въпроси от свързаната с тях
проблематика, включително и върху най-ранните периоди и етапи от етногенезата на
прабългарските племена и народи, а оттук и на самата българска народност и език.

В теоретико-методологичен план, тамгата изобщо е етнокултурен знак, който
семиотически съдържа и носи в превърнат вид притежателното отношение с неговите две
страни – субект и обект на притежание. На тази основа се осъществява и първичноосновната функция на тамгата - притежателната (посесивната), при която тя обозначава
конкретен предмет собственост на дадено лице или група лица. При определени условия на
употреба на тамгата, тя обозначава само субекта на притежателното отношение или така се
осъществява нейната първа вторично-производна или допълнителна функция представителната (репрезентативната). Когато обаче субектът на притежателното
отношение е с възможно най-голяма социална значимост и влияние, например той е глава
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на род или вожд на племе, и тамгата бива употребена от индивид от неговата сфера на
влияние, тогава този индивид все едно, че търси неговата протекция или защита, с което
тамгата осъществява и втората си вторично-производна или допълнителна функция защитната (апотропеичната).
Много долно-подло и безчестно-непочтено, руско-украинските историци и археолози,
още векове напред ще продължават да произвеждат и разпространяват приблизителноповърхностните си субективно-лични представи и разбирания, превратно-изопачени и
необосновано-недоказани „знания“ за прабългарите изобщо и за прабългарския владетелски
род Дуло в частност. Според тях нашите предци са всичко на всичко дива орда с „хорошо
отрегулированный военный механизм“, без каквато и да е материална и духовна култура,
т.е. те нямат собствено облекло, жилища, поминък, писменост, приказки, предания, песни,
танци, даже и „постоянни гробища“ (Sic!). Тяхната историографска неосведоменост си
проличава още на етапа на първично-основната фактология, където прабългарите си
създават „постоянни гробища“ едва през VIII в., като такива от VII в. в България изобщо
няма; „могильники славян и болгар были общими, слияние этих двух этносов в одну
этническую общность протекало очень стремительно“ – много странно разбиране за
движещите причини на социалното развитие(!??); „уже во второй половине VIII в. мы не
можем говорить о праболгарах, как об отдельно существующем и кочующем по Подунавью
этносе“(???), а и столицата със славянско име (??), Плиска е построена „по образу и подобию
кочевой ставки Аттилы“ – очевидно авторът не знае, че последната столица на Атила е
построена от дърво и няма нищо общо нито като материал, нито пък като архитектура с
каменната крепост Плиска и по-специално Плиска не е построена под формата на кръг, за
да прилича на столицата на хазарския хакан, а на правоъгълник, пък и държавният език даже
към началото на IX в. (Sic!) вече бил славянски.

Така още, съвсем неточно и невярно, Св. Плетнева [1982] определя прабългарския език
като тюркски, защото той най-напред и преди всичко си е прабългарски (болгарски) и едва
след това и малко по-общо - български или както е в широко разпространената и добре
известна рускоезична терминология - булгарски и едва след и подир това - тюркски. Но
какъв абсурдно-парадоксален куриоз - на корицата на целия този историографски пасквил е
поставена златната кана тъкмо от Прабългарското златно съкровище от Наги Сент-Миклош,
което по художествено-стилистическа стойност се нарежда непосредствено след Златото на
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фараоните и е създадено именно от тази „дива орда“ без „културни традиции и икономикостопански навици за формирането на своя собствена оригинална култура“ (!!?). Освен това,
не познавайки и не спазвайки дори най-известно-утвърдената и приета основна хронология,
въпросната, не твърде грамотна в българската история, особа си позволява да ни натрапва и
пределно-приблизителното и безкрайно-повърхностното си мнение за славянизацията на
прабългарите и за нивото и степента на приемственост между тях и българите славяни (Ив.
Добрев): Вскоре после смерти Кубрата на разрозненные, хотя и большие, орды болгар
напали хазары и победили их, заняв их пастбища и пробившись к морю, связывавшему их с
Византией. Хан Аспарух с ордой, не пожелав покориться хазарам, ушел на Дунай. Мы уже
писали, что в первое время, кочуя но Добрудже и левому берегу Дуная, в землях, уже до них
частично занятых оседлым земледельческим населением (в основном славянами), болгары
вели хозяйство на первой форме кочевания, а общественный строй их был при Аспарухе
весьма близок к военной демократии. Аспаруховы болгары не принесли с собой ни
культурных традиций, ни хозяйственных навыков для создания своей оригинальной
культуры. Это был просто хорошо отрегулированный военный механизм, возглавляемый
сильным и талантливым ханом. Поэтому преемникам Аспаруха удалось сохранить
политическое первенство в формирующемся объединении кочевников-болгар и славянземледельцев. Слияние двух хозяйственных укладов привело к тому, что болгары также
начали оседать на зимниках. Только в VIII в. появились наконец условия для создания
стационарных кладбищ (могильников VII в., оставленных болгарами, в Болгарии нет) Судя
по тому, что нередко могильники славян и болгар были общими, слияние этих двух этносов
в одну этническую общность протекало очень стремительно. Поэтому нам
представляется, что уже во второй половине VIII в. мы не можем говорить о праболгарах,
как об отдельно существующем и кочующем по Подунавью этносе. Новая болгарская
этническая общность начала создавать новую оригинальную культуру. Наиболее ярким
материальным ее выражением явилось создание общей столицы, выстроенной по образу и
подобию кочевой ставки Аттилы, но названной уже по-славянски - Плиска. Правящим
родом оставался род Дуло, и некоторое время официальным языком был, естественно,
тюркский. Однако уже к IX в. языком этого основанного кочевниками государственного
объединения стал славянский. Полукочевое объединение государственного типа
превратилось в славянское государство, в экономике и культуре которого кочевнические
тюркские элементы в конце IX в. почти пе прослеживаются [49-50].
Преминавайки и установявайки се и отсам Дунав, прабългарите в още по-голяма степен
навлизат и осъществяват етнолингвистичен контакт и взаимодействие с местните славяни.
По това време и прабългарите, и славяните си имат и носят със себе си и всеки сам за себе
си собствената си материална и духовна култура. Само отделни и много малко на брой
елементи от тази култура са тъждествени или се припокриват в някаква степен, така че като
цяло двете култури са инконгруентно-дивергентни, а това означава и взаимно-изключващи
се и диаметрално противоположни.
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.
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
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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 БорисМихаил Кръстител на прабългарите и славяните през май 866 г., последвано много скоро от
редица драстично-репресивни и даже направо непоносимо-жестоки административноправни мерки и действия, особено и специално по отношение на прабългарите, именно
които и превръщат взаимната интеграция в славянодоминантна, а резултативната народност
в славянска:..

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 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:..
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.
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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 найжестоки 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 моралноценностната 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 презрителноунизителна квалификация не само допълнително-вторично мотивира и засилва наказателнорепресивните 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 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.
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.
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 окончателнобезвъзвратно си отива, отмира и изчезва, а на негово място някак-си трескаво-набързо и найгрубо-безцеремонно се насажда и налага славянобългарският език.
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 постепеннобавно и непълно-частично се преливат, запазват и продължават да съществуват вътре в така
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изградената българска народност във и посредством славяните, но не като нещо изконнопървично, собствено-наследено, самостоятелно и единно цяло, а във вид на външнодопълнително 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.
В процеса на славянодоминантната прабългаро-славянска взаимна интеграция и
консолидация решаващо-огромни са ролята и значението на новосъздадените и въведени в
цялостния живот на българското общество български в частност, но славянски по принцип
език и писменост, тъкмо които са онази духовно-културна основа и среда, благодарение на
която българите се чувстват и осъзнават себе си не само като славяни, но и като неразделна
част от славянството изобщо:..

Успоредно на всичко това, на съответното фонетико-семантично преобразуване и
изменение е подложено и самоназванието на прабългарите, късноантичното и
ранносредновековното народностно название етнонимът болгар като наименование на
тогавашната, тюркска по произход и принадлежност прабългарска, но в аспекта на основния
фонетичен вариант на етнонима, номинативно-терминологически много по-точно и повярно, болгарска етническа общност.
Това преобразуване и изменение протича най-напред под формата на специфичното и
не особено често наблюдаваното номинативносемантично развитие, “еволюция на
етническото съдържание” (Д. Ангелов), но по-точно ресемантизация, преосмисляне под
влияние и в условията на динамично-прогресивно изменящо се, в началото си
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прабългародоминантно и затова низходящо, а към края си славянодоминатно и затова
възходящо неравновесно вътрешноинтегративно тюркобългарско-славянобългарско
двуезичие резултат от също така паралелно и динамично-прогресивно изменящата се
частично-спорадична и изолирана отначало и неясно в каква степен непълно масова към
края си славянизация на прабългарите, чак докато се стигне до цялостно-многостранното
семантико-функционално преструктуриране и преобразуване на изходния етноним
едновременно и като сигнификация, и като денотация, така че към средата на Х в. той вече
обозначава и съответно наименова изградената в главното и същественото нова българска
народност.
От друга страна фонетико-структурното преобразуване и изменение на етнонима болгар
протича и се осъществява под влияние действието най-напред на Закона за редукция на
широките гласни, по силата на което широката закръглена гласна в неговата фонетична
структура се стеснява до звука у, а непосредствено след това и на активно проявяващата се
в старобългарския език етимологична фонетична промяна у > ъ, в резултат на която обликът
булгáринъ се превръща в облика бългáринъ. По-нататък вече под въздействието и в
условията на ликвидната метатеза, действието на която в южнославянските езици
приключва чак през ІХ-Х в., последната форма придобива облика блъгáринъ.

Именно поради всичко това трябва да се каже напълно определено, че доста
видоизмененото като резултат и считаното по ред причини от старобългаристите като че ли
за единствено коректната, закономерна и правилна форма блъгаринъ очевидно-безспорно е
по-късна и по-нова от формата българинъ, което в този си вид, разбира се, все още не е
подложено на въздействието на ликвидната метатеза. Нейната времева граница обаче като
че ли е краят на ІХ в., в най-лошия случай средата на Х в., защото е известен записът за цар
Борис І като Михаиль кагань на Бльгарýхъ, потвърден, макар и не напълно сигурно, не само
с разчитането на личния печат на висшия му сановник Йоан Багатур, но и чрез Дуклянския
Летопис, където съвършено очевидно под Крис трябва да се разбира княз Борис. Особено
важно-същественото тук е указанието, че Борис е наричан каган на езика на собствения му
народ, както и това, че тогавашните българи са непобедими:..
По този ред и начин и под действието именно на тези историко- и
контактолингвистични закони и механизми, към края на Х в. вече на основата на
късноантичното и ранносредновековното народностно название етнонима болгар като
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наименование последно на дунавските или още Аспаруховите българи през онази епоха и
при тези социално-политически и културни условия възниква и се развива структурносемантико-функционално съвсем новото и напълно различното настоящо българско
народностно название етнонимът българи, със запазен все още при някои от писателите
фонетичен вариант болгарьі като наименование на съвременната, смесена по произход, но
все пак славянска по език и културна принадлежност българска народност. И въпреки
всичко връзката между двата структурно-семантически нетъждествени етнонима се запазва
и си остава, само че сега и тук тя е единствено и само връзка на историко-генетическо
развитие и приемственост по посока от първия към втория:..
При тези социално-политически и културно-просветни условия и среда и прабългарският
език към средата на Х в. все повече губи почва и окончателно отмира и изчезва [Добрев
2011, 189-202]
Заемайки позата на велик откривател и на още по-велик учен методолог, с един
високомерно-назидателен тон и маниер, А. Комар [2006] постулира съществуването на
някаква си „теоретична археология“, призвана да реконструира „историческите събития и
историческата картина в рамките на конкретен синхронен срез“. Необходимостта от
подобна, едностранчиво-тясна според нас, логико-гносеологична операция се обуславя от
това, че археологическият обект по принцип „освещен письменными источниками
настолько кратко, фрагментарно и противоречиво, что отказ от поиска путей расширения
источниковой базы автоматически означал бы признание всей отрасли тупиковой, не
способной к объективному развитию.“ „Письменные источники предлагают субъективную
оценку события очевидцем, современником или же историком ближайших поколений,
хранящих память о нем. Отбор событий избирателен - описываются только те из них,
которые показались важными или любопытными автору.“ Възникващите при това
трудности и проблеми се преодоляват в рамките на „съвременното комплексно историкоархеологическо изследване“ чрез „отталкивание от события, упомянутого в письменных
источниках, с последующим поиском его отражения в памятниках материальной культуры.“
По този ред и начин въпросната не особено благовъзпитана особа има наглостта да
провъзгласи и определи дълбоко съдържателното и много вярно-точното изследване на Й.
Вернер за погребението на хан Кубрат ни повече, ни по-малко като „остроумна хипотеза“,
която „продолжается в основном на уровне исторической интерпретации“, защото видите
ли, било под достойнството на неговата „теоретична археология“ да се занимава с подобни
„научни ерзаци“. Как точно стоят нещата, именно той, великият украински археолог, в една
абсолютно обектно-неадекватна и даже параноидно-маниакална диспозиция, се опитва да
ни убеди и покаже по протежението на следващите цели 238(!??) страници, чрез
лингвистико-епиграфски от неграмотно по-неграмотната си словесно-еквилибристична
комбинаторика и безсрамно-наглата си фалшификация и манипулация на сведенията и
данните от погребението на хан Кубрат, така че ние в края на краищата неизбежно си
задаваме въпроса: Къде все пак е тук Науката и защо е тази унизително-жалка и вулгарнопошла гавра с нас българите???: Традиционный вопрос теоретической археологии о
возможности и корректности использования археологических источников в
реконструкции исторических событий, исторической картины определенного
хронологического среза в последнее время становится все более актуальным в
раннесредневековой номадистике Восточной Европы. Безоговорочно относясь к периоду
“письменной истории”, наш объект, тем не менее, освещен письменными источниками
настолько кратко, фрагментарно и противоречиво, что отказ от поиска путей
расширения источниковой базы автоматически означал бы признание всей отрасли
тупиковой, не способной к объективному развитию. Единственным выходом
представляется раскрытие и развитие потенциала археологических источников, хотя и
этот процесс не лишен проблем и “подводных камней”.
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Письменные источники предлагают субъективную оценку события очевидцем,
современником или же историком ближайших поколений, хранящих память о нем. Отбор
событий избирателен - описываются только те из них, которые показались важными или
любопытными автору. Археологические источники, наоборот, хранят объективную
информацию о всех без исключения событиях, отразившихся в памятниках материальной
культуры. Но если историческая информация письменных источников уже выражена
вербально, то перевод в вербальную форму исторической части археологической
информации сопряжен с целым комплексом проблем анализа и интерпретации
археологических источников. Преодолеть последние на нынешнем этапе сложно, часто
вообще невозможно, поэтому закономерным явлением в современном комплексном
историко-археологическом исследовании есть отталкивание от события, упомянутого в
письменных источниках, с последующим поиском его отражения в памятниках
материальной культуры. Обратная схема используется не менее часто, а вот попытки
реконструировать на основании археологического материала историческое событие, не
отраженное в письменных источниках, встречаются редко и считаются наиболее
уязвимыми для критики. И уж совсем экстравагантно выглядят попытки археологов
оспорить какую-либо из распространенных в историографии исторических парадигм.
Определенная логика в этом есть - при выборе доверять мнению современных или древних
писателей, позиция последних будет всегда предпочтительнее, поскольку их попросту
труднее уличить в ошибках или тенденциозности.

Обилие всевозможных проблем и опасностей, подстерегающих археолога на пути
исторической интерпретации своего материала, обычно вынуждает к максимальной
лаконичности и осторожности в выводах. Но что делать, когда предшественниками уже
давно предложен целый ряд невероятно смелых и ярких гипотез, вызвавших оживленное
обсуждение? Что делать, когда любой анализ археологических данных в этой области уже
не обходится без контекста исторических парадигм, исторических интерпретаций?
Способно ли привлечь внимание исследование, которое на месте существующих ответов
снова проставляет знаки вопроса, предлагая вновь начать анализ источников там, где уже
давно противостоят мнения авторитетных ученых?
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Подобные вопросы, вероятно, возникают у каждого исследователя, подходящего к
обсуждению проблемы знаменитой находки 1912 г. из Малой Перещепины, которое со
времени публикации остроумной гипотезы Й. Вернера о принадлежности перещепинского
комплекса погребению “кагана Великой Булгарии Куврата” (Werner J., 1984) продолжается
в основном на уровне исторической интерпретации [7].
За преголямо съжаление, всичко това ни се причинява на нас българите от не особено
морално-етични субекти, принадлежащи към народ, когото именно ние не само създаваме
и изграждаме като народ и държава, изтръгвайки ги от мрака на първобитно-общинния
строй, но и напълно безвъзмездно им даваме писменост, книжнина и култура, благодарение
на които днес те се нареждат на едно от първите места сред цивилизованите нации по Света
[Добрев 2011, 7-981].
Сравнително пълна представа за социално-културното равнище и вярванията по това
време на източните славяни езичници дават най-напред най-старият руски летопис, а така
също и някои специализирани проучвания, както и други извори: Имяху бо обычаи свои, и
законъ отецъ своих и преданья, кождо свой нравъ. Поляне бо своих отець обычай имуть
кротокъ и тихъ, и стыдЂнье къ снохамъ своимъ и къ сестрамъ, къ матеремъ и к
родителемъ своимъ, къ свекровемъ и къ деверемъ велико стыдЂнье имЂху, брачный обычай
имяху: не хожаше зять по невЂсту, но приводяху вечеръ, а завътра приношаху по ней что
вдадуче.
А древляне живяху звЂриньскимъ образомъ, живуще скотьски: убиваху другъ друга,
ядяху вся нечисто, и брака у нихъ не бываше, но умыкиваху у воды дЂвиця. И радимичи, и
вятичи, и сЂверъ одинъ обычай имяху: живяху в лЂсЂ, якоже и всякий звЂрь, ядуще все
нечисто, и срамословье в них предъ отьци и предъ снохами, и браци не бываху въ них, но
игрища межю селы, схожахуся на игрища, на плясанье и на вся бЂсовьская пЂсни, и ту
умыкаху жены собЂ, с нею же кто съвЂщашеся; имяху же по двЂ и по три жены.
И аще кто умряше, творяху трызну надъ нимъ, и по семь творяху кладу велику, и
възложахуть и́ на кладу, мертвеца сожьжаху, и посемь собравше кости вложаху в судину
малу, и поставляху на столпЂ на путех, еже творять вятичи и нынЂ. Си же творяху
обычая кривичи и прочии погании, не вЂдуще закона божия, но творяще сами собЂ законъ
[ПВЛт, 4, вж. и ЛаврСп, 10].
Чтобы понять, какой благодатный переворот произвело в наших предках приобщение
к Православию, стоит кратко описать их дохристианские обычаи. Древние славяне
рассматривали мир как арену борьбы между добрым Белбогом и злым Чернобогом. И тот,
и другой требовали соответствующих жертв. Мнимая самостоятельность злого начала
служила оправданием его неизбежности, рождая культовые формы славянского
сатанизма, обретшие позднее свое законченное воплощение в почитании Перуна –
верховного божества языческого пантеона дохристианской Руси.
Летописи VI века, рассказывая о столкновении славян с Византией, самым мрачным
образом изображают их жестокость. В середине десятого века, незадолго перед
крещением, русы в войне с империей, высадив десант на северном побережье Малой Азии,
отличились таким зверством, какое было непривычным даже в те суровые времена.
Пленных распинали, расстреливали из луков, вбивали гвозди в черепа. Жгли монастыри и
церкви, оставляя после себя горы трупов и груды дымящихся развалин.
В 971 году после боев у Доростола между ратью Святослава и византийским
императором Цимисхием русы принесли в жертву богам множество пленников.
Византийским историком Львом Диаконом это описано так: "И вот, когда наступила ночь
и засиял полный круг луны, скифы вышли на равнину и начали подбирать своих мертвецов.
Они нагромоздили их перед стеной, разожгли много костров и сожгли, заколов при этом
по обычаю предков множество пленных мужчин и женщин. Совершив эту кровавую
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жертву, они задушили (несколько) грудных младенцев и петухов, топя их в водах Истра
(Дуная)".
Собираясь заложить Новгород, народные старшины по указанию жрецов велели в
основание городской крепости замуровать ребенка как "строительную жертву" богам
[Иоанн (Снычев) 2010, 1-2] [Добрев 2011, 240-241].
Родът Дуло е владетелският род на прабългарското племе оногури със самоназвание
хунк, мн.ч. хунгар. Той се споменава главно в Именника на българските ханове от времето
на Първото българско царство, но е засвидетелстван малко след Новата ера и в
древнокитайските летописи. Тамгата на рода Дуло се създава и използва доста преди Новата
ера в Централна Азия като средство за маркиране и доказване правото на собственост върху
притежавания добитък и пасища. В представителната си функция, тя се използва за първи
път по време на погребение в древнокитайска пирамида на китайска императрица с
произход от рода Дуло. Знакът е открит по земите на Северното Причерноморие и
Трансилвания, но особено честа е неговата употреба и разпространение на територията на
Първото Българско Царство след основаването му от хан Аспарух през 681 г. Употребен в
неговата представителна функция, тук и по това време, той играе ролята и на държавен герб,
видно особено добре от това, че хан Крум нарежда да го изваят в един монументалновнушителен вид върху централната каменна плоча от настилката на двора на новия си
дворец, който той построява в Плиска след възкачването си на българския престол.

Художник Венета Дочева

В българската медиевистика доста отдавна се предлагат най-различни и всевъзможни
мнения и виждания за произхода, същността, основните функции, употребата и
разпространението на тамгата на рода Дуло. Така например, акад. Веселин Бешевлиев [2012]
приема, че тя има прабългарски произход и е знак или символ на „небесният или висшият
бог на тюрките и българите“ Тангра, но същевременно знакът IYI „означава небето или
небосклона“; „Върху керемидите той е служил за гръмоотвод“; „бронзовата пластинка със
знака IYI e била амулет, който е предпазвал носителя й от болести, уроки“ [2-4].
В най-новата българска медиевистика, повече от неоснователно и обектно изобщо
немотивирано-неадекватно, господства тенденцията тамгата хералдичен знак на
прабългарския владетелски род Дуло да се разглежда и описва като теоним, същевременно
и като елемент на християнската символика, но колко странно, почти еднакъв и равен на
Светия Кръст(Sic!), а така също и равнозначна с представата за Исус Христос като
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„канонична (кръста) и неканонична (ипсилона с хасти) форма на основния християнски
символ“; „паметници, илюстриращи семантичната тъждественост между ипсилона с две
хасти и в случая двойния (архиепископски, патриаршески) кръст“; „двата символа са
равностойни по значение, т. е. ипсилонът в християнско време е бил схващан като кръст“;
„една неканонична християнска практика, разпространена в перифериите на източното
християнство, която е позволявала заместването на основния верски символ със знаци,
които имат съвършено различна графика“; „паметник, който поставя недвусмислено като
равнозначни ипсилона с представата за Исус Христос, е нагръдният кръст от
средновековното селище при Абритос“; „ІYІ е символ или руническа криптограма на Исус
Христос“; „Седмопечатие, с което Исус Христос е подпечатал писмото си до царя на Едеса
Авгар V Укама(Sic!).
Същевременно авторът взема отношение и по наличието и употребата на този знак в
скалния арменски манастир край турския град Ерзурум. Той обаче така и не разбира за какво
точно става дума, защото Кара-язи не е населено място, а високопланинска котловина;
знаците не са „изсечени върху скала”, а вътре по стените на скална или пещерна църква;
авторът на студията за тях H. Váry изобщо не свързва „знаците със селджуките”, а с
дванадесет от 24-те огузски племена; това, че „те са врязани вдясно от входа на скална
църква и че до тях има староарменски (т.е. християнски) надпис” ни най-малко не говори за
техния „много вероятен” „християнски характер”. И все пак за връх на цялото това
недомислие трябва да се приеме твърдението му, че „аналогичните по начертание
ранносредновековни знаци от България” са „приети(Sic!) за прабългарски” [Рашев 2008, 2528].
В друга своя публикация същият автор, очевидно, за да бъде в тон с предходния му
проучвател, се впуска в разсъждения, които отиват далеко отвъд обективната реалност:
Находката е обнародвана и обстойно коментирана от Ж. Аладжов; знаците върху печата,
подобно на кръстните знаци върху византийските монети и печати са едновременно
държавно-народностен и религиозен символ от езическия период, т.е. знак на хановете и на
Тангра; знакът се появява в езическо време, но той не е свързан с прабългарските
предмети(Sic!); „Върху керамиката от прабългарски тип се среща рядко и винаги е врязан
вторично, след изпичането.“ В Плиска най-ранните паметници с този знак са от първата
половина на IХ в. „Там той е първичен знак, врязан преди изпичането на съдовете. При
каменните сгради от същото време в дворцовия център той е само един от многото знаци;
няма сграда, където да е единствен или дори преобладаващ знак. Всичко това не предлага
нищо сигурно в полза на тезата за свързването му с Тангра и хановете. Каквото и да е било
значението на ипсилона в езическо време, през християнския период, както показват тези
съчетания, кръстът и ипсилонът, изглежда, са се схващали като сходни или равностойни по
смисъл знаци.
Неправилното определяне понякога на конкретната употреба на тамгата на рода Дуло
във всички случаи води до погрешно тълкуване на археологичния обект и до формулирането
на изпразнени от всякакво съдържание тези. Така например, на основата и по повод на
оловен печат с Кръст и Ипсилон, Р. Рашев стига в края на краищата до съдържателно кухото
и нищо неозначаващо заключение, че „кръстът е заменен със знак” пък даже и до
парадоксално-смехотворното твърдение, че „кръстът и ипсилонът, изглежда, са се схващали
като сходни или равностойни по смисъл знаци“ (Sic!) [Рашев 1998, 100-102, вж. и срв.
Флëрова 2016, 11-22].
Всъщност повече от очевидно, притежателят на печата на име Евтимий е сложил
Ипсилона на обратната страна на печата си, за да удостовери и покаже принадлежността си
към владетелския род Дуло, т.е. в случая става дума за втората от горепосочените три главни
функции на всяка тамга. А надписът на лицевата страна на печата е на гръцки език: † Κύριε
Βοήθει τώ σώ δούλώ Εύφήμιώ. И независимо от голямата условност, произтичаща от това, че

15

в лицето на нарсщ δοΰλοζ „раб” в гръцкия език има частичен омоним на геним Дуло, а така
също и от съществуващата практика при изработването на печати това съществително име
да се поставя като препозитивно приложено определение на съответното собствено име, то
изобщо не изглежда лишено от каквито и да е основания и предположението, че
посредством тази гръцка дума собственикът на печата по своеобразен начин допълнително
отбелязва и принадлежността си към рода Дуло.
При намерен в Плиска оловен печат, и знакът, и кръстът са все на една и съща страна.
Очевидно неговият притежател, който във всички случаи не само е църковен служител висш
духовник, но и новопокръстен прабългарин от рода Дуло, държи при подпечатването на
кореспонденцията си да покаже, както че е християнин, така също и своя знатен произход,
т.е. тук тамгата на рода Дуло е употребена в нейната представителна функция. За преголямо
съжаление тъкмо това е останало неразбрано от автора на съответната публикация, крайната
цел на която според него е чисто и просто дискусията да продължи: Разбира се, всичко това
са хипотези, реалност е новооткритият печат, който предоставям на специалистите и
да се надяваме, че това ще придвижи напред дискусията [Йорданов 2005, 245-246].

При едно малко по-друго предположение, най-голямо е разпространението на знака IYI
„върху сгради и предмети, датирани след 865 г., много от които пряко или косвено свързани
с християнския култ“; „горната граница в разпространението на IYI е сравнително добре
определена към края на X в.“; „следва да се определи долната граница най-общо в първата
половина на IX в.“; отсъства „в прабългарските езически трупополагания и върху найранните типове славянска и прабългарска керамика“; той е разпространен и „в последните
десетилетия на езическия период“; знакът се появява „няколко десетилетия преди
покръстването“; „фланкираният ипсилон е знак /тамга/ на целия Симеонов владетелски род,
който на политическата сцена тъкмо в началото на IX в. /хан Крум/ и слиза точно в края на
X в. /цар Роман/“; той е „знак на Крумовата /Симеоновата/ династия“, който постепенно
еволюира „от родова тамга към владетелски знак и държавен символ“ [Атанасов 1993, 165166]: На места по крепостните стени е врязан знака ІYІ, който най-вероятно е родова
тамга на новия управляващ прабългарски род, чието начало поставя хан Крум (обр. 9)
(Атанасов 1992, 163-172). Всичко това ми дава известни основания да формулирам
хипотезата, че дръстърската крепост е издигната (по-скоро възстановена) по заповед на
хан Крум в края на управлението му.
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На фона на последните проучвания и открития предположението на проф. В.
Бешевлиев, че Преславният дворец на Дунав, споменат в Търновския надпис на Омуртаг, е
в Дръстър се оказа най-реално (Бешевлиев 1979, 120-121, 198-200; Ангелова 2003а, 191;
Рашев 2008, 118-119). Надписите от негово време, знаците ІYI върху крепостните стени и
строителни материали (обр. 9, 10) (Атанасов 1990, 193-215), някои дребни находки и част
от керамиката, свидетелстват за мащабно строителство в града при управлението му.
Симптоматично е, че след столицата Плиска, Дръстър е този старобългарски център, в
който са открити най-много официални надписи, оставени от хан Крум (?) и Омуртаг.
Определено началото на тази нова традиция трябва да се свърже със заемането на
ханския престол от хан Крум, който слага началото на нова династия, управлявала
България до кончината на цар Роман-Симеон през 997 г. Явно, тази владетелска фамилия,
за която има подозрение, че е свързана с панонските прабългари, обитавали в края на VІІVІІІ в. Среден Дунав, е била склонна към иновации в държавното устройство,
законодателството, религиозните практики, строителството и архитектурата.
На този фон няма съмнение, че тъкмо в Дръстър трябва да търсим Преславния дом
на Дунав, издигнат по заповед на хан Омуртаг. Това изглежда е започнало още в първите
години на управлението му от висш държавен сановник, вероятно стратег, чието име още
не знаем [Атанасов 2017, 33-42].
Българските историци и археолози медиевисти се надпреварват да предлагат едно от
друго по-неподходящо-неадекватни решения, обяснения и описания на тамгата на рода
Дуло. Така например, в сводно-обобщителната и прекалено претенциозно-амбициозната си
монография, Р. Рашев определя като слабост на досегашните проучвания на
ранносредновековните знаци в България „недостатъчната предварителна работа, изискваща
точното им фиксиране по място и материал и обособяването им в две различни
хронологически групи - от периода преди покръстването и след това“. Специално по
отношение на Ипсилона, и тук е налице непознаване и неразбиране на неговата същност,
функция, произход, териториално и темпорално разпространение. Не липсват и дежурните
изрази за самооправдание и извинение, които не правят чест на нито един компетентен
изследовател. И тук не се минава, разбира се, без вездесъщата „сарматска връзка“, на която
се възлага непосилната задача да обясни всичко заплетено и неясно от времето на Първото
Българско Царство: Особен и извънредно активен интерес се проявява към знака „ипсилон
с две хасти“. Тълкува се по различен начин – като прабългарски родов или магически знак,
като езически или християнски теоним или знак, като зодиакален знак и др... Широкото
му географско разпространение и присъствието му в паметници както от езическия, така
и от християнския период, затрудняват формулировката на точното му съдържание, а
както изглежда, може да се допуска вариантност и промяна в първоначалния му смисъл.
Характеризирането му като „прабългарски“ предполага присъствието му в
прабългарските паметници от Източна Европа до VII в. Там обаче той не е известен.
Не е познат от най-ранния прабългарски некропол при Нови пазар. Масово и врязан
първично, знакът се проследява в две групи паметници – каменни блокове от
представителните сгради и крепостни стени в Плиска и по шийките на стомните от
жълта глина от ранни съоръжения в Плиска. Както строителната техника и
материалите на сградите, така и технологията на тази група глинени съдове са
заимствани елементи на ранносредновековната българска култура. Възможни са два пътя
на появата на знаци върху траен материал. Първият – чрез външни строители и керамици,
за които този знак е домашен, и вторият – те да са нанесли върху строителни материали
и глинени съдове един прабългарски символ (заедно с други), който дотогава е бил врязван
върху органични материали, незапазени днес.
В езическо време неговото значение не е ясно. Той не доминира сред другите знаци.
Макар в някои сгради броят му да е значителен, той е само един от многото знаци. В
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християнско време вариантите на знаците изобщо силно намаляват и едва тогава той се
откроява като доминиращ или единствен. Съчетаването му в бронзови медальони с
несъмнени християнски символи като кръста и кораба... не оставя съмнение, че той се
схваща като заместител или вариант на кръстния знак. Към подобен извод води
присъствието му в комбинация с други два знака, в някои от които неговото централно
място е заето от кръст.
По какви съображения точно ипсилонът е останал след покръстването и е добил
популярност, не е ясно. Неговото развитие напомня за знака на киевските християнски
князе, известен преди това върху паметници от сарматско и хазарско време. Случила се е
една трансформация, за мотивите на която могат да се изграждат само хипотези.
Според последните опити в изследването на знака той се приема като гръцки буквен
символ-инсигния на Всевишния Бог и означава неговото име в периода както преди, така и
след покръстването. Тази идея се свързва с предположението за широко разпространение
в България на гностически вярвания в посочените два периода...
Макар и значението на сарматските знаци да остава в голяма степен проблематично
(Георгиев 1997), няма съмнение, че като се запазват в местната Салтово-Маяцка култура,
те дават началото на още една знакова зона през ранното средновековие. Присъствието
на прабългари в двата региона обвързва разпространението на знаците с този етнос и се
явява едно от основанията сарматите да се смятат за основна съставка на
прабългарите...

В духа на свързването на знака с владетелите от Крумовата династия или с Тангра,
един оловен (единствен засега) печат от Преслав е отнесен към езическите символи на
българските владетели... Ние приехме, че и в този случай знакът се явява разновидност на
основния християнски символ, като припомнихме неговата популярност в България след
покръстването (Рашев 1998г) [Рашев 2008а, 241-243].
От друга страна, но пак в същата посока, П. Георгиев [1996] и до края на Света ще
продължава да се колебае заедно с останалите си колеги „дали той е езически или
християнски(Sic!) символ, дали е теоним на Тангра или на Христос(Sic!), или пък е родов
знак-тамга на династията, управлявала българската държава през IХ и Х в.”
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После вече, без изобщо да забелязва, че самата формулировка е вътрешнопротиворечива и следователно не означава нищо, и той приема изводите за неговата
семантика на Р. Рашев, че те са „емоционално-логически”, които обаче няма как „и да бъдат
други при отсъствието на директни свидетелства за неговия характер”. Така той
демонстрира изключително ниска обща култура, защото нещо си, каквото и да е то, не може
да се дефинира като принадлежащо едновременно и на емоционалната, и на логическата
сфера, които макар и взаимно-свързани и взаимно-проникващи се една с друга, все пак са
достатъчно различни и противостоящи пак една на друга, да не говорим изобщо за това, че
понятията предмети от обективната действителност във всички случаи и непременно са
компонент на „логическата сфера“.
Нататък, заемайки позата едновременно и на велик откривател, и на великомъченик на
попрището научно и демонстрирайки абсолютно незнание по отношение на това къде и кога
точно се употребява едното от няколкото в българския език множествени числа, въпросният
„научен“ субект, скромно-шепнешком споделя, че той вече бил разчел „няколко кратки, но
много важни писмени паметници(Sic!), които осветляват директно, под една или друга
форма семантиката на загадъчния и до днес знак ипсилон.” В нашите лично научни
представи на филолог по образование и езиковед по занимание обаче разчитането на даден
текст или знак във всички случаи представлява по същество превеждане и предаване на
неговото съдържание или значение в друга лингвосемиотична форма. Затова, колкото и да
са възвишено-патетични такива термини понятия като Седмопечатие, Апокалипсис,
Христос, Универс и т.н., те в никакъв случай не може да бъдат приети за едно дори и найнескопосано разчитане и превод на въпросните знаци.
Пак по същия начин и в рамките на същите въображаемо-фиктивни същности
конструкти и по-точно „в идеите на буквената мистика на елинистическия и християнски
мистицизъм” са „разчетени” и останалите два паметника. А в заключение се твърди, че
„знакът ипсилон” е „гръцки буквен символ, който наследява от семитската буква wâw
значението й на инсигния на Всевишния Бог и служи за означаване на неговото име,
независимо дали се отнася за дохристиянска или християнска представа за него.” [89-94].
Година по-късно и пак П. Георгиев [1997], отдавна вече забравил какво точно е
пропагандирал преди това и обхванат този път от много модната доскоро мания, че
прабългарите са иранци по произход, съвсем безцеремонно-арогантно заявява, че той,
видите ли, бил вече привел „нови доказателства за сарматската основа на найразпространения от старобългарските знаци – ипсилонът. Неговата вариативност,
достигаща до най-неочаквани графични съответствия, позволява да поставим въпроса и за
сарматския произход на голяма част от знаците, използвани в епохата на Първото българско
царство.”. Сарматските знаци от Северното Причерноморие са „варианти на гръцката буква
upsilon. Неговият образ лежи в основата и на повечето от ранносредновековните знаци в
Източна и Югоизточна Европа.”
След това вече, П. Георгиев си позволява чудовищната манипулация и фалшификация
да изфабрикува „две основни разновидности” на Ипсилона „като класическата гръцка буква
Y” и „Като диграма, съставена от буквите О (омикрон) и Y (ипсилон)” с безброя техни
варианти. Или както той многозначително-парвенюшки предпочита да се изразява
„ипсилоподобни знаци” [45-64], без дори и да му идва на ум, че подобието на нещо може да
има в много малка степен нещо общо със самото това нещо. А в логико-семантичен план
въпросното понятие си е чист конструкт и няма свой реално-обективен денотат, т.е. то е
нещо от сорта на русалката или кентавъра.
В действителност всички тези „варианти” или „ипсилоподобни знаци” нямат абсолютно
нищо общо с прабългарския Ипсилон и в приведените таблици не съществува дори и единединствен знак(!!!), който да прилича поне малко на Ипсилона. Именно поради всичко това
П. Георгиев фактически и практически унищожава Ипсилона и като династично-хералдичен
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знак на рода Дуло, и като обект и предмет на научно изследване. Така той сам си подготвя
почвата за какви ли не фриволно-фантастико-мистични и митологично-езотерични
твърдения и заключения без каквато и да е научна стойност.
Не по-малко трагикомичен е и резултатът, когато най-голословно-неаргументирано се
твърди, че „сарматите и сродните на тях ираноезични народи са изиграли решителна роля в
етногенеза на прабългарите“; „сарматите са били главният компонент при формирането на
прабългарите“; боспорският цар Аспург е влязъл в сарматския фолклор и от там в
прабългарския, поради което „Кубрат вероятно нарочно е дал това име на третия си син – с
чисто пропагандна цел“; „Давайки това име на сина си, Кубрат се стремял да изтъкне
правото си да владее тези земи и да покаже приемственост със съществувалото няколко века
по-рано царство. Това било важно защото му давало идеологическа опора в борбата с
аварите и тюрките.“; „той търсел приемственост с Боспорското царство, чиито земи владеел
и чиито жители, или поне част от тях, се били влели в състава на прабългарите“; „връзката
с Боспорското царство се потвърждава и по друга линия – чрез най-разпространения
прабългарски знак IYI (ипсилон с две хасти)“; „Най-добре това се вижда при знак № 894,
който е съчетание само от триденс и ипсилон...

Художник Венета Дочева

Боспорските царски знаци са прототипи на прабългарския владетелски знак IYI.
Достатъчно е да отпадне напречната черта на триденса и аналогията е пълна. Показаната тук
снимка е на каменна плоча с релефно изсечен боспорски царски знак.“; „този най-популярен
знак в Първото българско царство е бил свързан по някакъв начин с централната власт. Той
е бил емблема и герб на владетеля като институция и на държавата и естествено след
завладяването на България от византийците изчезва.“; „прабългарите са били повлияни в
своето развитие от традициите на Боспорското царство“; „поданиците на царството били
сармати по произход; Именно сарматите - предхунското население в степите на Северното
черноморие, били най-важният елемент при етногенеза на прабългарите“ [Станев 2013, 2634]. Дори и най-повърхностно-беглата съпоставка на въпросния сарматски знак с тамгата на
рода Дуло оставя неизгладимото впечатление, че това са два съвсем различни и отделни
знака не само по брой на елементите си, но и по характерно-специфичната за всеки един от
тях конфигурация. Следователно, изобщо е невъзможно тамгата на рода Дуло да произлиза
от сарматския знак и още по-малко пък да се отъждествява с него.
Ипсилонът може да се чете като теоним; той произлиза от сарматските знаци; „врязан
върху блокове или настилки, той се интерпретира като каменоделски или строителен, върху
битова или строителна керамика - като занаятчийски (производствен) или като знак за
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собственост. Други го тълкуват като родов знак, символ на върховния бог Тангра,
интерпретира се в духа на християнския гностицизъм или по-общо като знак-апотропей.“;
„Като символ от езическия период Ж. Аладжов го определя за знак на Тангра и на
хановете.“; Въз основа на броя на лъчите (седем) и знаците върху обратната им страна и
връзката с някои апокрифни текстове, П. Георгиев приема, че най- вероятно става въпрос за
т.нар. Седмопечатие, с което Исус Христос е подпечатал писмото си до царя на Едеса Авгар
V Укама.“; „Едва ли обаче може да се приеме хипотезата на Г. Атанасов, че коментираните
медальони са носени от държавни (царски) мъже със специални прерогативи.“; „Възможно
е врязаният знак да повтаря още веднъж символиката на кръста“; „Християнската символика
на ипсилона аргументира врязването му и върху надгробни плочи.“ „коментираните знаци
следва да се възприемат като неканонични християнски символи“ „ІYІ е символ или
руническа криптограма на Исус Христос; етнорелигиозен символ“; налице е „увеличаване
употребата на знака след покръстването, както и диапазона на вещите, върху които той е
нанесен, и в този смисъл, подобно на кръста, има магическо, апотропейно значение.
Поставен на гранични места като землени валове и крепостни стени, ІYІ охранява
територията, върху храмове и граждански постройки - гарантира тяхната защита, върху
амулети - предпазва собственика и т.н. И ако за християнския период тъждествеността му с
Бог, Исус Христос и кръста е несъмнена, то връзката му с езическия върховен бог е в сферата
на логическите предположения и се нуждае от още аргументи.“ [Инкова 2018, 3-8].
Опитвайки се да бъде едновременно историк, археолог, лингвист етимолог, семиотик,
теолог, изкуствовед и какво ли не още и влагайки коренно различно съдържание в отдавна
утвърдени общонаучни и по-специално, в лингвистични термини като термина понятие
„етимология“, както и в семиотичния термин „знак“ например, Г. Илиева [2017] вкарва
насила в групата на християнските символи и тамгата на рода Дуло, за да стигне в края на
краищата до такива нелепо-смехотворни изводи и заключения като „Етимологията е вид
познание за произхода, историята и родствените връзки на даден обект, в случая на
изображението на IYI.“„Към Етимологията на IYI има отношение изследването на неговия
произход в света на религиозно-философските идеи, територията и културната традиция,
откъдето е бил взаимстван.“ „Хронологическият преглед върху IYI показва, че най-ранното
му масово разпространение е засвидетелствано в монументалното строителство в Плиска от
началото и първата половина на ІХ в.“„Поради едновременното използване на двата
символа – кръст и IYI, върху едни и същи паметници, изследователите ги приемат за
еквивалентни или с „идентично смислово съдържание“. По този начин IYI е интерпретиран
като неканоничен християнски символ, разновидност на кръста.“ „Символът ІYI изпълнява
победоносна функция, с което се обяснява и широката му употреба основно в християнския
период. Такава е неговата роля в композициите, в които е представен заедно с кръста.“
„Функцията на кръста за демонстрация на религиозна принадлежност трудно може да
съотнесем към тези на IYI.“„ Поради това, IYI се приема за християнски символ, но
различен, въпреки отбелязаните по-горе сходства, от християнския кръст.“ „IYI, се
интерпретира (според П. Георгиев) като символ на Върховното божество и неговия син
Иисус, т.е. IYI има значение на християнски теоним.“ [4-34, вж. и срв. Аладжов 2017, 26-32;
~*~2017а, 41-44] и още много други от този сорт.
От всичко това се налагат следните изводи: Понастоящем тамгата хералдичен знак на
прабългарския владетелски род Дуло е предмет на засилен научен интерес не само в
България, но и в редица други страни по Света. Днес вече са налице немалко по-общи или
по-частни, пък даже и специално-индивидуални проучвания върху нея, при което не само
са открити доста неизвестни до тогава нейни употреби, но са и установени и описани и
редица нови нейни черти и особености. Въпреки това, тя се изследва и описва от страна на
българските епиграфи, историци и археолози не особено подробно-задълбочено и в
противоречие с нейния произход, същност и основни функции, и то при липсата най-често
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на обяснение за нейната конкретна употреба като връзка с определена историческа личност
или събитие.
Като резултат от предимно емпирико-позитивисткия подход и метод на изследване в
българската медиевистика, все още не може да се каже, че знакът на прабългарския
владетелски род Дуло получава във и чрез всички тях своето достатъчно адекватно-пълно и
възможно най-подробно-задълбочено научно описание и представяне, особено в аспекта на
своята най-обща същност и конкретна функция. Характерното за този подход и метод е това,
че се отдава предпочитание на откриването и трупането на фактология за сметка, пък дори
и напълно доброволен отказ от нейната научна класификация и теоретико-методологична
интерпретация: Вековете са запазили дълбоко тайната не само за произхода и значението
на знаците. Скрита остава за нас и тяхната по-късна съдба [Дончева-Петкова 1980, 49].
Досегашните проучвания от страна на българските историци и археолози медиевисти,
на тамгата хералдичен знак на прабългарския владетелски род Дуло, съдържат и представят
единствено и само едно напълно ясно и категорично-определено признание за нулевия
ефект от техните „научни” усилия, т.е. „Ние не знаем абсолютно нищо за Ипсилона, което
обаче ни най-малко не ни пречи да заявяваме на висок глас, че знаем абсолютно всичко!” и
така нещата отново опират до Етиката и Морала в Науката.
Продължителното общуване на археолозите главно с подземното битие на Човечеството
хвърля своята библейска мистично-мрачна сянка и върху техните „научни“ публикации, от
които нашироко и нависоко се разнасят паранормално-отровните изпарения на окултния
мистицизъм.

При това, колко странно, даже и на настоящия етап от развитието на българската
медиевистика, за тях произходът на прабългарите е все още нерешен проблем!?? Но още
много-много по-странното е това, че и “Личността на кана субиги Кубрат до голяма степен
е загадка“ (Sic!). И всичко това, разбира се, за да може да се декларира най-голословно, че
именно “сарматите са били главният компонент при формирането на прабългарите“(???), а
Кубрат, най-вероятно силно повлиян от съвременните политизирани медии, е дал името
Аспарух на третия си син с чисто пропагандна цел, за да му бъде “идеологическа опора в
борбата с тюрките и аварите“(Sic!) [Станев 2013, 30-31]: Ипсилонът с две хасти е
разглеждан като число, буква, руна, съкращение от гръцки букви, съкращение от руни,
идеограма, криптограма, знак-тамга, магически знак, съчетание от знаци. Никой до
момента не е успял категорично да определи характера на знаковата система или системи
на които принадлежат многобройните знаци от ранносредновековна България, в това
число и ипсилонът. Поради това авторите дават повече от едно решение, като
акцентират върху промените в значението и употребата му [Ангелова и др. 1997, 69].
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Their meaning and origin are not known with certainty. Most probably, they had magicalprotective function [Rashev, Dimitrov 2013, 5].
Неясни са обаче допълнителните данни, за да се реши дали през Х в. ипсилонът с две
хасти е наследство от езическата религия и като такъв се употребява за означаване на
живия спомен за Тангра или за понятието бог, върховно божество или пък се превръща в
регионален, провинциален за православното християнство символ на църквата, чийто
първоначален смисъл вече не е бил ясен или е бил напълно забравен. Точният смисъл на знака
и през двата периода остава засега неясен. Към тази неяснота се прибавя и въпросът за
неговия произход [Рашев 1992, 96-99].
Целият този произвол и натъкменост при българските историци и археолози
медиевисти, в произхода и същността на тамгите изобщо и на прабългарския ипсилон, поконкретно, се коренят преди всичко в недостатъчното познаване на произхода и
историческото развитие на всеки един от двата етноса – прабългарския и българския; в
непознаването и несъобразяването с конкретните исторически събития и личности; в
липсата на достатъчно ясно, обектно-адекватно и вътрешно последователнонепротиворечиво виждане за същността, произхода и функциите на тамгата по принцип и
на тамгата хералдичен знак на прабългарския владетелски род Дуло, в частност.
Така например, Г. Атанасов [2018], непознавайки и несъобразявайки се даже и с найелементарно първично-основната фактология, съвсем неоснователно-произволно допуска и
приема, и то в порядъка на „добре известни факти“ и при липсата в писмените паметници
на „категорични сведения“ за „постоянни военни конфликти по българо-хазарската
граница“, че „поражението на българите в българо-хазарската война“, „избухнала във връзка
със смъртта на хан Кубрат след 60-те години на VII в.“, е „решаващият фактор за
създаването на Дунавска България в края на VII в.“, докато на „огромната територия“ на
Велика България „започват да властват хазарските кагани“, които са „всемогъщи тогава“
или са „на върха на своето могъщество“.
Откривайки с помощта на едно твърде освободено и лековато-безгрижно въображение
при Теофан Изповедник онова, което изобщо го няма там, той си позволява още и да твърди,
че „българската група на Аспарух отстъпва постепенно, в непрекъснати битки с хазарите“,
така че Аспарух не е в състояние да спре хазарското настъпление нито на Днепър, нито пък
на Днестър. На всичкото отгоре, Г. Атанасов и настоява, че „по подобен начин са
представени събитията“ в написаното 300 г. след това писмо на хазарския хакан Йосиф,
който чисто и просто си съчинява, за да се похвали, или пък в най-благоприятния за него
случай, обяснява нещата по своему. Пропуснал да се осведоми, надали съвсем неволно, че
съществуват изследвания, според които племената на хан Аспарух наброяват 200-250 хил.
души, той се позовава на неясно кои точно „най-смели изчисления“, според които
„българската група на Аспарух“ наброява „около 100 хил. война заедно с членовете на
техните семейства“. Ето така той лансира и глупавата си претенция прабългарите да могат
„да уплътнят една територия“ от 50 хил. км², забравяйки или по-точно, не знаейки, много
добре и широко известното основно положение, че бидейки скотовъди номади,
прабългарите минават и заминават по пътя си в търсенето на повече и по-добра вода и трева.
Затова е и неговото неудовлетворение и съмнение в минаващата по Днепър граница,
независимо че тя е обоснована и доказана от най-добрите български специалисти по
политическа география (Ив. Добрев). И най-после, пригласяйки на най-отявлено-откровения
анти-прабългарист и хазарофил М. Артамонов, Г. Атанасов не се свени да твърди, че в
Шаркел „не е разквартирован гарнизон от хазари, а от печенеги и/или узи със статут,
подобен на федератския“ [92-95].
Достатъчно подробно-задълбоченото проучване на проблема обаче установява
собствено прабългарския, а не хазарския произход на името Шаркел. По времето преди
построяването на крепостта от гърците, този град е български и в него хазарите държат само
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малоброен гарнизон от 300 души, които периодически се сменят, т.е. тук изобщо няма
хазарско население, но има северни българи, които не само проектират, но и изнасят черната
работа по строителството на крепостта (Ив. Добрев): Още от времето на хан Крум (803814) 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 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, 373376; 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] [Добрев 2005, 10-11].
Начално-първа съставна част на ойконм Шаркел е пак болг. *шар “бял”, както и в бълг.
шаро агне “бяло агне”, коня шарколия “коня белонога”, много несполучливо изведено от
съхраненото в унгарския език праб. sarkanyi [шаркань] “змей, дракон” (П. Павлов), Шарпланина – Бяла Планина, Беласица, Шаро – име на куче, още и в името на гр. Шарвар в
Отвъддунавска България, североизточно от Будапеща [КМЕц-1, 248-249] с такива форми
като ранносредновековното Сарувар, съвр. Шорвар [ЛтИзв-5.1, 33], при който и втората
съставка е пак праб. вар “град”, също и в името на добре известния от древноруските
летописи гр. Шарукан, невъзможно да е от същия апелатив по номинативносемантически
съображения (И. Добродомов), докато втората му съставка очевидно-безспорно е иранското
по произход кан “град” от изтиран. *kantha/kanta < иран. *kan- “копать” [Абаев-1, 579]. Така
че при имената и на двата града цялото наименование без всякакво съмнение възниква и се
образува на основата на двусъставния апелатив “бял град” [вж. и срв. Артамонов 2011ж, 4-
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6; Добродомов 1978, 102-129; Павлов 1995, 421-426; Плетнева 2011, 5-6, срв. Галкина 2010,
3; Ewers 2010, 219-220; Stoyanov 2006, 54].
Всичко това се подкрепя и потвърждава и в семантически план, защото в много тюркски
езици лексикалното значение главно е “жълт”, докато прабългарското значение “бял” е
запазено в съвсем същата по форма югозападнобългарска диалектна лексема част от
композитата шарколия < болг. *шар-кол-ли “белоног” - коня шарколия (НПс), равно на коня
белонога. А като по-нататъшно развитие на общотюркското значение “жълт” трябва да се
приеме североизточнобългарската диалектна дума шарен “пъстър”, на основата на което се
образува и лекс. шарка “пъстра бродерия; нещо изпъстрено”, останала тук от друг и
различен от югозападния, прабългарски диалект.
Собствено прабългарският, а не изобщо тюркският (K. Brook) произход на името
Шаркел се потвърждава още и от факта, че по времето преди построяването на крепостта от
гърците, този град е български и в него хазарите държат само малоброен гарнизон от 300
души, които периодически се сменят, т.е. тук изобщо няма хазарско население, но има много
не гузи и печенеги (М. Артамонов), а северни българи, които не само проектират, но и
изнасят черната работа по строителството на крепостта: В это время хаган Хазарии и пех
отправили к самодержцу Феофилу послов с просьбой отстроить им крепость Саркел
(название означает "Белый дом"), ту, что расположена на реке Танаис, разделяющей по
одну сторону печенегов, по другую - хазар, и где, поочередно сменяя друг друга, несут
службу три сотни хазарских стражников.
Поскольку не было там камней, он выжег в печах из мелких речных ракушек известь,
глину обжег, изготовил кирпичи и славно, хотя и с многими трудами, благодаря множеству
рабочих рук закончив порученное ему дело, вернулся в царственный город.
81. Сооружение Саркела датируется обычно 833—834 гг. [ПродФеоф, 127-128,144].
4. The Khazar fortress on the lower Don Σαρκελ = Russian Bělaveža "White tent" is called in
the Khazar king's letter (version B) Sharkīl, cf. Chuvash shura "white" and kil "house", as
suggested by Poppe in Kokovtsov, o.c., 105. [In Chuvash u < old a.] (HudAl).
Кирпичные постройки Саркела возведены без фундаментов и сложены на извести из
кирпичей квадратной формы. Размеры саркелских кирпичей не совпадают с обычными
размерами в византийском строительстве, они, во первых, много толще, а во-вторых,
меньше византийских в квадрате. На кирпичах встречаются нанесенные по сырой
поверхности буквы, знаки, символические фигуры и схематические изображения
животных и человека, которые близко напоминают начертания на камнях Маяцкого
городища, а также на камнях и кирпичах древней столицы дунайских болгар – Плиски.
Непосредственными исполнителями строительных работ в Саркеле, без сомнения,
были представители местного населения. Присланный византийским императором по
просьбе хазар Петрона и прибывшие с ним византийские специалисты, скорее всего, были
только советниками хазар. По их указаниям крепость делалась из кирпичей, но
изготовление кирпичей, судя по их форме и особенно по характерным знакам и
изображениям на них, производилось без участия византийцев и не по византийским
образцам; кладка стен также не византийская. Саркел не был византийской крепостью и
как произведение зодчества. Специфически византийского в формах открытых
раскопками построек ничего не обнаружено, за исключением мраморных колонн и
капителей, очевидно, привезенных Петроною из Херсона для украшения церкви, по
понятиям византийцев обязательной принадлежности крепости. Однако эти
архитектурные детали не были использованы в строительстве, что особенно ярко
свидетельствует об ограничении инициативы византийцев хазарами.
С самого начала своего существования Саркел был занят сравнительно
многочисленным населением, которое все помещалось внутри кирпичной крепости и
состояло из двух этнографических групп, отчетливо различавшихся между собой. Одна,
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жившая в землянках с земляными же, в виде ямки, очагами в середине пола и изготовлявшая
посуду на гончарном круге, принадлежала к населению Подонья, представленному в
археологических памятниках так называемой салтовской культурой. Поселения этой
группы известны не только между Донцом и средним Доном, но и на нижнем Дону, и в
восточном Крыму, и на Таманском полуострове. Это было оседлое земледельческое
население, занимавшее в Саркеле западную наиболее доступную часть крепости, в которую
вели наружные ворота.
Вторая группа сохраняла яркие признаки кочевого быта, жила в легких наземных
сооружениях, устраивала очаги из четырех поставленных вертикально кирпичей,
изготовляла посуду от руки и для варки пищи пользовалась глиняными котлами с
внутренними ушками для подвешивания. Она помещалась за поперечной стеной, в
восточной, наименее доступной части крепости, представлявшей своего рода цитадель и
имевшей внутри две боевые башни - донжона. Эта группа, без сомнения, составляла
военный гарнизон крепости.
По данным Константина Багрянородного, гарнизон Саркела состоял из 300 человек и
ежегодно сменялся. Эти сведения блестяще подтверждаются археологическими
наблюдениями. Гарнизон Саркела составлялся из самих хазар или другого подвластного им
кочевого тюркского племени, о чем свидетельствует его культура, представленная
находками в Саркеле, а в особенности погребениями в могильнике, расположенном возле
крепости. Здесь под небольшими курганными насыпями человеческие скелеты нередко
находились вместе с частями коня, как это было обычно у кочевников того времени (гузов
и печенегов).
Археологическая культура собственно хазар остается до сих пор неизвестной, но
поскольку хазары находились в близком этническом родстве с болгарами и издавна жили
вместе с ними, естественно предположить, что она была сходной с болгарской, известной
по памятникам Дунайской Болгарии и Среднего Поволжья. По ряду признаков болгарская
культура совпадает с салтовской культурой и во многом тожественной с ней культурой
северо-кавказских алан.
Того же рода культура, вероятно, была распространена и среди хазар, тем более, что
сходная с салтовской культура представлена многочисленными находками на Таманском и
Керченском полуостровах, где, как известно, жили не только болгары, но и хазары. Близка
к салтовской и аланской также археологическая культура хазарского времени в Северном
Дагестане, где находился древний центр хазар.
В свете приведенных данных трудно допустить, что культура хазар существенно
отличалась от салтовской, с одной стороны, и от агачкалинской, с другой. Ввиду этого
военный гарнизон Саркела с его совершенно особой культурой, не похожей ни на
салтовскую, ни на агачкалинскую, невозможно признать собственно хазарским по
этнической принадлежности. Скорее всего это были кочевники тюрки, близко
родственные или даже тожественные с гузами или печенегами, находившиеся на службе
у хазар и для несения этой службы поселенные в крепости и ее окрестностях.
Что касается другой, представленной в Саркеле культуры - салтовской, то она, как
уже говорилось, сближается, с одной стороны, с аланской культурой Северного Кавказа,
с другой - с болгарской культурой Добруджи и Среднего Поволжья. Ввиду этого, вопрос о
ее этнической принадлежности остается спорным. Большинство исследователей
считает, что носители салтовской культуры были аланами так же, как и население
центральной части Северного Кавказа того же времени.
Сходство именно этого варианта с культурой дунайских болгар особенно велико, что
может явиться основанием связывать памятники его с донскими болгарами. Хотя
болгары на Дону в хазарское время письменными источниками не засвидетельствованы,
вполне допустимо предположение, что они остались не только на Кубани и на Средней
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Волге, но в каком-то количестве уцелели и на Нижнем Дону, и что нижнедонской вариант
салтовской культуры, представляющей, кроме отмеченных, еще и другие отличия от
собственно салтовской культуры в виде, например, глиняных котлов с внутренними
ушками, овальных юртообразных жилищ и др., принадлежал именно этим болгарам (М.
Артамонов) [Добрев 2011, 249-255, вж. и срв. Golden 2017, 208-209].
За преголямо съжаление, в литературата все още продължават да битуват невярноизопачените представи за някакви си българо-хазарски войни и за разгром както на Стара
Велика България, така и на хан-Аспаруховите българи [Плетнева 1997, 39-43]. В
действителност, малко преди кончината си през 665 г. (М. Москов), хан Кубрат свиква за
последно синовете си; обяснява им, че неговите племена дотолкова са се размножили и
увеличили, че долините на Кавказ вече не могат да ги изхранват и ще трябва да продължат
на запад, където се простира богатата на трева и вода причерноморска степ, пък и
прииждащите отзад братски хазарски племена започват все по-често да нарушават нашата
граница, понякога се стига и до сблъсъци между нас и тях, няма как, трябва да им направим
място; разказва им притчата за неразвързания сноп пръчки и ги призовава винаги да бъдат
единни и сплотени; съгласно стародавната българска традиция, им предава властта си,
връчвайки на всеки един от тях по една златна стрела и разпределя племената, които те
трябва да поведат в указаната от него посока.

Художник Мирослав Йотов

На хан Аспарух, хан Кубрат завещава родовата тамга, който от този момент нататък
става и старейшина на хан-Кубратовото коляно от рода Дуло от племето на прабългарите
оногури, а не от „тюркския род Дуло“ (Ст. Ваклинов). В знак на тази толкова рядка и
високоотговорна чест, той вади от съкровищницата си и го дарява с шест изкусно
изработени златни персийски кани, придобити като боен трофей по време на гръцкоперсийската война, когато все още много младият княз Курт предвожда българската войска
[Добрев 2005, 456-462]. Същевременно той му и заръчва-поръчва да пресече Дунав и там да
възроди неговата Велика България: На самата граница на новата българска държава
завършва земния си път и именно тук, край днешното полтавско село Малая Перешчепина
е и погребан нашият, всеобщобългарският скъп праотец, великият хан Кубрат, Курт,
Куртъ, Κοϋρτος, Κούρτης, Κοβρᾶτός, Χουβρατις, Crobatus, Qetrâdes (Gy. Moravcsik) (†665) (М.
Москов); основателят и дългогодишният владетел на кавказската прабългарска империя
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Велика България, която е втората след Западнохунската Империя на хан Атилла/Авитохол
европейска прабългарска държава.
Границите на Стара Велика България не са между Дон и Буг или Дунав в по-добрия
случай (А. Róna-Tas), а те се простират най-вероятно от горното течение на Ефрат,
Аракс и Чорух (Ив. Добрев), но с пълна сигурност от Каспийско море до р. Днепър (J.
Marquart), без да е изключено след войната с аварите около 635 г. да достигат и до
Карпатите (В. Бешевлиев) от изток на запад и от Черно Море до Долното Поволжие от
юг на север.
Ето защо през тази епоха Παλαιά Μεγάλη Βουλγαρία-Стара Велика България е и найголямата и по територия, и по население държава в Европа, а следователно и най-силната
и влиятелната сред всички останали [вж. и срв. Артамонов 2011б, 2; Бешевлиев 1981, 2122; ~*~1984, 7-8,39-45; Добрев 1982, 19-34; Дроздов 2010, 57-66,229; Dimitrov 2010, 23-32;
Marquart 1893, 89-91; МихСир, 124; Hebrae, 51; MichSyr_1, 363-364; Moravcsik 1983, 910,161-162,169, срв. Йорданов 2000, 167-168; Комар 2010в, 5; Róna-Tas 2009, 1-19].

Но не само поради това, а още и защото мало и голямо, и всеки един, който го види и
чуе, “восхищался словами его и поражен был величественным видом его и мудростью”
(Феоф), иже и нынý и присно и во веки вековъ и Неговото Свещено Име потомците му
съвременните българи с признателност и благоговение ще произнасят и прибавят сред
имената на всички дотогавашни и по-следващи велики български ханове и царе и ще казват
[Добрев 2011, 78-82]:
Куртъ ѯѥ лэтъ дръжа, родъ емѹ Дуло, а лэтъ ему шегоръ вечемъ.

Курт царува 60 години, родът му е Дуло, а годината му е Телец, м. Трети.
Ето защо единствено най-дълбоко огорчение и възмущение, както и даже безкрайно
омерзение и отвращение предизвикват у нас редове като тези: Известно е, че негов пръв
вожд е бил Кубрат от тюркския род Дуло. За Кубрат се говори при император Ираклий
(610-641 г.), но има сведение, че през 619 г. един хунски вожд посетил Цариград и заедно с
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дружината си се покръстил. Понеже името на този вожд не е споменато, различни
изследователи от ново време свързват този хунски вожд с Кубрат или с негов
предшественик. Във всеки случай важно за тезата е, че този вероятно прабългарски вожд
се е насочил към нова религия и към установяването на тесни контакти с византийската
власт. Отношенията между хан Кубрат и Ираклий били най-тесни и съвсем мирни. И така
в пространството между Буг (или Дон) и Кубан се развива в VII в. култура, която може
да се смята за култура на прабългарите.
Може да се предполага, че разкопките на Фанагория на Таманския полуостров
разкриват останките на значително селище на прабългари от тази епоха. Столица на
Кубратова България е била Фанагория. Заедно с това е ясно, че прабългарските селища на
Крим от тази и следващата епоха трябва да се свържат с «Велика България» военноплеменен съюз с нехомогенен характер на населението и с нетрайно съществуване,
както показват събитията на тези територии във втората половина на VII в.
...родът на Аспарух и родът на Ирник бил все този древен тюркски род Дуло, който
оставил в историята на тюрките много поколения прославени вождове. Тази близост
между управляващите родове у европейските хуни и у прабългарите дала основание на
историческото предание у последните да постави начело на генеалогията на Дуловци
легендарния Авитохол-Атила, бащата на Ирник [Ваклинов 2012, 56-64].
Правда, по мере накопления знаний схема генетической связи балкано-дунайской и
салтово-маяцкой культур выглядела все менее убедительно. Стало понятно: болгары
Аспаруха прибыли на Дунай еще до того как сформировалась салтово-маяцкая культура, а
созданная ими новая этнополитическая общность обусловила появление материальной
культуры Дунайской Болгарии, сходной, но не идентичной салтово-маяцкой (Ангелова,
Дончева-Петкова 1992: 30-39).
В итоге пришлось признать: балкано-дунайские памятники - лишь часть более общего
явления, определенного как «единая культура Болгарского государства IX-X вв.» (Плетнева
1990: 88). Думаю, что не последнюю роль в этом сыграли исследования В. И. Козлова,
поскольку отказавшаяся от ранее отстаиваемой точки зрения С. А. Плетнева являлась
научным руководителем его диссертации.
В изучении керамического комплекса В. И. Козлов продвинулся намного дальше своих
предшественников, разделив гончарные изделия на три, а не две группы. Кроме посуды с
линейно-волнистым орнаментом (1-я группа) и керамики с болгарскими (салтовскими,
салтоидными) чертами - формовка на быстром круге, характерное лощение (2-я группа),
исследователь выделил сосуды гибриды. Они отнесены к 3-й группе, сочетающей
технологические признаки обоих видов - орнаментация в славянском стиле наносилась на
изделия, по способу приготовления глиняного теста и обжигу выполненные в болгарских
традициях. Автор увидел, что по мере развития балкано-дунайской культуры один вид
посуды не просто вытеснялся другим. Появление т. н. гибридных форм свидетельствовало
не только о новой ступени мастерства гончаров, но также отразило трансформации,
произошедшие со временем в общественной жизни носителей разных материальных
культур.
В последние десятилетия большой загадкой для ученых стало полное отсутствие в
крае, да и в землях дунайского правобережья, болгарских древностей второй половины VIIVIII вв. В литературе эта проблема решалась по-разному. В частности, было сделано
заключение, что «Аспаруховы болгары не принесли с собой ни культурных традиций, ни
хозяйственных навыков для создания своей оригинальной культуры». Около 100-150 лет
после переселения они вели в Подунавье таборный образ жизни, «не оставляя в земле
никаких следов, которые могли бы быть замечены и исследованы археологами» (Плетнева
1982: 27, 49-50, 109, 134). Мнения болгарских исследователей в отношении этой точки
зрения разделились (Димитров 1987: 49 и др.; Божилов, Димитров 1995: 53-54).
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Маловероятно предположение, чтобы едва спасшиеся от преследователей и
сравнительно малочисленные болгары Аспаруха (Димитров 1987: 190-191) быстро
установили контроль от Дуная до Днепра и даже Днестра. Версия о постоянном
противостоянии хазарам столь же неправдоподобна. «Огл» отделяли от находившейся за
Доном Хазарии обширные пространства причерноморских степей. Особые природные
условия скрытого плавнями Придунавья небольшого участка местности обеспечили
беглецам возможность не только скрыться от врага, но и возродиться, чтобы снова
обрести родину (подробнее см. Атанасов, Руссев 2011: 16).
Некоторые исследователи распространяют пределы этих территорий до Днепра
(Божилов 1979: 183-184). Однако предполагавшийся болгарский вариант салтово-маяцкой
культуры не обнаружен. Вероятнее всего, между Болгарией и Хазарией находилась
широкая буферная зона, в которой поначалу поселились венгры, а затем - печенеги (Рашев
1995: 92, 95) [Руссев 2018, 279-288].

Именникът на българските ханове
(Погодинов препис)

Именникът на българските ханове не е това, което е в приблизително-повърхностните
представи на Р. Рашев [2008а], изразени в един доста лековато-безгрижен стил и маниер. Но
колко странно, тук се цитират проучватели, които се занимават с Именника само случайноепизодично и то не особено компетентно, например Делева, без изобщо да се каже дори и
думичка за проф. Москов и неговата изключително ценна и максимално приносна не само
за отечествената, но и за световната прабългаристика и медиевистика монография „хипотеза“ по отношение на езика, на който той е написан; „На камък или на папирус, с
гръцки или прабългарски рунически букви, на плочи или на колони - това е неизвестно, а и
няма особено значение.“ (Sic!); „Тук няма глаголи, причастия, съществителни с функция
обекти на глаголите, съюзи и цифрени означения с букви, т.е. онова, което прави от една
формула жив текст.“; „Неясен момент е в каква форма в този първоначален текст са
присъствали числителните бройни след личните имена.“ [239-241] и т.н. и т.н., все въпроси,

30

отговорът на които е даден много отдавна, но кой знае защо, и този велик български
археолог не си е направил труда да се запознае с тях!??
Именникът на българските ханове е родословието на прабългарския владетелски род
Дуло, което съществува и се съхранява в устна традиция. На него му принадлежи много
важно и особено място в българската история и народопсихология, защото той не само
прославя нашите велики предци, но и продължава назад във Времето със столетия
генеалогията на българските царе. Затова Именикът никак неслучайно, по нареждане на цар
Симеон е преведен от прабългарски на български език и е поставен в посветения на него
сборник (Ив. Добрев). По устен път, родословието на прабългарите се предава от дядо на
внук и така се съхранява в народната памет. Няма никакви причини и е направо нелепосмехотворно, масовият гроб край Девня (Ив. Добрев) да се нарича „съоръжение“, което „да
се определя като жертвено и да се свързва с преследванията на християни по времето на
Владимир-Расате“ [Рашев 2012, 2013]: В некропол Девня-3 има и гробно съоръжение с
пръстеновидна форма, с външен диаметър 578 см, вътрешен 334 см, ширина на изкопа в
горния му край 120 см и дълбочина 110 см. В него на дълбочина 200-340 см се намират от
три до пет пласта скелети от нахвърляни трупове на около 76 убити индивида – мъже,
жени и деца. При скелетите са намерени някои накити, главно бронзови обеци [Въжарова
1976, 172].
Вината на най-жестоко избитите и набързо заровените в него старци с техните внуци е
главно в това, че въпреки законовата забрана продължават да обучават внуците си от мъжки
пол да наизустяват родословието на предците си, чак до девето коляно, както е според все
още живия и сравнително добре известен български фразеологичен израз. Никак
неслучайно, съвсем до неотдавна, мъж от волжските българи чуваши не можеше да се
ожени, ако не знаеше родословието си до девето коляно, а казахите и до ден днешен много
добре знаят и помнят от кой род и от кое коляно произлизат. Строгото съблюдаване от
страна на тюрките изобщо и на българите в частност на принципа на екзогамията изисква
пълното и точно познаване на собственото родословие, началото и основите на което се
коренят още в обичаите на патриархално-родовите отношения. Конкретно при башкирите,
всеки мъж трябва да помни имената на своите прадеди 10-15 колена назад във времето
[Кузеев 1960, 8].
Същевременно, всичко това се разполага по вертикалата на специфично-характерната
за народопсихологията на всички тюрки изобщо представа за взаимоотношенията между
потомци и прадеди като „способ осознания своего места в пространственно-временных и
причинно-следственных координатах мира“: Временная вертикаль «потомки-предки»
пронизывает все верования саяно-алтайских тюрков. Это больше, чем «культ предков».
Это способ осознания своего места в пространственно-временных и причинноследственных координатах мира.
По представлениям саяно-алтайских тюрков, умершие (предки) не исчезают с о в с е
м. Один нз наших ипформаторов-хакасов говорил так: «Если умирает большой человек, он
должен заботиться о родственниках, душа его всегда присутствует на земле». В этих
убеждениях кроется еще одни источник веры в «душу» и «духов». Ныне, когда
представления о прошлом существуют как история целого народа, страны или
человечества, в общественном историческом сознании практически отсутствует л и ч н
о с т н ы й момент. Мало кто знает и помнит с в о и х предков дальше третьего поколения.
Для родового общества такая ситуация неприемлема. Проводя в 20-х гг. полевые
исследования на Алтае, Н. П. Дыренкова убедилась, что ее собеседники хорошо
осведомлены в своей родословной. Алтаец Сарыш из сеока мундус мог назвать зайсанов
(правителей) своего рода до двенадцатого колена, а члены сеока меркит в селении Черга
помнили до десяти поколении предков. «Так же хорошо,- писала Н. П. Дыренкова,- помнит
сеок о своих переселениях п каждый член его знает и чувствует свое общее происхождение
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от одного родоначальника»71. Старики и сейчас, хорошо помнят свои родословные, не
столь уж важно, - реальные или мифические. Общественное мнение не отказывало им в
достоверности, какие бы неожиданные ходы ни делала мысль, обращенная в прошлое.
Общественное сознание тюрков в полной мере испытало искушение «идолом истоков»
(по выражению М. Блока). Стремление добраться до самого н а ч а л а при решении любых
вопросов привело к тому, что род понимался как перевернутая пирамида, у вершины
которой, скрытой во тьме времен, находился один предок. Однако кроме родоначальника
члены рода почитали всех предшествовавших им на этой земле людей. Их было много
больше, нежели живущих с е й ч а с, и с каждым годом число предков все увеличивалось.
Обретение человеком последнего и вечного статуса предка считалось в традиционном
обществе таким же закономерным и значимым событием, как рождение ребенка. Об этом
недвусмысленно говорится в тувинской песне:
Если дорогой мой прадед не умрет,
То какое празднество должно быть?
Если дорогая моя прабабушка не умрет,
То какое празднество должно быть?
Память об умерших, их имена передавались из поколения в поколение. При этом
отношение к предкам, конечно, не исчерпывалось благоговением и страхом перед ними.
Потомки явно стремились к близости с предками, к поддержанию отношений, в которых,
как считалось, были равно заинтересованы и умершие, и оставшиеся на земле. Умершие
мыслились как полномочные представители живущих в ином мире, населенном
божествами и духами. Уход в «истинную землю» не означал разрыва родственных
отношений. У каждой стороны оставались обязанности по отношению друг к другу.
Нередко предок давал роду свое имя. Так, именем предводителя назван род кобёк. То
же можно сказать о некоторых тувинских родах, чьи названия, вероятно, восходят к
именам пли прозвищам родоначальников. Например, Оин (Шутник), Сальджак (Безусый).
Не будет преувеличением сказать, что подавляющее большинство персонажей саяноалтайского пантеона – это предки. Алтайские родословные «ясно показывают, что духи ару нäмä - по отношению к известному семейству являются братьями, дядьями, тетками,
свояками и дедами». Всех духов этой категории насчитывается сотни. Только
родственные отношения надежны, реальны и подтверждаемы. Семьи, династии духов
населяют все миры, и всех их человек именует, используя терминологию родства и
свойства. [Сагалаев, Октябрьская 2018, 30-38].
Вехтозаветната линия на Българското Християнство се проявява и наблюдава също така
и на нивото на национално-политическата идеология или доктрина, водещо-централна
фигура и фактор в която е цар Симеон. В рамките на тази доктрина и като контрапункт
очевидно на всичко онова, което мислят, казват и вършат срещу него, народа и държавата
му ромеите, поставяйки в сборника си Именника на Българските Ханове непосредствено
след Книга на Царствата, Симеон извежда династията на българските царе през великия
Атила/Авитохол към юдейските царе и вижда България като продължител на Юдейското
Царство, а Преслав – като приемник на Йерусалим; самият той се смята за приемник на
Мойсей, защото и неговото дело и мисия на Този Свят са подобни на тези на Мойсей; както
Мойсей, и Симеон е получил предсказания от Бога и е видял Божията Слава, която му
повелява да прави всичко това, което той прави; Симеон стои начело на един богоизбран и
предвождан от самия Господ-Бог народ, когото той трябва да изведе на Обетованата Земя;
съгласно внушената му от Бога мисия, именно Симеон е избавителят и на ромейския народ
от Злото, в името на което обаче преди това той трябва да го завладее този народ: Разсърден
от суровите изрази на Роман, Симеон, който далеч не е искал да се откаже от Цариград,
в порива на гнева си изпратил до патриарха писмо, в което той се изразявал по адрес на
Роман крайно рязко и оскърбително. В това писмо Симеон явно показал, че суровостта не
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е достигнала целта си: напротив, като считал Роман за похитител на императорския
престол, той уподобявал себе си на “великия Мойсей”, който по внушение и послание
божие идвал да избави империята от похитителя; при това той представял работата
като почната от прадедите му, а той “след подвизите на праотците и отците се ползувал
от трудовете им” [Златарски 2009а, 288-289].
Същевременно Симеон не пропуска случая за пореден път да размаха пръст на ромеите,
като им припомня, че българите всъщност са потомци на войнствените хуни, съкрушили
великата Римска Империя. Това показва също така, че Симеон е чел много внимателно не
само Прискус, но и Йорданес и то в оригинал, съответно на гръцки и латински: На лист
200б на Троянската повест се чете: Сии ахилеусъ имьіи воë своë нарицахџсë тогда
муръмидонесь ньінý уннџ; въçвеличаваща унну, която глоса явно е била записана по
внушение на войнствения български цар. Подобна претенция за хунски произход е вложена
и в Именника на българските ханове, започващ родословието им от Атила и Ернах (П.
Димитров).

Никак не е изключено превода и записването на тази първа толкова важна и ценна
българска хроника от прабългарски на славянобългарски език да е направил самият
презвитер, но много по-вероятно според нас този превод и записване да са на черноризец
Тудор Доксов. Тудор Доксов и по това време все още помни и знае наизуст генеалогията
главно на прабългарските ханове от рода Дуло, от който род всъщност е и самият той.
Традицията между впрочем при прабългарите тюрки от Дунавска и Волжска България да се
помни и знае наизуст генеалогията на рода и до днес е жива при някои от тюркските народи,
например при казахите. Тя заема водещо-централно място в тяхната народопсихология,
защото доказва и показва колко древен е родът, към който принадлежи съответното лице.
А това е още по-важно и значимо, когато родът на дадена историческа личност е и
владетелски. Именно това много държи да подчертае и покаже на ромеите и Симеон в
противовес на това, че техните императори обикновено са хора без род и потекло и въпреки
това си позволяват да не признават неговата царска титла: С высокой степенью
достоверности можно сказать, что в Булгарии при эмирах находились летописцы,
которые писали деяния не только правящих в то время эмиров, но и их предков, ибо
родословные в престолонаследовании были очень важны - они доказывали легитимность
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правящих монархов. Кроме того, было в традиции даже простых булгар знать своих
предков до девятого колена (Р. Бариев).
Безспорно-неопровержимото 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 [Добрев 2011, 495-496,697-698, срв. Гадло
2018, 113-118]:
Сеи же Борисъ болгары крестилъ есть въ лэто етхь бехти.

Този пък Борис покръсти българите в г. Куче, м. Пети
Именникът на българските ханове е нашият единствен и направо безценен домашен
извор за Ранното средновековие. Разработвайки собствено-оригинален метод на изследване
и възстановявайки на тази основа загубените във Времето съставки на Именника, в резултат
на което върна на българската история няколко незнайни за нея прабългарски ханове, наймногостранно-пълното и задълбочено-подробното, най-компетентно-квалифицираното и
достоверно-убедителното му изследване не само у нас, но и по Света направи проф. Моско
Москов [1988], именно поради което неговата оценка е както най-съдържателно-пълната,
така и най-обективно-меродавната: Именникът на българските ханове е достоверен извор
за историята на България от VII до VIII в. В него няма нито една грешка с оглед на
съставките на съобщенията за отделните владетели – име, години на управление, род,
година на възкачване...

Ето защо Именникът трябва да бъде оценен като изключително важен и основен за
българската история (VII-VIII в.) домашен извор спрямо другите извори за същото време.
Той има водещо значение за хронологизирането на българските владетели от този период
и е основа за тълкуването на данните от чуждите извори. Всичко това го прави писмен
паметник с неоценимо национално значение за българската история и историография [363364, срв. Karatay 2018, 3-4].
Тъкмо поради всичко това, изобщо не им прави чест на онези български историци и
археолози медиевисти, които все намират някакъв недостатък на Именника, служат си с
взети от друго място неверни датировки, описват историческите събития и личности, без да
ги проверяват по данните на Именника и др., да не говорим за това, че ни се сервират и
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подобни неграмотни недомислия, върхът на които безспорно е не само това, че ние
българите все още не знаем своя етногенезис, пък то и „самото име българи е истински
казус“. Но те трябва да са и историко-географски пределно некомпетентни, за да изпратят с
войската му Органа чак в намиращата се на другия край на Света далечна Джунгария да
разбие там „братовия си син - кагана Туншеху“, като преди това обаче, все още на Кавказ
разгромява „клана Нушибу и свързаните с него хазари“ и така „извоюва de facto
независимост на българо-уногондурския съюз, което става около 629 г.“ и всичко това той
успява да свърши в рамките на ни повече, ни по-малко, а точно на 2 години царуване(!??):
Според хронистите извън от всякакво съмнение Кубрат, макар и представян като
предводител на уногондурите, създава не единствено уногондурска, а по-скоро българска
държава (уногондуро-българска конфедерация?), титулувана като „Старата Велика
България“ (обр. 1). Това явление определено е предизвиквало нестихващ интерес, но е
получавало различни тълкования въпреки недоизяснения етногенезис на българите, които
иначе шестват в европейската история от Кавказ до Западна Европа под разни имена
между ІV-VІІ в. Самото име българи е истински казус, по който са се упражнявали десетки
учени, включително ерудирани лингвисти. Не е тук мястото за нов обширен специализиран
анализ, а и той може да е дело на всестранно подготвен езиковед. Въпреки това, ще
използвам възможността да представя в резюме една от най-новите хипотези по въпроса,
която на пръв поглед изглежда по-правдоподобна, както и да добавя нови идеи. Вече е
забелязано, че мнозинството български или свързани с българите племена включват
етнонимната форма гур – от огур – оногури, утигури, уногондури, хайлангури, аунгури,
сарагури унугури и пр. Според Н. Егоров това е важно указание, че в зародишната си
история около ІV-V в., те говорят общ специфичен тюркски език (т.нар. R-език), сходен с
чувашкия, където огур се отъждествява с българите (и свързаните с тях хунски
племена?), а огуз с тюрките. И продължава, че името Булгар се състои от Бул –
превеждано от ирански като Голям или Велик, и въпросния ентноним огур – гур, сиреч
етимологията води на Велики огури. На този фон ирано-тюркският произход на името е
обясним и със специфичния етногенезис на българите.
Най-после, не е изключено това събитие от 629 г. да е сред главните причини за
избухналата в Западния каганат през 630 г. гражданска война. В нея Органа (Моходу-хеу)
разбива клана Нушибу и свързаните с него хазари, нахлува в Джунгария и убива братовия
си син – кагана Туншеху. На следващата 631 г. обаче сам Органа, вече надхвърлил 60 години,
пада убит в проточилата се гражданска война. Забележителен е фактът, че отново
според Именника на българските канове наместничеството на Органа/Гостун
продължава само 2 години. Ако това е вярно, предлагаме хипотезата, че 2 години преди
кончината си Органа извоюва de facto независимост на българо-уногондурския съюз, което
става около 629 г. и съответно съвпада със сведението от китайския извор. Редом с
останалото това може да води до повърхностно отюрчване на управляващия му елит
[Атанасов 2018, 9-10,43].
Съвладетелската институция или наместничеството е един от все още нерешените
проблеми на българската средновековна история. При прабългарите тази институция е
самобитно-оригинална и строго специфична. Хан Кубрат освобождава всички кавказски
българи от васалната зависимост към западните тюрки през 632 г., обединява под егидата
си прабългарските племена на Кавказ и така основава полиетничната империя военноплеменна конфедерация Стара Велика България. През 634 г. той разпределя империята си
по племена и територии между синовете си, като на Аспарух, заедно с още 1-2 по-малки
племена, поверява собственото си племе със самоназвание *Huŋ, прабългарско мн.ч. Huŋar
(Ив. Добрев), сраз. Hunug/Hunog, особено добре видно в надписите по торевтиката и
монетите на средноазиатските прабългарски княжества, което обаче в западнотюркска
фонотактическа интерпретация и констелация звучи като onogur „десет огури“. По този
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начин Кубрат автоматически се превръща в кагана сю-беги, гр. Κανα ςυβιγι [kana sü-bigi] върховен или главнокомандващ каган (император) (Ив. Добрев), а Аспарух - в хан. Така той
е съвладетел по отношение на баща си и същевременно негов наместник спрямо поверените
му племена и територия [вж. Москов 1988, 181-209,218-240]: Твърдението ни за
прабългарската принадлежност на титл. шад се подкрепя и от хорезмографичния надпис
на купата на прабългарски княз отпреди IV в. в Средна Азия: Hunoq šad jiqüi ačuq hum Купата, от която да се храни князът на племето хунок [вж. и срв. Мухамадиев 2008,1113] [Добрев 2011, 156-157, вж. и срв. Шервашидзе 2015а, 87-88].

Hunog šad jiqüi ačuk hum
Купата, от която да се храни князът на хуног

Šad-e hunog tang
Монета на княза на хуног

Šad-e hunug tang
Монета на княза на хунуг

Šad-e hunug tang
Монета на княза на хунуг

Независимо от широко разпространеното и като че ли вече възприето и здраво
утвърдено мнение, съвременното народностно название на унгарците Hungar надали води
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своето начало от болгарския етнм Onogur, защото така най-малкото няма обяснение за
широката незакръглена гласна в края, а най-вероятно от историческия етнм *huŋar като
наименование на някое болгарско племе на Кавказ или в Северното Причерноморие, който
етноним е запазен в средновековните славянски езици под формата вангар и очевиднобезспорно е образуван с прибавянето на собствено болгарският суфикс за мн.ч. -ар към пак
болгарския етнм *huŋ, който пък от своя страна е запазен в такива местни имена като ойкнм
Хунгвар, дн. Ужгород, втората съставка на което е пак болгарската по произход лекс. вар
“град”, а така също и в името на общо взето не особено ясно къде разположеният
средновековен трансилвански гр. Хунгу [Добрев 2005, 204-205].

Етнонимът huŋar като наименование на прабългарите от империята на Атилла, е
засвидетелстван върху надпис от 477 г. на германския по произход италиански крал или
римски император(?) Одоакър. Той е син на пълководеца, члена на императорския сенат,
най-приближения и даже приятеля на Атилла, Едекон; расте в двора на Атилла, безспорно
владее и говори неговия роден език и затова знае най-добре какво е самоназванието на
основно-главното племе от полиетничната му империя: Ново свидетелство, че половин век
преди Юстиниан някои славянски народи са присъствали и са били доста активни в
югоизточна Европа, може да се намери и в един надпис в австрийския град Залцбург. В
този надпис Одоакър е посочен като цар на рутените. Надписът гласи:
ANNO
DOMINI
CCCC
LXXVII
В лето Господне 477 Одоакър, цар на
ODOACER
REX
RUTHENORUM
рутените,
гепидите,
готите,
GEPPIDI GOTHI UNGARI ET HERULI
унгарите и херулите, разярен срещу
CONTRA ECCLESIAM DEI SEVIENTES
Божията църква, изби и хвърли [от
BEATUM MAXIMU(M) CUM SOCIIS
скалите], заради тяхната вяра,
SUIS QUINQUAGINTA IN HOC SPELEO
блажения Максимус и петдесет от
LATITANTIBUS OB CONFESSIONEM
неговите съмишленици, които се
FIDEI TRUCIDATOS PRECIPITARUNT
криеха в тази пещера, след което с
NORICORUM QUOQUE PROVINCIAM
огън и меч опустоши провинция
FERRO ET IGNI DEMOLITI SUNT.
Норикум.
Тези думи могат да се видят на мраморна възпоменателна плоча, поставена върху
стената на една гробница в манастира „Св. Петър“. Размерите на плочата са дадени
като 56×58 см. Тя е изработена по времето на игумен Килиан (1521-1535) и първоначално
е била поставена в една от по-долните пещери, но по-късно е качена в настоящата
[Сотиров 2018, 2].
Съответно на всичко това, и известният от изворите хорнм Magna Hungaria е
наименование не толкова на някаква си въображаема прародина на маджарите, а по-скоро
наименование на Волжска България, „изобретено“ най-вероятно като реминисценция на
кавказската Παλαιά Μεγάλη Βουλγαρία-Стара Велика България: Цель предлагаемой статьи
- попытаться разобраться в том, насколько адекватно мы в своих исследованиях
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используем историкогеографическое понятие «Великая Венгрия (Маgпа Нипgапа)»,
применительно к археологическим культурам Урало-Поволжья второй половины I тыс. н.э.
и территории их локализации. Но прежде чем перейти к рассмотрению проблемы поясним,
что подразумевается под морфологическими признаками Маgпа Нипgаriа. В моем
понимании (не думаю, что ошибочном), это как раз и есть те археологические культуры
(или культура), которые по времени совпадают с упоминанием и использованием этого
понятия в средневековых нарративах. А здесь картина наблюдается весьма показательная.
В самом раннем из дошедших до нас нарративе - «Gesta Нипgаroruт» («Деяния
венгров») - написанном на рубеже ХII-ХIII вв., но повествующем о событиях венгерской
истории IХ-Х вв., о Маgпа Нипgaria речи вообще не идет. Его автор, Венгерский Аноним,
прародину венгров называет «Скифия - это обширная земля, которую называют
Дентумогер». Именно оттуда «в 884 году от Рождества Христова... семь правителей,
называемых Хетумогер, выступили из Скифии на запад» (Юрасов, 2013, с. 69-70).

В другом документе - Хронике Шимона Кезаи, нотария венгерского короля Ласло IV
(1272-1290 гг.) - составленном примерно в 1285-1290 гг., также используются
географические названия «Денту» и «Могор» (Denciaet Маgoria) и Ваrsatia. По мнению Д.
Габора и Б. Б. Овчинниковой, последнее может отождествляться с Башкирией, а Denciaet
Маgoria - с Дентумогер Хроники Венгерского Анонима (Габор, Овчинникова, 2008, с. 23).
Ни о какой «Великой Венгрии - Маgпа Нипgariа» не упоминают в своих нарративах и
фактические современники событий, описанных Венгерским Анонимом - Константин
Багрянородный и Ахмад ибн Фадлан. Первый, как известно, вел речь о местностях Леведия
и Ателькузу (Этелькёз), локализуемых далеко на западе от Урало-Поволжья (Конст.
Багрянородный, 1991, § 38). Второй только вскользь упоминает о «стране тюркского
народа, называемого уграми» (Книга..., с. 31).
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Итак, если исходить из имеющихся в нашем распоряжении средневековых нарративов,
понятие «Великая Венгрия - Маgпа Нипgariа» впервые прозвучало только в XIII веке. Точнее
- в письме брата-доминиканца Рихарда, в котором воспроизводится рассказ брата Юлиана
о его поездке к венграм на восток Европы в 1235-1236 гг. Причем, брат Рихард сообщает
о том, что известие о «другой, старейшей Венгрии (Маior)» было получено им из некоей
истории венгров христиан (Аннинский, 1940, с. 77). Из какой «истории» Рихард узнал о
существовании Маgпа Нипgariа, мы, по-видимому, никогда не узнаем, так что наиболее
реальным представляется то, что термин этот ему и принадлежит. Во всяком случае, в
письме самого брата Юлиана он не употребляется (Бубнель и др., 2009).
Таким образом, по всей видимости, до XIII в. сами венгры, к этому времени ставшие
уже христианами, о своей древней родине, тем более - под названием Маgпа Нипgariа....
Следовательно, Маgпа Нипgaria в нашем приложении к археологическим культурам
Южного Урала и Предуралья второй половины I тыс. н.э. - кушнаренковской,
караякуповской, неволинской, ломоватовской, поломской (чепецкой) - это плод нашего же
воображения (включая и автора этих строк), к концу прошлого века ставший устойчивым
стереотипом [Иванов 2018, 105-106].
Етнонимът самозвание *Huŋ, кит. Hu 胡, Xiongnu и др. (Ив. Добрев; Ю. Зуев) на основноглавното прабългарско племе възниква и се развива на основата на индоиранската лекс. *kuŋ
„куница“. Поради това, че през втората половина на III хил. пр.н.е. българите афанасиевци
в Минусинската котловина се препитават главно като ловци и на това животинче и според
индоиранците андроновци са придобили някои негови качества, то те започват да ги наричат
kuŋ, т.е. куници. С инкорпорирането на неголяма група индоиранци в местните българи,
индоиранската лекс. *kuŋ „куница“ преминава в техния език под формата на лекс. *huŋ
„куница“, на основата на която възниква и се развива и тяхното самоназвание *Huŋ, мн.ч.
Huŋar [хунгар]. Други индоирански думи, преминали в българския език по това време, са
барс, верени, въгър „вол“ и др.

Съответствие на индир. *kuŋ „куница“ в индоевропейските езици е лит. kiáunè, латв.
caûna, прус. caune. Под формата хунь и със значението „белка“, българската дума е
засвидетелствана и в древнокитайските летописи (В. Таскин). Не съответствие, а
продължение на бълг. *huŋ в тюркските езици са хак. хуну, шор. кунучак, кирг. куну
„росомаха“. Директно-пряка вътрешноинтегративна заемка от прабългарския в българския
език е стб. куна „кошка, куница; мелкая монета“; куна, к2на, кунь „кунiй мэхъ
(обыкновенно во множественном числэ); „шкурка куницы, имэвшая значенiе денегъ“;
„денежная единица, мелкая монета“; куница „куница; кошка“, „кунiй мэхъ,
употреблявшийся вместо денег при мэновой торговлэ, денежная единица, особая подать
(куница новоженная, сборная, закладная, явленная и др.)“; куны „вообще драгоцэнные
мэха; деньги“, което в източно- и западнославянските диалекти най-напред преминава от
съседните прабългарски говори, а по-късно и чрез църковно-религиозната книжнина като
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рус. кунá „куница – зверек Mustela“; струс. куна „денежная единица, равная 1/22 гривны,
первонач. означало куний мех, стоящий 1 диргем“; мн.ч. куны „деньги“; укр. кунá, срхърв.,
слов., чеш., пол. кýна „куница; мех куницы; определенная форма платы“.
В Източна Европа, включително и на Балканите, прабългарите хунгари донасят не само
лова на куници, но и търговията с тяхната кожа (М. Казанский), която се оказва много ценна
и търсена. Затова с течение на времето тази кожа започва да играе ролята на парична
единица, навсякъде и от всички приемана и използвана валута (В. Беркутов), дотолкова, че
дори и когато бива изместена от металните пари и излиза от обращение, самата дума се
ресемантизира и превръща в наименование на съответната национална валута [вж. и срв.
Абрамзон 2012, 33; Гулецкий, Дорошкевич 2018, 100-101; Сравнительно-историческая
грамматика 2001, 156-157,430-440; Таскин 1984, 307; Щербак 2018, 98-99,139,142-144,439440; СлДСЯз, 351; Фасмер_2, 417]: В данной работе предпринята попытка
археологического комментария к известному сообщению Иордана о меховой торговле
хунугур/оногур. Напомним, что в его «Истории готов» только два народа упоминаются в
связи с меховой торговлей - скандинавские суэханс, от которых мех попадает в Империю
благодаря посреднической торговле (Иордан. Getica, 21,22, см. подробнее Казанский, 2010а;
Казанский 2016а) и гунны-оногуры/хунугуры, торгующие pellium murinarum (Иордан.
Getica, 37) 1 . В pellium murinarum французский переводчик Иордана видит куницу (Jordanès,
Histoire des Goths, 37), а Е. Ч. Скржинская - степных грызунов (Иордан. Getica, 37). Торговля
шкурками степных грызунов в значительных масштабах вряд ли возможна, по крайней
мере, ни какими другими источниками античности и средневековья она не
засвидетельствована. Совершенно очевидно, что и хунугуры торговали шкурками не
степных сусликов и мышей-полевок, а выступали в качестве посредников в
трансевропейской меховой торговле между Севером и Югом (Haussig, 1971. P. 71, 72).
Это далеко не единственный случай участия степных народов в меховой торговле. Об
обилии пушнины у кочевников прямо говорят средневековые источники (см. напр. Нунан,
2004. С. 276), при том, что отсутствие значительного количества «промышленого» меха
в степи очевидно. Скорее всего он перекупался или забирался (дань, грабеж) у населения
других территорий. Общеизвестно, что районом добычи мехов в Восточной Европе в I
тыс. н.э. была исключительно лесная зона. Судя по остеологическим данным, а также по
сообщениям более поздних письменных источников, промысловый характер пушная охота
имела у населения Вятско-Камского междуречья, Верхнего Прикамья, Волго-Окского
бассейна (Казанский, 2010а. С. 108, 109). Также не вызывает сомнений, что в эпоху
хунугуров, как и ранее, в позднеримское время (напр. Kazanski, 1992), или позднее, в эпоху
Киевской Руси (см. напр. Даркевич, 1976. С. 163, 164, Табл. 52, 53), основными магистралями
торговли с лесной зоной служили большие реки (Казанский 2016б). Чтобы участвовать в
такой торговле оногуры должны были контролировать одну из крупных речных
магистралей степного Причерноморья, идущих из лесной зоны - Днепр или Дон.
Известие Иордана о хунугурах помещено в контекст географического описания
Скифии, отражающего ситуацию между 480-481 (приход болгар в Северное
Причерноморье) и 527 (продвижение антов от Днепра к Дунаю) гг. (Казанский, 2014. С. 7678). Сами хунугуры появляются в Причерноморье к 463 г., когда коалиция сарагур, урогов
(угров) и хунугур изгоняет отсюда акацир (см. подробнее: Засецкая и др., 2007. С. 102-105;
Казанский, 2016а. С. 96-98). Хунугуры Иорданом не локализованы (Иордан, Getica, 36, 37).
Зато у Равеннского Анонима (конец VII-начало VIII вв.), использовавшего описание Скифии
Иордана (Аноним сам об этом говорит), страна Оногория находится по соседству с
верхней точкой Меотийского болота (Равеннский Аноним, IV.2; см. Подосинов, 2002. С.
162). На этом основании хунугуров принято размещать в Северо-Восточном Приазовье,
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близ устья Дона (подробнее см. Засецкая и др., 2007. С. 107; Казанский, 2016а, там же
библиография вопроса) 2.
Видимо близ устья Дона находились и центры власти у оногур, о чем свидетельствует
находка «княжеских погребений» постгуннского времени в Морском Чулеке (Засецкая и др.,
2007; Казанский, 2016а). Обычно места резиденции знати являются и центрами
сосредоточия торговли. Однако такой важный центр как Танаис исчезает в 450-460 гг.,
где самые поздние слои погребения не заходят далее 450-460 гг. (см. обзор: Kazanski, 2009.
P. 171-181; Обломский, 2010, там же подробная библиография). Причину его исчезновения
надо видеть скорее всего в изменении политической ситуации на Нижнем Дону около 463
г. или чуть ранее, когда сарагуры, уроги и хунугуры громят акацир.

С учетом нижнедонской локализации хунугур в эпоху Иордана наиболее
естественными путями доставки пушнины к устью Танаиса являются речные пути по
Дону и Волге (до места ее наибольшего приближения к Дону) (Засецкая и др., 2007. С. 106;
Kazanski, 2010. Р. 225, 226; Казанский, 2014. С. 77). Поэтому можно с большой долей
уверенности предполагать, что хунугуры торговали мехом, полученным из лесной зоны
Восточной Европы, либо по Волге, либо по Дону. Донской путь реконструируется для
поздней античности и раннего средневековья по находкам боспорских монет III-IV вв. в
бассейне Верхней Оки и Верхнего Дона, достаточно редких в восточноевропейском
Барбарикуме (Kazanski, 1992. P. 96, note 114; Бейдин, Мызгин, 2015; Мызгин, 2015), по
распространению стеклянных бус эпохи переселения народов (Мастыкова, Румянцева,
Егорьков, 2006) или по кладам диргемов IX в. (Даркевич, 1976. С, 146, 147, 153, табл. 50.II;
Нунан, 2004. С. 259). О существовании очень древнего пути по Дону может
свидетельствовать и античная письменная традиция, согласно которой по Дону можно
было попасть в Северный Океан (Джаксон и др., 2007. С. 35-49; Podossinov, 2008). Видимо
о о том же говорит и «Географическое руководство» Птолемея, где перечисляется севера
на юг список народов 3, начинающийся на Балтике и заканчивающийся на Дону (Казанский,
2010а. С. 111; Казанский, 2010б. С, 124, 125). Показательно, что Донской путь
«упирается» в регион активной добычи меха в Окском бассейне (Даркевич, 1976. С. 153).
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Действительно, вполне возможно, что часть населения региона Танаиса в следствие
событий 463 г. (или каких-то перестроек более раннего времени) ушла на север, в бассейн
Верхнего Дона. Следует подчеркнуть, что, судя по хронологии вещей контакт Верхнего
Дона с Югом не был единовременным, а стало быть можно говорить о относительно
долговременном функционировании Донского пути. Ярким доказательством последнего
предположения является биоархеологическое исследование «княжеского» погребения в
Мухино, где надежно установлено южное происхождение погребенной здесь девушки,
происходящей из аридной степной зоны (Добровольская и др., 2015). При этом дата
погребения - 380/400-440/450 гг. (скорее, по наличию «крапчатых» бус заключительная
часть этого периода) - явно раньше 463 г. Можно смело предполагать, что оседлое
население Верхнего Дона служило промежуточным звеном в поступлении северного меха к
нижнедонским хунугурам. Итак, мех, которым на Меотиде торгуют оногуры скорее всего
поступает к ним от оседлого населения из лесных территорий к северу от Дона, т.е. из
бассейна Верхней Волги и Оки. Поступление пушнины из Прикамья через Волжский путь
также в конечном итоге не исключено, но требует более развернутых доказательств
[Казанский 2018, 218-223].
Некоторые письменные источники свидетельствуют об обращении среди населения
Булгарии меховых денег и их соотношении к металлическим (серебрянымы) монетам. И6нРусте (нач. X в.) сообщает о жителях Булгара: „Главное их богатство – куницы. Чеканной
монетой своей нет у них: 3вонкую монету заменяют им куньи меха. Право же, дирхемы у
них – куницы, причем одна куница обращается среди них (по цене) в два с половиной
дирхема. И право же, 6елые круглые дирхемы привозятся из областей ислама и они их
покупают [Беркутов 1987, 36-37].
Българите се появяват откъм Алтай на Монголското плато през 2.205 г. пр.н.е. и така те
излизат на историческата сцена най-малко преди 40 века [срв. Боровкова 2001, 35-37]. От
тогава, а и по-късно, китайците им дават такива имена като Hu 胡 „чужденец; варвар“, рус.
„инородец; дальний народ“ [Боровкова 2001, 38], Xiongnu or Hsiung-nu (Chinese: 匈奴,
Сюйню (Xunyu) 獯 粥, Jie (Цзэ в Русской транскрипции) 桀 (pronounced Chie, roost), Цзе 羯,
Сюнну (Xiongnu) 匈奴, Хуню (Hunyu) 荤 粥 χịən/χịuən-tịok/tśịuk, Сянюн (Xianyun) 猃 狁:
glịam/lịam-zịwən/ịuĕn и още мн.др. Всъщност всички тези варианти са фонотактическа
трансференция и интерпретативна адаптация на българския етним *Huŋ в множеството
китайски говори и диалекти през различни периоди от тяхното историческо развитие. В найразнообразни фонетико-семантични варианти и изключително много на брой, всички тези
имена са засвидетелствани или пък се споменават главно в древнокитайските летописи, а
във вида Hyaona, Hārahūṇa, Hūṇa - в древноирански и староиндийски източници [Vaissière
2017а, 4-16], както и в много ранен согдийски документ (W. Henning), най-вероятно от 313
г. (É. Vaissière), а така също и в хотаносакски текстове от IV в. (H. Bailеy): Термин ху как
наименование скотоводческих племен, живших не только в ордоской излучине Хуанхэ, но и
к западу и востоку от нее - от Ганьсуского коридора до Ляодуна, известен со второй
половины IV в. до н.э. и, вероятно, сразу, начиная с позднечжоуской традиции, носил
обобщенное значение (Васильев К. В., 1998. С. 215, карта; Боровкова, 2001. С. 37-42). Как
хорошо известно, так было и в раннем средневековье, когда ху служило в устах китайцев
и названием народа тюрков, и ираноязычного населения Средней Азии, более всего
согдийцев. Возможно, поначалу слово ху означало «дальний народ» (Боровкова, 2001. С. 38)
[Кызласов 2017, 22].
Как пишет Ф. Хиртц, под этим именем или его различных вариантах выступал в
истории Китая один и тот же народ с названием гунны или гунну. Император Китая Ханти в 2700 году д.н.э. воевал против них, которых китайцы называли тогда гун-ю. Позднее
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они стали их называть как гиен-юнь, затем уже в 3-ем столетии д.н.э. начали употреблять
название гиен-ну. Корень Гуни или Кун затем будет встречаться в различных сочетаниях
для древних предшественников Аттилы.
Из комментариев Цао к «Трудам весны и осени» Конфуция в 689 г д.н.э. мы можем
прочитать, что «варварские собаки» или по-китайски куан-юнг, были побеждены. В 1138
г д.н.э. китайский император Вон-ван победил одно из племен, населяющих современный
Ордос, носило название куан, кун или гун. Великий китайский философ Менси благодарит
Вон-ван за его мудрость, с каковой он «служил» Кун варварам. «Нужно быть совершенно
целомудренным королем», сказал он, «чтобы с великой страной служить малой стране, как
Кин Таи (дед Во-ван, 1327 г д.н.э.) служил Гюнь-ю.» [Паркер 2010, 81-82].
The Xiongnu or Hsiung-nu (Chinese: 匈奴; Old Chinese reconstructed IPA: qʰoŋ naː) were
an ancient nomadic-based people who formed a state or confederation located north of China.
Most of the information on the Xiongnu comes from Chinese sources and what little is known of
their titles and names comes from Chinese transliterations of their language.
Chinese sources from the 3rd century BC report them as having created an empire under Modu
Chanyu, the supreme leader after 209 BC. This empire stretched beyond the borders of modernday Mongolia. After defeating the previously dominant Yuezhi in the 2nd century BC, Xiongnu
became a dominant power on the steppes of central and eastern Asia. They were active in regions
of what is now southern Siberia, Mongolia, Southern Mongolia, Gansu and Xinjiang. Relations
between early Chinese dynasties and the Xiongnu were complex, with repeated periods of military
conflict and intrigue alternating with exchanges of tribute, trade, and marriage treaties [Xiongnu
2014, 1-13] [Добрев 2017, 3-5].

Нас больше всего интересует то племя, которое кочевало к северо-западу от
современной провинции Шэньси. Это было вполне реальное племя, совершавшее набеги на
владения государств Инь и Чжоу. По мнению большинства ученых, племя гуйфан, а также
племена хуньи, сюньюй, сяныонь и другие, упоминавшиеся в разное время, являются одним
и тем же народом, ставшим широко известным в более позднее время как сюнну /Очерки...,
1959, с. 31/ [Малявкин 2012, 21-326].
This would certainly apply to the Khanui and Khunui valleys, in which monumental grave
mounds of older date (Allard/Erdenebaatar 2005) and two of the very rare cemeteries of the
Xiongnu with numerous terrace tombs ascribed to the elite are present (Mongolie 2003; Allard et
al. 2002; Miller et al. 2006). Furthermore, located in the Khunui valley are the well-known burial
grounds of the Xiongnu at Naimaa Tolgoi with more than 20 graves (most recently: Xiongnu tombs
2008, 85 pp.; Erdelyi 2000, 33 pp.; 147 Fig. 30).
Similarly, the number and quality of deer stones found in the Khanui, Khunui and Tamir
valleys far surpass the three examples known until now in the upper Orkhon valley25. Judging
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from the hitherto known number of monuments, it is therefore probable that an important center
of the Xiongnu existed in the Khanui and Khunui valleys. Both valleys belong to the mountain
forest-steppe zone, which extends along the Selenge river as far as Buriatiia and in which the
majority of Xiongnu period cemeteries and – with the exception of Takhiltyn Khotgor – all of the
terrace tombs are located (Fig. 15) [Bemmann 2017, 441-457].
Даже во времена мудрых и высокоодаренных мужей, при правителях, обладавших
огромными добродетелями, никто не мог руководить ими с помощью благотворного
влияния, привлечь на свою сторону с помощью милостей и добродетелей. Когда они были
сильны, иньский император Гао-цзун устал от гуйфанов, чжоуский Вэнь-ван страдал от
куньи и сяньюнев6, [ханьский] император Гао-цзу попал в трудное положение на горе
Байдэн, императору Сяо-вэню пришлось расположить войска в Башане [Сюаньлин, 1-9].
6. По свидетельству Сыма Цяня, “на следующий год [Вэнь-ван] пошел походом на цюаньжунов” [26, гл. 4, л.
5-б]. Цюаньжуны – одно из северозападных племен. Они называются также цюаньи или куньи.

Среди народов, когда-либо живших на территории современного Китая была
династии Ся 夏 (Xia, pronounced Sha, summer/great). Она была основана легендарным
Великим Юем 大禹 (pronounced Yuy, no semantical meaning), по Китайским историкам, в
2,205 г. до н.э. и сохраняла свою власть до 1765 г. до н.э. На основе легенды еще
существующей в его время, Сима Цянь (Sima Qian) записал, что Хунну (Xiongnu) были
потомками Ся. Легенда такова.
Jie (Цзэ в Русской транскрипции) 桀 (pronounced Chie, roost), последний правитель Ся
вел ужасно неприличный образ жизни, из-за чего он был свергнут с престола и Тан (Tang)
汤 из племени Шан (Shang) 商 сверг его Дом. Шан основал новую династию и изгнал Цзе
(Jie) на север в Мингтяо (Mingtiao). После трех лет в изгнании Цзе (Jie) умер, и по обычаю
его сын Чунвей (Chunwei) 淳 维 2 женился на женах своего отца, освободив их и весь клан
от изгнания и уведя их далее на север, где они начали пасти. Таким образом он, сын
последнего правителя Ся, стал родоначальником Сюнну (Xiongnu).
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Как организованная сила Сюнну (Xiongnu) вернулись с севера в только третьем веке,
усиленные и разросшиеся к тому времени, и начали нападать на Срединное Царство (We
can note in this excerpt the levirate custom special for the Türkic traditions; ascent to the throne
via marriage to the Queen, particular for the Türkic dual marital dynastic traditions; the name of
the nomadic Türkic Saka tribe under the name of the Xia pronounced Sya; and the name of the
nomadic Türkic Kiyan tribe under the name of the Jie, which is defined as a splinter of Kiyans. The
pastoral nomadism of the Jie/Xia/Xiongnu/Huns is specifically stated in the excerpt).
2 Чунвей: Chunwei 淳維 dįwən/źįuěn or tįwən/tśįuěn-dįwər/įwi. GS: 464e. и 575o.
Чжан Eн (Zhang Yen) пишет в Соинь (Suoyin) (Руководство о Скрытых Значениях),
комментарий 8-го века: “В эпоху Цинь (Qin 221 BC–206 BC) Chunwei бежали к северным
границам”.
По данным Ле Янь (Le Yan), Сюнну (Xiongnu), упомянутые в Гуадипу (Guadipu)
(Родословные по Территориям, давно утраченной книге цитируемой в вышеупомянутой
Соинь (Suoyin)) на самом деле говорит о Ся, так как пассаж в Гуадипу (Guadipu) гласит
следующее: “Цзе (Jie), (правитель) Дома Ся вел безнравственный образ жизни. Тан (Tang)
изгнал его в Мингтяо (Mingtiao), он умер спустя три года. Его сын Сюйню (Xunyu) 獯 粥
женился на его женах, и в поисках пастбищ они удалились далеко к северной пустыне, а
затем в Срединном Царстве их упоминали как Сюнну (Xiongnu) 匈奴”.
Принимая во внимание стройность исторических данных в указанных источников, и на
том основании, что в эпоху Инь (Yin) (1,401-1,122 гг. до н.э.) был северный диалект слова
Чунвей (Chunwei) 淳維 соответствующий Сюйню (Xunyu) 獯 粥, можно сделать вывод,
что две разновидности должны означать то же имя. По этой причине Ин Шао (Ying Shao)
писал в Φэнсудун (Значение Народных Традиций в Ин Шао (Ying Shao), 140-206 н.э.): “Имя
Сюйню (Xunyu) 獯 粥 эпохи Инь (Yin) было преобразовано в Сюнну (Xiongnu) 匈奴”.
Фу Цянь (Fu Qian, 2nd century AD commentator) придерживался следующего мнения: “Во
времена Яо (Yao) (2,356-2,255 гг. до н.э.) их имя было Хуню (Hunyu) 荤 粥 5, в эпоху Чжоу
(Zhou) (1,122 - 255 гг. до н.э.) оно было Сянюн (Xianyun) 猃 狁 6, под властью Цинь (Qin)
(255-207 г. до н.э.) оно было Сюнну (Xiongnu).” Как Вэй Чжао (Wei Zhao, chief editor of the
official Book of Wu, 204–273) комментировал: “Во время Хань (Han) (206 г. до н.э. - 220 г.
н.э.) они были названы Сюнну (Xiongnu) 匈奴, и Хуню (Hunyu) 荤 粥 просто другое название
для тех же людей, и аналогично, Сюйню (Xunyu) 獯 粥 является еще одной транскрипцией
для Чунвей (Chunwei) 淳 维 , имени их предков.” 7
3 Сюйню (Xunyu) 獯 粥: χịwən/χịuən-tịok/tśịuk or dịok/ịuk. GS: 461g. и 1024a
4 Мы можем даже зайти дальше, склоняясь к предварительному мнению, что Чунвей
(Chunwei) 淳 维, Сюйню (Xunyu) 獯 粥 и Хунну (Xiongnu) 匈奴 когда-то должны были быть
одним и тем же именем в различных диалектах.
5 Хуню (Hunyu) 荤 粥: χịən/χịuən-tịok/tśịuk GS: 458h. и 1024a.
6 Сянюн (Xianyun) 猃 狁: glịam/lịam-zịwən/ịuĕn GS: 613k. и 468g.
А согласно данным Сима Цяня (Sima Qian), Сюнну (Xiongnu) 匈奴 были упомянуты в
качестве Шаньжун (Shanrong) 山戎 8 (Wade-Giles Shanjung), Xianyun 猃 狁 и Hunyu 荤 粥 в
эпохах от Тан (Tang) до эпохи Юй (Yu) (2205-1766 г. до н.э.).
Кратко суммируя выше данные источники и комментарии, они утверждают, что
некие племена или правящие кланы занимали территории южной части современной
провинции Шаньси и западную часть современной провинции Хэнань еще несколько сотен
или даже тысяч лет до нашей эры, и названия этих племен или кланов описывают тех же
людей, т. е. Сюнну (Xiongnu), или Азиатских Хуннов, как их называют сегодня. Есть
несколько причин для разницы между именами. Во-первых, в соответствии с
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существующим обычаем правящих кланов и династий, имена претерпели значительные
изменения в ходе последовательных эпох; во-вторых, слишком много было диалектов на
очень обширной территории; в-третьих, до царствования первого императора Цинь (Qin)
Ши Хуанди (Shi Huangdi) (221-206 гг. до н.э.) унификация письменности не была завершена,
так что до этого времени каждое княжество имело свой собственный способ записи; и
наконец, в однослоговой системе Китайского языка одно то же имя может быть записано
различными символами.
Все записи источников приведенных выше, однако, мы должны рассматривать с
оговорками, тем более что период исследования охватывает тысячи лет. На протяжении
тысячелетий племени или нации должны пройти через много изменений, и было бы
неразумно явно ставить знак равенства между теми о которых записи говорят, что даже
уже в втором тысячелетии до н.э. они были народ Сюнну (Xiongnu) под разными именами
и Азиатскими Хуннами периода Хань (Han). Мы скорее должны сказать, что вероятно они
были родственны по происхождению. Хорошим примером является вышеупомянутая
запись ранней легенды, согласно которой последний правитель Ся (Xia), чья первоначальная
родина была в каком-то месте современных провинций Шаньси и Хэнань, был изгнан на
север, и когда он умер, его сын, Сюйню (Xunyu) 獯 粥, вместе со всем своим кланом, удалился
дальше на север. Это было событие, когда племя очевидно ответвилось и развивалось по
другому пути [Сисорна 2012, 2-5].

Хунь
- γuən (guan)
(Кün). Трактовку этого термина мы даем в другом
месте (Тр. Ин-та истор. АН КиргССР, вып. 4 p. 169-170, См. также H.W.Bailey, A khotanese
text concerning the Turks, p. 48, J. R. Hamilton, Указ.соч.,p. 2, P. Pelliot et L. Hambis, Указ.соч.,
1, p. 63, 110, J. Nobel Central Asia - the connecting link between East and West, Nagpur. 1952, p.
7 - 9, V. Minorsky, Marvazi, p. 29, J. Marquart, Указ.соч, p.52 -54, 59, 70, 74).
По нашим данным, Китайской передаче Хунь (вар. Сюн, Сюнну, Кунь Кунь-у Хунь-у,
производные: Кунь-се, Хунь-се) в древне-Тюркских языках соответсвует термин kün, γün
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(gün) "племя, народ". Его эквивалентные передачи в других языках: Хионит (СреднеПерсидское "принадлежащий к Гün - Хионам"), Куонайе (Кün), Хотанск. Хуна, Греч. Хуни
(Фуни, Фауны, Кунны), Латинское Гунны (унны, уны), славянск. Ун (вар. Кун), Арабское,
Венгерское, Команское Кун, Уйгурское и Калмыкское Кün, и т.д.
Вместе с тем эти племена имели и другие названия: Гунны-Усуни, Гунны-Агач-эри,
Гунны-Киркуны, Гунны-Табгач, Гунны-Он-ок, Команы, Гунны-Йомуты, и т. д. Иными
словами, термин kün (Гунн) служил для обознчения определенных родовых и племенных
организаций и включал в себя понятие “рода” или “племени”, связанного единством
етнического происхождения.
Такая интерпретация термина, как кажется, только и может объяснить наличие
большого числа древне-Тюркских племен, известных под названием Гунских.
В данном случае термином Hun-Gün обозначалось Гунское племя, имевшее
самоназвание (или его Китайский перевод) Лань (отсюда двоякое название округа: Ланьчжоу = "Ланьский округ", "округ племени Лань" и Хунь-чжоу = "Гуннский округ". Поэтому
же племена данного района с 3 в. до н.э. и вплоть до 8 в. н.э. сохраняли наименование Хуньсе (Künsig = “Гуннский”, “Günnish”) (E.G. Pulleyblank, A geographical text of the 8-th century.
Silver jubilee volume of the Kyoto University, Kyoto, 1954, p. 305) [Зуев 2017, 2-45].
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, тъжмадествена 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 промяна е широко разпространена в повечето
от историческите тюркски езици, в това число и в средноазиатския прабългарски език [DLT1, 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],
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откъдето като цяло се получава и резултативно-комплексното значение „началник/глава на
войската, главнокомандващ” [Добрев 2016, 43-44, 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
+Главнокомандващият Омуртаг каган:
Ο Κορσης ο κοπανος θρεπτος
Корсис копанът беше мой
ανθροπος μου εγενετο κε απελθον ης
сътрапезник и като отиде във
Το φουσατον επνηγην ης τον
войската, удави се в река Днепър.
Ποταμον Δαναπρην.
Той беше от рода Чакарар.
Ητο δε γενεας Τζακαραρης.
За някои от унгарските изследователи, Арпад произхожда от племето оногур, което като
че ли трябва да е само едно от многото оногурски племена, за които проф. П. Юхас [1985]
например, малко неочаквано за нас и като че ли без каквато и да е експлицитна
аргументация, очевидно на основата на известната, но не дотам убедителна етимология,
според която Етнонимът има за основа тюрк. он “десет” и назв огур, т.е. “десет огури” като
племена, пише, че оногурските племена са ни повече, ни по-малко, точно десет на брой [65].

В действителност, тогавашните “Turks (the future Hungarians)”, т.е. “тюрките (бъдещите
унгарци)”, както ни просвещава, разказва и доказва дългогодишният изследовател на
източноевропейските тюрки проф. Ом. Притсак, “were seven clans”, т.е. “бяха седем рода”,
като специално Арпад и неговият род са от болгарското племе оногури – “Onoγur/Hunic
Arpad clan”, откъдето “the name Hungary (<Onoγur), т.е. името на съвременна Унгария
възниква и се образува на основата на името на болгарското племе оногури, което по-общо
виждане ние поправяме и конкретизираме в смисъл, че “оногурите са една от племенните
групировки на ранните болгари” [вж. Халиков 1989, 59] и че името на страната, хоронимът
в действителност се образува на основата на името на народността във и върху нея, а за
разлика от вътрешно-собственото име, автоетнонима magyar, който е външното, дадено от
съседен народ, име на унгарската народност, етнм hungar, според така предложеното
мнение, е по-следващо развитие чрез съответната фонетико-семантична промяна и развитие
на собствено маджарска почва, на името на болгарското племе, етнм onoγur [Добрев 2005,
204-220, срв. Георгиев 2018, 146-148; Абаев_1, 35-36].
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Начело на племената си, хан Аспарух, през Дарялския проход, излиза на планината с
прабългарско наименование Имеон, гр. Ίππικά όρη, днешните Ставрополски възвишения
(Ив. Добрев), а на запад се отправя през 668 г., т.е. 3 год. след смъртта на баща му през 665
г. Придвижването на племената от Днепър до Дунав се определя от скоростта, с която
стадата от коне и овце, пасейки от време на време, могат да преминат от едно място на друго,
като през зимата задължително се слиза на морския бряг, където те може да намерят и да се
изхранват с изсъхнала трева и листа, а така също и от стратегията на хан Аспарух, на всяко
място, където се налага да се задържат за по-дълго време, да построи нова или да ремонтира
изоставена стара крепост, да изгражда укрепление, насип или ров.
А от Вътрешна Скития, равно на Средна Азия, още преди края на ІІ в. излизат, пресичат
Чора-Дербенд и през клисури и дефилета се пръскат по високопланинските долини и
котловини на Кавказ двете големи групи племена от българската група на тюркското
езиково семейство - болгари и хазари, докато третият брат, Аварис или Авариг, в зависимост
от това дали към гръцката или към арменската морфология биха наклонили
предпочитанията на хрониста, ако беше решил да спомене и неговото име, се отделя още
преди преминаването през Чора, поема пътя на север край Каспийско море, не толкова за да
бъде много по-късно мимоходом и спорадично упоменат в старата руска литература като
един от множеството обри, преминали през земите на славяните, колкото за да достигне и
завладее днешните унгарски земи, където да изгради и установи своя Аварски хаганат,
оказвал влияние и направлявал съдбините на цяла Европа в продължение на няколко века
след това [срв. Табаков 1999, 161,167]. От друга страна, след разпадането на Велика
България и останалите на Кавказ и в Предкавказието прабългарски племена и по-малки
групи, се оказват в границите на хазарската държава, а по-късно и под властта на
прииждащите от изток западни тюрки.
При тази като че ли вече безспорна логика на събитията, осъществявани и понасяни от
конкретни лица и етнически групи върху и около сравнително ясно и точно определени и
посочени географски обекти, би трябвало вече да е и напълно ясно и да може преспокойно
и с чиста научна съвест и да се приеме и заключението, че за М. Сирийски от ХІІ в. Имеон
е планина, която се намира главно и преди всичко между Портите и Танаис и около която
се разгръщат по-близките и следователно по-добре, по-сигурно познати и известни през този
век, включително и на самия него, минали събития. Но пък от редица други места и
източници е добре известно, че същите събития се разгръщат около и върху Хипийската
планина, наречена още Българска [вж. напр. Бешевлиев В. 1984, 68; Златарски 1970,
153,156,177-178; Табаков 1999, карта № 2], така че за М. Сирийски очевидно и безспорно
Имеон, това е Хипийската планина, името на която, както е добре известно, е образувано на
основата на съответната гръцка дума и се превежда обикновено като “Конска планина” [вж.
и срв. Гадло 2018, 110-113, срв. Табаков 1999, 170].
Така изведеното и предложено дотук обектно-денотативно тъждество на двете имена се
подкрепя, потвърждава и доказва и от следния, по необходимост пределно кратък и
обобщен, лингвистико-етимологичен анализ, проведен главно в рамките и с помощта на
тюркските езици, но доколкото става дума за етимологизация на собствено име, по-добре
ономастикоетимологичен анализ и изследване на орнм Имеон, основните моменти и
заключения на който предложихме и огласихме за първи път в доклад пред научна
конференция по Прабългаристика преди около две години, понастоящем под печат [Добрев
1999, 2].
Както също така е много добре известно, Хипийската планина е наричана още и
Дзиакан, където дзи- идва от индоирански, съответствието му в иранските езици е асп “кон”,
разпространено и в кавказките езици със същото значение, но под формата пси; зв. -а- е
съединителен елемент, познат в иранските езици и в арменския език, така че на -кан
осетинското съответствие е хон “планина” [ЭСОсЯз, 223], не случайно споменавано и като
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Хонтау, също и Хон като име на легендарни планини, понякога и на Алтай [Шамс Тебир
1997, 159], остава единствено да означава пак “планина”, а по-малко вероятно, поради
възможността от връзки с иранската лексема, означаваща “рудник; местонаходище;
източник, извор”, такова е значението и на лекс. кan/xan от състава на срвк. сраз. орнм Altun
kan [DLT-3, 416]. В Именника на Българските Ханове една от календарноцикловите години
и по-точно годината на коня е Имен, която има за основа праб. нарси *имен или *има- “кон”
със засвидетелствувани в гръцки източници форми и със съответствия в тюркските и
угрофинските езици [вж. Москов 1988, 92,303-304; Симеонов 1981, 57-60; Щербак 1970,
167; Pritsak 1955, 67-68].
На тази основа първичните и основни болгарски праформи, които единствено може да
се възстановят, са *Именкан, *Имакан. В тюркските езици изобщо и в болгарските диалекти
и език в частност са добре известни и се проявяват такива етимологични фонетични промени
като лабиализация на зв. а, преминаване на зв. н в зв. й, изчезване или преминаване на зв. к
в й, под закономерното въздействие на които безспорно е получено и третото по ред, но този
пък на основата на прабългарския език название на същата тази, сега вече и Имеон-планина
или само Имеон [Добрев 2012, 124-125].

Съвсем в края на VΙΙ в. под натиска от изток на хазарите по-голямата част от кавказските
прабългари се изтеглят, преминават Днепър и част от тях под предводителството на самия
хан Кубрат, брат му хан Шамбат и най-големия му син Бат-Баян се установяват по
прилежащите земи. Специално хан Кубрат, който се изтегля последен, не преминава реката,
а остава чак до края на живота си на нейния ляв бряг, на родна българска земя. Тази земя
обаче вече е в границите на хазарската държава, защото оставащите на изток от Днепър
прабългарски родове и племена приемат да станат васали на хазарите, но само и само да
останат на нея: Когда народ тюрок вырвался и вышел, они покрыли землю и даже стеснили
тюрок, которые вышли прежде, потому что земля не в состоянии была нести всех их, и
тех прежних прогнали на запад (МихСир).
Отделившись от Западнотюркютского каганата, Хазарское царство могло сохранить
свою роль в качестве наследника тюркютского государства только посредством
быстрого увеличения своих сил за счет присоединения соседних племен, в первую очередь
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родственных, но враждебных хазарам болгар. В письме хазарского царя Иосифа о
подчинении болгар говорится как о начале Хазарского царства: «У меня записано, сообщает царь Иосиф, - 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 божьей 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-нт-р'ы. Наши предки, хазары, воевали с ними.
В-н-нт-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. До настоящего дня они расположены на реке Дуна
и поблизости от Кустандины, а хазары заняли их страну до настоящего дня».
Болгары оказали хазарам упорное, но разрозненное сопротивление. По-видимому,
наибольшую активность в борьбе проявил Аспарух. Его орда, по данным «Армянской
географии», занимала Гиппийские или Булгарские горы, находившиеся возле Волги, там, где
эта река поворачивает к востоку и образует дельту с 70 рукавами. Скорее всего
Гиппийские горы соответствуют Ергеням вместе со Ставропольскою возвышенностью.
Здесь болгары граничили с хазарами и здесь испытали их первые удары. Потерпев
поражение, часть болгар под начальством Батбая покорилась и составила группу
подвластных хазарам Кубанских болгар, позже известных под названием «Черные
болгары», что соответствовало их подчиненному положению. Память о них до сих пор
сохранилась в имени одного из народов центральной части Северного Кавказа - балкарцев.
Болгары, не желавшие подчиниться хазарам, бежали из своей страны, часть - на север,
вверх по Волге, туда, где в дальнейшем возникла Волжская Болгария, а другая часть - на
запад, в пределы Византийской империи. Последних вел туда Аспарух (М. Артамонов).
Друга голяма група прабългарски родове и племена, под предводителството на третия
по големина син на хан Кубрат, хан Аспарух (Феоф), излиза от Кавказ през Дарялския
проход, задържа се известно време около Дзиакан или Хипийската планина, която са
днешните Ставрополски възвишения, и след това продължава по крайбрежните земи на
запад, като половината от тях спират и се установяват преди делтата на Дунав, а останалата
половина я преминават и се установяват в днешна Североизточна България и цялата тази
миграция на прабългарските племена трае от порядъка най-малко на тридесетина години (В.
Бешевлиев): A cette époque, trois frères sortirent de la Scythie intérieure, conduisant avec eux
trente mille Scythes, et firent route pendant 60 jours, depuis les défilés du mont Imaeon. Ils firent
route en hiver, afin de trouver de l'eau, et parvinrent jusqu'au fleuve Tanaïs, qui sort du lac Maeotis
et se perd dans la mer du Pont.
Lorsqu'ils arrivèrent aux frontières des Romains, l'un d'entre eux, appelé Bulgarios, prit dix
mille hommes et se sépara de ses frères. Il franchit le fleuve Tanaïs dans la direction du Danube,
qui lui aussi se perd dans la mer du Pont; et il fit demander à Mauricius de lui donner un pays
pour s'y fixer et devenir les auxiliaires des Romains. L'empereur lui donna la Moesie supérieure
et inférieure, et la Dacie: pays florissants que le peuple des Avares avait dévastés depuis l'époque
d'Anastasius. Ils habitèrent là, et furent une garde pour les Romains. Ils furent appelés par ceux
ci: Bulgares.
Les deux autres frères scythes vinrent dans le pays d'Alân qu'on appelle Bersâlia, dont les
villes avaient été bâties par les Romains, qui sont Qâspia, qu'on nomme Porte des Tourayê'. Les
Bulgarayè et les Pougourayê, leurs habitants, se firent un jour chrétiens.
Quand un peuple étranger régna sur ce pays, ils furent appelés Khazarayê, du nom du frère
aîné qui se nommait Khazarig. Ce peuple devint puissant et prit de l'expansion (MichSyr).
At this time there went forth from Inner SCYTHIA three brothers with thirty thousand
SCYTHIANS. [91] And they came a journey of two months in the time of winter, for the discovery
of water, that is to say [water] from the fords of MOUNT AMON; and they arrived at the river
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TANIS (DONA?), which goeth out from the lake of MIANTIS and mingleth in the SEA OF PONTOS.
And when they arrived at the frontier of the RHOMAYE, one of them whose name was BULGARIS
took ten ships and crossed the river TANIS and pitched his camp between the rivers TANIS and
DUNBIR (DON and DNIEPER?), which also mingles (i.e. flows into) the SEA OF PONTOS.
And he sent to MAURICIUS [asking] him to give him land to dwell in, and [said that] he would
become an ally of the RHOMAYE. And MAURICIUS gave him Upper and Lower MYSIA, and they
dwelt there, and they became a guard (i.e. a buffer garrison) for the RHOMAYE. Now, though they
were SCYTHIANS the RHOMAYE call them 'BULGARIANS'. Then these two other brothers came
to the country of 'ALAN, which is BAR SALIA, that is to say to the towns of the CASPIAN, which
the BULGARIANS and the PANGURIANS call the 'Gate of the Turks'; they were once Christians
and are now called 'KAZARAYE' after the name of the eldest brother (Hebrae).

Във връзка между впрочем с въпросната планина, която при Михаил Сирийски е
наречена Имеон, в българската историография вече е консумирана една чудовищноуродлива фалшификация и манипулация, в която по един изключително нечистоплътен
начин е замесено името и на проф. Васил Златарски и по която и на нас лично ни се наложи
да вземем отношение преди известно време: Интересно или странно, но по представения и
анализиран непосредствено преди тази кратка етимологизация начин се стига и до друг
един, много важен резултат заключение с “фундаментално-революционно” значение за
прабългаристиката, централна и водеща роля и място в което заключение този път се
пада на планината Имай или Имеон, т.е. Памир, тъждествеността на които пръв бил
доказал проф. В. Златарски, който обаче, поради това, че насочил своето внимание главно
към историческите сведения в Хрониката на М. Сирийски, “не успял да проучи цяла редица
нейни географски подробности”. Въпреки това именно проф. Златарски, “на базата на
редица конкретни исторически и географски подробности”, посочва като най-меродавен
превода на Шабо, а там “пише, че Българите излезли буквално от клисурите на Имеон”,
което по мнение на проф. Златарски, споделено и от заинтересованото лице, “показва, че
древните Българи са живеели при северните склонове на планината Имеон”. Пък и вън и
независимо от всичко това, то и от самия М. Сирийски си личи, че прародината на
прабългарите се е намирала в планината Имеон, разположена в южната част на Средна
Азия или днешният Памир и Хиндукуш” [Добрев П. 1991, 35; ~*~1998, 109; ~*~1999, 29,31].
В действителност във въпросната хроника в резюме въз основа на двата й превода при
проф. В. Златарски [1972] пише, че от Вътрешна Скития потеглили трима братя с 30 000
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скити; от клисурите, теснините, дефилетата, но също и от отвъд планината Имеон те
направили един преход от 60-65 дни и стигнали река Танаис. А когато достигнали
границите ромейски, единият от братята, който се казвал Булгариос, се отделил…
преминал той р. Дунав и изпратил до Маврикий... Другите двама братя дошли в страната
аланска Барзалия, наричана още Порти Торайски, а когато един чужд народ зацарувал над
тази страна, те били наречени хазари по името на по-стария брат, който се казвал
Хазариг [53-56]. И първото съществено впечатление, което се придобива от това резюме,
е че от М. Сирийски наистина личи, че въпросните скити живеят около Имеон, но пък от
никъде не личи, че Имеон е равно на Памир.
Централната и основна линия в Хрониката, по която се разгръщат главните събития,
видно не само от немския, френския и обединително-резултативния български превод, но
вече и от горното резюме, очевидно и безспорно е следната: Всички тръгват от Имеон,
минават Танаис, стигат ромейските граници, единият преминава р. Дунав и стъпва в
Източна Долна Мизия, т.е. Добруджа – точно това време и разстояние, което според
долуцитирания автор е равно ни повече ни по-малко на времето и разстоянието от Памир
до Добруджа. При напълно реалната в неговите представи възможност това разстояние
да бъде изминато за 60-65 дни, като напълно основателен и безспорен според него се
очертава и изводът, че българите са стар народ на Изтока, най-близко до древните
памирски народи; те някога са живеели край планината Имеон и че прародината люлка на
древните българи е планината Имеон, т.е. Памир и Хиндукуш [Добрев П. 1991, 35-41;
~*~1993, 85-93,156-162; ~*~1994, 11-21; ~*~1998, 29-40,108-113; ~*~1999, 36-37; ~*~2001,
80-85].
Всъщност самият проф. В. Златарски [1972] пък, с цел да види, разбере, обобщи и
оцени по значимост и достойнство всички без изключение нейни страни и особености и то
в детайли, включително и географските, проучва и анализира съставената през ХІІ в.
хроника на М. Сирийски в специално изследване, публикувано за първи път през 1915 год. и
включващо наред с всичко необходимо и, както изисква добрият тон и възпитание в
тогавашната българска историконаучна традиция относно изворите, прецизно-акуратно
поместени в оригинал, извадки от съчиненията на старите гръцки писатели Агатий – VІ
в., и Дионисий - ІХ в., а наред с това взема предвид и анализира всичко и с оглед сведенията
и данните на Захарий Ритор - VІ в., Теофилакт Симоката - VІІ в. и Генесий – Х в.
Оттук и върху всичко това проф. В. Златарски открива и систематизира празнотите,
непоследователностите и противоречията в Хрониката под формата на наличие на
сведения и податки всъщност не за едно единствено, а за три отделни събития през VІІ в.,
които разглежда поотделно и се опитва да определи и тяхното време [56-66]. Всичко
обаче в Хрониката, която за това си време, разбира се, не е и не може да бъде нищо друго
освен компилация от разновременни и разнородни източници, е в такъв ред и безредие, пък
и по-частните известия къде съвпадат или се съгласуват с известните исторически
факти и събития, къде остро противоречат и направо ги отричат, че той е принуден
чисто и просто да обобщи и да заключи, че “събитията в нея са крайно объркани” [56] и
че поради изкуственото си построение, което не отговаря на истинския вървеж на
събитията, известието на М. Сирийски не може да има първостепенна историческа
стойност като извор, но все пак и въпреки всичко то иде да установи до известна степен
факта за заселването на българите на Балканския полуостров първоначално със
съгласието на византийското правителство и със задължение да защитават
североизточните граници на Империята [66-67].
Важно и съществено за случая е да се отбележи още и това, че анализа и
заключенията си проф. В. Златарски провежда и извежда с една напълно модерна и
адекватна на онази епоха и следователно, ако не напълно, то поне и днес достатъчно ясна
и разбираема, информативно-комуникативна терминология и фразеологичен синтаксис –
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термина турци, както е широко разпространено и добре известно по онова време, особено
в руската ориенталистика, той използва с родовото значение “тюрки” изобщо, т.е.
относно и за всичките известни по онова време тюркски народи и племена, но така също
и с видовото му значение “западни тюрки”, т.е. за една отделна, административнополитически временно обединени и съвместно пребиваващи на определено място през
Средновековието група тюркски племена. Но очевидно и тогава ще да е било голяма
неразбория по тези въпроси, провокирана основно от по-трудно преминаващите от едно
ниво на абстракция на друго, защото малко по-късно той чувствува нужда специално да
се доизясни, определи и отграничи чрез нарочна бележка под линия в смисъл по принцип, че
тюрки е еднакво и равно на турци и обратното и че специално турската, но ти сега
разбирай тюркската теория за хуните, поради конкретни причини, си е спечелила вече
всеобщо признание в историческата наука [Златарски 1970, 55].

Конкретно за Имеон проф. В. Златарски [1972] посочва, че под Имай при Птолемей се
разбира Тенгри-даг, Тян-Шан, под името Ίμαον (или Ίμαίον) старите писатели разбират
западната част на Хималаите, а специално при писателя от втората половина на VІ в.
Агатий има планина Имай в Азия, от западната страна на която възниква държавата на
тюрките и всичко това му дава основание да мисли, “че в случая преводът на Шабо се
явява по-верен и по-точен, отколкото оня на Маркварт” [57].
По този начин той съвсем неочаквано прекъсва, а може би напълно преднамерено и
съзнателно се отказва да продължи разсъжденията си на тема Имеон, прескача найнеочаквано върху качествата на преводите и прави горната с нищо и никого
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неангажираща констатация за качествата на единия от тях, веднага след което
преминава върху преселението на западните хуни в Европа. Ето така става напълно ясно
и очевидно, че всъщност и фактически проф. В. Златарски изобщо никога и никъде не е
показвал и доказвал, че Имеон непременно и във всички случаи е равно на Памир, както се
твърди по-горе.
Много важно за случая, а и лингвистически любопитно и дори куриозно според нас
между впрочем тук е да се забележи и отбележи още и това, че в приведената под линия
извадка в оригинал от Агатий въпросното име се среща един единствен път и то в
родителен падеж - Ίμαίον, но Професорът горе в текста си говори за Имай и продължава
да не “забелязва” тази форма в родителен падеж и да не я свързва и отнася изобщо към
Имеон на М. Сирийски, дори и след като я помества между две употреби на Имай.
Тази “незаинтересованост” и подминаване от страна на проф. Златарски на
родителния падеж на Имай, според нас означава и показва най-напред, че той владее
старогръцкия език на достатъчно високо ниво, за да се спира на различните граматични
форми на едно и също име; поради това, че самото име притежава такива граматични
форми, подобни или сходни на основните, именителните граматични форми на други
имена, в случая на името Имеон на М. Сирийски, за него изобщо и в никакъв случай не
означава, че и тези форми имат тяхното значение, което ще рече, че и тези граматични
форми обозначават и наименоват същия, техния обект, което очевидно би го затруднило
особено силно да отговори най-малкото на въпроса как общо взето масивният и
трудноподвижен Химай се размърдва, тръгва и се озовава в северното подножие на
Кавказ.
Наред с това, очевидно в старогръцките извори родителната форма на собствените
имена е достатъчно и твърде често срещана и утвърдена, така че той не смята за
необходимо да мотивира и показва защо всъщност там пише едно, а той на българска
графика предава съвсем друго, в което между впрочем много лесно можем да се убедим,
само като надзърнем в § 14 от настоящото изложение и си направим труда да видим, че
повечето от вариантите на Хемус са форми за родителен падеж, включително и
българизираното чрез окончание за женски род Емона.
И все пак, много по-важното и съществено според нас за случая е да се отбележи, че
никога и в никакъв случай не може, на базата и въз основа на по-голямото или по-малко
съвпадение между графичните форми на двете имена, да се прави някакъв фундаментален
извод за семантико-функционално тъждество, т.е., че и Имеон от Хрониката означава и
наименова планината, която означава и наименова формата за родителен падеж на Имай,
както и самото име Имай, откъдето пък по необходимост да следва, че Имеон е същото,
което е Имай, какъвто извод очевидно се прави и в настоящия случай [срв. напр. Добрев П.
1999, 30].
По-нататък, между другото, позволявайки си да се върнем малко назад и да вземем и
ние отношение по съдържателно-информативната страна на Хрониката като цяло,
единствено водени от желанието да допринесем, дано да сме прави, за избистрянето на
нещата около Имеон, но и с известно неудобство, поради това, че не е възможно да знаем
дали някой друг изследовател не е забелязал и не е обърнал внимание на него преди нас,
бихме искали да отбележим най-напред, че, както личи главно от анализа и заключенията
на проф. В. Златарски, М. Сирийски от ХІІ в. греши дълбоко и непоправимо на някои места
и по някои неща, но е и много прав на други места и по други неща едновременно, когато
говори за събития от ІІ-VІІ в. върху една територия, която се намира долу-горе по средата
преди добре известния и сравнително добре очертан за него време Край на Света, ако за
такъв приемем линията Волжска България-Карпатите, защото за природата и народите
след тази линия арабските пътешественици пишат като за сравнително странни и
необичайни, което, разбира се, в никакъв случай не може да се съпоставя и мери с онова,
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което античните гръцки автори пишат за скитите и кавказките народи – просто Краят
на Света за тях на север е Дунав-Черно море-Кавказ-Каспийско море.
Ето за една такава територия според нас М. Сирийски е знаел много добре къде се
намират и как са разположени един спрямо друг основните и много съществени за анализа
на съдържанието на Известието основни физикогеографски обекти ориентири ДунавПонтийско море-Меотида-Танаис-Портите Торайски и наред с това е имал малко неясно
и колебливо знание и представа за политикогеографските единици в областта по средата
преди Края на Света в географски, разбира се, а не в исторически смисъл - Вътрешна
Скития е след Портите Торайски, някъде към и около Танаис и забележи добре - там,
където е Имеон, но така също и преди Портите, защото през тях минават двамата
братя, за да навлязат в страната аланска Барзалия, след като единият брат се отделя от
тях. Тези Порти пък от своя страна в текстовия израз са представени веднъж като
страна, държава на българите и пугурите християни, после на хазари, т.е
политикогеографски, но в съдържанието на семантиката на словосъчетанието
генетична основа на собственото име те са само едно място, през което се преминава в
Барзалия, т.е. тук те са представени физикогеографски.

Художник Венета Дочева

Така разкрита и разпределена географията на Хрониката, която си остава същата и
изобщо не се променя през цялото “нейно време”, се разкрива и очертава още и като
географска среда, в рамките на която протичат не по-малко от пет отделни събития,
първото от които по реда, по който те са представени в Хрониката, е потеглянето на
синовете на Кубрат на запад след разпадането на Велика България и преминаването на
Аспарух отсам Дунава; второто – достигането до ромейските граници и преминаването
отсам Дунава на един прабългарски хан по времето на Маврикий; третото – излизането
на българските племена от Средна Азия, отделянето на аварите от тях и преминаването
на болгарските и хазарските племена през Портите и навлизането им в Кавказ;
четвъртото – изтласкването на болгарите и хазарите от Северен Кавказ от страна на
западните тюрки и петото – покоряването на останалите на Кавказ болгари от страна
на хазарите.
Именно с това последно тълкуване уточняване и на събитията в Хрониката се
възстановява и нейната поне като идея и замисъл многоелементна и многопластова
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персонално-локално-темпорална събитийна структура, която безспорно под
въздействието на фактори от всевъзможен порядък с течение на времето дотолкова е
деформирана, видоизменена и променена, че някои от компонентите й или са отпаднали и
изгубени безвъзвратно, или пък са разместени, преместени и поставени над или под, пред
или зад други, така че изобщо не се забелязват при краткотрайно-повърхностно
наблюдение, а трети пък чисто и просто не следват и не се разполагат коректноеднозначно в “историческата координатна система” и са чувствително разместени в
Пространството по-малко и повече във Времето.
Настоящото съвсем различно разбиране, тълкуване и възстановяване съдържанието
на Хрониката по-нататък намира своето потвърждение не толкова, колкото проявява
своя немалък евристичен заряд и позволява географските обекти, лицата и събитията в
нея да се видят и разположат в реалното историческо време и пространство съобразно,
адекватно, но и максимално приближено до тяхното историкореално разположение и
протичане, а именно: В Хрониката Вътрешна Скития и Имеон контаминират, означават
едно и също място, но не Средна Азия, а област в Предкавказието, откъдето около
средата на VІІ в. потеглят синовете на Кубрат и когато достигат Дон, Аспарух се отделя,
продължава и преминава Дунава.
Доста преди това обаче, пак някъде от същото място потегля, преминава Дон, стига
до границите ромейски, взема разрешение от Маврикий да премине Дунава и да се засели в
земите му още един прабългарски хан и това е добре известният вече в съвременната
българска историография прабългарски хан Булгарис, който в изворите е назован не чрез
своето лично, а чрез преносното си, производно от общия етноним име и който сто години
преди Аспарух преминава Дунава и се заселва на юг от р. Дунав, с което, както твърди Д.
Табаков [1999], без обаче да привежда необходимите аргументи, не само се присъединява
към вече живеещите тук българи, но и променя напълно етническия облик на тези земи
[156-161,240-241].
А от Вътрешна Скития, равно на Средна Азия, още преди края на ІІ в. излизат,
пресичат Чора-Дербенд и през клисури и дефилета се пръскат по високопланинските
долини и котловини на Кавказ двете големи групи племена от българската група на
тюркското езиково семейство - болгари и хазари, докато третият брат, Аварис или
Авариг, в зависимост от това дали към гръцката или към арменската морфология биха
наклонили предпочитанията на хрониста, ако беше решил да спомене и неговото име, се
отделя още преди преминаването през Чора, поема пътя на север край Каспийско море, не
толкова за да бъде много по-късно мимоходом и спорадично упоменат в старата руска
литература като един от множеството обри, преминали през земите на славяните,
колкото за да достигне и завладее днешните унгарски земи, където да изгради и установи
своя Аварски хаганат, оказвал влияние и направлявал съдбините на цяла Европа в
продължение на няколко века след това [срв. Табаков 1999, 161,167]. От друга страна, след
разпадането на Велика България и останалите на Кавказ и в Предкавказието прабългарски
племена и по-малки групи, се оказват в границите на хазарската държава, а по-късно и под
властта на прииждащите от изток западни тюрки.
При тази като че ли вече безспорна логика на събитията, осъществявани и понасяни
от конкретни лица и етнически групи върху и около сравнително ясно и точно определени
и посочени географски обекти, би трябвало вече да е и напълно ясно и да може преспокойно
и с чиста научна съвест и да се приеме и заключението, че за М. Сирийски от ХІІ в. Имеон
е планина, която се намира главно и преди всичко между Портите и Танаис и около която
се разгръщат по-близките и следователно по-добре, по-сигурно познати и известни през
този век, включително и на самия него, минали събития. Но пък от редица други места и
източници е добре известно, че същите събития се разгръщат около и върху Хипийската
планина [вж. напр. Бешевлиев В. 1984, 68; Златарски 1970, 153,156,177-178; Табаков 1999,
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карта № 2], така че за М. Сирийски очевидно и безспорно Имеон, това е Хипийската
планина, името на която, както е добре известно, е образувано на основата на
съответната гръцка дума и се превежда обикновено като “Конска планина” [срв. Табаков
1999, 170].
Така изведеното и предложено дотук обектно-денотативно тъждество на двете
имена се подкрепя, потвърждава и доказва и от следния, по необходимост пределно кратък
и обобщен, лингвистико-етимологичен анализ, проведен главно в рамките и с помощта на
тюркските езици, но доколкото става дума за етимологизация на собствено име, по-добре
ономастикоетимологичен анализ и изследване на орнм Имеон, основните моменти и
заключения на който предложихме и огласихме за първи път в доклад пред научна
конференция по прабългаристика преди около две години, понастоящем под печат [Добрев
1999, 2].

Както също така е много добре известно, Хипийската планина е наричана още и
Дзиакан, където дзи- идва от индоирански, съответствието му в иранските езици е асп
“кон”, разпространено и в кавказките езици със същото значение, но под формата пси; а- е съединителен елемент, познат в иранските езици и в арменския език, така че на -кан с
осетинското съответствие хон “планина” [ЭСОсЯз, 223], но не случайно споменавано и
като Хонтау, също и Хон като име на легендарни планини, понякога и на Алтай [Шамс
Тебир 1997, 159], остава единствено да означава пак “планина”, а по-малко вероятно,
поради възможността от връзки с иранската лексема, означаваща “рудник;

58

местонаходище; източник, извор”, такова е значението и на kan, xan от състава на срвк.
сраз. орнм Altun kan [DLT-3, 416]. В Именника на българските ханове една от
календарноцикловите години и по-точно годината на коня е имен, която има за основа
праб. нрси имен или има- “кон” със засвидетелствувани в гръцки източници форми и със
съответствия в тюркските и угрофинските езици [вж. Москов 1988, 92,303-304; Симеонов
1981, 57-60; Щербак 1970, 167; Pritsak 1955, 67-68].
На тази основа първичните и основни болгарски праформи, които единствено може
да се възстановят, са *Именкан, *Имакан. В тюркските езици изобщо и в болгарските
диалекти и език в частност са добре известни и се проявяват такива етимологични
фонетични промени като лабиализация на а, преминаване на н в й, изчезване или
преминаване на к в й, под закономерното въздействие на които безспорно е получено и
третото по ред, но този пък на основата на прабългарския език название на същата тази,
сега вече и Имеон-планина или само Имеон.
При това положение очевидно и безспорно Имеон за М. Сирийски не е Памир и
следователно българите при него тръгват не от Памир, а от Хипийската планина. А по
този начин се оказва още и това, че собствено име Имеон със значение или което е същото
- с денотат обект Памир по времето и за М. Сирийски изобщо не съществува в
тогавашната лингвистична реалност. Такова собствено име е налице и съществува
единствено и само в понастоящем реконструираната и създадена посредством методите
и средствата на индивидуалното въображение на едно отделно лице лингвистична
реалност, предпоставена и поставена в основата и началото на твърде обширно и
пространно, но във всички случаи и безспорно на едно определено хипотетично словеснопонятийно построение.
Доколкото пък цялото това хипотетично словесно-понятийно построение тръгва и се
гради от едно единствено и отделно собствено име, в рамките и в аспекта на
разглеждания тук въпрос за етноисторическата значимост и стойност на
ономастичните сведения и данни, това име би трябвало да се характеризира и да има ако
не максимална или абсолютна, то поне някаква положителна етноисторическа значимост
и стойност.
Всъщност название Имеон, което по време и в условията на българската
етнолингвистична общност да обозначава и наименова планината Памир, поради
измислената му, въображаема структура и природа, възможни и налични единствено и
само в психолого-концептуалната или още ментална реалност, в действителност никога
не е съществувало лингвистикореално и обективно, откъдето и неговата
етноисторическа значимост и стойност, научнообективно е равна на нула или по-точно
нея изобщо я няма. Това в същото време означава още и това, че горепосочените събития
никога не са се случвали и не са имали място в българската история изобщо и в
прабългаристиката в частност във формата и вида, както те са реконструирани,
предложени и разпространени от своя създател.
Тази прекалено волна и изобщо лишена от каквато и да е фактологична основа
хипотеза може да се разгледа и анализира детайлно също и вътрешносъдържателно и
тогава ще се види и разбере, че всъщност един преход от Памир до Добруджа с подобна
продължителност на толкова обемиста група хора, състояща се от мъже, жени, деца и
старци, принудена при това да води със себе си и да се грижи за немалки стада добитък
поне от няколко вида, ако са номади, или пък да носи цялото си стопанство и покъщнина,
ако са занаятчии и търговци, при тогавашното състояние на комуникациите и специално
на “превозните средства” и то в зимните условия на вкочанената пустиня, което пък не
позволява изобщо набавянето именно на представената в Хрониката като причина и повод
за този преход прословута вода, е не невъзможен, според излишно деликатната
квалификация на Д. Табаков [1999, 243], а направо пълен абсурд и дори жива утопия.
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Но пред и при вида и характера на безспорните резултати и заключения, получени в
рамките и с помощта на току-що проведения лингвистико-ономастичен анализ на
възникването и появата или което е същото – на историко-генетичните основания и
предпоставки на въпросното словесно-понятийно построение под формата на едно
единствено собствено име, т.е. на поставените в основата му езикови факти и данни,
вътрешносъдържателният анализ сега и тук нито е необходим, нито пък целесъобразен
[Добрев 2001, 222-228].
Правотата на всички наши разсъждения до тук, между впрочем, се потвърждава и от
други изследователи: Некоторые исследователи, отрицая связь между хазарами и
акацирами и не доверяя приведенным выше данным о хазарах, содержащимся в источниках,
относящихся к значительно более позднему времени, чем события, о которых в них
говорится, датируют появление хазар концом VI в., опираясь на сообщения Михаила
Сирийского (1126-1199 гг.) и Бар-Гебрея (1226-1286 гг.), восходящие якобы к «Церковной
истории» Иоанна Эфесского, жившего в VI в. (ум. около 586 г.).

Действительно, в хронике первого из названных здесь авторов говорится, что в
царствование императора Маврикия (582-602 гг.) из внутренней Скифии вышли три брата
с 30 тысячами скифов. Они сделали путь в 65 дней, выйдя со стороны Имеонских гор. Так
как на пути были реки, они шли зимой и достигли реки Танаиса, которая вытекает из
Меотийского озера и вливается в Понтийское море. Находясь у границ Римской империи,
один из братьев, именем Булгар, взял 10 тысяч человек, отделился от своих братьев и
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перешел Танаис к реке Дунаю, которая также вливается в Понтийское море, и обратился
к царю Маврикию с просьбой дать ему землю с тем, чтобы жить в дружбе с римлянами.
Тот дал ему Верхнюю и Нижнюю Мизию и Дакию, защищенное место, которое со
времен Анастасия (491-518 гг.) опустошал аварский народ. Они победили их там и стали
защитой для римлян. Римляне назвали этих скифов булгарами. Два других брата пришли в
страну алан, называемую Берсилия, в которой римлянами были построены города Каспия,
называвшиеся вратами Turaye. Булгары (жившие в Мизии и Дакии) и пугуры - их (городов
Берсилии) жители - были некогда христианами. Когда над той страной (Берсилией) стал
господствовать чужой народ, они были названы хазарами по имени того старшего брата,
которого имя было Хазарик. Это был сильный и широко распространенный народ».
В своем новом переводе приведенного отрывка Ф. Альтхейм предлагает под вратами
Turaye понимать не Ворота тюрок, как полагал Маркварт, а Ворота ворот, т. е. Баб-алабваб - арабское название Дербента. Далее, по его заключению, в тексте говорится, что
христианами были болгары Мизии и Дакии и пугуры жители Берсилии. Это заключение
очень важно для хронологии сообщения. Обращение в христианство населения Берсилии,
как мы увидим ниже, относится к VII в., обращение же дунайских болгар датируется еще
позже - IX в.
Отсюда следует, что рассматриваемое сообщение о хазарах не может относиться к
VI в., по крайней мере в части, касающейся христианства у дунайских и северокавказских
болгар. Чтение «пугуры» Маркварт исправлял на «фанагуры» - фанагорийцы и даже
склонялся видеть здесь Беленджер и беленджерцев. С исторической точки зрения
отожествление загадочных пугур с фанагорийцами возможно; в таком случае они
означали бы кубанских болгар, которым принадлежал город Фанагория на Таманском
полуострове. Однако лингвистически более вероятно, что «пугуры» означают тех же
болгар, которые назывались и беленджерцами.
Уже Маркварт отметил, что известие Михаила Сирийского, с некоторыми
сокращениями и изменениями, приведенное и у Бар-Гебрея, во многом грешит против
исторической действительности. В самом деле, переселение болгар из-за Дона за Дунай
отнесено здесь к царствованию Маврикия (582-602 гг.), тогда как из других более
достоверных источников известно, что оно произошло много позже - во второй половине
VII в. Если указание на Маврикия принять за время появления болгар в Восточной Европе,
то и тут обнаруживаются серьезные противоречия с известными историческими
фактами, согласно которым болгары находились в Причерноморье еще в V в. Должно быть
в данном случае, как и в других, приведенных выше, болгары отожествляются с гуннами и
нашествие последних рассматривается как один из моментов движения болгар и других
родственных с ними племен, в том числе и хазар [Артамонов 2011, 9-10].
При тези условия и по този начин се основава и създава и новата прабългарска държава
Дунавска България, а р. Днепър се превръща в основна граница между Дунавска България
и пак българската държава Хазария: Λεκτέον δὲ ἤδη περὶ τῆς τῶν λεγομένων Οὔννων καὶ
Βουλγάρων ἀρχῆς καὶ καταστάσεως αὐτῶν. Περὶ τὴν Μαιῶτιν λίμνην κατὰ τὸν Κώφινα ποταμὸν
καθίσταται ἡ πάλαι καλουμένη μεγάλη Βουλγαρία καὶ οἱ λεγόμενοι Κότραγοι, ὁμόφυλοι αὐτῶν καὶ
οὗτοι τυγχάνοντες.
Ἐν δὲ τοῖς Κωνσταντίνου χρόνοις ὃς κατὰ τὴν δύσιν ἐτελεύτα, Κοβρᾶτός τις ὄνομα κύριος
γενόμενος τῶν φύλων τούτων τὸν βίον μεταλλάξας πέντε καταλιμπάνει υἱούς, ἐφ' οἷς διατίθεται
μηδαμῶς τῆς ἀλλήλων ἀποχωρισθῆναι διαίτης, ὡς ἂν διὰ τῆς πρὸς ἀλλήλους εὐνοίας τὰ τῆς ἀρχῆς
αὐτῶν διασώζοιτο. Οὗτοι μικρὰ τῆς πατρικῆς φροντίσαντες παραινέσεως ὀλίγου παρῳχηκότος
χρόνου διέστησαν ἀλλήλων, ἕκαστος αὐτῶν τοῦ λαοῦ ἴδιον μέρος ἀποτεμνόμενος.
Ὧν ὁ μὲν πρῶτος Βαϊανὸς υἱὸς λεγόμενος κατὰ τὰ ἐνταλθέντα αὐτῷ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐν τῇ
προγονικῇ γῇ διέμεινε μέχρι τοῦ δεῦρο, ὁ δὲ δεύτερος λεγόμενος Κότραγος τὸν Τάναϊν 34 περαιωθεὶς
ποταμὸν ᾤκησε τούτων ἀντικρύ, ὁ δὲ τέταρτος τὸν Ἴστρον ποταμὸν διαβὰς ἐν Παννωνίᾳ τῇ νῦν ὑπὸ
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Ἀβάροις κειμένῃ αὐλίζεται ὑπόσπονδος τῷ ἐγχωρίῳ ἔθνει γενόμενος, ὁ δὲ πέμπτος κατὰ τὴν
Ῥαβεννησίαν πεντάπολιν ἱδρυσάμενος ὑπόφορος Ῥωμαίοις ἐγένετο.
Τούτων ὁ λοιπὸς τρίτος ἀδελφὸς ὄνομα Ἀσπαροὺχ τὸν Δάναπριν καὶ τὸν Δάναστριν ποταμὸν
περαιωθεὶς περὶ τὸν Ἴστρον οἰκίζεται, τόπον πρὸς οἴκησιν ἐπιτήδειον, Ὄγλον τῇ σφῶν καλούμενον
φωνῇ, καταλαβόμενος, δυσχερῆ τε καὶ ἀνάλωτον πολεμίοις ὑπάρχοντα· ἀσφαλής τέ ἐστι τὰ μὲν
ἔμπροσθεν τῇ τε δυσχωρίᾳ καὶ τῷ τελματώδης εἶναι τυγχάνων· τὰ δ' οὖν ὄπισθεν κρημνοῖς ἀβάτοις
τετειχισμένα (Nicéph-Con).

Дарьялское ущелье - худ. Ив. Айвазовский (1862)
(През този проход племената на хан Аспарух излизат от Кавказ)

л. м. 6171, р. х. 671.
В сем году в апреле месяце, индиктиона 1-го, скончался Мавиас, первый царь
сарацинский. Он был вождем двадцать лет, эмиром двадцать четыре года; после него
принял правление Изид сын его. В это время народ болгарский вступил во Фракию. Здесь
необходимо сказать о древности унновундо-болгаров и котрагов. По ту сторону на
северных берегах Эвксинского понта, за озером, называемым Меотийским, со стороны
океана чрез землю сарматскую течет величайшая река Ател; к сей реке приближается
река Тапаш, идущая от ворот Ивирийских в Кавказских горах, от сближения Танаиса и
Ателя, которые выше Меотийского озера расходятся в разные стороны, выходит река
Куфис и впадает в Понтийское море близь Мертвых врат против мыса Бараньего Лба.
Из означенного озера море подобно реке соединяется с Эвксинским понтом при
Воспоре Киммерийском, где ловят мурзулию и другую рыбу. На восточных берегах
Меотийского озера за Фанагориею кроме евреев живут многие народы. За тем озером

62

выше реки Куфиса, в которой ловят болгарскую рыбу ксист, находится древняя великая
Болгария, и живут соплеменные болгарам котраги.
Во времена Константина на западе Кроват обладатель Болгарии и котрагов
скончался, оставив пятерых сынов, которым завещал никогда не расходиться: ибо таким
только образом могли они всегда владычествовать и остаться непорабощенными от
другого народа Но не в продолжительном времени по кончине его, пять сынов его пришли
в несогласие и разошлись все, каждый с подвластным ему народом. Старший сын, по имени
Ватваян, соблюдая завещание отца поныне остался в земле своих предков; второй сын,
брат его по имени Котраг, перешедший за Танаис, поселился насупротив старшего брата;
четвертый и пятый, перешедши за Истр, или Дунай, один, покорясь кагану аварскому,
остался с народом своим в Паннонии аварской, другой, пришедши в Пентаполис при
Равенне, покорился царям христианским. Потом третий по старшинству по имени
Аспарух, перешедши Данаприс и Данастрис и остановившись у Ольги, реки текущей
севернее Дуная, поселился между первыми реками и сею последнею, находя сию страну
отовсюду безопасною и непреоборимою: впереди она болотиста, с других сторон
защищена реками, итак народу ослабленному чрез разделение представляла великую
безопасность от врагов.
Когда они таким образом разделились на пять частей и стали малочисленны, то
хазары, великий народ, вышедший из Верзилии самой дальней страны первой Сарматии,
овладел всею Запонтийскою Болгариею до самого Понта, и сделавши данником старшего
брата Ватвайя, начальника первой Болгарии, поныне получает от него подати (Феоф)
[Добрев 2011, 65-77].
Хан Аспарух придава изключително голямо значение на военно-укрепителното
строителство, не за да се осигури лично самият той, а за да предпази народа си от внезапно
нападение от страна най-напред на хазарите, а по-късно и на ромеите. Затова преходът до
Онгъла трае най-малко десетина години, като конкретно до 681 г. трябва да се предвидят
още 2-3 год. за установяване и изграждане на укрепленията в него [срв. Атанасов, Руссев
2017, 15-19]: След образуването на Дунавска България, са построени нови крепости и
фортификации, а голяма част от заварените изоставени крепости и други отбранителни
съоръжения са възстановени, преустроени са като са ориентирани за отбрана от нейните
противници и усилени с допълнителни укрепителни съоръжения за нуждите на новата
държава. След покръстването настъпват промени и във военното строителство.
Земленото укрепяване е изоставено и се разпространява нов тип - каменно. Част от
крепостите са издигнати в райони, охранявани преди това от землени лагери – по трасето
на главнитне пътща и брега на Дунав и морето и т.н. или са построени изцяло от
българите върху останките на по-стари римо-византийски укрепления като Капидава
(Северна Добруджа), Дионисопол (Балчик), Абритус (Разград) и пр., а в някои случаи като
крепостта Хума - наподобяват землен вал, облицован с камък.
Укрепителни валове и структури. Те биват: Валови лагери и крепости,
Отбранителни валове и Погранични валове. Валът се състои от изкопан дълбок траншеен
ров и стръмен висок насип зад него със или без берма, а на уязвими за отбрана места с
„честокол“ (палисада – стена от набити свързани и заострени в горния край дървени
трупи). Общата ширина варира от 10 до 40 м в зависимост от стратегическото си
предназначение. Ширината на изкопа и насипа обикновено са в съотношение близко до 1:1,
дълбочината на изкопа е до около 3 м., а височината на насипа 3-4 м. Изброените
структури са най-характерният тип български укрепления, така мащабно и цялостно
прилаган в първите векове на държавно съществуване, че за епохата представляват
съществена характеристика и отличителен белег на българската фортификация.
Българите, особено в силно застрашения от опасния им враг хазарите, а и от авари,
по-късно маджари и пр. племена, район на държавата между Дунав, Карпатите и Днепър
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грижливо изграждат своята развърната укрепителна система от земни валове от които
най-значими и доказано български с археологическите и исторически научни публикации са:
„Северният бесарабски вал“, "Южният бесарабски вал (дълъг 126 км и широк от 31 до 41
м) с Валът (дълъг 27 км и широк 41 м) на Укрепения лагер при дн. Галац, „Северната
Новаковата блазда“ дълга 300 км, по всеки от които в различните години минава
държавната граница на България, зад нея е втората отбранителна линия от българските
валове на южния дунавски бряг и „Южната Новакова бразда“ пред северния (т.н. Сюдика,
която единствено не е масово обявявана за „римска“ от румънците), в тази система не е
включен старият римски вал по някогашния трансилвански лимес от Карпатите до Дунав
при остров Белене пресечен ортогонално от Южната Новакова бразда, защото
границата на държавата е далеч на запад, а южно от Дунав българските валове
продължават да се строят, там са: Укрепената линия при Тутракан, Вала при Белене,
'Островския дълъг вал срещу о-в Попадия и по р. Искър, Хайрединския вал от Дунав по
р. Огоста и Вала при Лом. Забележителна е Северна Добруджа, в тази област на
държавата българите строят мащабния Укрепен район при дн. с. Никулицел (Никулица) и
известната укрепителна линия на „Българския каменен вал“ като подновяват, устройват
с новоизграден ров и обръщат на юг срещу неприятеля заварените полуразрушени там при
него „Голям землен вал“, и по-стария от последния „Малък землен вал“, където също
първоначално минава границата, но тук тя е с Византия, а с отместването ѝ на юг са
построени още многобройни български валове: най-малко 5 валове по черноморското
крайбрежие, крепостта на езерния остров при Дуранкулак, обширното укрепено с валове
прабългарско селище на високия бряг при Балчик и др., защитаващи граничния бряг от
вражески десант и още поне 14 вала от нос Емине до прохода Витиня, пазещи границата
по Стара планина, а новата такава в Тракия е поверена на внушителното българско
отбранително съоръжение – вала на т.н. „Еркесия“. Мащабни са валовете на Укрепеният
район на столицата Плиска.

Крепости и укрепления. Българската територия е покрита с мрежа от крепости,
като в граничните се области формират укрепени райони, а комуникационните пътища се
контролират от охраняеми полоси.
В северната част на държавата (днешните Хърватия, Унгария, Словакия, Украйна,
Молдова) България се защитава от крепостите: Черниград на Тиса, Олпар (на който и до
днес е запазено земленото укрепление), Солниград, Пеща (Будапеща), Вац, Новград,
Шарвар (землена крепост - дн. Дьондьош), Шарад, (Егер), Соболч, Борсово, Хуст, Мункач,
Землен (дн. гр. Земплин в Словакия), Хунград (дн. гр. Ужгород в Украйна), Берегово,
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Вишково, Черноград на Прут, Кракнакате, дн. Калфа, дн. Татарбунар, Белград на Днестър,
срещу него през залива е Черниград на Днестър (наречен по-късно Маврокастро и днес
Овидиопол) и т.н.
В Трансилвания и Влашко са крепостите: Заслон (Слон), Желиград, Белград на Муреш,
(Болгарфейервар, Алба Юлия), Салник, Дъбика, Бихар, и пр.
Във вътрешнте български области – бившите римски провинции Мизия, Тракия и
Македония, т.е. от Девол в албанските днес планини до Тулица (Тулча) и Малък Преслав в
делтата на Дунав и от река Сава и Белград на Дунав (дн. столица на Сърбия) до Мидия на
Черно Море и Филипи на Бяло, българската държава развръща като мрежова система и
за контрол на комуникациите стотици укрепления и крепости.[18] Например цяла
Добруджа е оградена с венец от верига крепости по дунавския бряг сред които изпъкват:
Ряхово, Тмутаракан (Тутракан), Дръстър (Силистра), владетелският Островен
пристанищно-крепостен комплекс (Пек или Слънчев пек ако се разтълкува овлашеното име
на острова Păcuiul lui Soare)[19], следват Расово, Хиног (Черна вода), Капидава, Хърсово,
Остров, Иглица, Вичина (Мачин), Гарван, Тулица (Тулча), Облучица (Исакча), Малки
Преслав и пр.
Летописни сведения. Това колосолно строителство се е запечатало дълбоко в
народната памет на средновиковните българи и за него Българският анонимен летопис
свидетелства за времето на Аспарух и Тервел: "2. ... иди на запад от най-горните страни
на Рим, отлъчи третата част от куманите, наречени българи, и насели земята Карвунска,
която опразниха римляни и елини.” Тогава аз, братя ... населих земята Карвунска, наречена
българска; беше опустяла от елини за 130 години. И населих я с множество люде от Дунава
до морето, ...И този цар, прочее, насели села и градове. Няколко време тези люде бяха
езичници. И този цар сътвори сто могили (землени крепости) в земята българска. 3. И
тогава след него се намери друг цар в българската земя, детище, носено в кошница 3
години, на което се даде име Испор (Аспарух) цар, той прие българското царство. И този
цар създаде велики градове: на Дунава Дръстър град (явно опустелия и рушащ се
Доросторум); създаде и велик презид от Дунава до морето. Той създаде и Плиска град.
...Този цар насели цялата Карвунска земя,...."[20] така, че не само археологическите находки
на българска керамика останала от обитаването и всякакви предмети, заедно с древната
засвидетелствана традиция да строят валове с които да ограждат територията си,
доказват какво са правили българите, но и летописците пишат за него, а ал-Масуди, ни е
оставил следното свидетелство: „Страната на българите е обградена с ограда... тази
ограда е подобна на стена край ров.“ и така укрепените граници се пазят свирепо дори в
мирно време – Всякога пазачи бдели на границата и ако роб или свободен успеел да избяга
по някакъв начин, то незабавно вместо него се избивали пазачите.
Височината на земните насипи на валовете сега достига до 4 м, а ширината в
основата им е средно 10-15 м. Формата им най-често е трапецовидна. Изграждани са от
строителни почви, намиращи се в непосредствена близост с тяхното трасе. По-голямата
част от валовете попадат в льосовата провинция на Долния Дунав, където праховият льос
и льосовидните седименти са тяхната среда и основен градивен материал. Покрай Черно
море насипите са направени от глинест пясък и пясък от плажовата ивица, в планинските
райони - от грубозърнести делувиални отложения, а в равнините извън льосовата област
- от пръст с речен и езерен произход. Пред земния насип се намира изкопът, от който е
вземана почвата за изграждането му и който е неделима част от фортификационното
съоръжение. Наблюденията и специално извършените измервания показват, че подобно на
античните и други средновековни насипи при изграждане на старобългарските валове е
използвано уплътняване на почвата. С най-много данни в това отношение се разполага за
защитния вал около Плиска, който е дълъг около 20 км.
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Строителството на вала е започнало с изграждане на добре уплътнен пионерен насип
с височина 0,8-1,2 м и с откоси 1:2, който в разреза се откроява с по-тъмния си цвят,
защото е направен от съвременната почва. След това от глинестия льос, който се
разкрива в изкопа пред вала, са изграждани останалите слоеве на насипа. Слоевете имат
дебелина 20-30 см и носят очевидни белези на уплътняване. Плътността на сухата маса в
тях се изменя между 1,50 и 1,70 г/см3 и е по-висока от плътността на естествената почва,
която е под 1,45 г/см3. Максималната плътност на сухата маса на разглеждания льос,
определена по съвременната методика за насипни съоръжения, е 1,70-1,75 г/см3.
Възможностите на уплътняването с ръчни трамбовки, което навярно е използвано, не са
позволили да се получи равномерна плътност, както на отделните слоеве, така и на целия
насип, но въпреки това то е увеличило устойчивостта на насипа. По лабораторни данни
неговият компресионен модул е 10 МРа, а модулът на обща деформация възлиза на около
20 МРа, което е доста висока стойност. Около Плиска белези на уплътняване носят и
всички други старобългарски валове, изградени от льосови и глинести почви.

Български каменен вал в Северна Добруджа

При наличие на недостатъчно здрава основа са използвани различни начини за
укрепване на основата на насипа. Чимовото ядро и останалата част на насипа на
укреплението при Дунавец са изградени върху добре уплътнен изравнителен слой от льос,
разстлан върху съвременната почва. Част от насипа в Попина има за основа слой от льос,
примесен с дребни камъни, а в друга част чимовото ядро е изградено върху уплътнен слой
от местната почва. Участъци от Аспаруховия вал край Варна са построени върху слой от
едри камъни, счупени керемиди и тухли, които произлизат от разположени наблизо
антични сгради. Около вала и понастоящем се наблюдават заблатявания и очевидно това
„заскаляване“ е правено за тяхното преодоляване. Без него е било невъзможно
разстилането и уплътняването на първите слоеве на насипа. Особени грижи древните
български строители са полагали за укрепване на тялото на насипа. При някои от валовете
е изграждан зид под най-високата, т.е най-напрегнатата му част. При Аспаруховия вал,
при вала в Шкорпиловци, земления лагер Делул кале при с. Касапкьой в Северна Добруджа
зидът е каменен, със суха зидария или с глинест разтвор, има височина до 2,20 м и ширина
до 4 м. Когато в околността на вала няма каменен материал, е изграждан зид от добре
подредени чимове. Такъв е случаят при укреплението Нова Черна до Тутракан, при
валовете в Дунавец и Попина.
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Каменните зидове повишават устойчивостта на насипа при неблагоприятни
инженерно-геоложки условия. При Аспаруховия вал зидът от суха каменна зидария е
изграждан в заблатените участъци. В Шкорпиловци той е построен на ръба на морската
тераса, за да предпази земния насип от свличане по посока на стръмния склон. Когато
насипът е изграждан от несвързани или слабо свързани почви, той е укрепван чрез смесване
на отделните слоеве с едри камъни, счукани тухли и други строителни отпадъци. Такъв е
случаят с валовете по Черноморието (Аспаруховия вал, валовете при Кранево, Камчия и
Обзор) и при някои валове от льос във вътрешността (при външната защитна линия на
Никулицелския лагер, при с. Гиздорещи в Северна Добруджа и др.). При едни валове
армиращият каменен материал е разхвърлян безразборно, но при други е разположен на
хоризонтални ивици, например при вала в Камчийската планина. При т. нар. Голямо кале
на Никулицелския лагер хоризонталните слоеве са от преупотребени тухли.
При отбранителните валове по черноморския бряг, изградени от пясък и глинест
пясък, е прилагано задравяване с преупотребен хоросан. Тук не се касае за използване на
естествено получената смес на местната почва с хоросана в руините на крепостите и
селищата, защото хоросанът е пренасян до няколко километра, за да бъде добавен
равномерно към слоеве на насипа. В резултат тези слоеве са получили значителна якост и
водоустойчивост. Изрязаните от тях подобни тела с размери 10x10x10 см престояват 8
часа във вода, без да се разпаднат, докато пробните тела от слоевете неомесени с хоросан
се разпадат за две минути. Средната якост на натиск от пробите от заздравените слоеве
е 4Ра т.е. около 4 тона на един метър квадратен. Това е доста голяма якост, която не
само е запазила валовете от разрушаване, но е дала възможност те да се използват за
пътища, позволяващи бързо придвижване на отбранителните отряди. Заздравяване на
глинести почви с гасена и негасена вар се използва и в наше време, като заздравяващият
ефект се обяснява с химическото взаимодействие на варта с повърхността на фините
алуминосиликатни частици от почвата по пътя на т.нар. пуцоланови реакции. Не би
трябвало да се очаква, че преупотребения хоросан притежава такъв заздравяващ ефект.
Въпреки това трябва да се има предвид сравнително добрата якост на сместа на
местната почва с хоросана от римските и средновековни руини. Тази смес държи
вертикален откос на дълбоките изкопи при археологическите разкопки и има видимо подобра устойчивост от околната естествена почва. Това ни кара да приемем, че макар и
бавно, след продължително време в нея са настъпили някакви химически реакции, подобни
на тези в смесите на глина и вар. Това биха могли да бъдат и физико-химични процеси на
взаимодействие на калциевите катиони от хоросана с глинестите минерали, което също
води до известно повишаване на якостта.
При някои от валовете е използвана комбинация от описаните методи. Например, в
долната част на Аспаруховия вал над твърдото ядро от уплътнен сиво-чер глинест пясък
или каменна зидария е насипван пясък или глинест пясък, смесен с неголямо количество
каменно-тухлени примеси. Горната част от насипа се състои от непрекъснато покритие
от глинест пясък, смесен с хоросан и голямо количество камъни и счупени тухли.
Предполага се, че големият каменен вал в Северна Добруджа, от който са останали
най-долната му част и основата (стени от дялани камъни, между които е нахвърлян ломен
камък на хоросанов разтвор) с ширина 1,8-2 м, е поддържал насип, висок 6-8 т, със стръмни
откоси и дължина 59 км. С разрушаването на каменния зид насипът се е свлякъл и
впоследствие се е изравнил с терена. Ако това предположение се докаже, това ще бъде
най-големият земен насип за онези времена с подпорна стена.
Представлява интерес да се знае колко време е било необходимо за изграждане на тези
съоръжения. На основата на съвременните сметни норми, при допущане, че почвата е
пренасяна ръчно, че поне половината от слоевете са уплътнени с ръчни трамбовки и че са
извършени укрепвания на откоса, се установи, че за построяването на 20 км вал около
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Плиска са били необходими около 3 месеца и половина работа на 10 000 човека при 10-часов
работен ден [Военно-укрепително дело 2018, 2-10].
При придвижването си към Балканите, хан Аспарух не пропуска да остави тамгата на
рода Дуло на всяко по-удобно-забележимо място, за да уведоми околните и най-вече
византийския император, че съответното място или крепост са притежание на прабългарите,
които именно и единствено той представлява в качеството си на техен хан, т.е. във всички
тези случаи тамгата на рода Дуло е употребена в нейната представителна функция.
Но нещо повече - три от тамгите са абсолютно еднакви (Фиг. 1) и се различават
единствено по оформянето на каменните блокчета и някои трудно забележими петна или
вдлъбнатинки по тях. Очевидно, още докато е в Белгородската крепост, хан Аспарух заръчва
на каменоделеца да издяла една тамга и да я зазида над главната порта. Той обаче намира
много подходящ и лесно обработваем камък и решава да издяла още две тамги. Някъде по
пътя и в годините между тази крепост и Онгъла този каменоделец се споминава, особено
добре видно от това, че тамгите по крепостните стени на Дръстър са съвсем различни и доста
неумело изработени (Фиг. 2).

Художник Иваничка Панева

Още през първите няколко години от своето движение на югозапад, племената на хан
Аспарух се задържат повечко време в Южна Бесарабия (В. Златарски), докато самият той се
установява в някоя от крепостите по пътя, най-вероятно Аккерман, днешният украински гр.
Білгород-Дністровський. Тогава хан Аспарух нарежда полуразрушената крепост да бъде
ремонтирана, а тамгата на рода Дуло да се издълбае върху подходящ камък (Фиг. 1), който
да се зазида над главната порта на крепостта като знак, че тук пребивава потомък на рода
Дуло, който е и предводител, хан на поверените му прабългарски племена. Това събитие
следва да се датира към 672-673 г. Ойконимът Ак-керман е прабългарски по произход и
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съгласно Прабългарската цветова геосимволика означава „южен град, крепост“, букв. „бял
град, крепост“. Прабългарско по произход е и другото име на р. Днестър - Торлу, което
означава „солен“: След смъртта на хан Кубрат в 642 г. [1] и последвалото наскоро (в нач.
на 643 г.) разпадане на държавата му на отделните й съставни български племена-орди,
начело на всяко от които застанали неговите синове, третият по възраст син Исперих
(още Есперих, Испор, Аспар-хрук, Άσπαρούχ [2] под натиска на хазарското нашествие,
както видяхме, напуснал приазовското си отечество вероятно към средата на VII в. и с
падналата му се орда уногундури потеглил на запад с цел, от една страна, да избегне игото
на новите завоеватели, които заплашвали народа му, а, от друга - да търси земя за
поселение. Според Арменската география Исперих побягнал от Хипийската планина, която
на друго място в същата география е наречена Българска планина [3], дето вероятно ще
трябва да търсим и местоживелището на Испериховата орда до заминаването й на запад.

Фиг. 1

Тамгите на рода Дуло от Украйна, Варна, Варненско и Плиска
(По Virtual Museum of Bulgaria)

Под Хипийска планина (Ίππικά όρη) по-рано се разбирала планинската верига, която
образува вододела между Черно море и Каспийско и се простира от най-високия връх на
Кавказ, Елбрус, между реките Кума и Кубан към север. [4] Напоследък обаче Кислинг даде
ново определение. Той посочи, че макар на Птолемеевата карта Ίππικά όρη и да са означени
паралелно на р. Волга и се почват там, дето тая река се най-вече доближава до р. Танаис
(Дон), и след това се чупи към Каспийско море, [5] следователно в такъв случай тая
планина напълно би съвпадала с днеш. бърдо Ергени, което се простира от чупката на
Волга при гр. Сарепт на юг близо до Източни Манич, все пак местностите и племената,
които се отбелязват у старите писатели около тая планина, показват, че Хипийската
планина е съставяла част от Кавказ, именно най-високата и най-широката му част, от
Елбрус до Казбек, дето Кераунските планини (Дагестан) се скопчват, и между
Ставрополската равнина и дълбокото поле при г. Фазис (близу до сег. Поти), дето се
излива p. Хипос (Ίππος), сег. геогр. Ченискали (C'chenisqali), т. е. Конска река, името на
която очевидно се намира в известна връзка със самата планина [6].
Макварт напълно усвоява определението на Кислинг, като посочи на областта при
изворите на реките Терек, Чегем и Баксан. [7] Без да отричаме точността на
Кислинговото определение, което се подтвърждава още и с това, че тъкмо в споменатата
част на Средни Кавказ се намирали местоживелищата на Испериховата орда - уногундурбългар, [8] ние все пак мислим, че когато арменският географ е определял
местоживелището на Исперих, той едва ли се е ръководил според имената на кавказките
народи; несъмнено той е имал пред вид по-скоро очертанието на Птолемей, от когото
той се е главно ползувал. [9] Затова под Хипийска планина той ще да е разбирал, ако не
тъкмо означената част на Средни Кавказ, то поне южната част на бърдото Ергени,
именно там, дето тя се скопчва с предгорията на Средни Кавказ. Както и да било, но
безспорно се установява, че Исперих и ордата му са заемали територия отвъд Азовско
море и при това една от най-източните области на Кубратовата държава, което не само
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напълно се съгласява с известията на византийските хронисти, но и обяснява защо именно
Исперих пръв е бил принуден да напусне отечеството си.
Пътят, по който е вървял Исперих на запад от Хипийската планина, трудно е да се
посочи по липса на данни. И двамата наши хронисти, Теофан и Никифор, които се явяват
също еднички извори за историята на Исперих, говорят, че той е преминал Днепър и
Днестър и се спуснал към Дунав; за Дон нищо не споменават. Тая непълнота в известието
може двояко да се обяснява: или защото Днепър е споменат като западен краен предел на
Кубратовата България, с преминаването на който Исперих е излязъл и напуснал
държавата, или защото той съвсем не е минавал р. Дон, а се е прехвърлил по Азовско море
или през Керченския проток и Крим е достигнал до Днепър. Оттука през Долни Днестър
се спуснал към Дунав или, по-право, към устието на Дунав, в днешна Южна Бесарабия.

Прабългарски жертвеник

Как е било извършено това движение, така също е неизвестно; ако се съди по
споменатото вече писмо на хазарския хаган Йосиф, който пише, че когато българите
„напуснали земята си и побягнали, хазарите ги преследвали, докато ги отблъснали към
река Дуна (Дунав)”, ние би трябвало да мислим, че движението е било бързо и
непрекъснато; но това едва ли е възможно особено при такова масово движение или
изселване. Очевидно Исперих се е движел бавно, като е отстъпвал заедно с разширението
на хазарските завоевания или според това както си е пробивал път по чужди територии.
Съмнително се явява и това обстоятелство, че хазарите преследвали българите чак до
Дунав, защото техните владения, дори в периода на най-голямата хазарска мощ, не са
достигали никога до тая река. Твърде е възможно, че Исперих се е задържал доста дълго
време в Южна Бесарабия, дето той ще да е закрепил властта си, защото, както ще видим
по-долу, той е могъл да мине Дунав не по-рано от началото на 660-те години. [10]
И тъй от гореизложеното явно става, че в разказа на нашите автори Теофан и
Никифор за движението на Исперих и ордата му от приазовското им отечество към
устието на Дунав се открива една голяма блезна: те не дават никакви сведения за
пребъдването на Исперих в Южна Бесарабия, а след преминаването му през Днепър и
Днестър право говорят за поселението му в днешна Северна Добруджа. А между това вече
установяването времето за разпръсването на Кубратовите синове - най-късно в края на
40-те години на VII в. - налага да се признае, че Исперих, преди да се прехвърли на мястото
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на стария о-в Певки, ще да е останал известно време на север от устието на Дунав. Наред
с хронологията това се потвърждава и от археологически паметници.
Съществуващият и днес тъй наречен Южнобесарабски пограничен окоп, който почва
от р. Прут при с. Вордулуй-Исак, върви в източна посока и свършва при ез. Кундук и чийто
строеж явно издава неговия хуно-български произход, [38] ще трябва очевидно да се
отнесе към дадената епоха, защото, както ще видим по-нататък, той е оставал като
граница на Испериховата държава и след това. Тоя окоп несъмнено трябва да се постави
във връзка с Галашкия окоп, който почва от левия бряг на р. Серет, 12,5 км от устието й
близо до с. Старо Сърбещи, и във вид на дъга от 27 км, изпъкнала към северозапад, достига
до северния край на ез. Братеш при с. Тулучещи и е така също от хуно-български произход.
[39] Ако изказаното напоследък мнение, че пространството, затворено между тоя окоп
(от северозапад) и реките Серет (от юг), Дунав (от югоизток) и Прут с ез. Братеш (от
изток), е представяло също такъв хуно-български укрепен лагер, какъвто е бил и
Николицелският, също с вътрешен лагер-укрепление на мястото на днеш. Галац, се докаже
при по-подробното му изучаване, то ще трябва да се приеме, че тук ще да се е поселил
Исперих, след като преминал реките Днепър и Днестър. Самото прокарване и насипване
на тия окопи вече показва, че Исперих е проживял тук едно продължително време и че ще
да е предполагал да остане на това място може би завинаги [Златарски 2009, 81-90].

Художник Мария Илиева

Непосредствено след битката в Онгъла през 681 г. и начело на войската си, хан Аспарух
предприема стремително преследване и поголовно изтребване на разгромената и изпаднала
в панически ужас византийска войска, което продължава чак до Варна. Преди това обаче
той се задържа малко повече в крепостта Дръстър, днешният гр. Силистра, където ръководи
ремонта на късноантичната крепост. Именно тогава той нарежда върху крепостните стени
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да бъде издълбана тамгата на рода Дуло (Фиг. 2) [Вж. и срв. Атанасов 2017а, 29-36]:
Конниците обаче разпространили слух, че императорът бяга, и обзети от страх, се
отдали също на бягство, без някой да ги преследва. А българите, като видели това,
започнали да ги преследват подире им и повечето погубили с меч, а мнозина наранили. И
като ги преследвали чак до Дунава, преминали го и дошли при т.нар. Варна, близо до Одесос
и до тамошната земя [Теофан, 263].
Същевременно, заедно с още няколко по-близки рода, родът на хан Аспарух се
придвижва по брега на морето и достигайки долното течение на днешната р. Батова, започва
да станува по нейната долина. Затова тази река получава името си по неговата титл. бат
„княз“ и ова „род, фамилия“. Поради опасността от морски десант от гръцкия флот, който
продължава да патрулира в залива между н. Калиакра и н. Галата, хан Аспарух нарежда по
крайбрежната ивица да се издигне землено-насипен вал.

Фиг. 2

Още докато са в долината на р. Батова, тукашните прабългари и най-вече хан Аспарух,
придобиват и имат достатъчно ясна представа за околните населени места. Затова те наричат
гр. Одесос, днешния гр. Варна, Balyk, т.е. Града, а в противовес на него наричат гр.
Дионисополис, днешния гр. Балчик, Balykčik, т.е. Градчето. Апелативът термин и на двете
наименования, подобно и на средновековния арменски ойкнм Балк, най-вероятно има не
собствено тюркски (P. Golden), а източноирански произход (Ив. Добрев). Това се
потвърждава и от неговото разпространение в някои от угро-финските езици (P. Golden),
където се срещат и други много ранни иранизми. Най-рано, като лексикална съставка на
централноазиатските български езици, апелативът географски термин е засвидетелстван
около Новата ера в древнокитайските летописи под формата на нарсщ balik [Chen 2018, 61;
Pulleyblank 2008, 258-259], също и под облика на много ранния централноазиатски топнм
Bäliq [Chen 2018a, 76], но и като средноазиатския ефталитски ойкнм Wārwaliz (A. Kurbanov),
където е много малко вероятно първата съставка Wār- да има нещо общо с аварите; във вида
на хазарската титл. баликчи „градоначалник“ и хазарския ойкнм Hap-balig/Kut balig като
наименование на столицата на хазарския хакан [Голб, Прицак 2009, 126,155,176], още и под
формата на централноазиатските и средноазиатските ойконими Ordu-balık, Beş-balık, Baybalık и др. (E. Esin; K. Özcan); във вида на ойкнм Khanbalik като наименование на столицата
на монголската империя (Khanbalik), построена върху българския, но още по-точно,
сабирския град Tongwancheng (Ив. Добрев), днешният гр. Пекин, кит. „Bai Cheng zi", where
the Bai cheng means White city“, така и останал неидентифициран от Minorsky, въпреки
специфично-характерното прабългарско редуване n > m (Hudud): In 821, Tamīm b. Baḥr
journeyed to the Uighur capital of Ordu Balïq. In his account, he reports “traces of an ancient town”
near Lake Issyk Kul [Issïq Köl] (in the Tianshan Mountains in Kyrgyzstan) in Upper ‘Nūshajān’.
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None of the local Turks knew who had built it or why it had become deserted. In the 840s, the
Caliph al-Wāthiq (r. 842-7) dispatched Sallām the Interpreter, who was fluent in Turkic (and
reputedly some 30 tongues), to reconnoitre the lands beyond the Caucasus up to the ‘Wall of Gog
and Magog’. The itinerary, preserved earliest-and only partially-in Ibn Khurdādhbih, is uncertain.
Sallām appears to have gone from Tbilisi in Georgia to Siberia and perhaps as far as Tuva and
Xinjiang. After more than a month of travel beyond Khazaria, through foul-smelling lands, Sallām
came to a series of ruins of cities and travelled through them for 20 days. When he inquired how
they had come to this state of destruction, he was told that it was the work of Gog and Magog. The
mysteries of these cities still remain to be explored.
Further indications of more sedentarised or semi-sedentarised Turkic groupings in the
steppelands are found in al-Masʿūdī’s report on the Burṭās (of still unascertained ethno-linguistic
affiliation), whom he considered ‘Turks’. He remarks that numerous sedentarised Turkic peoples
lived along the Burṭās River under Khazar rule, forming an unbroken chain between Khazaria and
Volga Bulghāria. Thomas Noonan’s studies have shown that Khazaria contained important settled
elements in its economy. Al-Masʿūdī may be using the ethnonym ‘Turk’ here very broadly, i.e.
including non-Turkic peoples living under or associated with Turkic ruling elites, and the settled
peoples of Khazaria may have represented other ethnic groupings, but we cannot automatically
dismiss these notices.

Three pre-Türk nomadic empires - Huns, Xiongnu, Hephtalites

However tantalising these ruins and archaeological hints may be, medieval written accounts
seem to indicate that the Turko-Mongolian nomads created few durable cities in the steppes. In
Central Asia, the great cities were largely founded by Iranians. Old Turkic kend/kent, ‘city’, is
clearly a borrowing from Iranian (kand or qand as in Samarqand-which the Turks had jokingly
transformed into Semizkend “Fat City …because of its great size”). In Oghuz, kend meant ‘village’,
but in the other Turkic dialects it denoted ‘town’. Sogdian kath is also found in a Turko-nomadic
connection. Theophylaktos Simokattes mentions the Onoghur city of Βακάθ, which was destroyed
in an earthquake. No date or location is given.
Turkic terms for urban developments have a long and far from clear evolution. A perhaps
native Turkic term for ‘city’ is balïq, probably borrowed early on from Turkic into Mongol as
balghasun (Modern Mong. balghas) ‘town’, ‘city’, ‘fortress’-although this issue is disputed. Balïq
et al., in turn, may have derived from an Altaic term for ‘fortress’ (something like *piắ̯ lagV). Other
suggestions have derived it from the same root that Starostin, Dybo and Mudrak 2003, 2: 1092,
producing Mong. *balaga-sun, ‘city’, ‘fortress’, Manchu (probably archaic) falga (“clan, tribe, all
the people living on one street, quarter of a town, office, bureau, group, clump, grove …”: see
Norman 1978, 82) < ProtoTung. *palVga (‘a group of houses’) and Proto-Turk. *bialɨk ‘city,
fortress’ > Old Türk balïq, Tenishev and Dybo 2006, 474; Sinor 1981, 97-9. Starostin’s work has
come under severe criticism, cf. Vovin 2005, 71-132. Indeed, the nature of the Altaic relationship
is hotly contested, the debate centring on whether the relationship is genetic or the result of longterm borrowings and means ‘mud’, ‘clay’ in Turkic (balčïq in many modern Turkic languages). In
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Maḥmūd Kāshgharī’s time (writing ca. 469/1077), balïq denoted “‘fortress, city,’ in the dialect of
the heathens and of Uighur”, but also meant ‘mud’ in the dialect of Arghu. To tent-dwelling
nomads, towns would have appeared to be collections of mud buildings. Denis Sinor derives the
Turkic balïq from Ugric *palγV (cf. Hung. falu, ‘village’, Vogul påβl, pāβl, pēl, Ostyak pūγət,
pūγəl), although why the Turks would have borrowed this term from the primarily huntinggathering Ugric peoples is unclear [Golden 2019, 26-28].

The Hephthalites had lived in an isolated form from others and practiced polyandry. Another
centre was in Ghur (south of Kunduz) and is the Hua of Chinese sources and Gorgo of Procopius.
According to Enoki, this argument also supports the theory that the origin of the Hephthalites was
eastern Tokharistan on the upper Amudarya or in the Hindukush mountains and therefore it could
explain why the Hephthalites did not establish their centre near the Altai mountains as noted in
Chinese sources as their place of origin. 15
15 Enoki in his later work (1959, 27-37) adds another two centres: Balkh and Warwaliz (to the north of Kunduz).

Marquart located the capital of Tokharistan as Wārwaliz or Pat-ti-yen in Chinese sources and
sought it near modern Kunduz in north-eastern Afghanistan. He also thought it reflected the ethnic
name of the Hephthalites. 63 This theory was criticised by Tolstov, who considered that if the
reading of hieroglyphic data by Marquart is correct, then this name must be seen in relationship
with the name of one of two divisions the “Pseudo-Avars” of Theophilaktos Simocattes “War”. 64
Marquart put forward another suggestion: that since the middle of 4 th century AD the White
Huns, under the name of Hion, became mercenaries in the Kushan troops, then took the leading
positions. Seeing in the Hephthalites ancient Mongols, he proposed the hypothesis that the Oghuz
tribe Kayi did not have a Turkic but rather a Mongol origin, and the Hephthalites were the
ancestors of the Kayi. 65 According to Marquart the two names Alxon and Walxon, found in
medieval Armenian sources, were a wordplay for just one people. 66
Pulleyblank supposed that “wālīz” was rather the Altaic word for “city”. In his interpretation
War-wālīz is the “city of the Awar”, like the Chinese A-huan ch’eng. In some of the Arabic forms
it would appear that the ethnic is omitted and there remained only Wāliğ or al-Wāliğa “the city”.
Harmatta proposed that the legend in Bactrian script Alxon or Alxan(n) is the same name as
Alakhana, the name of a Gurjara king mentionned in Kalhana’s “Rajatarangini”. 68 Against this
theory R. Frye noted that Alxon or Alxan appears on a coin with the name Khingila and refutes
Harmatta’s suggestion that it is the same as the name Lakhana. 69 According to Harmatta the
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Kidarites were identical with the Chionites (Xyōns). In his opinion this can be proved by one of the
remarks of Joshua Stylite relating to the successful fights of Peroz against the Kidarites, in that the
rivals of the Sasanian king were “xiyon-s, that is hun-s”. 70 R. Grousset has the same opinion and
believed that the Hephthalites, at the beginning of 5th century AD, were vassals of the Rourans,
from the Turkic-Mongolian environment and that they were more Mongols than Turks. 71
67 Pulleyblank 1962, 259; Harmatta (2001, 113) explains War-wālīz (in Harmatta’s work written as Varvaliz) as the
Bactrian word varva - meaning “upper, high” and liz -“fortress”. So it would mean “Upper fortress”.

According to K.Czeglédy the name of the Hephthalites was uar and the name of their capital
Warwaliz can be explained as “uar+waliz” which means “city of uar (i.e. the Hephthalites)”. 72
Following M.Tezcan the Hephthalites were not the Akhuns (“White Huns”) because the two
dynasties were completely different from one another, and the first replaced the second. The
Hephthalites descended from a Rouran tribe called Hua in the Qeshi region (Turfan area). This
tribe came to Tokharistan and soon also settled in the eastern regions of Khorasan at the beginning
of the 5th century AD. Tezcan supposes that the Hephthalites took over the whole of Tokharistan in
the course of time, and began to struggle with the Sasanians for Khorasan, earlier Aparshahr,
where in earlier times the Kidarite Huns were in possession. After the Kidarite Huns, or from the
arrival of the Hephthalites, the country was named after them (“Apar-shar”, that is, the country
of the Apar). The names Apar or Aparshahr appear in neither Iranian nor Armenian texts, and nor
do the Sasanian coins have it, at least before the first half of the 4th century AD, because Aparshahr
(Nishapur) was founded in ca. 350-360, that is, when the Chionitae (Huns) in the east were subdued
by the Sasanians. According to Islamic sources, the Sasanians renamed the region as Khorasan
after they reconquered the area, and one ruler (Khusrow II) himself assumed the title “Aparve:z”
claiming that he had taken possession of the earlier “Apar” land. When the Sasanians conquered
the lands of the Kushans in the time of Shapur I, they renamed it as “Kushanshahr” and gave its
administrators the title “Kushanshah”. Therefore the conquered lands of the Huns / Khionitae or
Hephthalites in Khorasan were renamed by the Sasanians as “Aparshahr” and their Sasanian
rulers were later titled as “Aparshah”.
Marquart thinks that Warwaliz of Islamic sources was situated not far from modern Kunduz.
910 Kuwayama supposes that Warwaliz is attributable to Bala Hisar near Qala-e Zal on the south
bank of the Amudarya. 911 [Kurbanov 2015, 6,16-18,218].
Не по-различно по принцип е положението и със средновековния арменски ойкнм Балк,
който се съотнася и свързва прекалено непосредствено и пряко, но и периферноповърхностно с прабългарите, без обаче да се търси и да се има предвид връзката му в
дълбочина с Šawarnahoł в техните като цяло етнолингвистични и културно-исторически
условия и предпоставки, а единствено и само на основата на неговото фонетично подобие и
сходство с началната част на етнм българи, както и поради наличието на още две-три
фонетически тъждествени или сходни имена по пътя на тяхната миграция от Централна
Азия към Източна Европа.
Оттук и на тази основа, средновековният арменски ойкнм Балк най-категорично и
определено се подбира и приема като достатъчно основание предпоставка за по-следващи
заключения и твърдения в смисъл, че той е последното в една поредица от ирански по
произход селищни имена, които са наименования на етнолингвистически ирански градове,
основани и изпълнени изцяло от иранско население, следователно иранци са и самите
прабългари, като мястото на първия от тази поредица град, сраз. ойкнм Балх, е и областта
на тяхната прародина [Добрев П. 1999, 30-31; ~*~2001, 85-86].
Така представената теза, разбира се, си има своята предистория, в рамките на която
неуморимият “прародинотърсач” надниква още и в дагестанската хроника от ХVІІ в.
Дербент-наме, която преди него, напълно естествено, е “Един от слабо познатите
исторически източници, който съдържа неизвестни и твърде важни за българската история
сведения” и по-специално “за града, наречен Булкар или Балк, за който българската история
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знае все още твърде малко” [Добрев П. 1991, 17] – много ни е мъчно за българската история,
защото и след тези, претрупани с вятър и мъгла страници, тя пак няма да научи нищо
смислено за този град, но нека все пак да попитаме: Как точно е изписано в Хрониката –
само Булкар, само Балк или Булкар Балк, защото от това “наречен Булкар или Балк” ние
оставаме с впечатлението, че в действителност има един и същи град с две, доколкото
можем да различаваме, доста далечни по звуков строеж имена и все пак много се съмняваме,
че там те се споменават едновременно и редом, както се твърди тук, не без определена,
естествено, задна цел.

Спартак спечели приза Най-красив жребец на България за 2018 г

“Населението, което построило града Булкар или Балк, дошло … от областта Хорасан.
Не е посочено от коя точно част на Хорасан е дошло това население, но прави впечатление,
че градът е бил наречен със същото име, което е носел един от големите хорасански, а преди
това бактрийски градове – Балх” [Добрев П. 1991, 17] – от която и част на Хорасан да е
дошло това население, все пак то не може и няма как да даде тъкмо на дагестанския град
името едновременно и на хорасанския, и на бактрийския Балх, защото през Късната
Античност и Ранното Средновековие този град пък се намира извън и достатъчно далеко на
изток от Областта, която стига ни повече, ни по-малко до граничната р. Мургаб [History of
Civilizations-3 1996, Maps 1-3]. Допълнително, добре е да ни се каже още дали това “прави
впечатление, че градът е бил наречен със същото име” наистина е записано точно така в
Хрониката, в което много силно се съмняваме, или пък си е поредната авторова измислица.
Не може да се каже, че на прабългарите им върви особено много по отношение
намирането и посочването най-после на тяхната прародина, не толкова защото те са може
би единственият народ по Света с близо, в различна степен и по различни пътища
“доказани” и предложени десетина прародини в най-различни области на Европа и Азия,
сред които, наред с големия брой минимално вероятни и дори абсурдни, безспорно като
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обектно най-адекватна, теоретико-методологически най-обоснована и доказуема според нас
се очертава зоната на Байкал, Саяните и Алтай [вж. също и срв. Войников 2001, 35-36,4243; Овчаров 1997, 9; Ovcharov 1997, 125-126,129], но така също и поради факта, че само за
някакви си десетина години, един и същ, известен повече в извъннаучните, отколкото в
научните среди, чисто български “прародинотърсач” например, изписал и публикувал може
би сам-самичък много повече от всички български изследователи от времето на проф. Ив.
Шишманов насам, макар и най-често повтарящи едно и също нищо, страници на
прабългарска тематика, стига до коренно противоположни изводи и за разлика от сега, найнапред, очевидно тогава страдащ много тежко от болестта “парциална информация”, която
десетина години по-късно ще припише съвсем незаслужено на езиковедите тюрколози,
защото на основата на едно единствено име - кирг. орнм Булгар, той твърдеше за този
“злочест и злополучен” откъм прародина народ, напълно убедено и категорично, че
българите, видите ли, идват тъкмо и непременно от тези, киргизките земи [Добрев П. 1993,
60-61].
Това наистина не е чувствително, но все пак е малко по-насевер от кратко време преди
това най-упорито и твърдо лансирания Памир, планината Имеон, която безспорно беше
прародината на “древните българи” [Добрев П. 1991, 85-95; ~*~1995, 61] и която специално
ще бъде предмет на по-подробен анализ малко по-долу, докато напоследък обаче, пак този
“прародинотърсач”, също така, напълно убедено и категорично, главно на базата на
“езикови данни”, “обосновава и доказва”, че прародината пак на същите “древни българи”
са ни повече, ни по-малко, именно и единствено земите, съответствуващи “на района с
център днешния град Балх в Северен Афганистан” и по такъв начин според него се стига до
ситуацията “най-после да се сложи край на многото лутания и хипотези около българската
прародина” [Добрев П. 2001, 84-85]. Във връзка с това на нас ни остава само да промълвим
едно много скептично “Дано!” и да запитаме все пак дали към “многото” той отнася и
собствените недомислици или те не се броят дори и за “лутания и хипотези”?
Изглежда, основен атрибут на “големия учен” ще да е още и честата смяна на
вижданията му по даден въпрос, защото, ако не се брои това, че неговите адепти епигони в
повечето случаи не разбират и не са в състояние да преценят верността и коректността на
използуваните от него по най-груб и некомпетентен начин “езикови данни”, да не говорим
изобщо за неговото куриозно-смехотворно “разчитане и тълкуване” на руническите
прабългарски надписи, то тъкмо тази честа смяна на съдържателно празните му и
повърхностни мнения по всички без изключение въпроси на Прабългаристиката и на първо
място, разбира се, лингвистичните, безспорно трябва да е и една от иначе малкото на брой
причини, поради които те, така, по свойски, го удостояват с незаслужени и непритежавани
от него научни звания и го величаят с епитети от рода и ранга на “достоен българин”,
каквито не са отправяни и не се отправят към нито един измежду наистина големите
български учени от миналото и понастоящем, като не само го провъзгласяват за “безспорно
големия изследовател П. Добрев, човекът който предизвика революция в мисленето на
стотици, ако не и на хиляди българи”; за учения, който със “свойте изследвания, основаващи
се на богат изворен материал и задълбочени езикови проучвания,” поставя началото “на
едно сериозно изследване на прабългарската проблема” и чиито “многобройни публикации
сериозно раздвижиха духовете” или пък “открива редица прабългарски термини, чиито
корени отвеждат към шумеро-акадската цивилизация” [Войников 2001, 35; Голийски 2002,
18; Димитров 1998, 3; Костова 2002, 55; Мутафчиев 1993, 52,131], но вече и публикуват
специални писания върху неговите “изследвания”, чрез които дообясняват на по-малко
просветената от тях публика и популяризират по цял Свят, включително и чрез Интернет
[напр. Шопов 1998; Izsledvaniata 2001; Discussions 1999], “големите научни приноси” на този
толкова рядък и самобитен български “гений” на полето не само и не толкова на
историческата, но още и предимно на лингвистичната наука, където Т-о-й провежда и
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предлага “задълбочени езикови проучвания”. И как, уважаеми, видяхте тази “дълбочина”,
когато самият вие сте лингвистически неграмотен?!…
Все пак, епигоно-адептите на цитирания “велик учен” очевидно не могат да проумеят и
да си дадат сметка, че тази псевдонаучна ситуация в съвременната Прабългаристика, що се
отнася особено до въпросните “езикови данни и приноси”, има за най-дълбока основа ефекта
на вулгарно-безскрупулната и нагла спекулативно-манипулативна фалшификация,
възможна и допустима единствено в условията на последните десетина-петнадесет години
и която засяга едновременно двете само повърхностно-привидно отделни и различни страни
съставки на научното изследване – фактологията под формата на езикови факти и данни от
една страна и техния анализ, интерпретация и генерализация от друга, за нито едно от които
не може да се каже, че е в някакво що-годе съответствие и отговаря или е съобразено дори
и с минимално строги и взискателни научни принципи и критерии.

Художник Венета Дочева

Хубава илюстрация на тези две страни на така квалифицираната фалшификация
едновременно е великата привилегия на “българското име в стари времена” да има в себе си
“някакъв особен звук, който другите народи трудно са могли да произнесат…” – Горките
те! (И. Д.) “…и затова едни са го променяли на булх, други - на болх, а трети на Балх и
Балхара…” – дори и по силата на предната изсмукана от пръстите причина, нямаща, разбира
се, нищо общо с езиковата действителност, онези “лингвистически немощни некадърници”
могат да си променят и да си правят какви ли не звукокомбинации, включително и да сложат
предното отзад и да се получи например “хлоб”, но все пак, по чисто морални съображения
и достатъчна лингвистична квалификация, надали биха посмели да посегнат на последните
две имена, защото това са съвсем отделни и различни от “българското име” думи, което тези
“други народи”, за разлика от техния обвинител в лингвистична импотентност, са виждали
и знаели много добре.
“Самите българи са наричали себе си най-вероятно българи, а не булхи, болхи или
балхари…” [Добрев П. 2001, 86] – то онези “велики българи” от началото на Новата Ера,
дори и в “чест на тяхната стара земя край Балх”, този път по естетически съображения, няма
да се наименоват с последните три думи, не само защото няма как да си вземат от славянския
език на техните съвременни потомци крайното -и при всяка една от тях, но и поради
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опасността някой недобросъвестен и не особено дружелюбен “друг народ”, разбира се,
напълно предумишлено и злонамерено, съвсем да профанизира нещата и вместо началните
гласни -у, -о, -а да хакне едно -ъ! Тогава къде отиват и “бляскавата история”, и “огромният
цивилизационен принос за Света” на неповторимите “древни българи”, а?!…
Впрочем, ако звукът -и от “коренът белги-, в ед. число най-вероятно белг-” е
множественото число на така посочената форма и ако с това “белги-” всъщност се представя
“краткият вариант на мн.ч. на “българи”, т.е. “бълги” [Степанов 2000, 78,90] то в кой точно
език или група езици този звук има това си граматично значение и функция, защото само за
сведение, в иранските езици такова множествено число няма, а да се надяваме, че тук не се
стига до особено грубата грешка да се приеме, че както самият “корен”, така и въпросният
суфикс водят началото си от славянските или от някоя друга група езици. Никак няма да е
зле да се внимава още и с граматичната терминология, поради банално-елементарния факт,
че не белги-, а белг- следва да се счита за корен, доколкото словоизменителните суфикси са
винаги вън и нещо отделно от лексикалния корен и други такива…
Не искаме да бъдем обвинени още и в прекалена придирчивост и дребнавост, но нека
все пак забележим, че няма също така никакъв начин “самите българи” от онази “стара земя
край Балх” да наричат себе си пак “българи”, не толкова поради току-що посочената
особеност, че в иранските езици няма такова множествено число, а те нали ужким бяха
чистокръвни арийци, но и заради широко известния и не само поради това и безспорен факт,
че редуцираната гласна -ъ от началната част на “българското име” в действителност е
резултат от малко странно за нас и кой знае защо незабелязаното и неексплицирано в
българската етимология [БЕР-1, 99] развитие на звуковете -о или -у едва на
старославянобългарска почва, сиреч по времето, когато прабългарите вече сравнително
отдавна са отсам Дунава и когато наскоро заетото в славянските езици по принцип и в
старобългарския език в частност българско народностно име *bolγar, което между другото
и в никакъв случай не може да идва от “тюрк. корен bul- “смесвам” [БЕР-1, 99], защото
тъкмо това значение се носи от гл. bulγa-, се парадигматизира вторично и се преобразува
фонетически под въздействието очевидно на все още проявяващия се в българския език
закон за развитието в затворена сричка на прсл. *ū, от ие. *ō, в стб. R [вж. Хабургаев 1974,
116] и много други още от този сорт, но и те нямат край…
В светлината на току-що посочения фонетичен закон между впрочем, освен че ни
напомня нещо вече казано на друго място и много глупаво, прекалено голям брой груби
грешки резултат от лингвистична некомпетентност съдържа изречението “Изглежда твърде
специфичният български звук “ъ” в “българи” е причината за появата на нашето етническо
име в най-различни варианти…” [Степанов 2000, 90], само защото за някои “млади учени”,
на крехките плещи на които, кой-знае защо, се възлага непосилната за тях задача “да
преобърнат невярната представа за древните българи като номади с ниска степен на
културно развитие” (Г. Бакалов от задната корица на същото издание), така и ще си остане
пълна загадка както най-сложната и най-трудна ономастикоетимологична проблема за
възникването, образуването и развитието на конкретно собствено име от една страна и не
по-малко трудната и сложна контактолингвистична проблема за пренасянето и
преминаването на дадено собствено или нарицателно име от един език към друг, а в случая
– от една група, разновременно и разноместно разположени езици към друга група, също
така разновременно и разноместно разположени езици от друга страна.
По-конкретно, този “твърде специфичен български звук “ъ” в “българи” по никакъв
начин не може да бъде “причината за появата на нашето етническо име в най-различни
варианти” поради много простата причина, че самият той е последно и крайно звено в една
огромна конфигурация, която в началото си има вида на дебело корабно въже, изплетено от
7-8 по-тънки въжета, които от своя страна пък са изплетени от други по-тънки въжета и едва
след това идват отделните конопени нишки. Тъкмо това това дебело корабно въже започва
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да се разплита малко след началото си до по-тънките въжета, после до отделните нишки,
като някои от тях се прекъсват на определено, съвсем малко разстояние след началото и
остават да висят или стърчат по разплитащото се въже, което пък, съвсем в края си
представлява вече огромен сноп от тънки конопени нишки, краят на всяка една от които е
фактически по един отделен вариант на българското народностно име.
Обърнатата причинно-следствена връзка конкретно при българското “ъ” е
доказателството, че тук не може да има място за обида поради подценено абстрактно
мислене, а специално арм. булх няма защо да се намесва с останалите, което дори на нивото
на най-повърхностното и незаангажирано наблюдение е очевидно доста различно и далечно
от пак арменската форма балкар [Степанов 2000, 90], номинативнофункционалната
тъждественост на които може и да се предполага, но за да може това тъждество да се
използува за етногенетични анализи и заключения, тя трябва да се обоснове и докаже
лингвистически коректно и изцяло.

Ботаническата градина в Двореца, Балчик

И като продължение по основната ни линия на разсъждение, иначе всеки читател е в
правото си да се усъмни доколко е редовно и нормално мисленето на претендент за автор
на метатеоретично обобщение и оценка, когато твърди, че по въпроса за прародината на
прабългарите, каквато за него пък е Таримската котловина, “хунорската теория на практика
не се различава от предложената от големия български изследовател Петър Добрев,
памирска или индоевропейска теория, напротив, те взаимно се допълват” [Димитров 1998,
3], докато за нас остава единствено задължението да припомним, че разстоянието от
средните области на Памир до към центъра на Таримската котловина само по права линия е
повече от 1200 км и при това положение тези две “теории” очевидно и безспорно не само,
че не се допълват, но си и коренно противоречат и взаимно се изключват една друга, да не
говорим за това, че след последната промяна във “Височайшото становище по въпроса” и
последвалото спешно пренасяне на прародината на “древните българи” в Балх, разстоянието
между този град и същата котловина, пак по права линия, е от порядъка на 1500 км!?…
И това ако е “взаимно допълване”, здраве му кажи, но нека все пак да не забравяме, че
истинската и същинска хунорска история започва и се разгръща някъде из още по-далечните
Централна Монголия и Северен Китай, като при това е толкова подробно отразена и описана
в китайските извори чак от началото на І хил. пр. н.е. (Д. Съсълов, Л. Гумильов), че да се
чудиш не толкова на акъла на онези, които са тръгнали да съчиняват “нови индоевропейски
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теории” и да откриват “нови прародини” и то на базата не на лично издирените и ясно и
точно определени и посочени, а на “нелегално” изфабрикуваните и “на тъмно” съчинени пак
от тях “езикови данни”, колкото на акъла на хилядите наивници с “раздвижени духове”,
които им вярват. И когато е добре известно, че отдавна вече са метатеоретически
анализирани и преценени всички потенциални посоки под формата дори и на найналудничави и фантастични хипотези [напр. Бурмов 1968, 19-33], всякакво и дори и
минимално доверие към подобни христофорколумбовци не е нищо повече от временно
социалнопсихологическо заболяване, на оздравяването от което даже и ние, много скоро ще
бъдем свидетели.
Конкретно по отношение на арменския ойкнм Балк трябва съвсем ясно и определено да
се каже, че той не е и не може да бъде иранско по произход селищно име, защото не в
иранските, а тъкмо в тюркските езици има нарицателно съществително име балик, балк,
сттюрк. balïq, baluq, palïq [ДТС, 80-81,396] със значение “град; крепост”, а във
волжскобългарския език допълнително и по-късно оттук развитото значение “квартал,
предградие” [Иман 2001, 351,372-373], като тази семантика на балик се формира единствено
и само в рамките на тюркските езици като естествено продължение и развитие на генетикоисторически предходното и първично в източноиранския праезик значение “голям, висок;
горен, планински”, запазено и наблюдавано в голям брой ирански и тюркски топоними по
същите места, и което нарицателно име в същото време е и апелатив термин, от който се
образува словоформата генетична основа на голям брой селищни имена по цялата
историческа и настояща тюркска етническа територия.
През Ранното Средновековие български град на име Балх има и на територията на
днешната кавказска Чеченска република: В указанном смысле обращаетна себявнимание
поминание в чеченских героико-эпических песнях илли загадочного Боьлкузур-гіала “города,
крепости Белькузар”, в русской транскрипции последней части отражающей, возможно,
характерную для чеченского языка редукцию гласного последнего слога. О городе
Боьлкузур’е говорится в илти “О князе Кахарме (кабардинском)” и “Кабардинце
Курсолте”, первая из которых была впервые записана в с. Ножай-Юрт НожайЮрковского района (Большая, Восточная Чечня), вторая - в с. Гехи-Чу АчхойМартановского района (Малая, Западная Чечня) (1, с. 148, 151, 152, 189, 190, 236; 2, с. 372,
375, 236, 237, 578, 579). О собственно (восточно) чеченском характере и второй песни,
главный герой которой кабардинец Кахарма приводит для сына своего друга-чеченца из
города Белькузара тpex жеребцов, запертых у (русского) генерала в “железном сарае” (1,
с. 189), свидетельствует то, что действие в ней, относящее комментаторами к XVIII в.
по косвенным данным (1, с. 236), происходит в знаменитом притеречном чеченском селении
Дады-Юрт.
Боьлкузур-гіала находится, таким образом, где-то к востоку от Центороя, за реками
Аксай и Ямансу. При этом данное слово могло быть получено из более ранней формы
*Болъикузур в результате палатализации без сужения гласного -о- под влиянием
последующего -и-, что характерно для восточно-чеченских итумкалинского горного и
собственно чеченского плоскостного диалектов и веденойского говора последнего (7, с. 90).
При непосредственном рассмотрении первая часть слова обнаруживает близость к
др.-тюрк. balyk, чагат. balik “город, обнесенный стеной” общетюркского уровня (8, с. 59),
которым на Северном Кавказе в булгарском языке не ранее IX в. н.э. могла
соответствовать форма с огубленным а° на месте а (то есть *bolik), что характерно в
наибольшей степени не только для древнечувашского языка как наследника булгарского (9,
с. 147; 10, с. 71; 11, с. 17), но также нынешних южнокумыкских диалектов - подгорного и
кайтагского. Именно в них данный процесс реализуется более последовательно (12, с. 12),
чем в других территориально смежных и отдаленных тюркских языках Кавказа азербайджанском и карачаевском (13, с. 21 22), что свидетельствует о возможности
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бытования данного слова в древнекумыкском языке до прихода половцев-кыпчаков в конце
1-нач. II тыс. н. э.
Вторая часть лексемы -узур- могла быть получена в результате; 1) охватившего всю
булгарскую систему сужения широких гласных (10, с. 71) в подкрепляемом тур. öz, гаг. jöz
“сердцевина”, чуваш. ѵаr “сердцевина, нутро, средина” и др. (14, с. 506), др. -тюрк. (XI в.)
öz ІІI сердцевина, нутро”; ІѴ “долина, проход между горами” (15, с. 395), которое, в
принципе, могло сузиться также под воздействием, возможно, последующего аффикса
принадлежности 3 л. ед. ч. ü(и) в сочетании с протезным -р-, известным, например,
уйгурскому языку (см.: 16, с. 89-90), т.е. *boliközr ˃ *boliküzru в значении “внутренность,
внутренняя часть (центр, цитадель) города, обнесенного стеной”; 2) либо слияния
рассмотренного корня с наречной формой, известной в древнейших тюркских орхоноенисейских памятниках - üzre “наверху” (см.: 17, с. 21), отмеченной и в иных древних
тюркских языках, например, др. –тюрк. üza- “вверху, сверху” (наречие и послелог) в
сочетании с аффиксом направительного падежа того же языка -rа (-rä) (15, с. 629, 661),
а также üzer (-i, -е) - словом с совокупным значением “поверхность, наверху” в других
древних, средивековых и новых (турецком, азербайджанском и уйгурском) тюркских языках
(14, с. 622-623), т.е. *boliküzer=*boliküzra в значении “верх (верхняя часть) города,
обнесенного стеной”, “по направлению к ней”.

В первом случае мотивация структуры рассматриваемой лексемы может быть, в
принципе, увязана с однотипными формами, известными в вайнахских и кумыкском языках,
ср.: чеч. Нохчийчь “Чечни внутренность” и ГІалгІайчоъ “Ингушетии внутренность”, где чоь “внутренность”; кум. Мычыгъыш “Чечня”, Къазаныш, Оътемти - названия кумыкских
сел, где -иш (-ыш) от -ич “внутренность”, ср. кум. чюйре ян “внутренняя сторона” (носит
достаточно древний характер, если иметь в виду чувашскую (булгарскую) форму этого
слова -ăш с редуцированным ă (14, с. 389). Во втором традицию деления горных населенных
пунктов на верхнюю и нижнюю части.
В тексте обоих песен рассмотренная форма представляет собой, таким образом,
явный анахронизм. Представляется возможным отождествить ее с названием
средневекового города-крепости Балх(и), который, по данным известной летописи
“Дербент-наме”, упоминается не позднее, чем с сер. VI в. н. э. и обычно идентифицируется
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с нынешним кумыкским с. Эндирей Хасавюртовского района Республики Дагестан,
находившимся в прошлом на 15-25 верст южнее нынешнего своего расположения (18, с.
208, 209, 210), то есть в районе аккинских сел Акташ-Аух (Ленин-аул) и Юрт-Аух (Калининаул). Эти населенные пункты являют собой крайние восточные пределы нынешней
вайнахской (чеченской) этнической территории в Терско-Сулакском междуречье. По
отношению к первичному balyq “стена, город” рассматриваемое название обнаруживают
близость к его восточно-тюркскому варианту balyh “город, окруженный стеной” (8, с. 59),
ауслаутный h, в котором отражает, по всей видимости, стадию исчезновения конечного q, характерную для чувашского языка (10, с. 193), что считается исследователями
специфической особенностью древнего булгарского языка, известной на Северной Кавказе
(11, с. 13).
Вместе с тем обращает на себя внимание и близость звучания рассмотренного
топонима к упоминаемому в одном из арабоязычных источников XII в. “Балх’у Лакза,
находящемуся в чаще лесов” и толкуемому обычно как свидетельство существования
другого южнодагестанского Балха в кон. ХІ-нач. XII в. Однако нельзя не согласиться и с
тем, что речь в данном источнике могла идти о Балхе, расположенном в северной части
Дагестана, точнее в Кумыкии, т.е. о древнемЭндирее, который был некогда “промеж гор
и лесов лежащею деревнею” (18, с. 208). Поэтому вполне вероятно, что этимон
рассмотренного слова, выявленный в предшествующем изложении, то есть *Boliközrü //
*Boliküzrü // *Boliküzrä // *Boliküzer был интерпретирован автором этого источника ввиду
фонетической близости как “Балх Лакза”, так как ему было хорошо известно, что
отмечается Г. М.-Р. Оразаевым (18, с. 208), политико-административное устройство
Южного Дагестана.
Оправданным представляется и мнение вышеупомянутого автора о том, что
“относительно большой по территории и влиятельной на всю северо-восточную округу
Кавказа населенный пункт Эндирей мог быть назван ранними тюрко-язычными племенами
нарицательным именем балх, то есть “город”, для особого выделения среди мелких
окружающих его населенных пунктов” (18, с. 209). Свидетельством этому является
ингушская топонимическая традиция, в которой названия отдельных территориальных
общностей, подразделений данного народа, расположенных в первичном ареале его
проживания в горах, но не относящееся к собственно ингушскому самообозначению
соответствующей местности Кхаькхаьла (ср. кум. къакъ-алы “ущельный”), оформляются
посредством иранизма шахьар “город”: ЖIарах шахьар, Мсцхал шахьар и Цхьорой шахьар
(3, с. 2, 10, 41,67, 81). Не исключено, что под термином Балх, ввиду его передачи средствами
арабской графики как б. л. х., понимается и вся Булгария (см.: 19, с. 141), первичный q в
этимоне которой - 6yлga(p) (8, с. 255) - мог перейти в х в языках булгарского и кавказского
круга - азербайджанском, половецком, караимском (10, с. 191) [Гусейнов 1998, 136-140].
Пак по каспийското крайбрежие има град на име Булхар-Балх, т.е „български град“:
Отметим кстати, что точно так же - севернее Семендера, на Сулаке помещают
Беленджер (Белидж) некоторые списки «Дербенд-наме»177. Но, как справедливо отметил
еще А. Казембек, в действительности речь идет здесь и в некоторых других источниках о
городе Булхар или Балх, наименование которого оказалось несколько измененным по
небрежности переписчиков178. Город Булхар-Балх располагался, по свидетельству
местных хроник, на р. Сулак; причем сам город находился на правом, а его крепость
(цитадель?) -на левом берегу этой реки І79. Этим данным полностью соответствуют
особенности географического положения Верхнечирюртовского и Бавтугайского городищ,
расположенных друг против друга по обе стороны Сулака, что позволяет видеть в этих
памятниках остатки города Булхара-Балха18. Судя по археологическим данным, оба
названные памятника бытовали до X в.181, когда жизнь на них была прервана, вероятнее
всего, во время известного похода дружины Святослава в 965 г. [Котович 1974, 216].
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Съществува случайно лансирано мнение, според което balïq, *bàlaqa-sun не е собствено
тюркска или монголска дума (Pullayblank) [вж. Doerfer 1965, 258], но в рамките и съгласно
най-разпространеното и, в известен смисъл, широко възприето и утвърдено виждане, в
тюркските езици balik “град; селище” прониква от угрофинските езици, като същевременно
е добре известно в монголските и тунгузо-манджурските езици [вж. Саттаров 1988, 48].
Наред с това обаче, най-старата му форма дртюрк. *balq обикновено се извежда от
общтюрк. бал “глина”, bal, balık, “кал, тиня” [ЭСТЯз-б, 59], преминало според Ед. Мурзаев
и в турския език като balık “град; крепост; дворец”, също така и като balçik пак със
значението “град” [СлНГТрм, 71], които форми и значения не се намериха при направената
проверка в достъпните ни книжовни и диалектни речници, а и ние досега не сме попадали
на такива по време на работата ни върху и с турския език.

Художник Владимир Димитров Майстора

За сметка на това пък, на територията на Турция има няколко града Balık и два града
Balçık [WdAtl], точно тази форма на имената на които безспорно е резултат от действието и
проявата на вокалната хармония по мекост-твърдост още от времето на старотурския език,
а никак не е изключено и на староогузския език, което е малко трудно да се установи с поголяма сигурност, защото М. Кашгарлъ изписва с арабската буква  ىдвата отделни и
различни звука ı и i, въз основа на което преводачът, при транслитерацията на باليق, наред с
формата balık предлага и balik, но независимо от това, на него, М. Кашгарлъ, нищичко, ни
най-малко не го кара и изобщо не го подвежда да приеме, че в тюркските езици от Х-ХІ в.
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съществува една и съща дума с такива толкова далечни и разнородни значения като “риба”
и “кал, тиня” от една страна и “укритие; крепост; град” от друга [DLT-1, 7,18,379; ~*~-4, 5].
Именно поради тази причина, наличният не само в огузските, но и в останалите тюркски
езици по това време аптрм балик с получаващото се съгласно тюркската морфология умал.
баликчик, както и възникналите на тяхна основа и следователно съдържащите и носещите
ги в ономастикоредуциран вид имена, очевидно са модифицирани фонетически и по пътя
на вторичната преобразуваща парадигматизация са привнесени и включени в лексикофонетико-граматичната парадигма едновременно на общотюркските, в това число и тур.
balık “риба”, balık, balçık “кал, тиня”, които лексеми се оказват в състояние на констелация
спрямо словоформите генетична основа на въпросните имена, а крайният резултат от тази
констелация е омонимия във фонетичен план и контаминация в семантикофункционален,
между Имената и току-що приведените лексеми.
Така получената констелативна омонимо-контаминация и тук безспорно има условен
характер и тя напълно успешно се неутрализира и снема в теоретико-методологически
издържания, пълен и последователен ономастикоетимологичен анализ, в процеса на който
се констатира и експлицира противоречието и даже невъзможността град да получи и да
развие наименованието си на основата на семантемата “риба”, пък дори и върху “кал, тиня”,
което се наблюдава също така и при бълг. ойкнм Балчик. А за евентуалните и безспорно
доказани куриозно-редки изключения, ако изобщо има такива, поне върху донякъде
познатия ни, обхванат и от това изследване ареал на Източна Европа, Западен Сибир, Мала
Азия, Средна Азия и Централна Азия, остава все пак валиден принципът “Изключението
само потвърждава правилото”.
Типологически, в различните езици повечето от думите със значение “град” обикновено
водят началото си от думи със значение “място”, “ограда”, “укрепено място”, “жилище” [вж.
пак Саттаров 1988, 48], което навежда на мисълта за евентуалната възможност тази дума да
е един от вече добре известните и доказани най-стари иранизми в угрофинските езици [вж.
Абаев 1972; ~*~1981; Йоки 1977, 139-145; History of Civilizations-1, 1992, 362-367], а от тук
да е преминала и в “алтайските езици”.
Според нас обаче, не само поради току-що и така представената неяснота и
неопределеност в научната литература относно езика или езиците, от които води своето
начало *balq , много по-вероятно думата да е преминала от източноиранския праезик,
където трябва да има и семантически напълно подходящ, а и фонетически почти тъждествен
на дртюрк. *balq първичен лексикален корен етимон под формата на изтир. *wälγ “голям,
висок; горен, планински; преграда, стена”, което идва от ир. *upairi “наверху”, отклонява се
към западноиранските езици от една страна в ав. upairi “наверху; сверх”, пехл. awar, wal, ul,
перс. bar “на; над” и към източноиранските езици от друга, където продължава в осет.
wællag от *wælikkon “верхний, высший; наземный, земной; мощный, сильный; великан”,
пам. war, wāriy, woru “на; вверх; верхний” [Основы иранского языкознания 1979, 306;
Абаев-4, 71-72,80-81; ОсРСл, 339-340; AiWb, 394-395], много вероятно също така и в тадж.
диал. valγang “голова арыка” и особено “плотина”, т.е. “бент; яз” [ТджРДСл, 214], шугн.
wōlč “борозда”, ягн. varγ “верхний край поля”, ишк. warγ “грядка” [СлВхЯз, 289], значенията
на които безспорно са образувани на основата и също съдържат семантичните признаци “
голям, висок; горен, планински”, директно в тюркските езици, където началният звук на
източноиранската лексема *w се субституира като b, както също така и в сттюрк. barq
“здание, архитектурное сооружение; жилище, дом, усадьба; храм, мавзолей”, еb barq
“жилище” [Кляшторный 1978, 246,248-249; ДТС, 84,162,189], което безспорно е r-вариант
на изконната праформа от древноирански r-диалект, и тази древноиранска лексикална
заемка по-нататък, подобно на случая “барс-Борис”, в тюркските езици е подложена на, вече
очевидно, задължителната при заемането от иранските езици на думи с подобен звуков
строеж реинтерпретация от едносричен в двусричен фонотактичен модел, в резултат на
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което, още по време на старотюркския език, тя се сближава и уеднаквява
фонетикоструктурно с редица други, собствено тюркски и по произход лексеми [вж.
Тугушева 1978, 115, вж. и срв. Esin 2017, 85-278; Golden 2017, 2013].
Без да е от особено значение за произхода, развитието и разпространението на ойкнм
Bałkh между впрочем, все пак, поради факта, че посредством някои от моментите на своето
развитие наистина повтаря и потвърждава хода на нашите разсъждения, както и поради това,
че дава достатъчно пълна представа за етапа и степента, до които е достигнало решаването
на проблема в една от двете си главни насоки, безспорно определен интерес за случая
представлява и произходът на нарси barq, относно етимона на което С. Кляшторный [1978],
на основата и след по-общите или в по-друг аспект проучвания на няколко езиковеди
иранисти, допуска следните три възможности:
-стперс. waraka- > ав. vara- “ограда, укрепление; укрепленное поселение”, което пък е
от корена war “окружать; защищать”, срв. съвр. перс. bāre “стена”, рус. вар, вор и при такова
тълкуване тюрк. barq, представлява заемка от ранно-новоперсийското bar(a)g с прехода w> b-, характерен за новоперсийския език, срв. срперс. var като еквивалент на ав. vara-, но със
запазване на съгласната в суф. -ag;
-заемка от сакски диалект, срв. хсак. vara “ограда; двор; крепост”, но също и bārmana
“ограда; резервуар для воды” с характерния за хотаносакския език преход v- > b-;
-парф. bāraq “стена; укрепление”, засвидетелствувано в манихейските парфянски
текстове, вероятно от древноиранския корен *bar- “усиливать; укреплять(ся)” и в такъв
случай древнотюркската дума би могла, най-вече, да е заета от ранносогдийския език, в
който тя е звучала като *vārak, β'rk, по-късно β'ry, а за усвояването на согд. v- в
древнотюркския език като b- са налице убедителни примери [246].
Въпреки съществуващата понастоящем неяснота или по-точно невъзможност да се
определи от кой точно ирански език е заето тюрк. barq, както може да се види от неговите
форми в отделните ирански езици, то тъкмо това barq безспорно е еднакво генетически със
засвидетелствуваното още под 1015 г. унг. vár, с помощта на което са образувани доста
голям брой унгарски ойконими, включително и името през Средновековието на днес
сръбския гр. Белград като Nándorfehérvar (1396), преди това Castrum Nándoralbense (1150),
където fehér има значението “бял”, а nándor е собствено унгарският рефлекс на болг.
onoγundur, по-късно развитие на onoγur [Kiss-1, 188,190-191] и за което се приема най-общо
ирански произход (MagEtSz-3), но така също и не много ясният и убедителен за нас
персийски произход под формата на пренасяне на ирански думи в унгарския език от
персийски търговци, които посещават често поселищата на мигриращите още през Източна
Европа праунгарци (Основы финно-угорского языкознания), също угри или маджари.
И все пак, наличието на думата и в руския език със значението “забор, ограда” (Фасм);
големият брой прабългарски лексикални единици в унгарския език от времето на тяхната
миграция през V-VІІ в. над Кавказ, който голям брой, независимо че засега се определя като
“около триста думи” (Основы финно-угорского языкознания), надали трябва да се счита за
окончателно и безапелационно установен, най-малкото поради отсъствието сред тях според
някои проучватели на определяното най-общо и именно поради това недостатъчно точно и
коректно като “заемка от тюркски език чувашки тип” унг. ökör [MagEtSz-3, 33], безупречнотипичен паралел, по линията на диференциращо-идентифициращото българските езици и
диалекти в системата на всички тюркски езици съответствие р-з, на което е тур. öküz “вол”,
запазено между впрочем и в българските говори като ухер или пък поради невъзможността
унг. aladar да идва от средновековния алански език, а по-скоро от болгарския език, защото
почти същото и в монголските езици, където е aldar, а през Ранното Средновековие все още
не са налице необходимите и достатъчни културноисторически условия предпоставка за
етнолингвистичен контакт и преминаване на думата от аланския или евентуално
маджарския език към монголския език, което като цяло налага този процес да се изнесе доста
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назад във Времето и Пространството, чувствително преди Новата ера и в Южен Сибир,
където изтир. *älmdar от ир. *ärm-dar “рукодержец” продължава в сксарм. *älmdar,
*ärmdar, а от тук са скит. ardar “господин; княз” и осет. ældar, ærdar, и преминава в бълг.
*äldar, много вероятна основа на съвр. бълг. фми Елдъров, и от което е както монг. aldar,
така също и чувствително по-късното и на друго място и унг. aladar [вж. и срв. Основы
иранского языкознания 1979, 379]; отсъствието на лексемата сред древните индоирански и
ирански заемки в угрофинските езици, но наличието също така в унгарския език още и на
по-старото, индоиранското, но твърде възможно и на древноиранското или дори и
източноиранското по произход сщи fal “стена; ограда; стена (рва); стенка (котла)” (MagOSz1), аналогично по първата съгласна на унг. farkas, от угроф. *werkas “wolf”, а това пък от
индир. *vŗkas (History of Civilizations-1) и родствено като че ли, въпреки Фасмер, на рус. вал,
а и заемането на ос. buru, както и на съответните лексеми в някои други кавказки езици,
директно от персийския език (Абаев), дават основание да се приеме, че унгарската дума в
действителност, а така също и руската, са заемки от болгарските езици и диалекти.

Tengri Dağları

От този унгарски корен вече, много малко вероятно, като че ли е и város,
засвидетелствувано също в унгарски източници под 1015 г.; влизащо в структурата на голям
брой имена на селища на територията на съвременна Унгария [Kiss-2, 736-737] и за което се
приема, че е производна дума, образувана от сщи vár с помощта на адективния суфикс -s
(MagEtSz), но в същото време се допуска и директен ирански произход (D. Gyula), което
според нас е невъзможно не само по силата на току-що изложените във връзка със сщи vár
съображения, но още и поради факта, че по време на миграцията си към днешните унгарски
земи, маджарите влизат в най-тесен и пряк, определено интензивен и при това
субординативен контакт до степен да бъдат назовани дори и с името на едно от
прабългарските племена, единствено и най-вече с болгар, доказателство за което са именно
видът, характерът и количеството на прабългарските заемки в техния език [вж. напр. Барци
1980, 5-25; Юхас 1980, 47-69], и по-малко с ираноезичните алани, заемките от езика на
които, според нарочно изследване от 1887 год., се изчисляват на стотици, но впоследствие
се оказва, че това все пак е една прекалено произволно и съвсем непрецизно лансирана
цифра, което предизвиква по-късното възобновяване обсъждането на проблемата [Йоки
1977, 141]. Ето защо, ние бихме казали, че необходимостта от подобно обсъждане, както
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проличава достатъчно ясно не само от тук разглеждания случай, но и от анализираното
преди това унг. aladar, продължава да поддържа своята актуалност и всичко това като цяло
прави много малка вероятността тази дума да е заета от източноиранския алански език.
За българското продължение на това város, под формата на варош “градски център;
стара укрепена част на град” се предлага алтернативно обяснение – сърбохърватско или
турско посредничество при заемането още през ХV-ХVІ в. от погранични области към
Унгария (БЕР); Варóша е краен квартал на Ловеч (МЖт) и това име, което се среща главно
був Северна България и означава “цитадела, крепост”, наред с Угърчин, е едното от двете
унгарски имена, заети по време на Втората българска държава (Б. Симеонов).
И все пак тур. varoş “квартал, който остава извън градските стени” е заето през
балканските славянски езици сръбски - varoš, или български език - varoš, от
словообразувателно-семантически некоректно представеното според нас унг. város “град”
от vár “крепост” (H. Eren), като думата се среща и в хърватския език като varaš “град”, още
и в албанския език като varrósh, но по-важното за случая - и в румънския език под формата
oraş “град”; така също и в молдавския език, където формата и значението са съвсем същите
– ораш “град” (К. Бахнян), а дори и още по-назад по пътя на средновековните угри – в
украинския език като варош “город; центр села” (Э. Мурзаев), където е и добре известният
средновековен гр. Ungvar, името на който безспорно се състои от етнм hung като
наименование на местно прабългарско племе и var “град” и който впоследствие започва да
се наименова със славянския като че ли само наполовина ойкнм Ужгород.

Впрочем и други автори, освен съставителите на унгарския етимологичен речник,
ограничават словообразувателните връзки между város “град” и vár “крепост” единствено и
само до унгарския език, като извеждат първото от второто (P. Skok) или пък второто от
първото (Э. Мурзаев), но наличието и на молдавските и украинските примери навежда на
мисълта, че двете еднокоренни в иранските езици лексеми са заети независимо една от друга
в болгарските езици, а оттук и в унгарския език, като никак не е изключено същите да са и
директни заемки от болгарски език или диалект в украинския и молдавския език. Ето защо
изобщо не е лишено от основание теоретико-умозрителното засега допускане
предположение, че унг. város и vár фактически са две отделни, макар и генетикоисторически тъждествени лексеми, преминали от иранските езици в унгарския език
посредством и благодарение на болгарските езици и диалекти.
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По време на Втората Българска Държава не е и не може да бъде заето назв Варóша (Б.
Симеонов), защото собствените имена не се заемат така лесно, а и ако е заето готовото име,
то коя точно е неговата унгарска основа; кой е неговият етимон и коя най-после е унгарската
етнолингвистична група, донесла името на населеното си място в областта, където е била
преди това; пребивавала известно време на това място; изградила тук някакво селище и го
нарекла с името на предишното си населено място?
Всъщност, преди и по това време българската държава има обща граница с унгарската;
между българи и унгарци се осъществяват интензивни социалноикономически и културнополитически контакти и връзки; в Македония има заселвани унгарци, тъкмо от които
безспорно е останало и името на исторически българския гр. Гостивар, съставено от Гости,
най-вероятно видоизменено и съкратено от мли Константин и унг. var “град”, но в никакъв
случай възникнало по начина, който открива и велегласно оповестява не само на всички
българи, а и на цял Свят посредством Интернет, лингвистико-исторически неграмотната
посредственост: “Гостивар – един град, които (Sic!) носи в името си нещо от панонските
българи” (П. Добрев), единственият начин за посрещане на което може да бъде само нямото
изумление, както пред този безценен бисер на историко-лингвистичното скудоумие, а така
също и пред “компетентността” на онези рецензенти и научни съвети, които са му
присъдили научните степени и звания.
Правописните грешки при горното “които”, също и при долното “Манасиената
(подчерт. - И.Д.) хроника” не са от нас, а са най-малкото от всичките лингвистични
простотии, които се срещат из писанията на този “велик древнобългарист”, в
реалноисторически много приблизителните и безкрайно объркани представи на когото
“Преселението на българите в Македония е станало според сведенията, оставени от
търновските царе, още в началото на шести век, по времето на император Анастасий. "При
Анастасии царе - пише в българския превод на Манасиената хроника, направен по времето
на Йоан-Александър, – преидоша блъгари през Дунав. И поселиша се първо в Долна земя
Охридска." (П. Добрев).
Тъкмо тук, рискувайки да засегнем по-внимателния читател, нека поясним и обърнем
внимание, че “При Анастасии царе” означава ни повече, ни по-малко “по времето на цар,
т.е. император Анастасий” и следователно търновските царе нямат никакво отношение по
въпроса, като не броим това, че по времето на цар Иван Александър е преведена
Манасиевата хроника (ясно вече защо, подчертаното от нас – И. Д.).
По същия начин никаква връзка помежду си и отношение един към друг, освен чисто
външно и случайно частично съвпадение в звуковия строеж, нямат “столицата на
някогашната Партянска империя, наричана Ниса” и “древната крепост Наисос”, което за
всеки нормално мислещ историк и езиковед, по редица напълно основателни причини,
изобщо не подлежи на обсъждане, но тук нещата изглеждат така: “…древната крепост
Наисос, преименована от българите на Ниш през същата епоха, когато Маргус е станал на
Морава, а Тимакус на Тимок. Названието, дадено от българите на този град, удивително
съвпада с името на един от най-прочутите градове в близост до Памир – столицата на
някогашната Партянска империя, наричана Ниса” (П. Добрев).
В действителност, то и от птичи поглед си личи, че българите никога не са
преименовали “древната крепост”, ами срвк. ойкнм Ниш си е нормално и по-късно развитие
на дрвн. ойкнм Наис; това не може да се случи през епохата, когато Тимакус става Тимок,
защото точно тази промяна е станала много преди, вън и независимо от въпросните българи.
Връщайки се пак там, където бяхме преди това кратко, но просто наложително и
определено принудително, а да се и надяваме, много поучително и полезно отклонение, нека
добавим, че най-вероятно, пак по време на Втората Българска Държава е зает в българския
език също така и унг. апл város, именно от българската форма на който варош, вече на
българска езикова почва са възникнали и са образувани не само назв Варóша в
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средновековния Ловеч, но така също и други собствени имена в още редица български
градове като напр. името Варýша на центъра на старата част на Велико Търново (МЖт);
топнм Вáроша като наименование на съвсем близката до съвременния градски център
търговска част и главна улица на Пазарджик и по-точно там, където сега е читалище
Виделина [МЖт] и др. [вж. Бахнян 1981, 315; Николова-Маркова 1983, 167-171; History of
Civilizations-1, 1992, 362-367; Абаев-1, 282; MagOSz-1, 662, вж. и срв. Мурзаев 1974, 66;
Основы финно-угорского языкознания, 1976, 408-409; MagEtSz-3, 1090,1093-1094; Skok-3,
566-567, срв. Добрев П. 2002, 1; Симеонов 1986, 38; Gyula 1959, 36-37; БЕР-1, 121; Фасм-1,
268,273,350; Eren, 433].
И отново във връзка с дртюрк. *balq изглежда именно тук, в тюркските езици освен това
се е формирало и резултативното значение “град”, което като сравнително сложен и
продължителен номинативносемантичен процес се нуждае, разбира се, от съответните,
както собствено лингвистични, така и екстралингвистични условия и предпоставки,
действието и проявата на които фактори във Времето и Пространството обаче се наблюдават
в “замръзнал вид”, както в звуковия облик, така също и в семантиката на някои от тюркските
и нетюркските нарицателни и собствени имена, съдържащи заетия от иранските езици и
адаптиран в тюркските езици по току-що посочения начин апелатив.

Значението “преграда, стена” като по-предна степен и основа на резултативното
значение “град” е запазено например пак в прегласнофонетически тъждественото сттюрк.
paluq, palïq “zagorod, stena (iz syrcovych kirpičej) [вж. Doerfer 1965, 257]. Пояснителната
добавка тук може само да отразява предварителната нагласа на тюркологически
мотивираното, доминирано и детерминирано научно съзнание, приело напълно безусловно
и безкритично за най-дълбока основа и същност на нещата само повърхностната
констелативна контаминация в рамките на тюркските езици с общтюрк. балък “кал, тиня”
[срв. Doerfer 1965, 257].
Така обаче изобщо не се забелязва и не се обяснява семантиката на първата съставка
заедно със цялостната синтактикофункционална структура на взетото от друг източник
съчетание paluq (palïq) üj “dom is syrcovych kirpičej (ne šater, ne palatka), където
определението няма и не може да има присъщото на предишното palïq значение “zagorod,
stena”, защото тогава ще трябва да се приеме за напълно възможна и допустима една съвсем
алогична и дори абсурдна семантика например от сорта на “дом стена” или “дом преграда”,
да не говорим за това, че разкриващата и “обясняваща” семантичното развитие и преход
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генетикосемантична верига “глина-глинена стена-град” е триелементна и по същество не
предполага наличието и съществуването на значение “преграда, стена”, което очевидно и
безспорно е “малко” по-различно от “глинена стена”, но пък тъкмо то не достига за един
нормално-естествен и плавен преход от едната към другата степен в историческото развитие
на семантиката на тюрк. балък “кал, тиня” [срв. Doerfer 1965, 257].
По-ранното значение “преграда, стена” е междинен компонент етап в развитието преход
към значението “град” от първично-изначалната семантика на изтир. *wälγ “голям, висок;
горен, планински”, запазено безспорно в редица, по-стари или по-нови, собствено ирански
или вече тюркски топоними и антропоними от местата и времето по и край пътя на
прабългарите от Централна Монголия към устието на Дунава и съдържащи в качеството на
свой конструктивен елемент същия този етимон *wälγ, а като друга съставка имащи един от
иранските аптрм руд, аб “вода; река” или гар “планина”.
Поради твърде голямото количество на този вид топоними, тук може да се вземе
отношение само по ограничен брой от тях, като най-напред следва да се разгледа античният
скит. хидрнм Балан-рот, засвидетелствуван също и в собствено “персийския изафет” Рот и
Бала, синтактичната структура на който обаче не проличава особено добре при този начин
на изписване, защото коректната форма трябва да е Рот-и бала, заменено през Ранното
Средновековие от Болгару-чай и което много неоснователно-несполучливо е преведено
посредством собственото име Бала – “река Бала” [Тодоров-Бемберски 1993, 6].
С подобни, алтернативни синтактични структури се характеризират още твърде голям
брой съвременни афгански и персийски топоними [вж. напр. СлГТИр; AfgPlNm]. Но от
двете форми на този хидроним, за по-стара, не само поради това, че е по-разпространена и
е типично иранска, безспорно следва да се приеме втората, образувана за разлика от първата,
не с препозитивно прилагане на определението, което между впрочем е единственият и
типичен за тюркските езици начин за съставяне на двуелементното субстантивно
словосъчетание, а посредством специфично иранското съгласуване, известно в
тюркологията най-вече като “персийски изафет”. Тъкмо тези имена, един от големите
иранисти езиковеди на Нашето Време, проф. В. Абаев, след като отбелязва, наистина малко
странно за нас, наличието в скитската Ономастика на известен период на неопределеност и
неяснота по въпроса коя от двете структури трябва да се приеме за по-стара и първична,
определя като “скитски тип “инвертирани” сложни думи” от рода на Dan-аpr “рекаглубокая”, докато в съвременния осетински език е afr-don “глубокая река” [Основы
иранского языкознания 1979, 255-256].
Никак не е изключено скит. бала от Рот-и бала да е по-късното развитие на *wälγ още
на източноиранска почва чрез γ > ø, а балан от Балан-рот, при този, по-малко типичен
ирански, но напълно типичен тюркски синтаксис, да е пак от същия корен етимон, но вече
на тюркска, очевидно българска, най-вероятно на болгарска почва чрез γ > ŋ > n. При това
положение, скит. бала безспорно е, макар и не съвсем пълен, омоним на по-късното перс.
bālā “голям, висок; горен; на, над”, което обаче генетически е напълно различно и води
своето начало от ир. *barz- [AiWb, 949-950].
Значението “голям, висок” на изтир. *wälγ е запазено още и в такива вече тюркски, но
определено ирански по произход топоними като азер. ойкнм Bakhrud [WdAtl], който, поради
наличието на древния, предимно източноирански апл rud “река”, очевидно е резултат от
трансонимизация на съществуващ или съществувал наблизо сксарм. хидрнм *Balkhrud с
резултативно-общо значение при образуването си “голяма, буйна” или “горна, планинска
река”.
Развитието от изтир. при *wälγ към първата съставка на Хидронима, апл *балх
безспорно се осъществява при непосредственото участие и въздействие на общтюрк. balq
под формата на преход ä > а при гласната и γ > q > h при крайната съгласна, което се
наблюдава още и в гореприведените памироирански примери, а изпадането на l вероятно е
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след неговото възникване и заемането му през Средновековието в староазербайджанския
език от местен тюркски език или диалект, безспорно не от къпчашки или огузски, какъвто е
самият азербайджански език, а именно и единствено от език тюркобългарски тип,
потвърждение на което като цяло е и наличието пак по тези места и на известния още от
Ранното Средновековие хидрнм Болгару-чай (Хр. Тодоров-Бемберски), което ние като
време обаче допускаме само за първата и основна част на Хидронима, получил точно тази
си форма в резултат на контракция, свиване и съкращаване на началната му форма
*Болгарруд.
А в по-неблагоприятния точно за това място случай, съществува много малка
вероятност хидрнм *Bakhrud да е хибрид, но от по-късното общтюрк. balq “град” и поранното изтир. rud “река” в рамките на тюркска синтактична връзка с начално значение
“градска река; реката на града”, като в същото време е напълно изключено, поради
невъзможността от по-късно заемане в средновековния тюркски български език на
евентуално контрахираната тук типично иранска синтактична връзка “персийски изафет”,
по силата на което резултативното значение на цялото да е “градът на реката, крайречен
град”.

Ето защо, единствено възможното и логично тълкуване обяснение на този хидроним е
посредством допускането наличието в средновековните кавказски български езици или
диалекти на квболг. нри *balh като по-късно и по-следващо развитие на източноиранското
по произход общтюрк. balq, но не с тъждествената на значението на изтир. *wälγ семантика
“голям, висок; горен, планински”, нито пък с предното спрямо него значение “стена,
преграда”, а с крайното значение “град”.
Именно това нарицателно име, по време на пребиваването на болгарите на Кавказ и
преди заемането и преминаването на въпросния хидроним към азербайджанския език, в
качеството на ирански по произход субстратен елемент, се намира спрямо него в отношение
на непълна или частична констелативна омонимо-контаминация, благодарение на която се
осъществява трансференцията, пренасянето като цяло на Хидронима в този общо взето
“запазен” вид, а впоследствие и неговата адаптация, усвояване с пълноценно
функциониране и снемането и неутрализацията на която омонимо-контаминация
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приключва едва с изтеглянето на част от болгарите от тези места от една страна и с
чувствително по-късното пренасяне и разпространение по тези места на огузския
азербайджански език от друга, към носителите на който останалата част от болгарите се
прелива и примесва.
От групата на тези топоними, освен посочените малко по-горе, много близки по звуков
строеж, но нямащи нищо общо с етннм българи поради напълно определената си семантика,
е още и срвк. сраз. хидрнм Балхаб, втората съставка на който аплтрм аб, в персийската
топонимия например притежава немалък брой значения като “вода; река; ручей; источник;
озеро” [Ставиский 1977, 75; СлГТИр, 15].
Тук спада още и тадж. орнм Parkhar [WdAtl], развито от съответното свободно
словосъчетание със значение “голяма, висока планина”, структурно-семантически и
историко-генетически тъждествено на Балхара, друга темпорално-локална форма на които,
поради недвусмислено определеното си значение “планина”, е и топнм Булгар като
наименование на планинска област южно от Самарканд, а така също и напълно определено,
поради същите семантико-функционални съображения, още и цитираният малко по-горе (П.
Добрев) кирг. орнм Булгар.
Първичното значение “голям, висок” на изтир. *wälγ е запазено също така и в монг.
bаlġasun, генетична основа на ойкнм Карабалгасун и самото то по-късно развитие от bàlaqasun (Pullayblank), семантически равно на пак иранското по произход čag. tam “stena” [вж.
Doerfer 1965, 257], като втората съставка -sun, налице вероятно още и в узб. ойкнм Baysun
[WdAtl], следва да се свърже със стсл. сûнъ, струс. сунъ “башня” от дболг. sуn, семантически
различно от сттюрк. sуn “изваяние, могильный памятник” [вж. Фасм-3, 818].
Старославянската лексема много вероятно е запазена между впрочем и в българска
народна песен от Русенско като пиргосъни, което обаче неоснователно според нас се
представя под формата пиргосън и се извежда от аористната форма на гр. гл. πυργώνω
“натрупвам” [БЕР-5, 253], доколкото би трябвало по-скоро да се обяснява като съставноотносително прилагателно на -и, където пирг “кула; крепост”, сън “стена” и тогава
значението няма да е “натрупан”, от което всъщност не проличава какъв е този “бял камък
натрупан” (?), а “кулостенен, крепостостенен; такъв, с който се гради кула или крепост” и
едва сега вече става напълно ясно, че това в никакъв случай не е някакъв обикновен камък,
а тъкмо обратното и именно поради тази причина той се и възпява в народната песен.
Дунавскоболгарската форма sуn безспорно е продължението на засвидетелствуваното в
китайските летописи от началото на І хил. пр. н.е. и по-точно под 934-910 г., напълно
определено не като китайско, а тъкмо като хунорско, т.е. българско сщи чън “окоп; стена;
град” [Съсълов 2000, 40], за което, като се има предвид, че хунр. Täŋri при преминаването
си в китайския език се видоизменя, както се представя по-подробно малко по-долу, в ch'engli или t се субституира посредством ch, изглежда напълно възможно да се допусне наличието
преди това на собствено българска форма *тан, която очевидно е почти тъждествена
фонетически и напълно тъждествена семантически на иранското по произход общтюрк. tam
“стена; покрив; постройка” и която е заета впоследствие и в монголските езици под формата
sun.
Като антропоним, възникнал на основата на изтир. *wälγ безспорно тук трябва да се
посочи и хун. мли Эллак, името на сина и наследника на Атила, който загива през 454 г., т.е.
само една година след смъртта на баща си [Гумилев 1994, 200].
Всичко до тук като цяло трябва да се приеме също така и като податка свидетелство и
доказателство в голяма степен, че изтир. *wälγ е заето в тюркобългарските езици още преди
тяхното разпространение по посока на китайските граници и чувствително по-рано от
началото на І хил. пр. н.е., възможно дори и към началото на ІІ хил. пр. н.е., откъдето пък е
заето и в монголските езици, в които битува и се използува вече достатъчно време, за да
бъде подложено на характерната за българските и монголските езици спонтанна фонетична
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промяна парагогия, обяснена малко по-долу по протежение на изложението във връзка с
Тангра и с резултат bаlġa от *balïq.
А следствието от всичко това в ектралингвистичен план е, че тюркските племена и
народи и в частност българските се запознават и възприемат или най-малкото, се научават
да разграничават и отъждествяват и езиково отделни елементи на строителното дело, от
древните източноирански племена още преди ІІ хил. пр. н.е. и ги разпространяват и предават
впоследствие и на други, съседни на тях племена и народи, без обаче аптрм балик да
съдържа каквито и да е податки за нивото и степента, на която болгарите, самостоятелно
или с чужда помощ, строят отделни сгради или, още по-трудно допустимо, цели градове.

Точно в този си вид настоящото заключение очевидно противоречи на широко
разпространяваното напоследък, не особено прецизно и дори и изобщо необосновано и
неаргументирано мнение, че прабългарите не са номади, а уседнал народ, който не само има,
но и сам строи собствените си градове. Затова нека все пак, допълнително към
лингвистически така и току-що обоснованото и изведено заключение припомним, че селата
на дунавските българи дори и към края на ІХ в. все още, напълно или частично се състоят
от юрти [Димитров Д. Ил. 1984, 35-36], докато волжските българи от 922 г. все още живеят
в юрти, а ханът – в шатра и първата му работа след приемането на Исляма, е да помоли
арабския султан да му изпрати строители, които да им изградят и първите обществени
сгради и на първо място, разбира се, джамии [Ибн Фадлан 2001]. Това между впрочем
безспорно е типична практика за средновековните тюрки изобщо, която освен при Плиска,
както ще се види малко по-долу, се наблюдава и при гр. Baу Balïq, построен на р. Селенга
по нареждане на тамошния тюркски каган, умрял 759-760 год., от китайци и согди [History
of Civilizations-4.1 1998, 193].
Ето защо, нарси балик във всички случаи и безспорно е тюркски по място,
принадлежност, фонетичен строеж, семантика, функция и употреба много стар и дори и
древен апелатив термин. Тази категорична определеност в заключението тук се подкрепя и
подсилва допълнително и от факта, че той не само се среща и в старотюркските рунически
надписи от VІІ-VІІІ в., но тъкмо за него през Средновековието е добре известно още, че е
наименование, което тюрките, много преди приемането на Исляма, дават на убежища,
укрития, крепости и градове [DLT-1, 379; ~*~-4, 832]. Това пък от своя страна е още едно
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свидетелство и доказателство за неговото твърде ранно преминаване и разпространение в
повечето от тюркските езици, включително и в българските, а оттук и в монголските,
угрофинските и тунгузо-манджурските езици.
На основата вече на така заетия, формиран и разпространен аптрм балик направо, по
пътя на неговата пряка конверсна онимизация възникват и се образуват редица селищни
имена, докато други пък безспорно са резултат от елиптирането на първата съставка от
структурата на двусъставното преди това название. Именно поради това, не от Ранното
Средновековие, а може би дори и от Късната Античност насам, върху една огромна
територия от Балканите и Унгария до Тихия океан, населявана някога или сега от славяни,
германци, арменци, иранци, кавказки народи, тюрки, монголи, угрофини, тунгузоманджури, китайци и др., по силата на една вече превърнала се в ономастична традиция
номинативна практика при тюркските племена и народи, преминали през или уседнали
върху тази територия, на основата на един и същ апелатив термин, познат и използуван в
техните езици като нарицателна дума, възникват, образуват се и се срещат твърде голям
брой собствени имена на градове, крепости и други населени места като срвк. вболг. Балык,
Балик Харка, Ибрахим-балик (1228 г.), който е по-късният руски град Нижний Новгород (Б.
Иман; Г. Ахмеров), кавк. Balq (521-579) (Ж. Войников), Balu, Bişbalık – лятна столица на
уйгурите, когато временно се установяват на Тян-шан; Burbalik, Çanbalık, Khara-balghasun
- столица на уйгурите през 744-840 год. и монголско име на резиденцията на хана на р.
Orkhon, и Balïklïg (History of Civilizations-4.1); Yaŋbalık, тур. Balh, рус. Baluk (Пенз), KichiBalyk (Ставр), калм. Balyk, още и силно любопитно-интригуващият, но и много специален
повод за сериозни етнолингвистични размисли – ойкнм Walwaliğ - столицата на Тохаристан,
където при това в “старо време”, ако точно това е преводът на англ. “in the days of old”, е
страната на ефталитите (С. Bosworth); тиб. ойкнм Šu-ba-ba-leg, записан през VІІІ в. като име
на тюркския гр. Шу-балык, близо до Баласагун и където почитат бога на тюрките Йолтенгри (С. Кляшторный), включително и името на китайската столица Пекин по времето на
монголите като Hanbalık, Хан-балик “хански, царски град”, което като цяло безспорно е
чувствително по-наизток от крайно неоснователно, прекалено изкуствено и неубедително
лансираната прародина на прабългарите, но нека специално да подчертаем, дори и
индийският град Baranas balïq, което пък е далеко по-наюг от нея.
Всичко това и особено последното, разбира се, изобщо не означава, че преобладаващото
население на току-що споменатите чисто китайски или индийски град е тюркско, иранско
или монголско; още по-малко пък, че всички там са тюрки, иранци или монголи и в никакъв
случай, че именно Пекин и още по-малко пък Baranas balïq, е прародината на тюрките,
иранците или монголите [вж. още Ахмеров 2002, 45,49; Войников 2001, 41; Иман 2001,
31,105,359; Кляшторный 1981, 135; Bosworth 1977, ХХ-5; Gabain 1950, 19,301; History of
Civilizations-4.1 1998, 192-193; Minorsky 1978, І-291,296; Rahmeti 1949, 275-276; ДТС, 80;
СлНГТрм, 70-71; DLT-1, 379; ~*~-3, 232; ~*~-4, 832,834; TurkPlNm; UzbekPlNm; WdAtl, срв.
Stoyanov 2001, 328].
При това положение и при условие, че болгарите са сред първите тюрки, които като
основна част на огромното хунско военно-племенно обединение излизат на Кавказ от
Средна Азия; арменските земи са сред първите места, които те тук заемат, и в техния, за нас
безспорно тюркски език също така е налице аплтр *балх със значението “град”; ойкнм Balq
е засвидетелствуван в хрониката Дербенд-наме за периода 521-579 г. [3-26], т.е. много преди
навлизането в Мала Азия на тюрките огузи, за езика на които също така е добре известно от
М. Кашгарлъ, че включва апл балик и би трябвало да се очаква, че на негова основа може да
възникнат подобни имена, което се и потвърждава малко по-горе, само че за един
чувствително по-късен исторически период; близо до този град има и друго селище, името
на което Šawarnahoł се доказва лингвистико-ономастически единствено и само като
прабългарско, то очевидно не съществуват изобщо каквито и да са причини основание да не
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се приеме и заключи, че и късноантичният или ранносредновековен арм. ойкнм Bałkh е
прабългарско по произход селищно име.
Тук обаче трябва особено дебело да се подчертаят и отбележат, като се експлицират и
обособят напълно ясно и определено, следните три изключително важни и съществени за
случая момента, а именно:
1. Въпросното название не произлиза и дори, доколкото се образува след етапа и на
основата на апл балик, изобщо няма нищо общо с етннм българи, откъдето следва, че
всякакви корелации и съответно разсъждения в тази плоскост са респективно
обективнореално немотивирани и необосновани.
2. Названието е дадено на съответното селище от тукашните прабългари, но то не
съдържа и не предлага каквито и да е податки за установяване и разкриване етничния състав
на жителите на Града и дори, като се има предвид принципът на негативната относителност
при даването на имената, може да се мисли, че градското население не е от болгари, а че те
са разселени вън и около Града, напълно сигурно в Šawarnahoł, откъдето пък следва, че това
арменско селище надали е съставна част от някаква поредица градове, водеща в обратен ред
към областта на тяхната прародина.
Наистина така, между впрочем и в рамките на една, за съжаление малко продължителна,
но крайно наложителна скоба, се подлага на много дълбоко съмнение и се отхвърля найкатегорично твърдението, основано на съобщението на Дербент-наме (ХVІІ в.), че бахликадар (кидарити от Боло), през годините 521-579 построили на Кавказ градовете Булкар,
Балк, Хумар и Кумах с техните аналози в Средна Азия, вече лично според Ж. Войников
[2001], съответно Боло, Балх, Хумри и Куляб, като специално за Хумаринското градище
археолозите твърдят, че то е двойник на Плиска и това доказва какви по произход са били
неговите строители кидаритите от Боло [41], с което между впрочем и този
“древнобългарист” повтаря дословно лансираното преди десетина години мнение на своя
гуру, че Хумаринското градище е “един град, чиито стени са изградени по същия начин,
както стените на Плиска” [Добрев П. 1991, 18].
Именно поради последното, много се съмняваме, че именно и всички без изключение
от “археолозите твърдят…”, а и не ни влиза в работата да поправяме онези от тях, които
наистина мислят така, но нека все пак се освободим от натрапчивата асоциация, като
отбележим, че далеко по-определената и като че ли по-ясна Салтово-Маяцка Култура,
наистина не само от археолозите, както ще се види по-подробно малко по-долу, все още и
въпреки всичко се съотнася и свързва с цели пет, съвсем различни и отделни
етнолингвистични образувания, поради което археолого-архитектурните данни като един от
елементите на материалната култура, очевидно и в никакъв случай не може и не трябва да
се приемат и използуват в качеството на водещ и главен етнодиференциращ и
идентифициращ белег, преди и дори не и наравно с лингвистико-ономастичните данни.
Всъщност, достатъчно добре е известно и обикновено се приема, че Хумаринското
градище е строено от прабългари. Но все пак добре е да се отбележи, че според
изследователите, занимали се по-специално с проблема, то е построено от тюркоезичните
(!!!) българи [Биджиев 1984, 122,124], без все пак да е ясно точно кои от тях и дали те самите
пряко и непосредствено са го градили или за това са използувани докарани от Персия
майстори, докато за Плиска е безспорно установено, че е строена пак от тях, но не лично и
пряко от Аспаруховите българи, а от докараните или привлечени за това от Византия
майстори арменци и сирийци [Бартикян 1984, 45]. Те обаче са изградили не собствено
византийски, а персийски тип строително-архитектурен продукт или както още се
констатира, в архитектурата на Плиска, прабългарите тюрки (подчерт. - И.Д.) пренасят
персосасанидското културно влияние [Дуйчев 1998, 246] и при това, като набавят
строителен материал от по-близките или по-далечни “мъртви градове от по-старо време”
[Ваклинова 1984, 93-94]. Всичко това като цяло наистина вече обяснява достатъчно добре
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подобието между Плиска и Хумаринското градище, но по никакъв начин не може да се
използува и да бъде основа за каквито и да е изводи и заключения в етногенетичен план в
рамките на Прабългаристиката.
Подобна, макар и не толкова фрапантна, е ситуацията между впрочем и с
“отоплителното съоръжение” на прабългарските полуземлянки, които идват на смяна на
юртите в селищата оттатък и отсам Дунава и етническата интерпретация на които не винаги
е възможна, откъдето и по-точното определяне етничната принадлежност на техните
обитатели остава донякъде незадоволително [вж. Димитров Д. Ил. 1984, 35-36].

Художник Снежана Славова

Освен това, за нас все още тук ги няма в достатъчно количество културно-историческите
факти свидетелство и доказателство за това, че бахли-кадар са болгари, както и експлицитно
проведеното и разгърнато ономастикоетимологично доказателство за тъждествеността на
кадар, кидар от една страна и на чдар от Чдар Болкар от друга. Това наистина се определя
като “истинското записване” в Ашхарацойц, без обаче за нас, поради липсата и тук на токущо посочената аргументация и обосновка, все още да е “очевидно, че Чдар Булгар са
идентични с кидаритите от Средна Азия” [срв. Голийски 2002а, 17] и защо да не са
идентични например с ранносредновековните кердери от долното течение на Амударя [вж.
при Толстова 1978, 11-12], името на които дори в този си, осъвременен вариант е
фонетически почти също толкова близко до чдар, колкото и кидар, и вероятността да се
развие във въпросната посока е не по-малка, отколкото другия случай.
И все пак, настоящото, малко по-разгърнато, но въпреки това, все още декларативно
твърдение е нещо много повече от директното приемане и определено бруталния опит за
налагане на изобщо неаргументираното мнение, че българи и кидарити са едно и също нещо
и то в “големия и тъмен кюп” на изобщо недоказаната главоблъсканица измислица, в
основата на която клонът на кидаритите, равно на чадар-булгар, се отделил от своите
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сънародници юех-чих, равно на тохарите, “от тяхната Кушанска династия” [Табаков 1999,
42], т.е. както си позволяваме да перефразираме, равно и на кушаните.
Някои родни галфоно-грандомани, след като прекарат десетина години в миячното
отделение на задушно-мръсен ресторант на Запад, изведнъж израстват до ниво и степен да
гледат на нас като на аборигени и завръщайки се инцидентно и за малко на “родна земя”, се
чувствуват задължени непременно да ни поучават и да ни казват кое как трябва да бъде, като
започват, да кажем, от правописа и в частност от главната буква, изобилието от която,
където трябва и не трябва, направо грабва очите, помрачава разума и смущава сърцето…
И какви са тези назидателно-неуместни упреци обвинения за пренебрегване сведенията
на М. Хоренаци и призиви към “съвременните изследователи в България да си дадат труда
и без предубеждения да потърсят отговорите на тези и много други въпроси. Ако не го
сторят, ще покажат провинциална ограниченост” [Табаков 1999, 33] - много осъдителна
липса на научна осведоменост и пределно висока степен на общокултурно невежество е да
не знаеш, че още от времето на полагането основите на Прабългаристиката, всеки един, помалък или голям, достатъчно почтен и добросъвестен български изследовател се чувствува
морално задължен да започне или най-малкото “да премине” покрай този арменски хронист.
Що се отнася пък до “големите въпроси”, отговорите на които тук се извеждат и предлагат,
все пак по-добре е да се прояви малко повече хладен разум и самообладание, а не
емоционално “развинтено” неконтролирано въображение, защото съобщението за
заселването на българите в “плодородните околии, богати на жито” в никакъв случай не
означава “традиция за отглеждане на житни растения”, “поминък… земеделие” и
“уседналост в подходящи за сеитба райони” [Табаков 1999, 31], доколкото те, тези околии,
както много добре си проличава именно при самия М. Хоренаци, са си били по начало
“богати на жито” и преди самонастаняването на българите върху тях; тези околии те са ги
заварили такива, а не са ги изорали с донесените си от Средна Азия или Южен Сибир рала
и не са ги засяли с пожънатите и овършани пак там семена, по силата и на основата на една
традиционна за тях земеделска култура, която, много добре известно, е по-следващ и висш
стадий в развитието на античното или средновековно стопанство, и още по-малко вероятно,
да са ги предали на местното население, което обаче би попречило на на арменския писател
да отбележи “богати на жито”, а сигурно би казал “плодородните околии, богати на житото,
което тези пришълци сеят и прибират”.
Но пак тези същите, отвъдокеански израснали и школувани псевдонаучни субекти,
покрай всичко останало, освен това ни и обясняват и разясняват и по-редките, източните
езици, защото те безспорно си мислят, че ние, местните и белязани още и с “провинциална
ограниченост” и “невежество” “съвременни изследователи”, заради това, че продължаваме
да игнорираме сведенията на “Хоренатц'и” (Sic!??), надали и през праг сме виждали и
чували за такъв език като арабския например и именно поради тази причина ни и
“просвещават”, че втората съставка от сакалиба на “по-късните Арабски – дали някой ще ни
каже защо и тук има главна буква (И. Д.) – автори” е множествено число от “етнонима
“Саклаб”, а “-ЛАБ” и “-ЛИБА” като окончание се употребява с Арабското – пак главна
буква!?? (И. Д.) – значение “облечен/и като” в смисъл на “подобни/приличащи” на
Сака/Скитите” [Табаков 1999, 33].
По-добре да си спестим помощта на идващия след това Херодот, който няма изобщо
никакво отношение към арабската морфология и да отбележим, че “втората съставка от
сакалиба” не е и не може да бъде едновременно “множествено число от етнонима “Саклаб”
и “окончанието “-ЛАБ” и “-ЛИБА” със значението “облечен/и като” в смисъл на
“подобни/приличащи”, защото класическият, т.е. триконсонантният арабски глагол със
значение “обличам, нося” не е l-b, а l-b-s -  لبسи значението “одевающийся; одетый” се носи
от действителното причастие [ البسlābis], докато страдателното причастие от същия корен
[ ملبوسmalbūs] има значението “одежда; платье”, като значението “одежда, одеяние” пък
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носи образуваното от същия корен сщи [ لباسlibās], мн. ч. [ البسةаlbisа] [АрРСл-2, 908-909],
заето между впрочем и в турския език като еlbisе “дреха; костюм”.
Ето защо използуваният от арабските средновековни автори етнм сакалиба, дори и те
да си мислят и да го съотнасят с етнм сака, няма изобщо нищо общо с него, освен случайното
външно фонетично съвпадение, което обаче по никакъв начин не може да се екстраполира
от горепосочената особа и в семантикофункционален план и на тази основа да се прави
лингвистически изобщо неоснователният и неподкрепен извод за тъждеството на българи и
саки.
В действителност сакалиба е собствено арабска фонотактична интерпретация, очевидно
под влиянието и по посока на известното и доста специфично арабско “счупено”
множествено число, на особено популярното през Средновековието гр.-лат. Σκλαβηνοί,
Sclavеni [Хабургаев 1974, 17], с което се наименоват не само славяните, но и редица още
други народи, в това число и волжските българи. Така че тук е повече от излишно да се
заема смешно-жалката поза на “борец за народни правдини” и да се търсят каквито и да е
“завладявания” и “руски шовинистични напъни”, докато току-що анализираните, лично
негови “араболингвистични напъни”, издаващи единствено и само абсолютно лингвистично
невежество, никога няма да приближат Прабългаристиката “до нивото на съвременната
историческа наука”, а точно обратното, ще я отдалечат и ще продължават да я отдалечават
на разстояние, където тя вече няма да бъде наука и където отдавна се намират писанията на
някои от “видните съвременни български историци прабългаристи”, стилът и методът на
които между впрочем не се отличават особено от тези на въпросното лице [срв. Табаков
1999, 33-34].
Кидаритите, както ще се види малко по-долу, най-вероятно са иранци, които завладяват
и държат Балх за много кратко време през V в., което като че ли, макар и много малко
вероятно, все пак е достатъчно, за да се определят и уточнят впоследствие и по-нататък
посредством производното с иранския относителен суф. -и прилагателно име от името на
Града със значение “балхийски кадари”, вероятно “кидарити от Балх”, каквото
предложение, без задължителната, разбира се, за подобен случай етимологизация, вече не
само е направено [Добрев П. 1991, 20], но е и достатъчно тиражирано съгласно възприетия
и утвърден напоследък в Прабългаристиката “добър стил и вкус” навсякъде и във всичко да
се разпространяват и популяризират идеите на Гуруто [вж. напр. Голийски 2002а, 20].
В случая освен това, нищо не изключва възможността тази синтактична конструкция да
е и “персийски изафет” от добре известното балх, само че тук метатезирано до бахл и кадар,
връзката при което е пак -и, но резултативното значение вече е съвсем различно и следва да
има вида “бахли кадари, кадарски бахли”, само идентификацията и доказването на които
като българи безспорно трябва да бъде предмет на специално и много по-обширно
индивидуално изследване, цялостното и напълно убедително провеждане на което изисква,
както на всички останали места в Прабългаристиката, лингвистична компетентност и
квалификация, каквито не притежава нито един от изявяващите се или правещи опити да се
изявят съвременни български, най-точно псевдолингвоисторици, обичайното амплоа на
които е да отъждествяват и обясняват като еднородни какви ли не собствени имена,
включително и етноними, фонетичните различия между които са от Небето до Земята, като
например олхонтор и оногундур [Табаков 1999, 46], без изобщо и да си помислят и още помалко да държат сметка за реалните езикови факти и генетико-историческите процеси, през
които те преминават.
Не бива да се игнорира, разбира се, макар и още по-малката вероятност това да е и
собствено тюркска определителна конструкция, първата съставка на която да е
прилагателното име *бах-ли с неясна засега семантика на производящата основа и
следователно неясно коя от няколкото възможни е точно тюркската лексема, от която се
образува това прилагателно име.
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И най-после това бахли-кадар може да бъде и тюркско апозитивно субстантивносубстантивно словосъчетание пак със значението “балхийски кадари”, вероятно “кидарити
от Балх”, като се има предвид, че една от формите на Балх, както ще се види малко по-долу,
е Бахли, но така или иначе, всичко това очевидно прави силно проблематични и крайно
ненадеждни всякакви, повече или по-малко категорични заключения дори за денотата на
името, да не говорим за неговата принадлежност към известен по-голям етнокомплекс и
нищо повече, защото самите кидарити по начало не са етнолингвистически достатъчно ясни
и определени, а и откъде идва и как се получава този тюркски, а не ирански синтаксис, ако
наистина е налице такъв?!…

Художник Венета Дочева

Ето защо, понастоящем и до момента на доказване на обратното, тук трябва непременно
да се ограничаваме единствено и само до сведението, че бахли-кадар най-вероятно са
кидаритите от Балх, което обаче все още и ни най-малко не съдържа каквито и да е податки
за фактологически изобщо необоснованото и логико-методологически прекалено
произволното и дори фриволно умозаключение, че, видите ли, “кидаритите са обитавали
района на населената с българи област около Балх и това е още един документ, който
засвидетелства българската принадлежност на кидаритите” [Голийски 2002а, 17].
Засега не може да се приеме за достатъчно ясно също така какъв точно “аналог” са
градовете Булкар и Боло, но Кумах съвсем определено, поради очевидните и значими
фонетични различия, не може в никакъв случай да се съотнася с Куляб, нито пък Хумар с
Хумри, което най-вероятно е резултат елипса от сравнително често срещания по този ареал
топнм *Пул-и хумри, подобно на сев. афг. Pule Khumri, Pul-i Khomri [AfgPlNm], Pol-e Khomri
[WdAtl], възникнал безспорно на основата на общир. пул “мост” и хумри “сводест”, срв.
перс. кäмäр “свод”, с помощта на което, на основата на голям брой значения, са образувани
също така твърде много имена от персийската топонимия например [СлГТИр, 113,173].
Не по-основателни или подкрепени фактологически са и връзките между архитектурата
на Хумаринското градище и на Плиска от една страна с етногенетичната принадлежност и
произход на “кидаритите от Боло” и Аспаруховите българи от друга, така че и тук остават
пак необосновани и недоказани всякакви етногенетични изводи и заключения.
3. Прабългарите дават името на Града с помощта и на основата на една налична и
актуално използувана в техния език, безспорно тюркска по принадлежност, структура,
функция и статут дума, следствието от което пък е, че и техният език
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структурнотипологически и историко-генеалогически е тюркски, а това същевременно,
съгласно принципа за езика като главен и водещ, етногенериращ, интегриращ,
диференциращ и идентифициращ фактор и белег; надежден, сигурен и ефективен
определител и критерий за етничната принадлежност на даден народ или племе [Добрев
1999], означава ни повече, ни по-малко, че и самите прабългари са тюрки и са дали това име
единствено и само в същността, битието и проявата си изключително на тюркски
етнолингвистичен комплекс в непосредствена и близка историко-генетична и структурнофункционална връзка и взаимодействие с общия, цялостен и единен тюркски свръхетнос.
Специално за ир. ойкнм Балх, тук направо поразяват лекотата и категоричността, с която
се твърди и настоява, че това име води своето начало от памироиранските езици, без обаче,
напълно в стила и практиката на навъдилите се напоследък в особено голямо количество,
съвременни български “историци лингвисти”, да се привежда и цитира собствено иранската
дума генетична основа на Името, да не говорим за задължителната в подобни случаи пълна
индивидуална етимологизация с крайна цел обосноваване и доказване на първичния
лексикален корен етимон именно и тъкмо в иранските езици, който етимон непременно би
трябвало да се съгласува и съответно обвърже и с апелатива термин на названието.
В действителност, това селищно име, наред с общите моменти, съдържа и предлага и
някои специфични по отношение на предното, много важни и съществени черти и
особености, именно поради което възниква и необходимостта от неговото по-подробно
разглеждане, анализ и съответно обобщение заключение в избраната тук плоскост, което
обаче задължително предполага и налага предварителната експликация в пределно обобщен
вид на изключително сложната и дори крайно объркана и неясна историческа
етнолингвистична ситуация в Областта и специално в Града, което най-малкото ще покаже,
ако не друго, то поне това, че нещата изобщо и никак не са толкова приблизителноелементарни, колкото си ги мислят онези, които са тръгнали да дирят и трупат дивиденти и
от това собствено име.
Съвременното северноафганистанско селище Балх/Балк е понастоящем обикновено
село върху вече пресъхналата р. Balkh, докато през Античността и Средновековието то е
голям и важен град (W. Barthold). По това време тук, наблизо е гр. Bactra/Pactra/Бактрия,
също и Бактрус/Balkh/Bеlh, който пък е главен град на античната държава Бахтриш от
клинописните текстове на ахеменидски Иран (Б. Ставиский) и това като че ли е най-старата
и първа форма на Името; после Bactria, Бактрия, Бактриана, докато нейното име в
индийските източници е Бахлика; в китайските извори имената на Областта не са на тази
основа, тъй като те имат вида Дахя, Дася, Да-юечжи и това от етннм юечжи, както и Ту-холо, последното от които пък е китаизираната форма на другото й наименование Тохаристан
(Б. Ставийский), но твърди се още, че старото име на тази област или държава е и Болг Аар.
Впрочем това, последното е тъкмо според нашия С. Шангов [1923-1, 9], на когото по
редица други причини изобщо и в нищо не може да му се вярва, а и ние все още не сме
попадали на подобно нещо в немалката вече по обем съвременна специална литература,
която сме проучвали, като същевременно трудно може да се допусне, че едно толкова старо
име като Bactria, което води началото си едва ли не от Праисторическо Време, може да има
на всичко отгоре и свой, лексико-фонетически и историко-генетически съвсем различен
предшественик, който на всичко отгоре и да съвпада толкова много с българското
народностно име.
Но очевидно преднамерено търсеното и така открито, прекалено симптоматично и
полезно съвпадение, което напоследък, макар и в малко по-видоизменена форма повтаря и
експлоатира, без обаче да цитира, явно поради “много висок” научен морал, и
горепосоченият “прародинотърсач” на езикова основа, на “древните българи”, вече
просветлява и обяснява нещата до степен изобщо да не вярваме и никога да не приемаме, а
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още по-малко пък и да поставяме в основата на бъдещи свои анализи и заключения
безподобната измислица и дори нагла лъжа, че предишното име на Бактрия е Болг Аар.
Географските граници на Бактрия през Античността не са особено ясни и стабилни, но
все пак в резултат на етно-културен анализ се стига до извода, че нейната територия през
кушанския й период се простира от Хиндукуш на юг до Хисарския хребет на север и от
Памир на изток до към средното течение на Амударя по двата й бряга на запад (Б.
Ставиский).
Последователно, най-старото население на тази географска област и впоследствие
държава по средата и към края на ІІ хил. пр. н.е. се състои от индоевропейски, индоирански
и дори източноирански племена (Б. Ставиский); източноираноезичните скити зороастрийци
от VІІ-VІ в. пр. н.е., с течение на времето се размесват спорадично с арианите или още
протоперсите; в началото населението на Областта са индоиранци, също и източноирански
етнос, известен като бактриани, още и древни перси (History of Civilizations-1) или парти;
през VІ-ІV в. пр. н.е., в Бактрия, която вече е вътре в границите на Персийската империя на
Ахеменидите (558-330 г. пр. н.е.), живеят бактрийци, които заедно с намиращите се на север
от тях, като се върви от изток на запад, саки или скити, хорезмийци, согди, пак саки или
скити, влизат в източноиранската етнолингвистична група; в същото време, оттатък
разположената на север съседна Согдиана се простират земите на масагетите (PersEmp),
които населяват Приаралието още през VІІ-ІІ в. пр. н.е. (Л. Толстова) и които по принцип се
считат за индоевропейци; някои изследователи конкретизират масагетите като
принадлежащи към трако-кимерийската група на индоевропейците (С. Толстов), други пък
ги считат за източноиранци, образуващи заедно със саките подгрупата на сако-масагетските
племена (Л. Толстова); тъкмо масагетите не само някои антични, но и съвременни автори
отъждествяват с източноиранските номади тури, които пък са по-късните тюрки (Р. Фрай),
като türk, в специално етимологично проучване, което ние се въздържаме да коментираме,
поради не особено голямото му значение за разглеждания тук проблем, е по-нататъшно
развитие на тотема tür, фонетичен вариант на tör/tos и разширен посредством събирателномножествения суф. -k, който от своя страна е резултат от свиване на множествения суф. gün/-kün, и който етнм türk е равен на ир. tur-an, където множественото число е -an (А.
Кононов); масагетите още са и туранци, които обаче се приемат за саки от северните области
на Средна Азия (Основы иранского языкознания).
Следва завладяването на Бактрия от Александър Македонски през 329-327 г. пр. н.е. и
създаването впоследствие, към средата на ІІІ в. пр. н.е на Гръко-Бактрийското Царство с
коренно бактрийско, ираноезично население и елинизирана върхушка наред с немалка на
брой, гръцка по произход държавноадминистративна прослойка в центъра и нарядко
заселени, не особено много като количество гръцки колонисти в провинцията, на северните
граници на което царство, в края вече на ІІІ в. пр. н.е., се появяват юечжи, общо взето с
неясен етнически състав и езикова принадлежност (Основы иранского языкознания), но и
за които се допуска още, че са или иранци, или пък тохари (Б. Вайнберг), без да се изключва
възможността те да са аси, скити, масагети, тохари или кушани (History of Civilizations-2);
сакските племена от Източен Туркестан се придвижват към Бактрия след началото на ІІ в.
пр. н.е. (Основы иранского языкознания); нашествието след средата на третото столетие на
“северните варвари” хуните, за които на места в специализираната литература се обобщава,
че според повечето от изследователите “хунският език се отнася към тюркската езикова
група, независимо че е възможно в хунския съюз да са влизали и племена, спадащи към
други групи от алтайското езиково семейство” (Л. Толстова), и които прекосяват Бактрия
около 140 г. пр. н.е., като оставят след себе си империята на кушаните; през последната
третина на ІІ в. пр. н.е. на територията на Северна Бактрия проникват да-юечжи, които се
характеризират със сарматоидни черти, но голям брой черепи носят следи от монголоиден
примес и дори един от тях очевидно принадлежи на жена с монголоиден облик, а значителна
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част от черепите е най-близка до серията черепи на приаралските саки, антропологичният
тип на които се формира на основата на местния “андроновски” расов тип, познат по тези
места още от Бронзовата Епоха, което като цяло е свидетелство най-вероятно за смесения
етнически състав на да-юечжи; претърпелите поражение в борбата с хуните юечжи от
Вътрешна Азия, през втората половина на ІІ в. пр. н.е. бягат на запад и предизвикват
придвижването със себе си и на усуните и саките, така че всички те, под формата на мощна
съкрушителна вълна, нахлуват и завладяват южните и югозападни държави Партия,
Бактрия, гръцките владения в Индустан, като тези завоевания съвпадат с активизацията на
номадите от Северното Причерноморие и Северен Кавказ и масовото преселение на
номадски племена от Поволжието и Приуралието към южните области на Украйна,
приемано обикновено като завладяване на Скития от сарматските племена (Б. Ставиский);
при друг автор (Б. Вайнберг), през ІІ в. пр. н.е. в Областта се появяват номади, които към
последната му третина разбиват и завладяват Гръко-Бактрийското царство, докато
кушаните завладяват Бактрия след началото на І в., но се счита още, че това става през 125
г. (History of Civilizations-2).

Налице е също така и виждане, според което кушаните се обособяват от юечжи, които
завладяват Бактрия през 140-130 г. пр. н.е. (Б. Ставиский), вземат надмощие и полагат
основите на Кушанската империя (І-ІV в.), която се простира от Хорезъм до Индия и
Източен Туркестан, като родният език на кушанските царе е ирански, но неясно какъв поточно (Л. Толстова; Основы иранского языкознания) или пък кушанската управляваща
върхушка е ираноезична и нейният роден език е източноиранският бактрийски език, който
заема междинно положение сред сакския, западнопамирските диалекти, афганския език,
партянския, согдийския и хорезмийския и който език на коренното бактрийско население
възприемат номадите завоеватели, а така също и произлизащите от техните среди прадеди
на кушаните или самите кушани, като същата тази върхушка познава и владее и гръцкия
език, откъдето в Кушанската империя се използуват три вида писменост – гръцка, индийска
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в две разновидности – кхарошткхи и брахми, и още една, “неизвестна писменост”, докато
най-общо етническият облик на тази империя е изключително пъстър (Б. Ставиский), при
все че пантеонът им е собствено ирански (History of Civilizations-1), но пак по тяхно време
тук започва разпространението на Будизма, наред с който обаче продължава да се изповядва
и Зороастризмът (R. Hartmann); сред етнолингвистически твърде смесеното вече население
на главния град и Държавата като цяло, освен най-многобройните будисти впоследствие
има още и манихеи и несториани; тук от началото на второто столетие има и тохари като
едно от основните племена на сако-масагетската конфедерация, завладяла територията на
древна Бактрия през ІІ в. пр. н.е., откъдето пък тя получава и другото си наименование
Тохаристан (Л. Толстова); през ІІ в. пр. н.е.-началото на І в. от н.е. наред с уседналото местно
население в Областта и Града има и номади със северностепна погребална традиция и
вероятно пак отпреди или около Новата ера, на север от Бактрия са поселищата и на
хазарите, един голям град на които от VІІІ в. се открива и доказва като такъв едва
напоследък (Б. Ставиский), като тук непременно трябва да се отбележи още и това, че
династията на Аршакидите (250 г. пр. н.е.-224 г. от н.е.) стои начело на съседното откъм
запад Партянско царство (Основы иранского языкознания).
През 374 или 375 г. персите сасаниди (224-651) завладяват Балх и създават смесено
кушано-сасанидско наместничество, като официален език на тяхната държава и на
възродената с доста крайни средства зороастрийска църква (Б. Ставиский) в нея е
средноперсийският; през ІV-V в. на територията на Бактрия проникват хионитите и (или?)
ефталитите, наричани още “бели хуни”, или с неясна етнична принадлежност или пък
говорещи тюркско наречие, което виждане на Вл. Минорски се представя за господствуващо
в научните среди (П. Голийски), като техни по-късни и съвременни наследници са тюрките
халаджи и пуштунското племе галзай (History of Civilizations-3); в края на 80-те год. на ІV
в. хионитите заедно с кидаритите кушани изтласкват Сасанидите от тези земи и група
хионитски племена се разполага в района на Кабул и в северните области на Индия, докато
по същото време на юг от Хиндукуш възниква царството Кидара (Б. Вайнберг); при друг
изследовател, ефталитите завладяват по-голямата част от Средна Азия през VІ в. и
уседналата част от населението на ефталитската държава говори на местните ирански езици
(Х. Короглы), но тях ги считат по-общо и само за индоевропейци или иранци, а така също и
за индоевропейци с тюркски етнически елемент (C. Bosworth); хунските племена ефталити
или кушани от началото на ІІІ в. заемат североизточните граници на персийското царство
Бактрия, по долината на р. Аму-Дарья и около гр. Баhл и извършват чести набези навътре в
територията на Държавата, а по-късно ефталитите се появяват и в Армения, където
продължават войната си с персите (М. Каланкатуаци); според някои изследователи
ефталитите говорят тюркски език, а според други пък – източноирански, докато техен
официален език е бактрийският; понастоящем, повечето от изследователите стигат до
извода за ираноезичността на ефталитите, етничната принадлежност на които обаче все още
не е установена (Л. Толстова), като не се изключва възможността при тяхното формиране
да са изиграли роля тюркски етнични компоненти (Б. Гафуров); към средата на VІ в.
ефталитите се разполагат между сасанидски Иран и тюрките и в резултат на
непродължителна, но с неблагоприятен изход война, между 560-563 г. се слага край на
тяхната държава, като продължават да съществуват още известно време само малки
ефталитски княжества по долината на Зеравшан, в Южен Таджикистан и Афганистан, а
самите ефталити като цяло играят важна роля в етногенезиса на народите на Индия,
Афганистан и особено на Централна Азия; според китайските извори ефталитите почитат
T'ien-shên “небесен бог” и Huo-shên “бог на огъня”, а висшата им титулатура е собствено
иранска по произход (History of Civilizations-3).
В края на 80-те г. на ІV в. хионитите, които са индоевропейци, говорещи тохарски език,
и които все повече се персианизират в резултат на тесни контакти със Сасанидите (C.
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Bosworth), заедно с къснокушанските владетели кидарити изтикват Сасанидите от тези земи
(Б. Вайнберг), като кидаритите успяват и да завладеят Балх и да го задържат за кратко време
едва през V в.; независимо от това населението на Града към края на 80-те г. на ІV в. се
състои от хионити и кидарити, докато в началото на VІІ в. населението му вече не е
кушанско, а от ефталити и тюрки (Б. Ставиский); от втората четвърт на V в. Сасанидите
предприемат продължителна масирана кампания срещу кидаритите, които загубват
всичките си територии в Тохаристан, а столицата Балх е завладяна през 467 г.; известно
време Градът е будистки център с манастир, като арабите го нападат за първи път през 653
г., но го завладяват в 663 г. и разрушават и манастира, докато първото нападение на арабите
срещу сасанидски Иран е през 633 г. (History of Civilizations-3).
Тохарските князе още през 661 г., преди арабската опасност, се прехвърлят в Китай,
където получават и титли на областни управители; между 671 и 726 г. местното население
е принудено да приеме Исляма, с което се поставя началото на повсеместната и
многостранна арабизация на тази област; през 726 г., по време на междуособните войни на
арабските областни управители, Градът е разрушен; до към това време населението на
Областта говори основно бактрийски език като източноирански диалект, който обаче през
725 год. вече е изместен от персийско-таджикския език и се запазва само във
високопланинската долина Мунджан (Основы иранского языкознания).
Някъде през VІ в. започва върху тази територия и масовата миграция на тюркски
племена, в резултат на което тук се разпространяват и тюркски езици, като специално по
средата на VІ в. на границата на Бактрия са тюрките от Тукюйската империя (Н. Баскаков),
които по това време вече са завладели повечето от северо-източната част на Средна Азия
(History of Civilizations-3) или по-конкретно, тюркутите проникват на територията на
Бактрия през 555 г. (Ж. Войников); огузите проникват в Заречието и Хорасан преди
проникването тук на Исляма и през VІ в. те вече заемат прикаспийските степи и някои
области на Северен Афганистан (О. Смирнова), а от VІІІ в. в областта на Аралско море и
Сърдаря се намира огузска конфедерация (C. Bosworth); през 900 г. начело на Държавата
застава тюркската династия Саманиди – Saman-oğulları; селджуките огузи завладяват Града
1040 г., а гузите го завладяват и разрушават през 1115 г. (R. Erye); през 1220 г. той е завладян
от монголите, а през 1500 г. преминава в ръцете на монголската династия Тимуриди [вж. и
срв. Баскаков 1969, 157; Боровкова 1989, 96,158-159; Вайнберг 1999, 196,241-242,249,255;
Войников 2001, 40; Гафуров 1972, 210; Голийски 2002а, 18; Каланкатуаци 1984, 39-40, 187188; Кононов 1949, 42-47; Короглы 1976, 14-15; Логашова 1978, 76-77; Основы иранского
языкознания 1979, 13-14,36; ~*~1981, 147-148,314-317; Смирнова 1981, 252; Ставиский
1977, 4-11,17-18,25,32-41,96-99,106-109,132-140,159,177,211-221; Толстов 1948а, 86;
Толстова 1978, 6-7,10,14; Фрай 1971, 66-70; Barthold 1960, 1031-1033; Bosworth 1977, ХІV15, ХVІІІ-34, ХХ-4,8, ХХІІІ-1; Erye 1960, 1031-1032; Hartmann 1961, 485-486; History of
Civilizations-1, 1992, 379-394; ~*~-2 1994, 21,171-180,247, Maps 1-4,9; ~*~-3, 1996, 124126,143-182,450; Moshref 2001, 1; PersEmp] [Добрев 2012, 53-76].
The traces of Tamīm's tradition are also found in Idrīsī, i, 491, who says that the capital of the
Toghuzghuz تنبع, read * بيشبلغBish-haligh(?), has twelve iron gates, the inhabitants are
Zoroastrians and some are Magians and fire-worshippers. From a different source Idrīsī, i, 502,
has the name of the “principal city of the Toghuzghuz”  خرخراكتseparated from the khāqān's town
[perhaps Yar-khoto?] by a distance of one light day's march. From it to  نضواlying on the bank of
the lake  كوارتthere is a distance of 4 days. The name of the first town corresponds most probably
to (چينانجكتv.i. i.). The second name, mutilated as usual in Idrīsī, could be  پنجيكتPanjikath
(v.i.ī.),i.e. the Iranian name of the same Bish-baliq. The detail about the lake would suit Bish-baliq,
and the distance of 4 days between the “khāqān’s town” and Panjikath would be approximately
right in view of Idrīsī's tendency to reckon in heavy stages. According to the Chinese itinerary,
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Chavannes, o.c., p. ii, there were 370 li (= 213 Km.) between Chiao-ho (Yar-khoto) and Pei-t'ing
(Bish-baliq) which roughly corresponds to 4 days' journey.
The “Five Villages” lying behind the mountain did not form one close group. The village
called Panjikath was only one of them. The Turkish equivalent of this Iranian (Soghdian?) name is
Bish-baliq, both meaning “Pentapolis”, probably in the sense of “administrative centre of the Five
Towns”. The Chinese called it Pei-t'ing “Northern Court”. Bish-baliq is mentioned in the Orkhon
inscriptions (ii, E 28) in connexion with Kül-tegin's expedition of A.D. 713, Thomsen, ZDMG, 1924.
The other names quoted behind the mountain do not correspond to those given in Kashghari's
list, i, 103, of the “five towns” composing the Uyghur possessions, namely, Sulmi (founded by
Alexander the Great!), Qocho (= our i. Chīnānjkath), Jambaliq, Bish-baliq (= 2. Panjīkath), Yangibaliq. Bretschneider, Mediaeval Researches, ii, 27-33, quoting the Yuan-shi mentions under Peit'ing the following five places: Qara-khocho (= Chīnānjkath); *Taksin (T'a-ku-sin) shown on the
old Chinese maps between Qumūl and Bish-baliq; Jambaliq shown west of Bish-baliq and east of
Manas; Khutukbai (Ku-t'a-ba) west of Jambaliq; and Yangi-baliq (the Yangi-balghasun station
between Khutukbai and Manas). If our author, as is his habit, enumerates the five places east to
west, Kūzar.k and J.m.lkath must be placed east of Panjikath (Bish-baliq), and Bārlughand
Jamgh.r west of it.

Художник Мария Илиева

The second name, as spelt by our author, would be *Khutlugh "happy" but to judge by I.R.'s
variants it looks like a compound with the Turkish word -baligh "town". Very probably another
form of the same name is I.Kh.'s * ( خمليخso instead of ، خمليجchosen by de Goeje) Khamlikh,
possibly with a contraction from<Khammalikh < Kham-balikh < Kham-baligh. The first element
still offers a difficulty. Marquart, Komanen, 71, rightly criticized M. Hartmann's restoration
*Khan-baligh, but his own reading *Qapigh-baligh is still more improbable [Hudud, 269-454].
Ordu-balık, Beş-balık ve Koço gibi Müslüman olmıyan bazı Türk şehirlerinde ya, "kay" (sokak,
dış mahalle) ve yemişlik (bağlar) iç surlar dışında oluyor, yahut da şehir dahilinde, hükümdar
ordusu ve ma'bed kalıntdarından başka hiç bir mesken izine Taslanmıyordu. Beş-balık ve Koçoda
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da, hükümdar şehrinde, ordu ve ma'bedlerden başka yapı yokdu. Ordu-balıkda şahıs meskenleri,
şehir sûrlarının dışında uzanıyor ve köyler teşkil ediyordu. Bu keyfiyetin izâhı, Han-balık veya
Hatun-balık gibi adlar taşıyan Hazer şehirleri hakkında Ibn Efavkalin bir kaydından belki
anlaşılır. Ibn Havkal İtil'i şöyle anlatır: İtil ortasından nehir geçen bir şehir idi. Hakan ordusu,
İtil'in batı kıyısında, şehrin en yüksek tepesi üzerine bina edilmişti. Dört kaplı, bir kapısı nehir
tarafına açılan, müstahkem bir kale idi ve tuğladan yapılmışdı. Tuğla yapı ancak Hakana mahsus
bir imtiyaz idi. Diğerleri, kamış veya değnekten örülmüş, üstüvâne şeklinde ve kubbeli olup, üstü
keçeler ile örtülü Türk çadırlarında, veya yine Türk çadırı şeklinde, balçıkdan (İtil şehrinde) veya
tahtadan (Semender şehrinde) evlerde otururlardı.
Demekki Gök-Türk ve Uygur metinlerinde şehir anlamına gelen ve Kâşğari'nin de balçık mefhumu ile birleştirerek,
şehir ve kale olarak anlattığı "balık" Gök-Türk (bk. Orkun, index) ve Uygur (bk. Caferoğlu) türkçesinde şehir anlamına
gelen balık veya balıg sözünü Kaşğarî (e. I, s. 248) balçık ile birleşdirir ve şöyle ta'rîf eder (varak 90-91): "Türklerin
en derin câhiliyyet devrinde (Islâmiyetten çok evvel) kale ve şehire balık denirdi. Uygur dilinde Beş-balık (şeklini)
duydum. Ve bu Uygur şehirlerinin toplandığı yerdir. Ve manâsı beş-şehir demekdir. Ve yine aynı tarzda, onların başka
bir şehrine Yengi-balık, yanî Yeni-şehir denir". Kâşğarî "balık" kelimesinin eskiliğine ve kendi devrinde ancak
Uygurlarca kullanıldığına işâret eder. Filhakika Kâşğarî'nin öz vatanı ve ordu merkezi Kaşğara, eski Uygur
geleneğinde Ordu-balık (bk. not 103) değil, Sogdca kent kelimesini kullanarak, "Ordu-kent" deniyordu: Kaşğari, varak
75. Kent sogdcadır: bk. Slovar.

Türk "ordu-kent" veya "ordu-balıg"nda ekseri görülen iç-içe sûrlu şehir bir Buddhist
efsanesinin Uygur edebiyatındaki şeklinde, "Luu kanları" (ejder hanlarının) başkenti, ananevi
Türk tarzında, bir Altın Dağdaki "Erdeniliğ Balıg"ı (incili şehir) münasebetile anlatılmaktadır.
"Altın Tağa teğersiz yeti kat karam içinte.... İçgerü balığka kirgeysiz... Baliğ içinge kirdi. Ongtün
kapağka teğdi.... Ötrü takı içgerü kirdi. Ordu kapağka teğdi." (Altın Dağa varırsınız Yedi kat
hendek içinde.... İçeri şehire girersiniz.... Şehir içine girdi. İç kapıya vardı.... Daha içeriye girdi,
ordu kapısına vardı). Demek ki, dış sûrlardan içeri girince, iç kapının bulunduğu orta sûrlar
yükseliyordu. Yahud dış sûr enli olduğu için iç-içe iki kapısı vardı. Dış sûrların da ötesinde Ordu
Kapısına yani ordunun sûrlarına varılıyordu.
Uygur kağanı Moyuncur M. 750 etrafında muhtelif "balık"lar bina etmişdi. Bunlardan biri
Otüken'de, diğeri Kem (Yenisey kollarından biri) kıyısında (lev. IX a, b) bulunuyordu; bir diğeri
Çinliler ile Soğdakların yapdırdığı "Bay-balık" idi (Zengin-şehir) ve başlıcası da Orkun ile Balıklığ
nehirlerinin birleştiği yerde yükselen "il örgünü" (il tahtı) Ordu-balık idi (lev. IX c). Kağanın
"ebimi Ersegünde Yula Kölde kodum" (Orkun, s. I, s. 176) ifâdesi de bu ordular dışında, sefer
esnasında, göçebe hayatın devam ettiğine işaret eder.
Heikel, 1890'da Ordu-balık harabelerini (lev. IX e) gezmiş ve sûrların içinde Uygur
kağanlarının âbideleri, ejder ve arslan heykelleri bulmuşdu. Radloff Ordu-balığı şöyle anlatır:
"7,25 km 2 mesâhası olan uzunca dört-köşe bir şehir. İç kale şimaldedir ve temelleri 450X200 m
kadar vardır. Kapı adedi ondan fazla idi." Kisüev'in 106 kazdan neticesinde iç kalenin, yani
ordunun da Uygur devrinden olduğu meydana çıkdı. Ordu-kurgan'da çok katlı yapılar ve bir kule
ile ma'bed vardı. Tunç kalıntıları Ordu-balıkda da maden işçiliği yapıldığına işâret eder.
Kırgızların M. 840 etrafında Ordu-balığı almasını müteakib, Uygurlar cenuba doğru, evvelden de
yaydmış oldukları Türkistan ve Kansu bölgelerine göç ettiler.
Uygurların Ordu-balıkdan Turfana ilerleyişinde ilk merhalenin Beş-balık olduğu Cuveynî'den
öğrenilir: "Uygurlar atların kişnemesinde, develerin bağırmasında, köpeklerin ve yabani
hayvanların ulumasında, davarın ve koyunların melemesinde, kuşların cıvıltısında ve küçük
çocukların ağlamasında hep aynı sesi duyuyorlardı: köç, köç (göç).... Her konakda aynı ses yine
duyuluyordu.... En sonunda Beş-balığın bulunduğu ovaya geldiler ve orada Beş-balığı binâ
ettiler... beş kısımdan ibâretdi ve Beş-balık adını verdiler. Zamanla tek ve geniş bir mekân oldu. O
devirden beri beylerine idi-kut denir ve bu menhûs âilenin ağacının tasviri duvarların üzerinde
durur." (Böyle, s. 61) [Esin 2018, 146-163].
Siyasal-yönetsel merkezler; başkent ya da eyalet merkezleri
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Orta Asya Türk devlet gelenekleri kapsamında her biri Hakan soyundan gelen bir prensler ya
da yerel yöneticilerden seçilen umumî valiler veya sınır bölgelerinde askeri valiler tarafından
idare edilen Ordu-balık ya da Beş-balık veya Nomlug Törülüg-Balık gibi idari birim ya da eyalet
merkezleridir [18].
Üretim-dağıtım merkezleri
Ticaret/zanâat ya da madencilik merkezleri
Dönemin milletlerarası uzak mesafe ticaret ilişkilerine dayalı olarak sosyal-ekonomik
kurumlar ile örgütlenmiş Hami ipekçilik, Turfan dokumacılık gibi belirli zanâat/ticaret ya da
Minusinks/Demirciler kenti, Baykend/Bakırcılar kenti, Yen-kend (Bakır kale) ve Bakırbalık/Bakırlıg gibi demircilik ve bakırcılık gibi madencilik faaliyetlerinde uzmanlaşmış
merkezlerdir [19].
Orta Asya Türk kültür çağına ilişkin kitabe ve efsaneler gibi tarihi kayıtlardan varlığı
belirlenebilen ilk Türk kentleri [35]; VIII. yüzyılda (M.S. 757-8) Uygur hükümdarı Tengride Bolmış
İl İtmiş Bilge Kağan tarafından Selenge-Orhun vadilerinde Çin ve Sogdlu mimarlara kurdurulan
hakan sarayı ya da ordugâhının bulunduğu kent anlamına gelen Ordu-balık, Moyun-Çor Noyan
tarafından kurdurulan zengin kent anlamında Bay-balık ve Göktürk kitabelerinden Toğla nehri
kıyısında kurulduğu anlaşılan doğu kenti anlamında gelen Togu-balık kentleridir (Şekil 1).

Hatun kentleri
Türk yaşam felsefesinde güvenlikleri büyük önem taşıyan kadın ve çocukların, özellikle savaş
dönemlerinde, korunmaları için kuy adı verilen doğal koşulları ile güvenlik/korunma olanağı
sağlayan sarp-dağlık bölgelerde kurulan Hatun-sını ya da Hatun-balık gibi hatun kentleridir.
Türk kentlerinin kuruluşunda Çin ve Sogd asıllı mimarların kullanıldığına ilişkin kayıtlar,
Türk yerleşik yaşam kültürü açısından çekici olarak değerlendirilmektedir. Nitekim döneme ilişkin
kitabelerden [36], Türk hakanlarının kent kuruluşunun yanı sıra saray ya da abide veya türbe gibi
anıtsal yapı inşa faaliyetlerinde de Çin ve Sogd asıllı mimar ve sanatkârları kullandığı dikkate
alınırsa; Göktürk döneminde Türklerin kent kurma düzeyinde yerleşik yaşama katılmakla birlikte,
bir kentin mekân organizasyonunu tanımlayabilecek ya da kurgulayabilecek düzeyde yerleşik
yaşam kültürüne sahip olmadıkları söylenebilir.
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Uygur döneminde Türk Hakan kenti/başkenti işlevindeki Ordu-balık/Karabalsagun kentine
ilişkin arkeolojik araştırma bulguları irdelenirse [37]; Orhun-Selenge vadisinde, çeşitli yörelerden
getirilen Türk topluluklarının iskân edilmesiyle kurulan Ordu-balık kentinin yaklaşık 7x2.5 km²
alana yayıldığı belirlenmiştir (Şekil 3). Uygur dönemine tarihlenen seyahât nâmelerde [38], suni
bir tepe üzerinde konumlanmış orduğ adı verilen hakan sarayı odak olmak üzere geliştiği anlaşılan
kentin kırsal yerleşmelerden oluşan geniş bir tarımsal art bölgeye sahip olduğuna ilişkin kayıtlar,
Uygur döneminde yerleşik yaşam kültürünün ulaştığı gelişme düzeyini göstermesi bakımından
dikkat çekicidir.
a) orduğ; Şaman/Budist inanışında temür kazug olarak adlandırılan suni tepe üzerinde
konumlanmış hakan sarayı ile beylerin ikametgâhlarının bulunduğu surlarla çevrili alan,
b) balık; orduğ çevresinde yayılmış konut alanlarını içeren ve hendek, sur ve kulelerle
çevrilmiş yerleşim alanı,
c) kıy; ticaret/zanâat faaliyetlerinin gerektirdiği açık ve geniş mekân ihtiyacı ile güvenlik
unsurlarına dayalı olarak kent surları dışında konumlandırılan pazar alanları olmak üzere
üç unsurdan oluştuğu ve kentlerin çevresinin de bağ-bahçe işlevindeki çiftliklerden oluşan
tarımsal nitelikli alanlarla çevrelendiği anlaşılmaktadır.
Yukarıda sıralanan mekânsal unsurların kent planları üzerinde irdelenmesi yoluyla İslâm
öncesi Orta Asya Türk kent modeli üzerine bir tipoloji denemesine gidilirse [42]; İslâm öncesi
Türk kentlerinin orduğ adı verilen iç kalelerin kentsel mekân organizasyonu içindeki konumsal
niteliklerine göre üç farklı yerleşim tipolojisi gösterdiği söylenebilir (Şekil 2, Şekil 3, Şekil 4).
A tipi kentler; Ordu-balık/Karabalsagun ve İdikut/Karahoca gibi, Hakan ve beylerin
ikâmetgâhı işlevindeki saray ya da karargâhın yer aldığı orduğ adı verilen iç kalelerin kentlerin
fiziki olarak merkezi bir noktasında konumlandığı kentlerdir.
B tipi kentler; Yengi-balık, Can-balık ve Kuz-balık/Ak-Beşim, orduğ adı verilen iç kalelerin
kentlerin bir köşesinde ve kent surlarına bitişik olarak konumlandığı kentlerdir.
C tipi kentler; Beş-balık/Penci-kend gibi, iç kalelerin derin vadi ya da nehirler ile yerleşim
alanından ayrıldığı kentlerdir.
Nitekim Orta Asya Türk kentlerinin yerleşme alanı olarak tanımlanan balık kelimesinin kökeni
de konutların yapı malzemesi olan balçık kelimesine dayanmaktadır [33] [Özcan 2018, 253-259].
Khanbalik or Dadu was the capital of the Yuan dynasty, the main center of the Mongol Empire
founded by Kublai Khan in what is now Beijing, also the capital of China today. It was located at
the center of modern Beijing. The Secretariat (Zhongshu Sheng) directly administered the Central
Region (腹裏) of the Yuan Empire (comprising present-day Beijing, Hebei, Shandong, Shanxi, and
parts of Henan and Inner Mongolia) and dictated policies for the other provinces. Kublai and his
successors also claimed supremacy over the entire Mongol Empire, although in practice that had
already fragmented into a number of khanates since the death of Möngke Khan.
The name Khanbalik comes from the Mongolian and Uyghur words khan and balik ("town",
"permanent settlement"): "City of the Khan". It was actually in use among the Eastern Turks and
Mongols before the fall of Zhongdu, in reference to the Jin emperors. It is traditionally written as
Cambaluc in English, after its spelling in Rustichello's retelling of Marco Polo's travels. (The
Travels also uses the spellings Cambuluc and Kanbalu.)
The construction of the walls of the city began in the same year, while the main imperial palace
(大内) was built from 1274 onwards. The design of Khanbalik followed several rules laid down in
the Confucian classic The Rites of Zhou, including "9 vertical and horizontal axes", "palaces in
front, markets in back", "ancestral worship to the left, divine worship to the right". It was broad in
scale, strict in planning and execution, and complete in equipment.
Ruins of the Yuan-era walls of Khanbalik are still extant and are known as the Tucheng (土
城), lit. "Dirt Wall".
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A sculpture of a lion with three cubs from Khanbalik, discovered beneath the Ming-era city
wall and now on display at the Beijing Stone Carving Museum [Khanbalik 2018, 1-3].
Сабирите, кит. Hsien-pi, рус. сяньби, са другото голямо и могъщо прабългарско племе и
съответно военно-племенно обединение на територията на Централна Азия, които в
древнокитайските летописи се знаят като Xianbei, сяньби (Ю. Тайшан) и от които
произлизат дори и цели китайски династии. По начало, заедно с ухуань, сяньби са единият
от двата клона на дунху (В. Таскин). Съдейки не толкова и единствено по оставената от тях
малка пластика, апликация и торевтика, няма как да се съгласим и приемем, че те имат
„примитивна номадска култура“; да не се възмутим от неговото неразбиране, че „древните
тюрки“ всъщност и фактически са централноазиатските българи, далечен потомък на коите
се явява и самият той, а и най-после, да се примирим с неговото високомернопренебрежително отношение към българите, и негови предци (Л. Гумилев). Именно те
основават на територията на Китай редица български държави, строят невиждани до тогава
градове, като прилагат съвсем нови и непознати технологии (T. Baykuzu), изработват
вълшебно-превъзходни златни апликации и торевтика, ваят реалистични барелефи,
скулптури, пана и фигурки на хора и коне, изписват будистките си пещерни храмове с
чудно-красиви и все още много свежи рисунки (The New Whites; A. Juliano); полагат
основите на тежката кавалерия в частност и делението на войската на различни родове и
видове въобще (В. Соёнов); създават императорската гвардия, започват предварителното
военно обучение на войската, изобретяват, въвеждат в употреба и усъвършенстват все нови
и нови видове въоръжение и снаряжение, разработват и прилагат нова бойна тактика (Л.
Бобров, Ю. Худяков); откриват и въвеждат в употреба в Китай бронята на коня и конника и
стремето (A. Dien), а сабирските по произход китайски императори са сред първите, които
създават императорската гвардия [Кычанов 2016, 148]; тъкмо те държат първенството в
металолеенето, металообработването и особено в обработката на златото, при което
откривайки клетъчния емайл и зърнестото злато, те го издигат до такова майсторство и
съвършенство, че тях няма да ги достигне и надмине никога вече никой народ на Света;
сабирите са първите, които възприемат Будизма и впоследствие го предават на останалите
народи от този край на Света. Ето защо, няма как сабирите българи да не бъдат признати за
художествено-техническия гений на късноантичното и ранносредновековното Човечество,
особено след техните недостигнати и ненадминати дълго време след това нововъведения и
постижения също така и в крепостно-обсадната техника (Ив. Добрев) [вж. и срв. Enoki 2017,
1-23].
Българският етноним сабир възниква и се образува в Минусинската котловина още
преди началото на II хил. пр.н.е. на основата на индир. *sap- „седем“, от което със запазен
вокализъм и атрибутивния суфикс -ta са стинд. saptá и авест. hapta и към което е прибавено
пак индир. *är „мъж; род“, така че апелативът на етнонима *sap-är придобива значението
„седемте рода“. Впоследствие втората съставка на композитата започва да контаминира с
българския множествен суф. -ir, който я констелира, т.е. наслагва се върху нея и така се
получава обликът *sap-ir. Гласната от суфикса озвучава предходната беззвучна съгласна, в
резултат на което се стига до формата *sabir. Потвърждение на тази етимология е
калкирането в по-ново време и в Средна Азия на сабирския вече етним sabir в болг. данту
(А. Бернштам) от *дäнту „седем“ и от друга страна, в западноиранското по произход
ефталит като наименование на същия етнос, вж. срперс. haft, кит. Yada (Hephthalite Empire)
или Yen-tai-i-li-t'o < *Yeptailitha, I-ta, I-t'ien [Enoki 2017, 4-14] (А. Малявкин), където
крайното -t е не въобще иранско (É. Vaissière), а согдийско [вж. Основы иранского
языкознания 1981, 422-427], и в още по-ново време, но вече в Източна Европа, пак в болг.
*денту могер, на основата на което се образува етним Dentumoger, запазен в унгарските
средновековни хроники като собствено унгарско наименование на племето оногури (Ив.
Добрев): Sonuç olarak, her geçen gün arkeolojik çalışmaların daha da ilerlemesi ve çoğalması ile
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İslâmiyet öncesi Türk devletleri hakkındaki bilgilerimiz artmaktadır. Bu bilgiler ışığında geç
dönem Hunlarının Çin Seddi içindeki topraklarında yarı yerleşik hayata geçmiş oldukları, birçok
şehir kurdukları, üstelik başkentleri olan T’ung-wan Ch’eng şehrinin Çin siyasî, kültürel ve mimarî
tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu tespit etmekteyiz. Üstelik bu yapılarıyla mimaride
Çinlileri taklit ettikleri veya onlardan etkilendikleri gibi tezlerin de doğru olmadığı ortaya
çıkmaktadır. Örneğin Çin mimarisinde olmayan “at yüzü” adlı dışa doğru çıkık kale burçları, yarı
dairesel kapısı gibi önemli özellikleri bu topraklara getirdikleri görülmektedir. Ayrıca şehir
surlarının yapımında kullanılan Kaolin, kuvars ve kireç daha önce bu coğrafyada sur yapımında
kullanılmamış bir malzeme olarak şehrin sağlam beyaz duvarlarını tarihe yazdıran malzeme
olmuştur. Sağlamlığı dolayısıyla savunma tekniklerini de etkilemiştir. Bu şehirler Hun Türklerinin
yarı yerleşik hayata geçtiklerinin en güzel V. yüzyıl örnekleri olarak gözükmektedir. Ancak bu
örneklerin daha da öncesi veya farklı coğrafyalarda bulunan emsalleri de olmalıdır. Örneğin On
Altı Devlet Döneminde (304-439) devlet kurmuş diğer Hun devletleri de Çin topraklarına
hükmettikleri dönemde yarı yerleşik hayata geçerek şehirler kurmuş olmalıdırlar. İlerleyen
yıllarda yapılacak arkeolojik çalışmalar bu konuyu aydınlatacaktır. Ezberimizi bozan bu bulgular
ışığında Türk kültürü tekrar baştan gözden geçirilmeli ve tespit edilen Hun şehirleri Türk bilim
adamlarınca incelenmeye alınmalıdır [Baykuzu 2016, 111-122].

Various names have been given to the city through different historical periods, it has been
known as Tongwancheng, and later as Xia Zhou. Some scholars didn’t accept that the Huns had
survived and lived what is present-day Northern and Central China for centuries, but the Chinese
and some Orientalists proved this with archaeological findings and historical sources. According
to Professor Hou Yongjian, Xi’an Normal University, the Huns lived in these regions until the 7thor
8thcenturies. Chinese archaeological excavations in outer or northern China unearthed large
tombs that contained significant quantities of objects (saddles, horse furniture, potteries, etc.)
associated with the Southern Huns. The territory of these people stretched over much of the land
surrounding the Yellow-river, and Eastern-Gansu and Qinghai.
When the Southern Huns became the vassals of Han-dynasty, they established many cities and
capitals in what is now present-day Northern-China. After their separation at the end of the
1stcentury AD, and Hun nobles established independent states with own centre or “ordu"3. Only in
the end of 3rdcentury did they become united again, under the rule of Liu Yuan. From this time
onward, in the areas around the Yellow-river, only a few Hun dynasties such as the Han, Zhao, Da
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Xia and Northern-Liang are recorded, known to us today by their Chinese appellations. Previously,
scientists thought they were Chinese dynasties, but later research into historical sources revealed
that they were indeed Huns.
Among these various dynasties the Da Xia, which ruled from 407 to 431., is especially
significant. This empire spread out over a vast territory around the Yellow-river, and its capital
was for some time Gao Ping, which is known today as Guyuan city in the province of Ningxia.
Helian Bobo, the founder of this last great Hun dynasty lived on the right bank of Yellow river,
where he built a 9 storey pagoda.4It can be seen in present day Yinchuan, and this is the oldest
Buddhist pagoda in China, can still be see seen in present-day Yinchuan. Indeed Helian Bobo
planned and constructed many significant building sites, Tongwan city in the heart of the Ordos
region, represent his most striking contribution. According to Chinese scholars’ studies the highest
rate of population was from 82.000 up to 107.000.

The great Hun city, Tongwancheng was recorded in, Chapter 130 of the Chinese chronicle,
Jin shu, and it was inhabited until the Ming-dynasty. After 1423 the city disappeared from written
sources until Chinese and foreign travellers re-discovered it during the 19thcentury. At first
Chinese scholars working with their own sources, believed that the city was the capital of Tanguts,
but later they realised that it was established by the Southern Hun Da Xia dynasty.6The real
scientific research began only in the 1990s, the site was surveyed twice and scholars from Shaanxi
province undertook a great project that sought to investigate the history and culture of the Southern
Huns, with extensive archaeological research.
The professionals found some ruins of towers outside the city walls, it is believed that the
function of these structures was to help protect the king when he was outside the wall. They
localised sites of tombs of near these ruined towers, but these remain unexcavated. The most
important findings were of the seals of Southern Hun kings and /or officials, that were unearthed
near Tongwancheng, in Yulin, and other locations in the Ordos regions and Shaanxi province. One
was discovered in Loyang, which was at one time the part of the Southern Hun Empire.7These items
are significant because they show that while the Southern Huns used Chinese signs, the language
of seals was Hun. Uchiraltu, Inner Mongolian expert read the inscriptions and reconstructed some
Hun administrative titles, that were recorded in the Chinese chronicles as well.
In researching Tongwancheng, the biggest problem that presents itself is that the Chinese
archaeologists have so far only done surveys and no excavations have been carried out.

112

They believe that one part under the eastern city wall or fortress had previously been erected
, but was later ruined entirely.8So, it might be true that previously wall or fortress was erected, but
it was ruined entirely. Other scholars propose that the surroundings were inhabited by Huns, but
there was no city there before the 5thcentury. That proposal proved the Chinese chronicles, which
have detailed building procedure from there. According to the Jin shu, Helian (Liu) Bobo (407425), a direct descendant of great Mao tun and Liu Yuan shanyu, and the founder of the Hun Da
Xia dynasty, planned and built an enormous capital between 413-419.
Archaeologists collected some objects from locals, but they couldn’t determinate the exact
date of their production. The most interesting object discovered was a bowl with seeds. A sculpture
of a horse was also found inside the city, presently this object can be seen in the Xi’an Steles of
Forest Museum. Supplementing these objects, many varieties of coins were discovered in the city,
illustrating the importance of the city throughout the Middle Ages. We got to know from Zhou that
the well-known Nestorian crosses of Ordos were found by locals in the first half of the 20thcentury.

Our own discoveries of huge broken ceramics, decorations from the interiors of buildings
indicate that the city was occupied and laid to waste in some historical periods. We know of two
major sieges: in 786 by Tibetan troops, and in 1206 Jurchen troops invaded the city.
There is another problem that presents itself to interested archaeologists: according to Jin
shu, when the construction of the capital was complete, Helian Bobo erected a stele upon which
he listed his deeds. Researchers were hoping to find this object in the southern part of the city,
where the chronicle situates item but at the time of the survey they did not find it. All that they
found was a robbed tomb from Tang-period with another stele connected to it. So the matter of
Helian Bobo’s stele remains unsolved to this very day.
According to cartographical data, Tongwan city is situated in Shaanxi province, Jinbian
country at the central point of Ordos plateau. It had been a strategic and commercial centre for
centuries. Historical sources speak of two rivers - Hong Liu and Wu-ding -that flew through this
area, nowadays however only the latter remained. In the ancient times it could be a fertile land as
Helian Bobo said:"The hill is beautiful, in front of it the plain is wide, and around this there is a
lake of pure water. I wandered so many places, but I haven’t seen a country, whose beauty can
compare with that of this place".12Inside the city there had been a big lake, but at some point it had
dried up. The city was immense, with outer walls that were 6 km long, 16-30 meters wide, and with
watchtowers constructed on each of the four corners.
Sand, soil and water were mixed, yielding a strong building material, which is known as “white
earth"Probably, inside the city wood was another important building material. We can observe
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traces of beams on the sides of the palace and some watchtowers. The investigations of the Chinese
archaeologists revealed that the city had been divided into two main partan outer segment and an
inner one. Additionally the inner city was further subdivided into western and eastern sections. The
western segment contains remnants of a palace, the houses of officers and other leaders, and
various governmental offices. South of the palace two ruined towers can be found, one of which
was a drum tower, and other a bell tower. Together these towers performed a very important
function: providing information to the habitants.
The Chang’an Tower stood in the centre of the western section, guarding the road to
Chang’an, the ancient Chinese capital, that was once part of the Da Xia Kingdom. The eastern
part was the industrial and commercial centre and some houses remain in good condition. In some
ways, these houses differed from the houses of nobles. While a noble house have had two or more
rooms, and the “garden" in front of it, the house of an ordinary family would have had only two
rooms and usually no “garden".

Considering the more ten-thousand inhabitants of the city there are only few houses remained.
so, it is likely that “temporary" houses such as tents (yurts) or wooden houses existed inside and
outside the city. However, the arrangement of the houses were much the same: like the yurts of the
nomadic people who moved mainly through Mongolia and Tibet, as Hou stated,13and the typologies
that developed in early cities in Mongolia, the central point of these houses was the fireplaces. The
smoke was lead through an aperture in the ceiling, providing a secure and liveable home for the
inhabitants.
It is very important to emphasize that Tongwancheng was not only Hun city in Inner Asia.
Tongwancheng was a city that was built late in the history of the Southern Huns and has remained
in relatively good condition, but there are also traces of other cities. Mongolian archaeologists
contend that among Inner Asian nomadic people thgere were certain tendencies towards urban
living, and that their way of life was not as simple as has often been reported.
According to new archaeological surveys, other cities have been connected to the Hun period
nd
(2 BC-1st AD), and in Mongolia, traces of encampments dating back to the Bronze and Iron Age
were discovered. Working throughout in Mongolia, archaeologists excavated four major cities
(Terelj, Gua Dob, Bayanbulag and Boroo) supplementing the 10 Hun cities that were identified by
H. Perlee in the 1950s.14Next to Lake Baikal, we know of two significant commercial and industrial
cities (Ivolga and Derestui). Chinese scientists have identified the site of at least 500 city ruins in
Inner Mongolia dating from different periods, but we must wait for the excavation of these sites
before we can know whether Hun cities will be among them.
Chinese scholars state that the ancient centre of Huns was in the Yin-shan and Ordos plateau.
As we know, the Ordos region was once an important industrial centre, that’s why pastoral tribes
settled down there. According to Chinese sources, the name of the first Hun capital was Longcheng.
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Sources suggest that it was the central residence of the Huns around 60 BC, when two brothersHuhanye and Chichi –were fighting for the title of shanyu.15Chinese records later refer to the city
of Guanglu, formerly a Chinese fortress, as being Huhanye’s capital.
It is true that Chinese chronicles are filled with references to many Hun cities and capitals
from the period of Southern Hun rule, but most of these cities were of Chinese origin.
Unfortunately, from European literature we only get one sentence of description pertaining to the
Southern Huns and their mode of living: “They wander following grass and water, they had no
fixed cities". The other Chinese sources point to a major differences between the walled cities of
the Chinese and Hun cities that were not surrounded by walls. However this statement, which has
been attributed to Shi Ji, refers to the way of life of the Gobi people, who needed to relocate often
due to the scarcity of pastureland. It is known that Mongolian nomads changed their encampment
up to 4 times a year, they did not do their wanderings without good reason. Keeping this in mind,
we can better understand the varied modes of settlement of the Huns.

As I mentioned above, the Chinese chronicles recorded many Hun cities. Some of these cities
were able to move from one place to another, as we can see in the history of Urga, the precursor
to modern-day Ulaanbaatar. It was first identified in 1654, but only settled down in 1778. Early
Hun capitals such as Longcheng were also mobile, capable of being moved from place to place as
Batsaihan maintains. However the location of the first Hun capital remains still elusive.
According to Chinese scholars, Tongwancheng was known by its Hun name of Bai Cheng or
White City. This name is not unique in the vast geography of the Eurasian Steppe, indeed we can
find many capitals that are known as “White city" strewn across Eurasia.
The origin of the name may be connected with the Huns, who are known to have used this
expression. As we can see from the Inner Asian steppe tradition, white is considered a blessed
colour, this may indicate that these cities were built not only for civil or military purposes, but that
they may have also been regarded as sacred centres. Tongwancheng was functioned this way under
the Xixia reign (11-13th century).
A Russian travelogue, Potanin, who visited the area in the 1870s, also contains reference to a
White City. He travelled through the Ordos region and he writes that near Yulin there was a large
city known as“Chagan Balgasun", the Mongolian term for “Wite City" This was an important
documentation of the late history of Tongwan city. Nowadays, the name of the village next to the
ruined city is “Bai Cheng zi", where the Bai cheng means White city and the “zi" “little" in
Northern Chinese dialects. As we know, white was a blessed colour, and some scholar think the
name of the city connected to this function. The Huns and their descendants used white horses for
sacrifices to Heaven, or wore white clothing for certain ceremonies. Other scholars’ think that
colours in the city names refer to the compasses, because according to Inner Asian tradition white
is equivalent to west [Obrusanszky 2012, 1-5].
The following Chinese words are translated by Turkish loan words:-(1) “town” balagasun
(balık), a typical first layer loan word [Добрев 2017а, 125,823-928].
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Специално за волжскобългарския език от X-XI в. и с обл. balik тази лексема е
засвидетелствана също така и в речника на М. Кашгарлъ в четиристишието за р. Волга, при
превода на което обаче, за разлика от други преводачи, ние не виждаме никакви риби или
жаби [срв. Tekin 2016a, 115,194; DLT-1, 73]:
Тече ли си тече Волга река,
Etil suwı aka turur
Бие ли си бие тя твърдата скала.
Kaya tübi kaka turur
Гледа ли си гледа към нея град Телим,
Balik Telim baka turur
Чак сърцето ти се разтуптява.
Kölünğ takı küşerür.
В тюркските езици има нарсщ балик, балк, сттюрк. balïq, baluq, palïq [ДТС, 80-81,396]
със значение „град; крепост; село”, а във волжскобългарския език допълнително и по-късно
оттук развитото значение “квартал, предградие” [Джагфар, 351,372-373]. Тази семантика на
лекс. балик се формира единствено и само в рамките на българските езици като естествено
продължение и развитие на генетико-исторически предходното и първично в
източноиранския праезик значение “голям, висок; горен, планински”, запазено и
наблюдавано в голям брой ирански и тюркски топоними по същите места. Нарицателното
съществително име в същото време е и апелатив термин, от който се образува словоформата
генетична основа на голям брой селищни имена по цялата историческа и настояща тюркска
етническа територия: Б а л ы к . Для обозначения города в памятниках древне-тюркской
письменности используется слово балык (baliq) [ДТС: 80; Кошгарий I: 360], которое
также нашло свое отражение в топонимии [Толстов 1947: 71-78; Esin 1983: 168-207; Sinor
1981: 95-102]. Названия, образованные при помощи этой лексической единицы, являются
одними из самых древних слов географического содержания [Молла-заде 1979: 161]. Так, в
византийских источниках упоминается город Карипалук (кари + палук), что по-тюркски
означает «город рыб» или «рыба-город» [Трубачев 1985: 10 – 12]. Китайский город Beijing
(Peking) тюрки называли Хан-балык [Leslie 1982: 26]. В Монголии упоминается город Тогубалык [Малов 1959: 104], а в Семиречье - Чигил-балык [ДТС: 145]. В тибетской надписи
VIII в. из пещеры Тысячи Будд в Дунь-Хуане упоминается замок Шу-балык , в котором
почитали «бога тюрков», именуемого Йол-Тангри [Кляшторный 1981: 98]. В эпоху
Уйгурского каганата (VIII-IX вв.) в бассейнах рек Орхон и Селенга были основаны города
Орду-балык (Кара Баласагун) и Бай-балык [Краткая история: 121; Хазанов 2004: 324;
Haeshi 2004: 127]. В Восточном Туркестане в средние века упоминается также город
Йигач-балык [ал-Карши: 104]. В XI в. упоминаются города Беш-балык [Mustawfi: 257], Йанбалык и Йани-балык в Восточном Туркестане [Кошгарий I: 136,160]. Название города
Чжанбао, упомянутого в китайских источниках, реконструируется в форме Джанбалык/Йанбалык [МИКК II: 69]. В уйгурских документах X-XI вв. упоминается топоним
Балык кан огры (Baliq qan ogri) [Тугушева 1972: 244]. Один из городов хазаров носил
название ал-Мадина ал-Байда Хаб-балык [Minorsky 1937: 144-145]. Название города
Будахкат или Бадухкат в области Исфиджаба [Ibn Khordadhbeh: 204; al-Istakhri: 337; асСам‘ани II: 104] производно от слова baliq - «город» [Байтанаев 2003: 57-58]. На пути из
Кабула в Газну отмечается город Балак [Байхаки: 330, 333, 338, 343], в названии которого
зафиксировано слово baliq. В византийских источниках упоминаются топонимы Balaγ
(Balaq) и Baliq qapisi [Moravcsik 1958: 85, 204]. В современной оронимии Центрального
Тянь-Шаня сохранилось название Балыг-арт [Караев 1987: 106]. Название города
Баласагун в Семиречье [al-Moqaddasi: 264, 175] связывается с монгольским словом baljasun
(город) [Лурье 2004: 80], в котором также можно отметить древнетюркское baliq. В
уйгурской версии записок Сюань Цзана Уш (Ош) упоминается в форме Ушар-балык [Cюань
Цзан: 61] [Камолиддин 2018, 62-63].
Karşu Baluk (“Karşı Köy”) Ali Asgar Cemrâsî’nin Azerbaycan şairi Şehriyâr’ın Heyder
Baba’ya Selam manzumesini örnek alarak yazdığı Halaçça manzume. (Yazar Bilim mahlasını da
kullanmaktadır.) Bu manzume, yazarın başka manzumeleriyle birlikte aynı adı taşıyan kitabında
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yayımlanmıştır:  على اصغر جمراسىƏli Asğər Cəmrāsī,  قارشو بالوققا سالمQarşu Baluqqa Səlam. Birinci
baskı: [Tahran] hicrî-şemsî 1386 [= milâdî 2007], 258 s. Bu baskıda, kitapla aynı başlığı taşıyan
manzume 50-104; ikinci baskı: [Tahran] hicrî-şemsî 1386 [= milâdî 2009], 268 s. Bu baskıda aynı
manzume 55-112. Kitabın basıldığı yer ikinci baskıda da eksiktir. (Çeviren) [Cemrâsî 2018, 217].
На територията на Турция има няколко града Balık и два града Balçık [WdAtl], точно
тази форма на имената на които безспорно е резултат от действието и проявата на вокалната
хармония по мекост-твърдост още от времето на старотурския език, а никак не е изключено
и на староогузския език, което е малко трудно да се установи с по-голяма сигурност, защото
Кашгарлъ изписва с арабската буква  ىдвата отделни и различни звука ı и i, въз основа на
което преводачът, при транслитерацията на باليق, наред с формата balık предлага и balik, но
независимо от това, на него, М. Кашгарлъ, нищичко, ни най-малко не го кара и изобщо не
го подвежда да приеме, че в тюркските езици от Х-ХІ в. съществува една и съща дума с
такива толкова далечни и разнородни значения като “риба” и “кал, тиня” от една страна и
“укритие; крепост; град” от друга [DLT-1, 7,18,379; ~*~-4, 5].

Фиг. 2

Генетична основа на всички тези нарицателни и собствени имена е лекс. *balq. Тя найвероятно води своето начало от централноазиатския източноирански праезик от средата на
II хил. пр. н.е., където трябва да има и семантически напълно подходящ, а и фонетически
почти тъждествен на сттюрк. *balq първичен лексикален корен етимон под формата на
изтир. *wälγ “голям, висок; горен, планински; преграда, стена”, което произлиза от ир.
*upairi “наверху”. Именно тази праформа се развива от една страна към западноиранските
езици в ав. upairi “наверху; сверх”, пехл. awar, wal, ul, перс. bar “на; над”, а от друга страна
се развива към източноиранските езици в осет. wællag от *wælikkon “верхний, высший;
наземный, земной; мощный, сильный; великан”, пам. war, wāriy, woru “на; вверх; верхний”
[Основы иранского языкознания 1979, 306; Абаев-4, 71-72,80-81; ОсРСл, 339-340; AiWb,
394-395], много вероятно също така и в тадж. диал. valγang “голова арыка” и особено
“плотина”, т.е. “бент; яз” [ТджРДСл, 214], шугн. wōlč “борозда”, ягн. varγ “верхний край
поля”, ишк. warγ “грядка” [СлВхЯз, 289], значенията на които безспорно са образувани на
основата на праформата и също съдържат семантичните признаци “ голям, висок; горен,
планински”.
Специално в тюркските езици, където началният звук на източноиранската лексема *w
се субституира като b, както също така и в сттюрк. barq “здание, архитектурное сооружение;
жилище, дом, усадьба; храм, мавзолей”, еb barq “жилище” [ДТС, 84,162,189], което
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безспорно е r-вариант на изконната праформа от древноирански r-диалект, и тази
древноиранска лексикална заемка по-нататък, подобно на случая “барс-Борис”, в
тюркските, в това число и в българските езици е подложена на, вече очевидно,
задължителната при заемането от иранските езици на думи с подобен звуков строеж
реинтерпретация от едносричен в двусричен фонотактичен модел, в резултат на което, още
по време на болгарския праезик, тя се сближава и уеднаквява фонетикоструктурно с редица
други, собствено тюркски и по произход лексеми [вж. и ср. Камолиддин 2018, 62].

Карта земляных укреплений второй половины VII в. и начала VIII в.
1. Южный Бессарабский вал.
4. Малый земляный вал в Добрудже.
2. Северный Бессарабский вал.
5. Укрепленный лагерь в Никуцеле
3. Укрепленный лагерь в Галаце
(Nikucel).
(Galac).
6. Земляные укрепления Плиски.
Валы приморской полосы, защищающие от нападений со стороны суши
7. в деревне Кранево.
11. между Бялой (Bjala) и Обзором
8. в Варне (вал Аспаруха).
(Obzor).
9. в устье реки Камчия (Kamchija).
12. между Паниково и Присельцами
10. в деревне Шкорпиловцы
(Priselci).
(Shkorpilovci).
(По Д. Димитров)

Малко по-късно, станището на хан Аспарух, заедно с други още прабългарски станища,
покрай разрушения и опустошен от аваро-славянските набези и напуснат от жителите си гр.
Одесос, днешния гр. Варна, се спуска във Варненската долина. Именно в Одесос той
сключва мирния договор с византийския император, което международно признаване е
необходимото и достатъчно условие Годината 681 да се приеме за година на основаването
на новата българска държава, а не „ново начало“, при което обаче, много неясно защо и как,
хан Аспарух същевременно „е пряк наследник на Кубрат в този смисъл, че съпровожда баща
си до смъртното му ложе, наследява пряко подвластните му територии с държавния център
в Днепровието“ (Г. Атанасов). Съответният официален документ не е съхранен или открит,
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но без всякакво съмнение, върху него, хан Аспарух, в качеството на личен подпис, начертава
тамгата на рода Дуло, каквато е широко разпространената отвъд Каспийско море и Урал
практика, не само тогава, но и в по-нови времена. По време на церемонията, византийският
император подарява на хан Аспарух сребърен орел. На гърдите му, в същата
константинополска златарска работилница, в която са изработени и подарените от Ираклий
на хан Органá и хан Кубрат златни пръстени, със същия много на мода по това време
собствено византийски стил Бустрофедон, изписват първото и основно име на хана - Испор,
гр. ΕΣΠΟΡ [Добрева, Добрев 1983, 44], а не „кръстовиден монограм ПЕТРОС“ [Атанасов
2018, 77-80, вж. и срв. Атанасов 2017, 167-168; История на България 1981, 100-106; Петров
1981, 188-192].

С основание е задаван въпросът дали създадената от Аспарух държава на Долен Дунав
трябва да се възприема като пряко продължение на Велика (Кубратова) България или е
нещо ново. За мен по-скоро това е едно ново начало. Ново начало, защото Аспарух е син на
Кубрат, застанал начело на онези уногондури, знаковото държавотворческо племе сред
българската общност, което последва Кубрат в новия държавен център по Среден
Днепър. Ето защо Аспарух, за разлика от Батбаян, Котраг, Кубер и Алцек, е пряк наследник
на Кубрат в този смисъл, че съпровожда баща си до смъртното му ложе, наследява пряко
подвластните му територии с държавния център в Днепровието, където и полага
тленните му останки. От тези територии и в тази си позиция емигрира от земите около
Среден Днепър и се настанява на Долен Дунав. A тук, овладявайки защитената територия
Онгъл, създава нов държавен център на уногондурите, съпровождащите ги
представители на други български племена (най-вероятно кутригури), алани (?) и севери
(потомци на антите). За разлика от Кубрат обаче, Аспарух няма и изглежда не
претендира за титлата каган, защото не владее голяма степна империя, населена с
различни народи. Настанява се върху изконни ромейски земи, бившите римски провинции
Малка Скития (Добруджа) и Втора Мизия (Североизточна България), като попада в нови
условия, респективно в друг културен хоризонт и природен ландшафт. Този регион има
малко допирни точки с Евразийската степ, където до този момент са обитавали
уногондурите и сродните им български племена. Това за кратко време налага промяна на
начина на живот и сравнително бързо и изцяло преминаване към уседнала икономика. Белег
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за бързото им усядане е появата на големи некрополи в района на Балчик, Варна, Разделна,
Кюлевча, Кабиюк, Плиска с характертерното за българите трупополагане със северна
ориентация и богат инвентар [Атанасов 2018, 229-230].
При това положение на нещата между впрочем, що се отнася конкретно пък до голямата
неяснота, дълбоките резерви и далеко отиващите най-голословни твърдения и изобщо
необосновани изводи и заключения на вкопчилия се, подобно на удавник за сламка, в
сечените през периода 642-647 г. византийски монети, А. Комар [2010] за кавказските
българи и техните взаимоотношения с тюркутите, също и за хан Органá, хан Кубрат и имп.
Ираклий [13-16] той съвършено очевидно не знае или най-малкото не иска да държи сметка
най-напред за това, че хан Кубрат всъщност и в действителност получава скъпи златни
дарове, включително и монети, от византийците на три пъти: Първия път за участието си в
персийската война и лично от Ираклий през 626 г., когато той посещава главната квартира
на българите (J. Marquart) близо до Тифлис (K. Brook) и тогава той получава също така и
пръстен с надпис само Χουβρατου – На Кубрат; втория път – по повод и по време на
сключването през 634 г. или 635 г. (М. Москов) в Цариград на съюзен договор на
новообразуваната българска държава с Византия след прогонването на тюркутите и
освобождаването на кавказските племена и народи от тюркутското иго през 630-632 г., по
време на което сключване, освен че получава богати дарове, Кубрат е и удостоен със
званието патриций, видно особено добре от подарения му пръстен с надпис Χουβρατου
Πατρικου – На патриция Кубрат, както и меч с позлатена ножница със специален за случая
параден колан с огромна златна тока и третия път, вече след смъртта на Ираклий, когато
изпращайки в помощ на вдовицата му военен отряд от 1000 души, направо се чувства
достатъчно силен и сигурен не само да се намеси фактически и практически в
междуособните борби на византийския двор, но даже и да играе ролята и на арбитър, което
във всички случаи е след 641 г., а може би даже и към 650 г. (J. Werner), т.е. по времето вече
на имп. Констант II (641-668): Противоречивый характер приводимых письменных данных
повторяют и материалы раскопок Перещепинского комплекса. Свидетельством
постоянных связей с Византией его владельца является целый ряд предметов, которые
могли попасть к нему только в качестве даров императора. Прежде всего это выделяемые
И. Вернером и В. Н. Залесской традиционная золотая патрицианская пряжка с парным к
ней наконечником, и серебряное блюдо с крестом, на котором ему должны были
преподносить солиды, и византийские браслеты, и перстни с монограммами его имени. К
ним можно было бы добавить и богатый набор вооружения и снаряжения конного воина один из тех, которые предположительно изготовлялись в византийской мастерской для
даров и контрибуций знатным кочевникам (З. Львова).
Специално по въпроса за разчитането на пръстените тук задължително следва да се има
предвид, че надписите монограми са изработени в характерния за прабългарите и
заимствания от арамеите златарски стил Бустрофедон, който обаче по това време вече е
усвоен и се използва и от цариградските гръцки златари. Характерното за този стил е, че
разчитането на монограма започва от долу по вертикалното рамо на кръста и от дясно наляво
по хоризонталното (Здр. Ждраков; И. Йорданов) [Добрев 2011, 127-128]. В случая обаче,
може би поради необичайното име, извънредните обстоятелства и бързината на поръчката,
този ред е нарушен и разчитането на монограма започва обратно на часовниковата стрелка
от дясната буква на хоризонталното рамо на кръста Ε, минава през горната буква Σ,
продължава надолу до лявата буква на хоризонталното рамо Π, слиза надясно надолу до
буквата Ο и по вертикалното рамо на кръста се изкачва до разположената под сигмата Ρ.
Въпреки всичко това, поради опасността пак от гръцки морски десант, хан Аспарух
нарежда между днешните м. Карантината и м. Погребите да се издигне землено-насипен вал
с траншеен ров пред него. Върху вала се побива мраморна колона с тамгата на рода Дуло
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(Фиг. 1) и така той посочва, че именно тук е източната граница на българската държава. Това
събитие трябва да се датира към 681-683 г.
По време на престоя си във Варненската долина, хан Аспарух изпраща отряди надолу
по брега на морето, които изграждат още четири вала, първият от които е в устието на р.
Тича, наименована от прабългарите Камчия. Апелативът термин на този хидроним е праб.
*камчик „малка река“, вж. хидрнм Буюкъ-Камчикъ наименование на река, на която се
намира градчето Ески-Стамбулъ, днешният Велики Преслав [Голубинский 2010, 62]. Още в
прабългарския език това име приема окончанието за дат.п. -а, но преминавайки в местния
славянски език, се парадигматизира в категорията на съществителните имена от женски род.
Ономастични изоглоси на този хидроним са волжскобългарският хидрнм Кама, кавк.
Уллукам: „Кубань – река в Ставропольском и Краснодарском краях РФ. Образуется
слиянием рек Уллукам и Учкулан, берущих начало на склонах Эльбруса.“ [Этимология
2010, 22]; централноазиатските български хидроними Кем, Ким, Ким Суг, Улуг-Хем, с друго
име Енисей, сраз. Канг - по-старото наименование на р. Сърдаря (Н. Ходжаева; Ш.
Камолиддин) и индийският хидрнм Ганг от санскр. ганга, в действителност пренесен тук от
Средна Азия от индоиранците андроновци (И. Пьянков). Именно поради това трябва да се
допусне, че не централноазиатските народи заимстват основата на думата от индийците по
пътя на външните контакти и взаимодействия (А. Малолетко), а че българите, още в
Минусинската котловина и някъде по средата на III хил. пр. н.е. заимстват индир. *kaŋ, което
при преминаването си в местния български език се адаптира и развива до лекс. *käm. При
това индир. *a се субституира от бълг. *ä, подобно на индир. *varan, което преминава в
бълг. *vereni; индир. *ŋ преминава в бълг. *m, подобно на днболг. сомор от тмандж. *singer,
квболг. Хумара от болг. *huŋ с болгарското мн.ч. -ar, средноазиатския ойкнм Хумар-тегин,
топнм Пул-и Хумар-тегин (Ш. Камолиддин).
Суфиксалната адективация на основата *käm до определението *kämliq/xamlïx „речен“
на двусъставния ойконим *Kämliq Baliq „речен град“ като наименование не на хазарски, а
единствено и само на български или още Ṣaqāliba, град най-вероятно на източния бряг на р.
Волга впоследствие води до неговото опростяване чрез универбизация и получаването на
едносъставното наименование Xamlïx [вж. и срв. Golden 2019a, 230-234], така и останало
напълно неясно за редица проучватели (Н. Голб, О. Прицак): КЕМ - 1. р. Енисей, см. Ким. 2
р. Кемчуг п. пр. р. Чулым (Вир. р-н). 3. р. Кемь л. пр. р. Енисей (Каз. р-н).
КИМҶIК (Ким + сам. чи- - р. Кемчик л. пр. р. Енисей, га-река).
КИМ СУГ (кет. Большая река) - р. Енисей. Впервые отмечается в китайских
летописях VI в. н. я. в форме Цянь или Гянь (т. е. Кем). В хакасском фольклоре иногда
называют «Хан Ким суг» - Царь-Енисей река. Ирг! Ким - основное русло Енисея. Ким алны
- правобережье р. Енисея. Ким кист! - левобережье р. Енисей (т. е. Хакасия). Ким 1ст! долина Среднего Енисея.
КИМҶIК (Ким + сам. чига - река) - р. Кемчик л. пр. р. Енисей [ТСХМКр, 42-44].
По вопросу отождествления реки Ранха мы определились – это река Сырдарья 1.
Следует заметить, что в «Шахнаме» она упоминается как река Гулзарриен 2, а в раннем
средневековье она была известна и как река Канг’а 3. По данному вопросу интересно
суждение Г. В. Птицына. Анализируя текст поэмы, где жители Турана восхваляют мудрое
управление Хосрова Ануширвана, исследователь отмечает: «Контекст, в котором
название реки Гульзарриен, не оставляет сомнений в том, что оно прилагается к СырДарье. Применение к Сыр-Дарье имени Гульзарриен в «Шахнаме» показывает, что оно
было одним из древних названий реки, забытым после арабского завоевания, а именно – у
Казвини в «Нузхат ал-Кулуб». В Шахнаме» дважды встречается и другое название СырДарьи – река Канг’а 4, образованное по типу известных названий «река Шаша», «река
Ходжента» для той же Сыр-Дарьи» 5.
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Следовательно, о реке Канга здесь уместно говорить, как о реке, находящейся в
местности Канга, неоднократно упоминаемый в «Шахнаме». Анализ показал, что Канг
расположен по ту сторону Гульзариена, за Шашем и Исфиджабом. Из это го следует, что
территория расселения авестийских туров простиралась от Сырдарьи на восток.
О тесных контактах земледельческого и степного населения в Таджикистане в эпоху
поздней бронзы свидетельствуют некоторые элементы, характерные для степных
культур. Так, степная керамика, чаще андроновской традиции, присутствует в могилах и
быту древних земледельцев Юго-Западного Таджикистана. Наличие андроновской
керамики наблюдается на поселениях Кангурттут, Тегузак, Дахана и в могильниках
Тандырйул и Ранний Тулхар (Бешкентская культура), а также в могильнике Тигровая Балка
(Вахшская культура), на древней стоянке близ совхоза им. Кирова недалеко от Курган-Тюбе
и могильнике Кумсай в Гиссарской долине. Андроновский материал собран также в верхних
слоях неолитических поселений Туткаул и Саед в районе Нурекского моря, на античном
поселении Саксанахур около районного центра Пархар, а также на некрополе Ксиров около
районного центра Дангара и на могильнике Туюн в Ховалинском районе.

Все эти памятники относятся к эпохе поздней бронзы. Для них характерен новый тип
погребения – кремация, что является влиянием андроновских племен. Отличительная
черта андроновской культуры – классическое андроновское украшение – серьга с
раструбом. Такая серьга обнаружена в могильнике Тандырйул.
Влияние андроновской культуры прослеживается и в металлических изделиях и
литейных формах на поселениях Кангурттут и Тегузак.
Антропологические исследования черепа с могильника Кангурттут также показали
его северное (степное) происхождение [Ходжаева 2018, 248-270].
В археологическом плане ранние индийские арьи хорошо увязываются с культурой
серой расписной керамики, распространенной в Восточном Пенджабе и бассейне Верхнего
Ганга в XI-VI вв. до н.э.7 Носители ее являются на следниками древнейших ведийских арьев
Ригведы. Этих же последних надо связывать, скорее всего, с культурой гандхарских
могильников, памятники которой обнаружены по правым притокам Инда и в Западном
Пенджабе и относятся к второйполовине II тыс. до н. э.1 Что же касается ведийских
арьев Брахмаварты то их можно связать с культурой V слоя Мундигака, в области
Кандагара, датируемой приблизительно серединой II тыс. до н.э. Она резко отличалась от
культуры предшествующих слоев и сменилась другой, явно входившей в круг язовских
культур, т. е. культур авестийских арьев12.
Очевидно, ведийские арьи были рано вытеснены из Дрангианы и Арахосии, хотя в
последней и позже сохранялся значительный индийский элемент. Если же считать
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остатком ведийских арьев дардскую группу индоарийских народов3, то получится, что в
настоящее время прямые потомки этих арьев обитают не западнее бассейна реки Кабул,
где расселены небольшими островками дардские народности - пашаи и тирахи.
О степных истоках ведийских арьев прямых указаний в источниках нет. Может быть,
намеком на пребывание их предков в степях являются сказания о совершенном в очень
давние времена походе дэвов к далекой реке Раса (соответствующей Раха иранских
текстов), расположенной за пределами мира дэвов и асуров. Возможно, что под рекой Раса
имеется в виду Волга4. Археологическая связь ведийских арьев со степными культурами
Средней Азии как будто намечается5, но она очень неопределенна. Между тем в степном
поясе археологами давно уже выявлена культура, которая, судя по отдельным ее чертам,
и особенно по характеру погребального обряда, вполне может претендовать на роль
культуры древнейших индийских арьев6. Это - восточный вариант андроновской
культурной общности, а точнее, федоровская культура7. Если связь ее с ведийскими
арьями не установлена, то по поводу отношения ее ко второй волне индийских арьев можно
сделать кое-какие наблюдения.
Много раз дискутировавшийся вопрос о второй волне вторжения индоарийских
народов в Индию сводится к следующему: примерно на рубеже II и I тыс. до н.э. от
Памирского горного региона через Гилгит и Читрал в Центральную Индию хлынула новая
волна индийских арьев, которые частично наслоились на более древние, ведийские, племена
индийских арьев, частично оттеснили их к горам. Новые племена иногда называют
эпическими арьями, так как именно они выступают в главных ролях в древнеиндийском
эпосе. Первым среди них было племя куру. По археологическим данным известно, что в
последние века II тыс. до н.э. памятники федоровской культуры продвигаются все далее к
югу: в Семиречье и долины Тянь-Шаня, в области правых притоков Амударьи, на Памир.
Влияние этой культуры заметно и на памятниках местных земледельцев1.
Возникает вопрос, не является ли указанный процесс археологическим выражением
событий, связанных с продвижением на юг второй волны индийских арьев? Но кроме
иранской и двух индийских инвазий древнейших арьев есть основания предполагать еще
одну индоиранскую волну на юг, предшествовавшую всем другим и принесшую, как уже
говорилось, этнический слой, послуживший субстратом при последующих вторжениях.
Этот слой выявляется благодаря пережиточным, очень ранним элементам в культуре
древних иранских народов, не иранским по происхождению, а индоиранским, и благодаря
появлению в Передней Азии следов какого-то индоиранского языка, принесенных
неиндоиранцами - касситами (с XVIII в. до н.э.) и хурритами (XVI-XIII вв. до н.э.), - языка,
тоже явно не иранского, но и не безусловно индоарийского12. Очевидно, какая-то группа
древнейших арьев на рубеже III и II тыс. до н.э., отделившись от общеиндоиранского
единства, стала продвигаться к югу, в те места, где их сменили впоследствии иранские и
индийские арьи, принесенные последующими волнами, т. е. в Среднюю Азию, Иран и, может
быть, в Индию, вступив на западе Иранского нагорья в контакт с касситами и хурритами.
Характерной чертой дандыбаевско-саргаринской культуры были мавзолеи [Таиров
2003: 164,165], образцом которых может служить мавзолей Тагискена в древних низовьях
Сырдарьи. По-видимому, и эта черта нашла отражение в письменных источниках. В
древнейшем цикле сказаний иранской «Книги царей» повествуется о войне арийского кави
Хаусравы с предводителем туров Франграсьяном (Афрасиабом). Событие это датируется
первой половиной VIII в. до н.э. [История таджикского народа... 1998: 243,244; Пьянков
2001: 337,338]. Особенно воспевается взятие арьями замка Хшатросаука в турской стране
Канг-ха (т.е. в низовьях Сырдарьи). Возможно, что этим замком и является Тагискенский
мавзолей. Это позволяет считать название «туры» иранским обозначением тех же
дандыбаевцев-жунов [Пьянков 2018, 168-416, вж. и ср. Камолиддин 2018, 28-29,50;
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Малолетко 2017, 100-106; Москов 1981, 90; ~*~1988, 86; Lurje 2012, 1; Tekin 2016, 20;
ЭСЧвЯз, 180; ПТСл, 9; ТСХМКр, 42-44, срв. Хелимский 2008, 306-307].
Арабские историки, начиная с Асама ал-Куфи (ум. 926 г.), обозначали столицу на Волге
арабским наименованием al Baida, «Белый [город]» 55(Ал-Байда упоминается среди городов
хазар, наряду с Хамлиджем (Хамлихом) и Баланджаром, Ибн Хордадбехом в IX в. (См.: Ибн
Хордадбех. Книга путей и стран. Пер., комментарии, исследование, указатели и карты
Налли Велихановой. Баку, 1986. С. 109, комментарий на с. 307 (там лит.). Асам ал-Куфи
сообщает, что арабские войска достигли ал-Байды, где была резиденция Хакана - правителя
хазар. А. П. Новосельцев (Хазарское государство. С. 125 и сл.) считает, что отождествление
ал-Байды с Атилем, столицей на Волге, лишено серьезных оснований. Атиль имел другое
название - Хамлидж (Хамлих - ср. ниже главу 4). Исследователь отождествляет ал-Байду с
Самандаром, название которого - «Белый дом», «Белый дворец» - соответствует значению
топонима ал-Байда. Существенно, по А. П. Новосельцеву, что ал-Байда и Самандар не
упоминаются вместе в восточных источниках.). Хотя арабы проникли в 111 г. хиджры / 729
г. в ал-Байду, они никогда не пересекали Волги. Как указывает Минорский, «нет
свидетельств о том, что арабы пересекали Волгу, и это в принципе было бы крайне трудным
деянием» 56. Поэтому al-Baida может быть наименованием только западной части
столичного двойного города.
Наименование sarigcin хунно-болгарского происхождения. Оно объясняется как
составное из прилагательного sarig - тюркское sarig, «белый» (позднее также и «желтый»),
и общего алтайского суффикса женского рода для слов, обозначающих цвета /cin/. (Ср. в
монгольском языке /cin/ с тем же значением 57.) Отсюда мы можем сделать вывод о
хазарском происхождении наименования, которое было переведено по-арабски как алБайда (albaida’).
Начиная со словаря Diwan lugat alTurk Махмуда ал-Кашгари (ок. 1074 г.), большинство
источников содержат сокращенную тюркскую форму наименования sarigcin, когда второй
слог /ig/ выпадает в соответствии с фонетическими законами, характерными для тюркских
языков. Это можно наблюдать, например, в наименовании знаменитой хазарской крепости:
*sarigikil > sarkil ~ sarkel 58. Вдобавок звук /c/ в начале суффикса преобразовывается в /s/.
Этот переход известен нам на примере чувашского языка. Такие противоположные формы
в различных вариантах [184] сохранились в разных написаниях, например, в арабском saksin
59
и saqsin 60 а в кириллице саксин- 61 .
4. Этимология слова Kamlik
В описании пути между городами Джурджан и Хамлих (Принятое в отечественной
литературе название - Хамлидж (см., в частности, последнее издание: Ибн Хордадбех. Книга
путей и стран. С. 49, 109, 124, 306 - там лит.). Ср.: Новосельцев А. П. Хазарское
государство. С. 126 и сл., где принято также название Хамлых.), столицей (almadinah)
Хазарии, Ибн Хордадбех говорит, что город Хамлих лежит на реке, которая течет из страны
Сакалиба и впадает в море Джурджан (Каспийское море). Здесь, очевидно, имеется в виду
река Волга 62. Ибн Хордадбех также называет город Хамлих в своем описании маршрута
еврейских торговцев Radaniya и купцов из Руси 63 (См. анализ маршрута: Калинина Т. М.
Торговые пути Восточной Европы IX века (По данным Ибн Хордадбеха и Ибн ал-Факиха).
С. 68-82.). Эти данные подчеркивают тот факт, что Хамлих должен находиться в восточной
части хазарской столицы и быть торговым центром.
Мы должны согласиться с Минорским, когда он говорит, что Хамлих «должен
располагаться на восточном берегу Волги, так как Ибн Хордадбех упомянул о нем как о
конечном пункте дороги из Джурджана» 64. Эта ссылка на ту же часть города, которая
называлась арабскими географами Казаран. Все ученые, исследовавшие наименование
Хамлих, пришли к выводу, что оно является краткой формой. Ананиаш Зайончковский
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проследил схему развития этой формы: *Kam-balig > kammalik > kamlik 65. Он определил,
что правая часть (kam) является сокращением тюркского слова qama(g) - «все». По его
мнению, наименование qamag-balig > qamabalig перешло в qambalig и позднее в qamlig (в
арабской транскрипции kamlik) и было лингвистической калькой еврейского kol hamedinah
- «весь город» 66. Однако эта этимология не была принята другими учеными. Одно время
получила распространение теория М. Хартмана и Д. Немета 67, что Камлик надо переводить
как *Kan-balig (xan-balig), «город Хана». Однако она тоже не встретила общего признания.
(Последнее наименование носил Пекин во времена монголов, в XIII—XIV вв.)
Мы видели, что как представители арабской классической географии, так и Ибн
Хордадбех отмечали, что купцы из ар-Рус посещали торговую часть столицы Хазарии, то
есть город Казаран = Хамлих. Однако имеется ли древнерусское наименование для этого
торгового центра Хазарии?

Художник Владимир Димитров Майстора

«Повесть временных лет» содержит знаменитый отрывок, описывающий торговые
пути 68. [185] «Ис того же лЪса потече Волга на въстокъ и вътечеть семьюдесять жерелъ в
море Хвалисьское. ТЪм же и из Руси можеть ити по ВолзЪ в Болгары и въ Хвалисы, и на
въстокъ дойти въ жребий Симов».
Мы видим, что главные торговые города системы бассейна Волги названы по именам
живущих в них народов (употребляется форма множественного числа). С подобным
случаем мы сталкиваемся в наименовании Казаран в арабской классической географии.
«Болгары» здесь означают не «народ Болгар», а должно пониматься как их главный
торговый город Булгар на Волге. Подобно этому «Хвалисы» здесь — не название народа,
но их главный торговый центр «Хвалисы». В ПВЛ читаем: «в Греки / из Грек», то есть в / из
Константинополя (При описании пути «из варяг в греки и из грек» в ПВЛ (Ч. 1. С. 11)
специально упоминается Царьград-Константинополь как поворотный пункт этого
маршрута. О топониме «Хвалисы» см. комментарий к с. 170.).
Таким образом, мы определим наименование Хвалис-, от которого в ПВЛ происходит
наименование Каспийского моря, - Хвалисьское море.
Наименование Хвалис- было известно арабской классической географической школе в
форме единственного числа alkazar alkalis (вторая редакция Ибн Хаукаля), так же как и в
искаженной форме арабского множественного числа (alkazar) alkullas (ал-Истахри и первая
редакция Ибн Хаукаля) 69.

125

Здесь явно прослеживается посредничество тюркского языка, хотя в тюркских языках
невозможно звуковое сочетание /xva/: оно заменялось сочетаниями /ga/~/ka/. Ср. такие
формы в источниках, как
(kalis) византийского историка Иоанна Киннамаса
(ум. ок. 1203 г.) 70 и Caliz- в венгерских документах и исторических текстах 71.
Наименование xvalis- объяснялось также на основе восточно-иранского языка как составное
из двух частей: *xvali- (авестийское gairi-) и as (< Aorsi, и т. д.) 72.
Это напоминает один перечень епископств православной христианской крымской
готской митрополии, составленный в 80-х годах VIII века и опубликованный К. де Боором
73
. Среди семи епископств названы и два вышеупомянутых наименования. Они приведены
одно за другим:
- Astil 74 (Атиль) и
, Хуалис (Квалис/Хвалис).
Порядок, в соответствии с которым все наименования даются строго по направлению
от Крыма на восток, указывает, что здесь речь идет о двух половинах хазарской столицы:
западной Астиль/Атиль и восточной Хуалис/Хвалис/Казаран. [186]
Встречаются два древнерусских обозначения Каспийского моря: Хвалинськое 75 и
Хвалимское 76.
Вторая форма - вторичная, вероятно, возникшая под влиянием восточнославянского
хвалим-. Хвалинск- - содержит общеалтайский собирательный суффикс /An/ и происходит
от имени народа Хали [+As]. Это наименование имеется в работе Анны Комниной (1148 г.)
в качестве личного имени
, (Xali-As) 77.
У языков хунно-болгарской группы, к которым принадлежит современный живой
чувашский язык, имеется древнее фонетическое изменение. Оно заключается в
исчезновении /n/ перед /l/, то есть, l-n > n, при помощи задней гласной (после конца VIII в.)
конечная /n/ переходит в /m/: Ср. древне-дунайско-болгарское (VIII в.) dvan < *davlan,
«заяц»; Чувашское kin < *kelin, «невестка»; Чувашское xamla < *qulunla - «жеребиться» 78.
Базируясь на этих изменениях, теперь возможно объяснить перемену kam в
наименовании Kamlik:kam < *kaln < *kalin < *kali + /an/. Это означает, что арабское Kamlik,
как и древнерусское Хвалисы, передают одно и то же понятие - наименование восточной
части хазарской столицы.
В общем можно сделать вывод, что хазарская столица в устье Волги (с 730 г.) была
двойным городом иранского типа. Западная часть была больше. Она включала также остров,
связанный с ней мостом из судов. На этом острове находились резиденция правительства и
белый замок носителя священной власти страны. Вся западная часть называлась «Белый
западный столичный город». На хазарском языке это имя звучало как Sarigcin (Шаригчин),
а по-арабски alBaida’ (Ал-Байда).
Остров с находящейся там правительственной резиденцией и центром священной
власти был известен как «священный (харизматический) город». Сохранилось это
наименование на двух языках: на тюркском - *qut-balig и на хазарском - *hap-balig.
Основой для наименования восточной, торговой половины столицы (известной только
арабской школе классической географии, но не описательной школе) была множественная
форма наименования народа. Но классическая школа использовала в [187] этом контексте
наименование Kazar, в то время как Ибн Хордадбех и древнерусские тексты - наименование
X(v)alis-.
Важно отметить, однако, что арабские географы ал-Хваризми и ал-Бируни
использовали в качестве наименования столицы название народа без суффикса
множественного числа - просто alkazar или madinat alkazar. Тем самым получается
дальнейшее подтверждение использования формы QZR для обозначения хазарской
столицы. Это та самая форма, сохранившаяся в тексте Шехтера, подлинность которого, как
было уже показано, несомненна (см. выше, гл. 11, раздел 6) [Голб, Прицак 2009, 123-125].
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Изложеният в Археологическия музей във Варна каменен блок от с. Бяла, Варненско
(Фиг. 3), върху който тамгата на рода Дуло е издълбана между две рунически букви,
безспорно е бил вграден в тукашния вал с изглед към морето. Този вал е последният и найюжният, който хан Аспарух изгражда, не само за да защити младата си държава, но и за да
покаже, че именно тук е нейната южна граница. И наистина, двете рунически букви се
разчитат като äl „държава, страна; племе, народ“, вж. Барс-ел-т (Ив. Добрев), който термин
понятие е в употреба и при общо взето синхронните западни тюрки (Г. Бабаяров), а целият
надпис съответно се превежда като Държавата на Дуло: Специално българското племенно
название барсили, Βαρσήλτ, Βερξιλίας,  برصوالспоред нас най-вероятно се образува на
основата на много отрано широко разпространеното сред прабългарите мли Барс на
неговия родоначалник и същ. ил/ел “род, племе; хора, народ; страна, край” [Добрев 2011,
290-291, вж. и срв. Бешевлиев 2012, 6; ~*~2014, 9,128; Дончева-Петкова 1980, 37, срв.
Симеонов 1982, 183-186]: East and south of it are the Ghūz; west of it, the river Ātil; north of it,
the Pecheneg country. The people are Muslims and have a particular (khāssa) language. The king
is called Mus(?). They own tents and felt-tents and are divided into three hordes (gurūh):
*BARCHŪLA (spelt: B.hdwla), ISHKIL (Ashgil? &c.), and B.LKĀR. They are all at war with each
other but if an enemy appears they become reconciled (yār).

Фиг. 3

The form of the latter name points to the Persian(?) origin of the basic source:  بلكارBulgār.
The name B.rsūlā (*B.rchūlā) is known in two places: since the fifth-sixth century A.D, the
Byzantine and other Christian authors mention Βαρσήλτ, Βερξιλία, &c., in the north-eastern
Caucasus whereas Muslim authors (tenth century) speak of the *Barchūla off the middle Volga.
According to Marquart this tribe of unknown origin was turkicized by the Huns, see Die Chronol.
d. alttürk. Inschr., 87-93, Streifzüge, pp. 490-1, and Arktische Länder, p. 328. The name seems to
have found an echo even in the Shāh-nāma, ed. Mohl, iv, 70, where Afrāsiyab is accompanied by
his grandsons ( ايال استقيالcf. the name of the river Ili < Ilä) and  برزويالBarzuvīlā (the Mujmal altawārīkh gives: B.rzīlā). Justi's Iranian etymology in Iran. Namenhuch, p. 74, is certainly
inadequate. Idrīsī, ii, 398, mentions on the Dniepr a place  برزولهwhich lay at one day’s journey
up-stream from Pereyaslav ()برزالو, i.e. in the neighbourhood of Kiev. More to the south from this
point a station Birzula exists on the Kiev-Odessa railway [Hudud, 162,461].
Очень важно, в какой степени выражались понятия, связанные с государством, у
древних этносов, проживавших в северо-восточных территориях Центральной Азии, в том
числе у древних тюрок (точнее, прототюрок). Как известно из стел, у древних тюрок в
значении “государство” использовался термин “эль” 57 . Союз племен в Каганате, т.е. türk
qamağ budun - “Весь народ тюрков (Каганата)”, состоявший из племен (bud) и родов (oğuš),
в политическом отношении был объединен в “эль”. Родо-племенное объединение (budun) и
военно-административная организация (el) дополняли друг друга прочными социальными
отношениями.
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У древних тюрок под понятием el, означавшим политическое объединение, понимались
основные элементы, организующие государство: törü - власть/закон, uluš - страна, budun народ 58 . Кроме того, термин el, имевший основное значение “государство”,
использовался также в качестве равноценного синонима упомянутых выше трех
элементов 59 . Т.е. слово el использовался как в значении “страна”, так и в значении
“народ”. Однако, очевидно, что в Орхонских памятниках слово el употреблялось в
основном в значении “государство”, а слово budun в значении “народ” [Бабаяров 2012, 16].
За съжаление, точно в тази връзка даже и чужденци, тиражирайки недомислията на един
вече прекалено популярен български археолог, и те се чувстват задължени да дадат своя
несравним принос по отношение времето на изграждането на валовете между Кранево и
Обзор, като не пропускат да обявят Ипсилона за „Christian invocation“, но така също и за
„рунически знак“: On the western coast of the Black Sea, between Kranevo (near Balchik) and
Obzor, no less than fi ve dikes are known, all relatively short (no. 9). 56 A section through one of
them, the so-called Dike of Asparukh near Varna, produced mostly fifth- and sixth-century remains,
in addition to two fragmentary columns, each bearing an incised “ypsilon” letter between bars
(|Y|), a sign otherwise common on many architectural and monuments and other minor objects of
early medieval Bulgaria. 57 A stone block with a similar sign was indeed found within the dike by
Obzor. According to Pavel Georgiev, all fi ve dikes on the Black Sea coast were erected shortly
after the foundation of the Bulgar kingdom, mainly as a defence against Byzantine surprise attacks
by sea. 58 However, this interpretation must be rejected if, as shown below, the |Y| sign is to be
explained as a Christian invocation. However, the Byzantine fleet remained a major threat for the
Bulgar polity throughout its entire existence, and the dikes may have consequently been erected
later.
The already mentioned “ypsilon” sign between two bars (|Y|), which was frequently used in
early medieval Bulgaria and certainly had an apotropaic value, is also associated with Tangra.
261 Its interpretation is one of the most controversial problems of Bulgarian archaeology. 262 It
remains unclear whether it was still, or only, used after the conversion to Christianity.
Nevertheless, the most convincing interpretation was advanced by the Polish runologist Edward
Tryjarski, who reads it as an invocation of the Christian god. 263
Runic signs (especially the |Y|), incised on some stones may also be of a later date. 283 [Fiedler
2008, 164-165,207,213].
На тази основа вече, се изяснява същността и предназначението на доста обемистия, но
запазен само с едната си част масивен каменен блок от дунавския остров Пъкуюл луй Соаре,
върху който е останал един-единствен рунен знак (Фиг. 4) - просто и там, хан Аспарух
изгражда „огромна“ (В. Бешевлиев) крепост и нарежда над главната порта да се зазида
каменният блок с надписа Държавата на Дуло: Кр. Миятев изказа друго мнение, а именно,
че Омуртаговият преславен дом на Дунав се е намирал на един наносен остров на Дунава
на около 20 км източно от Силистра в румънска територия, наречен на румънски Пъкуюл
луй Соаре. На този остров разкопките от 1957 г. насам разкриха останките на огромна
прабългарска крепост, която по размери (2,5 ха) може да съперничи на т.нар. вътрешен
град на Плиска. В полза на горното предположение би могло да се изтъкне
обстоятелството, че в надписа не се споменава името на Силистра, както би трябвало
да се очаква, ако се касаеше за този град. Обаче в надписа не е споменато и името на
Плиска. Развалините на крепостта на острова могат да принадлежат също на Мундрага,
както прие А. Кузев и които могат да се означат също като Силистренска крепост по
името на най-близкия град. Бъдещите разкопки в Силистра ще допринесат може би за
окончателното разрешаване на въпроса [Бешевлиев 2009, 78-117].
Във връзка със следващия, „варненския“ етап от слизането на прабългарите на юг, в
Медиевистиката се надпреварват да правят какви ли не чудновато-странни предположения
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относно произхода на ойкнм Варна (И. Лазаренко; П. Георгиев), най-подробно-аналитичен
и висококвалифициран критичен преглед на които може да се види при Ст. Йорданов [2013,
318-330]: Все още няма единно мнение какво е „Варна“ през VІІ-ІХ в. – река, крайбрежна
местност, селищна агломерация или конкретно населено място. Това, което е безспорно,
е географската близост между Варна и Одесос, като под Одесос винаги се разбира
античния град на брега на морето, под така наречената „Гръцка махала“ в съвременния
град Варна 12 . Тук обаче възниква въпросът след като градът Одесос към 680 г. е разрушен
и необитаем, подобно на всички останали късноантични градове и крепости на север от
Стара планина, защо само неговото име се използва като ориентир за движението на
българите в диоцез Тракия през 680 и 681 г.
Обръщам внимание на тези подробности, защото наскоро предложих идеята, че през
античността името Одесос освен топоним, е и хидроним. Според мен така се нарича
днешното Варненско езеро 25 , което се образува след като пясъчна коса от речни наноси
запушва устието на днешната река Провадийска. В миналото, а и днес, това продълговато
отточно езеро (лиман) е най-широкият и дълбок крайбрежен воден басейн между устието
на Дунав и Босфора.

Фиг. 4

До нас не достига нито един античен писмен извор, в който изрично да се споменава
името на езерото (реката), което се отича в морето южно от град Одесос. Известно е
обаче, че градовете, които са разположени до устията на реки, често носят техните
имена 26 , а и самото име Одесос се превежда като „воден“ 27 . Когато пишат за
населеното място Одесос античните автори почти винаги добавят някакво пояснение,
съдържащо думата „град“ или използват „град на одеситите“ и „одесоски град“ 28 . В
случаите, когато подобно пояснение липсва, от текста се подразбира, че става дума за
град. Тези пояснявания подсказват, че името Одесос не е само топоним и може да се
приеме, че ако не цялата днешна река Провадийска, то поне днешното Варненско езеро
също се казва Одесос. Към подобно заключение води и най-близкият паралел на името
Одесос. През античността река Арджеш, която днес е в Румъния, се нарича Ордесос.
Друга причина да мисля, че Одесос първоначално е хидроним, а едва през VІ в. пр. Хр.
става и топоним, е отнасянето му към предтракийските езикови остатъци, които се
запазват до времето на гръцката колонизация по западния бряг на Черно море. В.
Бешевлиев се опитва да изведе името на милетската апойкия Одесос от името на наколно
селище от бронзовата епоха, което според него трябва да се наричало „Воден град“, като
за пример посочва разкритите в акваторията на Варненското и Белославското езеро
наколни (или крайбрежни) селища от втората половина на V–ІІІ хил. пр. Хр. 30 Неговото
мнение е оспорено заради липсата на хронологическа и географска приемственост между
града на морския бряг и селищата в езерата. Досега под архаичния Одесос, основан през
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втората четвърт на VІ в. пр. Хр., не са открити следи от по-старо селище и няма причина
да се мисли, че негръцкото и нетракийско име на елинската апойкия е старо местно
селищно име 31 . Въпреки това в идеята, че името на града Одесос трябва да се търси чрез
име, свързано с езерата, има нещо рационално.
Всъщност единственото, което може да се е наричало Одесос, да е имало значение
„воден“ и да не е променило мястото си в продължение на столетия, е реката с езерата.
Като източник на сладка вода, жизнено необходима за хората и животните и за
земеделието, като естествен развъдник на риба и на растения, използвани в бита, както
и като воден път, реката с езерата е важна за всички народи, които населяват долините
им през хилядолетията и затова не трябва да ни изненадва, че тяхното предтракийско
име е запазено. Още едно обстоятелство е от значение за запазването на старото езерно
(речно) име. Днешното Варненско езеро се отича в голям залив на брега на Черно море, а
имената на крайбрежните реки и езера са известни на моряци и търговци от различни
етноси, които посещават съответните крайбрежия през вековете.

Тези реки са отразени на географски карти и затова имената им се запазват във
формата, в която са записани първоначално. Наричането с речни имена на разположени в
устията на реките селища по време на гръцката колонизация, е най-лесният ориентир за
указване местонахождението на нововъзникнали градове, които не са отбелязани на
изготвените дотогава карти или пътеводители. Мисля, че по тази чисто практическа
причина милетските преселници използват името на езерото и наричат новото си
поселение Одесос.
Така през VІ в. пр. Хр. езерото Одесос изиграва за пореден път урбанистична роля и
дава името си на елинския, а по-късно римски и византийски град Одесос, който
просъществувал до 614 г. След като в античността днешното Варненско езеро найвероятно се нарича Одесос и от него градът получава името си, може да се окаже, че
част от сведенията за Одесос не се отнасят за града, а за езерото (реката) със същото
име. Най-добрият пример за такава възможност е именно разказът за заселването на
аспаруховите българи в провинция Втора Мизия, тъй като неговият автор и хронистите,
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които го преразказват, не използват за географски ориентири имената на разрушените и
изоставени късноантични градове, но запазват античната хидронимия.
За да може да се реши, какво се разбира в края на VІІ в., а и по-късно, под името Одесос,
трябва да се прецени какво е Варна и къде се намира тя по това време. К. Иречек приема,
че Варна е едновременно река Провадийска и Девненското езеро (днес Белославското и
Варненското езеро) и речните долини край тях 32 . В текстовете на хронистите Теофан
Изповедник, патриарх Никифор и Анастасий Библиотекар обаче има разграничение между
Варна, близо до Одесос, и вътрешната земя. Вътрешната земя без съмнение е област,
която е на запад от брега на морето, докато в зависимост от това какво е Одесос – град
или езеро (река) може по различен начин да се тълкува името Варна. В случай, че Одесос е
град, то Варна може да е име на местност близо до него или името на Варненското езеро,
но ако Одесос е името на езерото, то Варна, ако е местност, може да се простира по
протежение на цялото днешно Варненско езеро, а ако е хидроним, да е река Провадийска с
Белославското езеро.
Според преразказа на Теофан българите дошли при „така наречената Варна, близо до
Одесос и до тамошната вътрешна земя, [заселили се] понеже видели, че мястото е
разположено много сигурно: отзад поради реката Дунав, а отпред и отстрани поради
планинските теснини и Понтийското море“. От този цитат могат да се направят две
уточнения за Варна. Едното е общо – Варна се намира на юг от Дунав, на север от Стара
планина и на запад от Черно море. Второто уточнение е конкретно – Варна е близо до
Одесос. Какво обаче трябва да означава вътрешна земя и как тази земя се явява вътрешна
за Варна и Одесос, ако става дума за града Одесос? Единственото предложено досега
обяснение е, че това е одесоската градска територия 33 , която действително отговаря
на определението „близо до Одесос“. Нейният обхват през І-началото на ІІ в. 34 до голяма
степен е известен благодарение на пет гранични камъка от І в., които са поставени на
пътищата, там където те пресичат градската административна граница на Одесос. На
север одесоската територия граничи с днешната река Батова (античната Зирас), на
запад с днешната река Девня (античната Потамос), а на юг с река Камчия (античната
Панисос) 35 или с Варненското и Белославското езеро 36 . В този си по-голям или по малък
обхват, тя не е защитена нито от Дунав от север, нито от планински теснини (Стара
планина) от юг, а и едва ли изобщо е съществувала към 680 г., тъй като, както вече стана
дума, градът Одесос е в руини и е необитаем. Затова обвързването на Варна (ако е област)
и вътрешната земя с административната територия на римския Одесос или пък
поставянето им около административните граници на римския Одесос 37 е спорно.
Много по-логично е написаното от патриарх Никифор (виж по-горе превода на В.
Иванов). Според него мястото е сигурно от север заради реката, която не е назована
конкретно, но от текста се подразбира, че това е така наречената Варна, близо до
Одесос, т.е. река Провадийска, която се влива във Варненското езеро.
От представените две възможности втората ми се струва по-вероятна, тъй като
дори в самия текст има разграничаване на така наречената Варна, близо до Одесос от
вътрешната земя, което може да означава, че в случая както „Варна“, така и „Одесос“
са използвани като хидроними, а не като топоними.
За това къде трябва да се търси така наречената Варна, има значение фактът, че
българите я достигат като преследват отстъпващата византийска армия. След като
българите следват византийците, а те най-вероятно се връщат по същият път, по който
са стигнали до Онгъла, Варна трябва да се намира на трасето на път, по който
традиционно се движат римските и византийските армии при походите си от
Константинопол към източната отсечка на Дунавския лимес и обратно.
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Придвижването на големи войски, придружени от обози, се извършва предимно по
основните пътища, свързващи големите градове. Заради това, че българите стигат до
Одесос се приема, че византийците както на отиване, така и на връщане, следват така
наречения крайбрежен път или Via Pontica 41 , но за подобно твърдение няма никакви
конкретни доказателства 42 . През късната античност почти всички военни експедиции
от Тракия към Дунавският лимес на изток от Дуросторум минават през столицата на
провинция Втора Мизия – Марцианополис, тъй като там се събират най-преките пътища
към военните центрове Дуросторум, Аксиополис, Трезмис, Новиодунум и Егисус и
разположените по трасетата им по-големи градове като Залдапа, Тропеум Траяни и др.

Може да се приеме за сигурно, че едно от най-дългите и най-добре поддържаните
пътни трасета е това, което свързва Марцианополис с Новиодунум и Томис – столицата
на съседната провинция Скития 43 . Затова мисля, че след като преминава Стара планина,
армията на Константин ІV стига до Марцианополис и от там се отправя към Новиодунум,
където е най-често използвания брод за преминаване на долното течение на река Дунав и
където е основната база на дунавския флот в провинция Скития през ІV-VІ в. 44 През 680
г. всички късноантични градове и крепости на север от Стара планина са в руини и в тях
няма византийска администрация, която да поддържа пътната инфраструктура.
Въпреки това трасето на пътя Марцианополис – Новиодунум, който пресича днешна
Добруджа, дори и да не е поддържано, следва най-лесно проходимите участъци и
гарантира сравнително точно движение в местност с равен релеф без почти никакви
видими ориентири. Едва ли ще сбъркам ако приема, че при изтеглянето си на юг
византийците отново следват римските пътни трасета, а те при всички случаи ги
извеждат до изоставените големи антични градове.
Тук възниква въпросът дали византийската армия или част от нея се насочва към град
Одесос и така довежда българите до Варна (река или местност). Одесос остава настрани
от основните проходи в Източна Стара планина и единственото обяснение за подобна
постъпка е стремеж разбитите византийци да се изтеглят от провинция Втора Мизия с
кораби. За това обаче не е нужно отстъпващата сухопътна армия да прекоси цялата
добруджанска степ, където е силно уязвима за българската конница и дава много жертви,
при положение, че може да изчака флота в някой от запустелите крайбрежни градове на
север от Одесос.
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Другата възможност е византийците да се насочат към проходите между платата
на Източния Предбалкан и преследващите ги българи да се спуснат в равнината западно
от града Одесос, пред реката, наречена Варна, близо до езерото Одесос. Точно такова
движение се подразбира от текстовете на Теофан и патриарх Никифор. За да има пред
българите планински теснини, както пише Теофан, те трябва да излязат на запад от
Варненското езеро. В противен случай пред тях щеше да е самото езеро, а не планински
проход. Най-близките планински теснини на юг от оттока на Варненското езеро, където
е градът Одесос, са на около 60 км. Те едва ли биха дали някаква особена сигурност на
българите, защото са в най-ниския и лесно проходим дял на Стара планина.
Вътрешната земя, където се заселват българите, е област, оградена от Варна (река
Провадийска), пред която има планински проход. Затова мисля, че тя трябва да се търси
там, където река Провадийска и Белославското езеро се вливат във Варненското езеро и
от където започва навлизането към Стара планина. Най-вероятно това е долината на
река Провадийска на изток от Провадия 45 , през която минава римският път от
Марцианополис за Анхиало 46 , с разклонение към днешния Айтоски проход 47 .
От казаното до тук може да се заключи, че Одесос в разказите за заселването на
аспаруховите българи в провинция Втора Мизия е по-скоро име на езеро (река), а не име
наград. Такава интерпретация не променя предложеното от К. Иречек и възприето в
българската историография местонахождение на така наречената Варна. Тя остава в
долината на река Провадийска или по скоро е самата река, но се променя смисълът на
„близо до Одесос“. Това би трябвало да означава, че българите достигат близо до
днешното Варненско езеро, според мен наричано по онова време все още Одесос.
Във Византия през следващите векове името Одесос започва да се заменя с името
Варна. „Варна“ се използва както за езерото, наречено от Константин VІІ Багренородни
(913-959) река Варна 48 , така и за византийския град 49 , възникнал върху югоизточната
част на античният град Одесос 50 . В два епархийски списъка от началото на ІХ в. пише в
епархия Мизия архиепископът на Одесос, който се нарича и Варна 51 . Сведението обаче
не може да бъде използвано като доказателство, че в началото на ІХ в. на мястото на
Одесос съществува град Варна, който е седалище на архиепископ, тъй като той би
трябвало да е в границите на българската държава, а по това време българите все още не
са приели християнството и няма как в Одесос/Варна да има архиепископия. Сигурен
terminus ante quem за Варна като византийски град с административни функции дава
моливдовулът на Ашот, патриций, антипат и стратег на Варна, който е датиран в
средата на ХІ в. 52 По това време топонимът и хидроним „Одесос“ отдавна вече не се
използва [Лазаренко 2018, 132-138].
Името Варна, както е изтъквано неведнъж, принадлежи на Провадийска река с
Девненско-Варненското езеро и това определя донякъде обхвата на едноименната
укрепена територия. Двойственото значение на ираноезичното име се дължи (както и при
тракийското!) на факта, че то се използва и за обозначаване на ‘речно корито’ или
‘течение на река’[1]. Това му значение изхожда от индоевропейската и индоиранска
езикова общност, където varna е още със значение на ‘цвят’[2]. Историческите източници
за авари и други тюркоезични народи свързват понятието *var- с речни, а от там и с
народностни имена: (Οˆαρδάνης (=Vardanes), Οˆαρχουννί,[3]. За известното още от
антични източници (Птолемей, Прокопий и др.) ираноезично име на р. Кубан:
Вардан/Валдан се знае, че има значение на ‘широката’ или ‘голямата’(‘великата’) река.
War, Var наричат скито-сарматските народи и други големи реки, като Днепър или
Амударя (Окс). Античният географ Птолемей знае живеещите край бреговете на Окс,
като Οˆαρνοί, т.е. “Варни”, откъдето е и споменатото по-горе Вар-хуни, сиреч ‘Великите
хуни’[4]. В случая съставката var (=οˆ@ρ) има значение на прилагателно име, което
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означава ‘великата’ и често се ползва като съществитело, например: ‘Реката’, или пък
образува съчетание като:“Великият (бог, народ, град или държава)”.
С ираноезичното Var е била означена Провадийска река, която в долното си течение е
имала вид на низ от заблатени езера, свързани с морето и представлява голяма лагуна[7].
Схващането й от прабългари и славяни като голяма река се удостоверява от споменатото
по-горе ситуиране на средновековния град Армукастро/Ермокастро от ал-Идриси само на
3 мили от реката Дану. В основата на това название всъщност лежи ираноезичната дума
dan, -danu ‘река’[8]. Ако Дану у Идриси не се отнася за едноименния град над Алмирис,
информаторите на арабския географ са имали предвид вливащата се в Девненското езеро
Провадийска река, отстояща наистина на около 5-6 км от Марцианопол (=Еримокастро).
Това последното се подкрепя от карта VІ 5. Нейният приток Девненска река носи още от
древността името “Потамос”, така че е правдоподобно да очакваме, че новите
заселници: севери и прабългари са калкирали тракийското или гръкоезичното име с
иранското Варна или тюркското Кара[9].

Налице са основания да се допуска, че едноименният хидроним е очертавал един поширок район в поречието на Провадийска река, крайбрежието на Девненско-Варненското
езеро, заедно с долината на Девненска река, в чието горно течение се намира Марцианопол
и наследилият го ранносредновековен център. Впрочем възприемането на името Varna за
Провадийска река, която взета и с езерата в долното й течение се дължи на
традиционната за уногондурите-българи представа за оформянето на техния главен
център в лагуната на значителен речен басейн. Следователно Βάρνας (от: Οˆάρνας), като
селищно название със значение ‘велик, велика’ обозначава ‘главната укрепена територия’
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в българската държава, както и разположеният над античния град там прабългарски
“държавен център”. С други думи то има двойствено значение и е едновременно хидроним
и ойконим[10]. Налагането на речните имена за селищни е обичайно явление. В нашия
случай обаче това съвпадение се дължи на практиката у ираноезични и хунски народи да
назовават себе си и своите военно-политически и държавни центрове с името или
епитета на реката, около която се намират[11]. В този смисъл названието Варна, или
тъждественото Кара, за централната държавна територия и разположеният в нея
“град” от лагерен тип, изразява тяхната големина и значение, но заедно с това е
обвързано с името на реката и от етимологична гледна точка може да се превежда като
‘укрепена с река/вода/ територия и стан’. Заедно с това епитетите се субституират в
тяхно селищно име. Този тип укрепления-убежища са познати в скито-сарматския свят
от дълбока древност, като т.нар. “крепост Вара”, и се свързват с култовото почитане
към Слънцето-огън и Водата[12]. Тези представи лежат в основата на тъждествените
по смисъл понятия Онгъл и Варна.
Анализът на името Варна показва категорично неговият индо-ирански произход[13].
В Долна Мизия той е пренесен от население със скито-сарматски произход и се появява,
както изглежда, във връзка с настаняването на северите и Аспаруховите българи в района
на Девненската низина.
В светлината на това ценно сведение у Анастасий Библиотекар знаем точното място,
където българите на хан Аспарух се установяват след победоносния си поход от Онгъла.
Това е непосредствената околност на Марцианопол: предимно на север и изток. Името му
не е споменато и вместо него се явява названието “Варна”, която досега беше
локализирана без особени колебания в района на Девненската низина. За съжаление в
текста и на тримата ни информатори не се съдържат данни за характера на въпросното
място, но това ще да е било не просто точка, в която завършва българското настъпление,
а по-скоро място (кампос?) за дислокация и прегрупиране на войската и средище,
откъдето е било извършено пренасочването на северите и седемте славянски рода към
южната и западната граница на държавната територия. С други думи тук е бил
разположен първият център на формиращата се държава: Долнодунавското ханство на
българи, севери и славяни.
Естествено, на основата на тези данни е много трудно да се обоснове категорично
оформянето на устойчиво държавно средище или столица. Би могло с пълно основание да
се допуска, че Варна на границата между Одесос и Марцианопол е била само временен лагер
в движението от Онгъла към Абобското поле[13]. Освен това, текстовете сочат
наличието на втори център на българското заселване: т.нар. μεσογαίον, сиреч земите,
разположени във вътрешността, в западна и северозападна посока от района на
“Варна”(Марцианопол)!!!. Така че се открояват две зони на заселване на прабългарите:
крайбрежна и “вътрешна”.
Преди да изложа данните от исторически и археологически характер, ще се спра на
едно топонимично свидетелство, което ни насочва към приблизително точното място на
“първоначалното българско заселище” в района на Варна. При описанието на
археологическите паметници непосредствено на север и северозапад от античния
Марцианопол (дн. град Девня) К. Шкорпил споменава, че местното название на теснината
през която протича Козлуджанската река е “Балыкъ”[18]. Досега, това местно име не е
привличало внимание, но в светлината на посочените по-горе изворови и епиграфски
свидетелства, то е изключително ценно. То със сигурност не е “турско”, както обикновено
се характеризират подобни имена. Balηq, balyq в езика на тюркоезичните народи означава
‘град’, ‘крепост’ или ‘укрепление’[19] и в някаква степен отразява съществуването тук
на определен тип селище от ранното средновековие[20]. Като се има предвид, че на това
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място през 681 г. усядат най-напред водените от хан Аспарух българи, считам, че в случая
имаме езикова останка от съществуването на значим селищен център. Понятието, с
което е бил известен сред тюркоезичното население подсказва, че той ще да е имал
характер на “град” от лагерен тип, както това е характерно за началния период на
етнокултурно и политическо съзряване на народите с номадски бит , между които
закономерно се поставят и прабългарите[21].
В близост до извивката на Провадийска река следва да се ситуира крепост, която
отговаря на Марцианопол-Диакене, за която са налице етимологически основания за
отъждествяване с по-близкия до Барнас (Варна) Еримокастру. Името Барнас се среща
само върху парижкия екземпляр на карата VІ 5 и то под формата Барлас. Това подсказва,
че е допустимо върху останалите да фигурира под формата Бастарнас. В текста от
софийския ръкопис името се чете още като Дасрас или по-скоро Басрас (срв.
палеографските бележки на Ст. Кендерова). Разполагането на Бастарнас/Басрас/Дасрас
(=Барнас/Барлас?) на мястото на Армукастуру се дължи на смесването на двата града,
които вероятно по това време вече са носели името Варна (вж.по-долу с. 30).

Този факт ни заставя да подкрепим тезата на част от изследователите, че
Марцианопол, въпреки сътресенията, които преживял през VІІ в., е бил заварен от
българите на хан Аспарух с частично запазени!!! римо-византийски строежи[18].
Варна, Балик, Диакене, Еримокастро и Диавена - названия на средновековния град
над римо-византийски Марцианопол
Обстоятелството, че Марцианопол през римо-византийската епоха, както и Диавена
през българското средновековие, са традиционно място за преминаване и базиране на
войски и изграждане на войскови лагери, прави възможно средновековното и новото име
на селището там да носи и смисъла на ‘стан’, ‘лагер’ или ‘кампос’[26]. По такъв начин
стигаме до смисловото единство на посочените по-горе различни наименования на
средновековният център над Марцианопол: тюркобългарското Balyq, гръкоезичните
форми: Διακενέ, ΔιαβαινA и *Έρυμόκαστρο.
В особена степен това важи за района на Одесос-Варна. Налице са редица данни,
които независимо от различната си интерпретация, характеризират територията около
старите градове Одесос и Марцианопол като люлка на българската държавност и
култура. [19] Свидетелствата на Теофан Изповедник и Патриарх Никифор - нашите
основни информатори за събитията от края на VІІ и за целия VІІІ век, че след победата си
над войските на Константин ІV при Онгъла българите на Аспарух спрели победоносното
си движение "при т. нар. Варна, близо до Одесос и до тамошния месогей", задължава да
обърнем особено внимание на това какво се крие зад този текст.
Главният въпрос е какво представлява "историческа Варна"? Защо българите са се
стремяли към нея, а не към близкия Одесос? Невероятно е с името "Варна" старите
автори да са имали предвид само Провадийска река с двете езера преди вливането й във
Варненския залив, както прие още К. Иречек. Тълкуването на името като хидроним не
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подлежи на съмнение, особено като се има предвид свидетелството на Константин
Багренородни за "река Варна". [27] В контекста на други извори името се споменава и
като важно селище, което играе първостепенна роля в политическия живот на България
през VІІІ в. Д. Димитров потърси възможности за неговата локализация на северния бряг
на езерото, в северозападната част на съвременна Варна, където е констатирана найзначимата ранносредновековна агломерация от селища, езически и християнски некрополи
и манастир. [28]
Името "Варна" досега е разглеждано единствено като славянски хидроним. [29]
Първоначално приемах това, но допуснах, че става въпрос за ираноезично име, което носи
значение и на укрепление: естествено защитено място по бреговете на езерото. [30]
Оказва се обаче, че става въпрос за кастел с укрепен дворец в непосредствените западни
окрайнини на Одесос.
Източниците, които дават описание на събитията разиграли се край града през VІ в.
сочат, че такова забележително място и строежи е съществувало. [36] Тук, изглежда
още през втората половина на V в., е била преместена войсковата база на византийската
сухопътна армия на Долен Дунав, която заменила съществувалия до хунските нашествия
в близката околност на Марцианопол военен център от ІV в. По време на бунта на
Виталиан (513-518) край Одесос се е намирал щабът на имперските войски. Теофилакт
Симоката описва мястото на запад от стените на Одесос като постоянен лагер на
византийската войска. [37] Ако съдим от посоченото разстояние, въпросният базов лагер
(castrum stativum) се е намирал на около 4 мили (=6 км) от Одесос по пътя за разположения
на 18 мили (=27 км) Марцианопол. Теофилакт Симоката споменава само за характерната
за лагерите още в римско време трибуна, наречена β η μ α τ ω ν τ ι ν ο ν ι ψ η λ ο ν, т.е.
“някаква висока площадка”. Йоан Антиохийски и други автори сочат, че разположената
вероятно в съседство "главна квартира" (σ τ ρ α τ η γ ι κ ο ι ς ο ι κ ο ι ς) е била укрепена и
имала свои порти, т.е. имала е укрепление.
Напоследък стана ясно, че важна и на практика оцеляла през средновековието част
от Одесополис е езерното пристанище Росито (Росико и др. под.). [44] Изграждането на
град с “имперски” статут обаче е останало неосъществен проект, тъй като
земетръсите през същата 557 и следващите години, нашествието на кутригуритe на
Заберган през 559 г., на авари, славяни и други, довели до прекратяване на строителството
и разрушения и упадък на построеното. От него оцелял изглежда военният център, със
своята сграда-преторий. За това свидетелства името Barnas. То води произхода си от
специфичния термин за укрепен дворец в Близкия изток: β A ρ ι ς, β ά ρ ε ι ς, намерил широко
разпространение в целия средиземноморски свят още през античността. Край Одесос то
е подходящо само за “главната квартира” на византийските войски. Екзотичното
название е било наложено изглежда от споменатите изселници от Сирия, Мала Азия и
Горна Месопотамия. Мястото на монофизитския храм с манастир на южния бряг на
Варненското езеро например е запазило топонима “Джанавара”. Наличието на
съставката -vara е в безспорна връзка с името на военния център на отсрещния бряг. В
арабски *Djjanna означава “рай” (обител), така че топонимът е със семантика на “райско
убежище (обител)”. [45]
В средновековни редакции на някои от епископските списъци името на катедрата е
записано като 'Ο δ υ σ σ ο u τ ο ι κ α ι Β ά ρ η ς λ έ γ ε τ α ι. [46] В ръкописите на нотиция №
2, датирана в първата половина на ІХ в., то гласи: 'Ο δ η σ σ ο u τ ι ς λ έ γ ε τ α ι κ α ι Β ά ρ ν
α като последното варира: Β α ρ ν α , Β α ρ ν ω , Β α ρ ν α ς). [47] Въвеждането на името
на Барнас в официалното название на църковната епархия означава, че нейното седалище
се е свързвало вече с морския град и близките нему селищни и манастирски структури.
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След този екскурс става ясно, че Барна/Барис от V-VІ в. е доживял до 680 г. и е
голямата цел на Аспарух след победата му при Онгъла. Овладяването на военния център
на Империята край Одесос е означавало подчиняване de jure на провинциите Втора Мизия
и Малка Скития. Много е вероятно именно укрепеният преторий (bar, baris) той да е
станал резиденция на Аспарух и неговите приемници чак до към края на VІІІ в., когато е
трайно пренесена в Плиск оба (Плиска). В Търновския надпис на Омуртаг, изсечен в
първите години на неговото управление, се говори за “старият дом” (τ oν π α λ ε oν Ž κ ο ν)
и определението визира първата резиденция на българските господари от края на VІІ до
края на VІІІ в., която след опожараването на “новата” в Абобското поле през 811 г. е
станала отново средоточие на държавния живот на България. [48] Около резиденцията
край Одесос, ако съдим от наличните археологически данни за селища и некрополи от VІІІХ в., е била разположена голяма селищна агломерация, чиито най-близки части са
съсредоточени на територията на дн. кв. Трошево, Младост и Възраждане. [49] На брега
на езерото, може би в района на дн. с. Казашко, се е намирал пристанът за малки кораби
Росито (Росико и др.), наследил този на емпорията на търговци и корабопритежатели с
източен произход, живели тук през VІ в.

С некомпактното си и нехомогенно устройство столичният център край Одесос
отговаря в редица отношения на устройството на номадските зимовища край Фанагория,
чиято децентрализирана агломерация е свързвана от византийските хронисти с Велика
България на Кубрат. Общото между тях е не само в природо-климатично, но и в културноисторическо отношение и заслужава специален разбор. От друга страна
децентрализирани селищни и икономически структури по това време са и градовете във
Византия. Дори Константинопол по времето на Юстиниян ІІ се състои от укрепен дворец
(град в града), в който се вместват всички институции и полуградски ядра на производство
и потребление, пръснати в чертите на крепостната стена или в предградията. [50]
Античният Одесос е бил изоставен още през първата половина на VІІ в. (след 614 г.),
[51] но никой днес не може да е сигурен, че отделни солидни и оцеляли от разрушенията и
пожарите сгради не са били използваеми. За такава възможност подсеща случаят с
Фанагория, която въпреки археологически засвидетелстваните повсеместни разрушения,
е послужила за резиденция на детронирания Юстиниян ІІ и неговата съпруга, както и на
хазарския управител на града малко преди 704 г. [52] Правдоподобно е, няколко
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десетилетия по-рано Фанагория да е послужила за убежище с резиденция за живеещото
наоколо и главно по течението на р. Кубан (пра)българско население от т. нар. Велика
България на Кубрат. [53] В този смисъл ролята на Одесос, в чието съседство се е намирала
резиденцията на първите български владетели, е била да играе ролята на refugium.
Изразът circa fines Odyssi дава косвени указания, че в края на VІІ и VІІІ в. античната
крепост с площ от 30 ха е личала като очертания (fines). Състоянието на нейните стени
едва ли е било такова, че да не могат да предложат сигурност на околното население при
опасност.
Изградената през ХІ в. в най-високата част на античния град малка крепост (около 3
ха), която доживява до 1830 г. е известна с турското си название “Кале ичи”, сиреч
“Вътрешна крепост”. [55] “Вътрешното” положение на тази крепост подсказва, че
античната стена, макар и в лошо състояние, е продължавала да служи за външен пояс на
жилищните квартали на средновековния град ХІ-ХІV в. Изглежда че още през ранното
средновековие новото име: Барна(с) - Варна(с) е било пренесено и върху античния град и е
започнало да измества неговото старинно название. Това е станало най-късно към края на
ІХ в., когато е регистрирано заселване в пределите на античния град. [56] Замяната на
името Одесос с това на Барна-Варна в периода на възстановена византийска власт (края
на Х - края на ХІІ в.) е малко вероятно, тъй като имперската администрация обикновено
възстановява античната гръкоезична номенклатура [Георгиев 2012, 1-25].
След не особено продължителен престой във Варненската долина хан Аспарух се
насочва нагоре по течението на реката, която поради това, че е обрасла по брега си с
тръстика, местните славяни наричат Тръстикова, и името на която се е съхранило в
съвременния яз. Тръстиково, наречен така по едноименното село. Това име на реката
прабългарите си го превеждат чрез лекс. шавар „тръстика“ с адективния суф. -на, което като
цяло образува прим *шаварна „тръстиков“ (Ив. Добрев) и към което се прибавя праб. су
„река“. С течение на времето, хидрнм *Шаварна-су, подобен по словообразувателна
структура на централноазиатския късноантичен хидрнм Duluoshui като другото
наименование на р. Tughla на българското племе Ogor [Тайшань 2007, 21-24]; на
ранносредновековния оногуро-български хидрнм „χαρασίου в значении μαύρον νερόν ‘black
water’, т.е. < *χara šiu“ [Тишин 2018, 431]; на засвидетелствания от Абу-л-Фида (1273-1331)
кавказски хидрнм Кой-су „баранья река“ [История Ширвана 2018, 39] (Hudud); на
средновековните средноазиатски хидроними Аксу, Кара-су, Кызылсу, Тум сув, Киз-суви и
др. [Камолиддин 2018, 33-37], също и на тат. Казансу – р. Казанка [FB], но генетически и
структурно-типологически напълно тъждествен на арменския ойкнм Šawarnahoł (Ив.
Добрев), поради изпадане на неударената първа сричка, придобива обл. Варна-су (М.
Оболенскiй). Точно това название се използва в хрониката Лэтописецъ Рùсскихъ Царе\,
съставена от първия български патриарх при цар Симеон и личен духовник на дъщеря му
княгиня Елена-Олга в Киев, презвитер Григорий [Добрев 2011, 537-555]. Впоследствие, по
пътя на собствено езиковия процес универбизация, т.е. изпадане на определяемото и
субстантивиране на определението, двусъставният хидроним се съкращава до обл. Варна,
като именно с този си облик той от местната разговорна реч преминава и в гръцките извори
(Феофан; Никифор; Теофан; Багрянородный). Впоследствие, съгласно принципа на
метонимията, започва да се нарича Варна и разположеният на устието на реката, крайбрежен
гр. Одесос: Най-южната граница, до която достигнали прабългарите на Балканския
полуостров, може да бъде определена чрез споменатите от хронистите два географски
обекта - Одесос и Варна. Като говори за битката в Онгъла и последвалото след това
настъпление на прабългарите на юг от Дунава, Теофан съобщава, че те „дошли при така
наречената Варна, близо до Одесос, и до тамошната земя” (ἐλϑόντεσ ἐπὶ τὴν λεγομένην
Βάρναν πλησίον Ὀδύςςου καὶ τοῦ ἐκετςε μεςαγαίου). Никифор също така отбелязва, че при своя
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устрем на юг прабългарите се спуснали „към така наречената Варна, близо до Одесос (ἐπί
τὴν λεγομένην Βάρναν πλησίου Ὀδύςςου), и до разположената по-нататък вътрешна земя”
(καὶ τοῦ ὑπερκειμένου μεςογαίου). 3a разполагането на прабългариуе „на стан при Варна
(ἐςκήνωςεν ἐν Βάρναισ) в някакви гъсталаци и хълмове” (ἔν τιςι λόχμαισ καὶ ὄρεςιν) съобщава
и Лъв Граматик. Според Скилица-Кедрин народът на българите също така „се
разположил на стан при Варна (ἐςκήνωςεν ἐν Βάρναισ) сред някакви гъсталаци и
възвишения” (ἐν τιςι ὀχματσ (= λόχμαισ) καὶ ὄρεςι). Още в края на миналия век К. Иречек
обърна внимание върху израза „Варна, близо до Одесос”. Той посочи, че в случая „името
Варна е принадлежало не на стария Одесос, ами на някоя местност в околността. То е
означавало навярно най-напред Провадийската река с Девненското езеро и неговата
долина, както и император Константин Багренородни в X в. говори за „река Варнас”. Дали
това име е славянско и тъждествено с думата врана, не знаем сигурно; впрочем недалеко
от тук на запад, в Шуменско, и до днес един приток на Камчия се нарича на славянски и
турски Врана.
По-сетнешните автори не внесоха нещо съществено за изясняване на посочения
въпрос. Така например Ив. Дуйчев с примери от други райони на Балканския полуостров се
опита да подсили мнението на К. Иречек, че името Варна идва от „вран” = черен, поради
което трябва да бъде изтълкувано като „Варна река”, сиреч „Врана река” ( = Черна река).
На друго място пък той пише: „По това време прочее в областта на древния град Одесос
е съществувало толкова гъсто славянско население, щото то наложило едно чисто
славянско местно наименование.” За съжаление обаче и тук авторът се е изказал найобщо, без да приведе някаква аргументация и главно без да се е съобразил с археологичните
проучвания и наличните материали.
Други автори, предимно филолози, също така са склонни да отъждествят Варна с
Провадийската река и Девненското езеро.
Названието Варна за пръв път е точно определено като географски обект, и то като
название на река, едва в средата на X в. Багренородни, като опписва пътя на печенегите
по море на юг към Цариград, съпбщава, че те се движели по Дунава до Констанция (ант.
Томи), оттам „до река Варна (εἰσ τὸν ποταμὸν Βάρνασ) и от Варна отиват до река Тичина”
(ἀπὸ Βάρνασ ἔρχονται είσ τὸν ποταμὸν Διτζίναν). Тук не се говори за град с име Варна, а това
название е отнесено към Провадийската река, тъй като следващата след нея на юг река е
Тича (Камчия). Това описание е категорично в полза на твърдението, че през X в.
Провадийската река е била наричана Варна. Но дали това е същата онази Варна, за която
говорят хронистите при описанието на събитията от 680 г.?
Името Варна ( = Врана) е славянско и то е могло да бъде дадено на реката от
славянско население, живяло по нея или близо до нея през VII в. В басейна на р. Камчия,
колкото и непроучен да си остава, славянски поселения са открити при селата Аспарухово
и Голямо Делчево на р. Луда Камчия преди съединяването с р. Голяма Камчия, а така също
и при гр. Дългопол, на северния бряг на р. Голяма Камчия. По протежението на
Провадийската река и Девненското езеро засега славянски поселения са известни най-рано
от VIII в. Очевидно името Варна ( = Врана) се е отнасяло първоначално към р. Камчия, но
не е могло да се наложи като име на тази река: още през VIII-IX в. тази река става
известна под името Тича, а названието Варна се пренася върху Провадийската река. Покъсно това име било дадено и на селището, възникнало върху развалините на стария Одесос
[Петров 1981, 184-188].
В българския език съществуват и се използват редица водни, местни, селищни и
фамилни имена с една и съща или незначително променена форма, като от водните
названия чрез изследванията на други автори или добити от различни други източници са
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ни известни река Шаварна в Севлиевско, Шаварова локва край с. Луковица, Ломско, река
Шиварна край Самоков, река Шаварка, която е приток на река Осъм.
Сред местните имена може да се посочат местността Шаварна край с. Летница,
Троянско, местност Шавара до Вълчитрън, Плевенско, Шавара - мочурище край Батак,
Пещерско, блатисто място край с. Кремен, Разложко, долчина край с. Горна Раковица,
ливади край с. Осоица, Елинпелинско; Шаваро - ливади край с. Бистър и с. Сушица, ниви
край с. Босилеград и с. Дождевица, Кюстендилско; низина край река до с. Долна Малина,
низина и дол край с. Караполци, дол край с. Нови Хан, Елинпелинско.

Разрешаването и преодоляването на това вътрешносемантично противоречие е
напълно възможно посредством и на основата на съотнасянето на този арменски ойконим
с бълг. апл шавар, който ние вече имахме възможност да проучим и да докажем като
лексема компонент от прабългарския суперстрат в българския език и който тук лежи в
основата на редица хидроними и ойконими като хидрнм Шаварна (Севл), Шиварна (Смк),
ойкнм Шаварна (Пл, ХV в.), Шаварна (Севл, 1877), миктп Шаварна, хидрнм Шаварна гьол
(ГОр) и др.
Еднаквото и в двата случая словообразуване е много старо болгарско словообразуване,
наследено още от “алтайския” период на тюркските езици; негов съвременен
продължител трябва да е чув. -na/-ne с дестинативно значение, а съвременно
съответствие и по форма, и по значение - якут. -на:х, също и -нык, които са варианти на
общтюрк. -лығ със значение на събирателна множественост [вж. Добрев 2000, 11;
Бетлинк 1989, 256; Левитская 1976, 137-138; Серебренников, Гаджиева 1986, 115] [Добрев
1996, 141-154].
This detail suggested to Marquart and Barthold (Daghestān in EI) the identification of the
Sarīr with the Avar people in Daghestan (on the middle one of the Qoy-su rivers of which the united
waters, under the name of Sulaq, flow into the Caspian south of the Terek).
This fortress is undoubtedly ،  غميقmentioned in Mas'ūdī, ii, 39, in the neighbourhood of
Zirīgarān and the Sarīr, i.e. the present-day Qumiq situated on the southern branch of the Qoy-su
in the proximity of the Avar territory.
The Khazar king's letter mentions a river V.r.shan situated at 20 farsakhs from the capital,
Kokovtsov, pp. 86 and 102. [1] Marquart, o.c., 16-19, compares this name with Balanjar [2] and
tentatively identifies the Balanjar river with the Qoy-su "the Sheep river" (Abul-Fidā, 204: nahr
al-aghnām flowing through the Sarīr). It is true that according to the Khazar letter the river ought

141

to be placed much more to the north (Kokovtsov: Kuma river?) but then it would be difficult to
understand how Marwān could march to Samandar via Balanjar. So besides the Qoy-su (Sulaq),
only some of the right affluents of the Terek, or the Khasav-yurt river could eventually be taken
into consideration with regard to the still doubtful situation of Balanjar.
This is now the appellation of the Daghestanian Qazi-Qumuqs (Arab. ،) غميق, living on the
eastern branch of the Qoy-su [Hudud, 447-455].
Пак в същия план хоризонталната семантична структура на названието се
характеризира и с конкретна, но и коректна производимост и вътрешна съгласуваност,
което като цяло също така придава определена специфика на ономастикоетимологичното изследване на нивото и в аспекта на сложните двусъставни названия втората съставка на арм. ойкнм Šawarnahoł - село в Армения, възможно и в кантона Bałkh,
за който има податки и в писмените извори, че по тези места са се заселвали прабългари
[Армянская география 1877, 70; Стаматов 1997, 56-57], се свързва с урар. hoł “земля”,
съответно на което и значението на цялото се извежда като “камышевая земля”
[Капанцян 1975, 151].
Тук обаче изобщо не се обособява и не се разглежда поотделно апл *šawarna, на
основата и към който се прибавя втората съставка, за да се забележи, че в семантемата
“камышевая земля” в действителност дори и да няма “противоречие в определението”,
все пак е налице известна противоречивост и вътрешносемантична несъгласуваност –
тръстиката е растение, което се среща и вирее вътре или по брега на водните площи реки,
езера и блата, така че такава земя, в смисъл на суша, която да бъде и обрасла, върху която
да вирее блатна тръстика, без тя да е водна площ, надали може да има.
Разрешаването и преодоляването на това вътрешносемантично противоречие е
напълно възможно посредством и на основата на съотнасянето на този арменски ойконим
с бълг. апл шавар, който ние вече имахме възможност да проучим и да докажем като
лексема компонент от прабългарския суперстрат в българския език и който тук лежи в
основата на редица хидроними и ойконими като хидрнм Шаварна (Севл), Шиварна (Смк),
ойкнм Шаварна (Пл, ХV в.), Шаварна (Севл, 1877), миктп Шаварна, хидрнм Шаварна гьол
(ГОр) и др. [Добрев 1996, 141; Ангелова-Атанасова 1996а, 436].
Еднаквото и в двата случая словообразуване е много старо болгарско словообразуване,
наследено още от “алтайския” период на тюркските езици; негов съвременен
продължител трябва да е чув. -na/-ne с дестинативно значение, а съвременно
съответствие и по форма, и по значение - якут. -на:х, също и -нык, които са варианти на
общтюрк. -лығ със значение на събирателна множественост [вж. Добрев 2000, 11;
Бетлинк 1989, 256; Левитская 1976, 137-138; Серебренников, Гаджиева 1986, 115]. Освен
това с огромен ареал на разпространение, в тюркските, монголските, иранските, угрофинските и славянските езици има апелатив термин гол/кол “река; езеро; блато,
мочурище”, някои от съответствията на което на Северен Кавказ, Алтай и в Хакасия,
както и в случая, са с начално х [ТпСГАл; СлНГТрм, 148,283] и който апелатив очевидно е
само омоним на урартския по произход географски термин.
Ето защо арменското собствено име безспорно е чисто и просто един прабългаризъм,
който дължи наличието и присъствието си точно на това място, на добре известния от
историята факт на заселването и пребиваването през Ранното Средновековие по
арменските земи и на прабългари. Така съотнесен, анализиран, идентифициран и обяснен
генетически,
лексикосемантически,
фонетически,
морфологически
и
синтактикосемантически, прабългарският по произход ойкнм Šawarnahoł вече се получава
и вътрешносемантически производим и съгласуван, адекватното възстановяване и
отразяване на което като една от крайните цели и задачи и на
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ономастикоетимологичното изследване, му придава и на самото него допълнителни
специфични черти и особености [Добрев 2012, 40-41].
Переплывъ Селину... и потомъ достигнувъ Болгарiи, продолжали путь къ устьямъ рýки
Дуная, оттуда в Конопу, въ городъ Констанцiю, къ рýкамъ Варнасу и Дицинъ, которыя
вытекаютъ изъ Болгарiи [Оболенскiй 2010, 25].
Преследуя ромеев до Дуная и переправившись через него, [булгары] дошли до так
называемой Варны, поблизости от Одисса и здешнего материка. Они увидели местность,
хорошо укрепленную: сзади - рекой Дунаем, спереди и с боков - ущельями и Понтийским
морем. Покорив из живущих там племен славинов так называемые семь родов, северов
булгары расселили от начала ущелья Берегава до восточных областей, а на юге и на западе
до Аварии, остальные семь родов, которые платили им дань.

Распространившись в этих [местах], они возгордились, начали нападать на крепости
и поселения, находящиеся под властью ромейского государства, и захватывать их. Тогда
василевс был вынужден заключить с ними мир, согласившись, к стыду, ромеев,
выплачивать им ежегодную дань из-за множества прегрешений. Удивительно было
слышать и ближним и дальним [народам], что тот, кто сделал себе всех данниками и на
востоке, и на западе, и на севере, и на юге, потерпел поражение от этого мерзостного и
новоявленного племени. Но [василевс], уверовав, что случилось это с христианами по
промыслу божию, рассудил по-евангельски и заключил мир [Феофан, 209-210].
През тази година, в месец май, индикт 12 (774), Константин изпратил флота от 2000
хеландии срещу България и като се качил и той самият в червения хеландий, потеглил, за
да влезе в реката Дунав. Той оставил и стратезите на конните отреди извън клисурите,
ако могат някак да нахлуят в България, докато българите са заети с него. Но когато
дошъл до Варна, той се уплашил и замислил да се завърне. Българите пък, като ги видели и
като се уплашили, изпратили боил и чигат с молба да бъде сключен мир. Императорът,
като ги видял, много се зарадвал и сключил мир. И те взаимно се заклели - нито българите
да излизат срещу Романия, нито императорът да се стреми да нахлува в България. И
съставили помежду си писмен договор за това [Теофан, 273-274].
Из них первый сын, по имени Ваян (BaianoV), остался, согласно приказу отца, на
родовой земле по ею пору. Второй - именуемый Котрагом, переправившийся через реку
Танаис, поселился напротив него; четвертый перешел через реку Истр в Паннонию,
которая ныне находится под властью аваров, и поселился путем заключения союза среди
местных племен; пятый же, обосновавшийся в Равеннском Пантаполисе, стал подданным
ромеев. Последний из них, третий брат, по имени Аспарух, перейдя реки Данапр и Данастр,
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поселился в местности около Истра, заняв удобную для поселения местность, называемую
на их языке Оглом (Oglon), неудобную и недоступную для врагов.
Она ограждена с одной стороны впереди тем, что перед ней находятся теснины и
болота, позади же она защищена стенами неприступных скал.
Болгары, узнав об этом, стали их упорно преследовать и одних из тех, кого захватили,
убили, многих же ранили. Достигнув Истра у так называемой Варны, близ Одисса, и дойдя
до лежащего выше материка, они увидели укрепленное и надежное положение этого места
со всех сторон, огражденное рекой, и из-за его непроходимости расположились там. Они
владычествуют и над живущими поблизости славянскими племенами и одних поставили
для охраны от находящихся по соседству аваров, других же - для наблюдения над
находящимися по близости ромеями. Таким образом, укрепившись и возвысившись, они
опустошали и нападали на области и города (cwria kai polismata) Фракии. Императору же,
видевшему это, пришлось заключить с ними договор об уплате им дани [Никифор-а, 16-17].
А българите, като видели това, започнали да ги преследват стремително и колкото
войници улавяли, убивали ги, а мнозина ранявали. Те преминали Истър, [спуснали се], към
така наречената Варна, близо до Одесос, и до разположената по-нататък вътрешна земя
и когато видели, че мястото е укрепено и осигурено отвсякъде, и от реката, и от
непроходимата местност, установили се тук [Никифор, 296].
От Селины же они не боятся никого, но, вступив в землю Булгарии, входят в устье
Дуная. От Дуная они прибывают в Конопу, а от Конопы - в Констанцию ... к реке Варна;
от Варны же приходят к реке Дичина. Все это относится к земле Булгарии
[Багрянородный, 8, вж. Москов 1988, 218-240, вж. и срв. Ваклинов 2012, 128-129; Златарски
2009, 81-99; История на България 1981, 95-110; Рашев 1982, 39,49; ~*~2017, 99-101; Станев
2013, 30-32, срв. Атанасов 2017, 167-168; Йорданов 2018, 330-354].
Придвижвайки се нагоре по реката, която понастоящем се нарича Провадийска, хан
Аспарух превзема и се установява за кратко в някоя от крепостите по нея, най-вероятно
Марцианополис, намираща се близо до Девня и която на основата на съществуващата, но
полуразрушена антична крепост, прабългарите превръщат в крепост от аулен тип, подобна
на Плиска и Преслав, като наблизо има и синхронно неукрепено селище с некропол:
Марцианопол-Девина, върху останките на античния амфитеатър на Марцианопол, до
карстовия извор Марциана, 0,5 км северно от центъра на гр. Девня, област Варна.
История Античният град Марцианопол е съществувал от началото на ІІ до края на
VI – началото на VII в. Керамиката, открита при редовните археологически проучвания на
издигнатата върху останките му крепост, е датирана IX-X в., затова се счита, че
крепостта е била построена в началото на IX в. и разрушена при византийското
нашествие в края на X в. По-късно, вероятно през първата половина на XI в., крепостта е
изградена отново с друга техника. 1,2,3 С голямо основание се приема тази крепост да се
отъждествява със споменаваната във византийските извори Диакене 4 и Диавена 5 . 6
Археологическа информация Крепостта е построена върху останките на запазения
главно в основи амфитеатър на Марцианопол. Той има неправилна елипсовидна форма,
размери 65,30х58,80 м и площ около 4000 кв. м (обр. 74). Запазените части на северната,
западната и южната стена са с дебелина 3,4 м. Градежът е с големи варовикови квадри
без хоросанова спойка. В средата на северната стена е имало порта, фланкирана от две
петоъгълни кули. На западната стена личат останките на още една петоъгълна кула.
Извън крепостта са открити няколко полуземлянки със стени, облицовани с ломени
камъни. При разкопките е открит каменен модел на юрта с врязани изображения по
стените. В околностите на съвременния град Девня са открити четири неукрепени селища
от периода VIII-X в. и три големи некропола - два двуобредни езически от VIII-IX в. и един
християнски от IX-X в. [Рабовянов 2011, 31-33,96,100,178; Димитров 1987, 58-59].

144

Тук хан Аспарух нарежда тамгата на рода Дуло да се издълбае върху подходящ камък,
който да се зазида над главната порта като знак не толкова, че в нея пребивава потомък на
рода Дуло, колкото като проглас, манифест, декларация, че тъкмо тази крепост е
седалището, столицата на главата владетел на българската държава на име България (Фиг.
1). Това събитие трябва да се датира към 685-686 г. Година-две след това трябва да се датира
и тамгата, намерена върху разкопаните стени на Плиска (Фиг. 1) и която пак със същата цел
е зазидана върху фасадата на разположената в центъра на голямото землено укрепление
„огромна, почти квадратна сграда, заемаща площ повече от четири декара“ [Ваклинов 2017,
133]. Следователно, употребата на тамгата на рода Дуло само по времето на хан Аспарух и
то на юг от Дунав, предхожда „Крумовата династия“ със сто и повече години.

(По Virtual Museum of Bulgaria)

Създаването на Първата българска държава през 681 г. с център на юг от Дунав е
решаващо-повратен момент в живота на прабългарските и славянските племена от Днепър
до Тиса, на запад от която интегриращо-притегателен център е Аварският хаганат, но на
изток от нея такъв интегриращо-притегателен център е Първата българска държава. В нея
тези племена намират сила и опора за всички свои вътрешни и външни начинания, именно
поради което с нейното създаване и укрепване започва и тяхното бавно, поотделнопостепенно, културно-икономическо и политическо обръщане и приобщаване към нея. По
време на този процес автономията на племенните вождове и старейшини се ограничава и
стеснява до ниво и степен признаване и приемане превъзходството и първенството на
българския хан, по силата на което като цяло и северозападната граница на техните земи се
превръща в граница и на българската държава, а самите племена и техните земи се оказват
вече и неделима част от нея.
Американският историк I. Boba [1982], главно на основата на съобщения от Теофан,
доказва, че през 670-680 г. българи оногури от хан-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 хан-Кубратовия род, Крум поставя началото на нова ханска фамилия, но понятийнотерминологически 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
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Дуло обединява дунавските българи и панонските оногури, всеки един от които два дяла
води началото си все от Кубратовите оногури [68-77].
От същото това “единородно население”, което българите намират или заварват между
Тиса и Дунав, произхожда и самият хан Крум, чиито отношения към неговия предшественик
хан Кардам и обстоятелствата, при които поема властта, общо взето не са много ясни в
българската историография, но въпреки това, добре известно е вече, че той още докато е с
племето или племената си в границите на Аварския хаганат, използува нанесения от
франките удар върху аварите, вдига въстание, освобождава сънародниците си от аварско
иго, присъединява земите им към българската държава и сам поема върховното й
управление, а към войската си присъединява и останалата част от разбитата аварска войска,
в която безспорно има и немалко прабългари [вж. и срв. Младенов 2016, 49, срв. Хрисимов
2018, 377-381].

Фиг. 5
Фиг. 6

Рунен знак вероятно на бога Тангра от Плиска
(По В. Бешевлиев)

Традицията тамгата на рода Дуло да се употребява в нейната представителна функция
или направо като държавен герб, я продължава и хан Крум (803-814), който нарежда да я
изваят в чувствително по-големи размери и в един великолепно-внушителен вид върху цяла
каменна плоча по средата на настилката на вътрешния двор на двореца в Плиска (Фиг. 5),
който той построява [вж. Дончева-Петкова 1980, 11]. Малко по-малка, но не по-различна в
главното и същественото, тамга на рода Дуло, пак хан Крум нарежда да зазидат върху
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челната стена на крепостта, най-вероятно, над главната порта (Фиг. 6). Така той не само
показва и удостоверява своята принадлежност към владетелския род Дуло, но и
демонстрира и доказва и легитимността си на владетел, т.е. на наследник по право, а не на
узурпатор на българския престол.
Нерядко у нас, не само историци и археолози си задават въпроса за гробовете на
българските ханове и „откритията“ тук се представят направо като вестникарска сензация
(Св. Николов). Според Р. Рашев [2012] „Изглежда хановете и аристокрацията са били
погребвани на известно разстояние от столицата в специални места и поотделно, без
гробовете да образуват некрополи.“ [202]: Културата на тюркската аристокрация в
новите земи засега не може да се очертае, тъй като практически не е позната. Не са
открити езическите некрополи на Плиска, все още не е намерен гроб на владетел от
времето пред покръстването [Рашев 2018, 30].
Четири могили на около 12 км западно от Плиска привличат вниманието на
археолозите със своята необичайност. Това не са типичните тракийски могили, които
винаги се натрупват по височини. Четирите са разположени в долина между две реки на
уединено и скрито място. Възможната хипотеза е в могилите да почиват
високопоставени прабългарски аристократи. До този момент на археолозите не е
известно нищо нито за местата, където са погребвани представителите на знатните
управляващи прабългарски родове у нас, нито за това какви са техните погребални обичаи.
Предполага се само, че хановете от езическия период са използвали могилен погребален
обред, защото подобни находки са откривани в Източна Европа, откъдето са минали
прабългарите [Николов 2018, 1-2].
Всъщност, не „трапезните съдове“, а урните с праха на хановете и техните семейства,
са складирани, още от времето на основаването на българската държава, в специална яма
(V. Grigorov, Ja. Dimitrov), вкопана в най-скрития и потаен ходник от мрежата подземни
тунели в столицата Плиска (Ст. Ваклинов). Върху повечето от тези урни, в нейната
представителна функция, е нанесена тамгата на рода Дуло, докато само върху някои от тях
има други тамги и те, най-вероятно, съдържат праха на съпругите на хановете, които
съгласно принципа за екзогамията, задължително са от друг род. Урните са яростно-жестоко
изпонатрошени, което безспорно е направено веднага след покръстването, когато се
пристъпва към унищожаването и заличаването следите от всичко прабългарско, а самите
прабългари са подложени на геноцид (Ив. Добрев).
Не е възможно посудата за домакинството на двореца да се съхранява в найотдалечения, най-скрития и трудно достъпен тунел, което като цяло я прави почти
неизползваема. При това положение няма обяснение и маркирането на повечето от съдовете
с тамгата на рода Дуло, а на много малко от тях - с няколко други и различни една от друга
тамги!? Не може на масата на хана да се постави толкова голям съд, а и какво може да се
сервира в него? Ако там е било някакъв склад, примерно за вино или зехтин, то защо тогава
той е в най-трудно-достъпния и потаен ходник? Изключено е съдовете да са били натрошени
така яростно-жестоко от търсещите още вино пияни Никифорови войници, а най-вероятно
в момент на силен гняв и раздразнение, от самия княз Борис, който поради смъртта на член
от семейството е трябвало да вземе решение за смяна на изконно-дълговечния погребален
обред чрез кремация с обред чрез инхумация.
За съжаление, няма данни от химически анализ на съдържанието на урните, но подобна
яма с урна, която проучвателят не е успял да идентифицира и атрибутира етнически,
въпреки че я датира VII-IX в. (В. Чхаидзе), е открита и на територията на временната
прабългарска столица Оногурис с друго име Фанагория (Ив. Добрев), а подобно складиране
в една яма на голям брой урни е открито на територията и на Югозападен Крим (С. Мульд):
In the first part of this report, we will present two large ceramic complexes - one from the beginning
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of the ninth century and the second from the mid-ninth century. Both sets of pottery were found
while excavating the secret passages, which form a net of tunnels, in Pliska. The secret passages
are some of the most impressive constructions in the first Bulgarian capital. They provided an
opportunity for the ruler to move around secretly inside the entire residence, as well as to secretly
depart from the fortress.
In 1979, nearly 3000 ceramic fragments of about 50 vessels were found in the underground
tunnel connected with the so-called Kroum’s palace. 36 vessels have been entirely or partially
restored (Rashev 2004, 61-100) (fig. 1). According to their features, the vessels can be divided into
two groups. The most numerous group are the pitchers (fig. 1. 2-27). The vessels were made of
well-refined clay on a foot-driven potter’s wheel. Most of the vessels have their surface covered
with thin goldish glaze. Two of the vessels are covered with red angobe. An amphora is also found
in the set of vessels (fig. 1. 1). Its handles’ decoration is completely identical with that of the
pitchers. The form and the decoration of the handles are very typical. The handles were
additionally treated when the clay was still half dry. A large, slightly rounded bulge was formed at
their lower end. On its two side walls, two leaf half-palmettes were incised. The second largest
group of vessels consists of „tea-pots” (fig. 1. 28-36). These vessels were also made of well-refined
clay on a foot-driven potter’s wheel. The form of the pitchers and of the “tea pots” reminds one of
some vessels of the so-called yellow Avar ceramics (Bielekova 1967, obr. 2: 1, 2; 4: 2, 5), while
the bulges at the lower side of the handles are close to those of jugs from Central Asia (Trever,
Lukonin 1987, fig. 56: 21; Rashev 2004, 77, fig. 16). The form of the pitchers, the stems and the
goldish glaze are features that demonstrate an imitation of precious metals.

The vessels from the two groups constitute a new group of ceramics. They are not typical of
the local pottery production. One can suggest that they were created by a group of craftsmen
invited from abroad to do an order of the Bulgarian ruler’s court. There is no discussion about the
dating of the vessels. They were found in the earliest secret passage that the fire in 811 destroyed.
The vessels were hidden there when the Bulgarians deserted Pliska and the Byzantine emperor
Niciphorus Gennik captured the capital.
In 2006, the second large set of pottery was found. When excavating the route of the latest
passage, our team discovered a pit filled entirely with ceramic fragments. We managed to restore
33 pitchers and distinguished pieces of other 20 pitchers (a total of 53) (fig. 2). According to their
features, the pitchers found in the pit can be divided into three groups.

148

The most numerous groups of pitchers were made of well-refined clay, light brown or light
yellow in color (fig. 2. 1-12). They constitute about 63% of the ceramic fragments found in the pit.
All of them were made on a speed pottery wheel. The pitchers with two handles dominate. An
element that imitates the decoration of metal vessels is a relief ring at the base of the neck. Another
characteristic element that also imitates metal vessels is a bulk at the base of the handles.
The second largest group of vessels (about 24% of the fragments) is represented by pitchers,
made of red-brown clay. The form of these vessels is similar to that of the first group. The pitchers
with one handle dominate. All vessels were made of quality clay on a speed pottery wheel.

The third group of pitchers consists of vessels made of grey or grey-black clay with a small
addition of sand (fig. 2. 24-28). They compose 9% of the fragments. All the vessels are with two
handles. Unlike the vessels of the former two groups, the grey pitchers were made on a slow pottery
wheel. This type of vessels is very typical of the local pottery production from the first half of the
9th century. The pitchers from the first two groups have a similar size. The height is most frequently
between 32 and 39 cm, and the maximal diameter is between 14 und 22 cm. The pitchers from the
third group are considerably smaller. In spite of their different size, all pitchers have similar
proportions. Depending on their size, the pitchers have a volume between 1.9 and 5.1 liters.
Long-term excavations in Pliska and a lot of monuments in the Lower Danube show that
amphora-like pitchers had a very wide use in the old-Bulgarian culture as table pottery.
Typologically, the pitchers discovered in the pit appear to be closest to some types belonging to U.
Fiedler’s classification (Fiedler 1992, 147, Abb. 31). The vessels date back to the middle of the 9th
century.
One important feature is the numerous signs chiseled on most of the vessels found in the pit.
The repertoire is diverse but the most frequent sign is the Greek letter ipsilon with two parallel
lines “IYI”. This sign was the most popular one in the old-Bulgarian culture. It has been discovered
incised on hundreds of ceramic vessels, bricks, water-pipes, rock blocks, rings, seals from the 9th
century (Hampel 1905, 436, fig. 1280; Changova 1959, 141, fig. 127: 3-4, 8-9, 13, 15, 17;
Doncheva-Petkova 1980, 23-25; 11, fig. 2; 37, fig. 6; 160; 42, fig. 14, tabl. XXI; Rashev 1992, 97;
98, fig. 1; Dimitrov 1993, 70, fig. 1; Stanilov 1997, 231, tabl. V-37; Popović 1999, 157-158, fig.
106: 4; Jordanov 2001, 75, tabl. VIII-131; Totev 2004, 232, fig. 3: 6-7; 237, fig. 6: 1; 239, fig. 8:
11; Doncheva-Petkova 2007, 245, tabl. LXXXIII-3; Rashev 2008, 544, tabl. XCI 9-15). The wide
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use of the sign is one of the reasons why it is the object of a special scientific interest. Another very
important letter-like sign is scratched on a grey-black pitcher. In style and form, the sign is different
from the rune-like old-Bulgarian signs known so far. It could be compared to a combination of two
Greek letters - “omega” on the left and “beta” on the right.
The discovery of the second numerous complex of table vessels in the center of Pliska puts
forward the question of the specific needs of such an inventory at the ruler’s court. The deposition
of the vessels in the pit near the ruler’s residence means that they were used for the needs of the
king’s household. The common decoration of most vessels with elements characteristic for metal
vessels shows that metal vessels were used as models for the production of ceramic pottery in the
9th century. The making of ceramic imitations of metal vessels is explained by the need of a greater
number of vessels. They were needed at daily or festive feasts. The choice of a particular color and
quality of the clay was also very important. The pitchers made of light-brown or light-yellow clay
resemble the color of metal (golden) vessels, those made of red-brown clay - the vessels made of
copper, and those made of black clay - the vessels made of silver.

Because of shortages or the high value of non-ferrous metals in the 9th century, it was
impossible to provide metal vessels in the necessary amount. This is the reason why the ruler’s
household used a large number of high-quality ceramic vessels.
В първата част на доклада, изнесен на международна конференция в гр. Дуе (Франция),
бяха представени два големи керамични комплекса. Те са открити при проучване на т.нар.
„тайни ходници” в Плиска. През 1979 г. при разкопки на опожарения таен ходник, в
близост до „Крумовия дворец” са открити 36 съда (обр. 1). Най-многобройната група са
стомни (обр. 1. 2-27), изработени на крачно грънчарско колело от добре пречистена глина.
Втората група се състои от „чайници” (обр. 1. 28-36), изработени на крачно грънчарско
колело от добре пречистена глина. Керамичният комплекс се датира в началото на 9 в., а
опожаряването на тайния ходник обикновено се свързва с превземането на Плиска при
похода на Никифор I Геник в 811 г.
Вторият керамичен комплекс е открит през 2006 г. при проучване трасето на найкъсния ходник. Съдовете са депонирани в яма, вкопана в разрушения ходник. Възстановени
са 33 стомни и части от още 20 стомни (общо 53) (обр. 2). Според технологичните
характеристики (видът на глината и използването на бързо или бавно грънчарско колело),
стомните могат да бъдат разделени в три групи. На повечето от съдовете са врязани
различни знаци, като най-често срещания знак е гръцката буква ипсилон с две успоредни
хасти “IYI”. Стратиграфската информация за ходника, както и типологичните
характеристики на стомните определят датирането на керамичния комплекс около
третата четвърт на 9 в. [Grigorov, Dimitrov 2015, 121-135].
Като произхождащи и принадлежащи към рода Дуло, жените от семействата на
хановете се кремират и прахът им се съхранява в светилището в Кабиюк. Доказателство за
това са тамгите от тук, които имат допълнителна чертичка или извивка горе върху дясното
разклонение: Първият хански център, Плиска, е само един от трите огромни укрепени
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стана, които са били изградени в Плисковското поле.[21] Преди 80 години първите
изследвачи на Плиска са установили останките от двата други, разположени източно и
западно от централния - плисковския. Източният е бил разположен при сегашния град
Нови пазар, а западният - при конезавода «В. Коларов». [22] Така, както лежат
симетрично в полето, обърнати на юг, те напомнят една прастара тюркска система на
разполагане на войската и ориентиране по посоката на света. Лявата страна във военния
строй на тюрките е винаги източната, дясната - винаги западната. [23] Това означава
традиционната насоченост на ударната сила към юг. Така е било пред Великата китайска
стена, така е и пред Византийската империя.

(По Virtual Museum of Bulgaria)

Наистина плисковският укрепен стан със своите 23 км2 площ представлява
внушителна гледка. В територията му влиза горното течение на един поток с няколко
извори, които някога са били пълноводни. Обширни свободни пространства са били
покрити с многогодишни степни треви – осигурена паша за добитък и особено за конете
на ханската войска. Тук-там из това пространство се разполагат юртите или землянките
на постоянните обитатели на онгъла. Почти в средата на тази укрепена територия се
издига ханската резиденция. [26]
Но какво според нас е представлявал първоначалният вид на дворцовия център в
Плиска?
В средата на голямото землено укрепление се издига огромна, почти квадратна сграда,
заемаща площ повече от четири декара. [32] От двете ѝ страни - към изток и към запад пред фасадата ѝ се издигат по две четириъгълни кули. За вътрешното устройство на
постройката трудно може да се говори с положителност, тъй като зидарията на
сградата е изцяло извадена дори из леглата на нейните основи. Последните образуват
правилна мрежа от квадрати и правоъгълници, които обхващат цялата площ на сградата.
Върху така поставените основи теоретически може да се изгради всякаква надстройка.
Най-съществената е била прокарването на подземен съобщителен коридор между
укрепения замък и жилището на хана. [56] Причините за създаването на тази тайна
съобщителна връзка между двете сгради са имали сигурно политически характер. По
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всяка вероятност това е станало през шестдесетте години на века, когато се създава
натегната обстановка между отделните знатни прабългарски родове около централната
ханска власт. Междуособните династически крамоли и съперничества, тайната и явната
намеса на византийската дипломация в раздухване на страстите довеждат до няколко
промени на хановете и създават известна несигурност в ханския двор и изобщо в
страната. Тайният подземен коридор е бил навярно предназначен за безпрепятствено
преминаване на хана от неговото жилище към укрепената резиденция на държавната
канцелария.

Към епохата на смутове и междуособни борби около ханската власт в България през
60-80-те години на VIII в. следва да се припише едно съоръжение, което представлява
важна връзка между някои сгради от началния период на плисковския дворцов център подземният таен ход. [78] Това е интересен коридор, настлан с квадратни тухли, обложен
отстрани с дъбови греди и покрит с дебели дъбови талпи, свързващ големия укрепен замък
с ханското жилище. Той минава по пряка линия между двете сгради, недълбоко под нивото
на терена, и някои данни показват, че е изграден допълнително, че първоначално тези две
сгради са стояли изолирано една от друга. Логично е да се приеме, че една тайна връзка
между ханското жилище и държавната канцелария е станала необходима в моменти,
когато ханът се е чувствувал несигурен в своя дом. Такива моменти настъпили, както е
известно, след 762 г. и продължили почти две десетилетия. Над България надвисва
опасност от страна на Византия. [79] В ханския двор настъпват размирици. Свалени и
убити ханове, несигурни и краткотрайни царувания, понякога завършващи с бягство в
Несебър и Цариград, намеса на византийски агенти в междуродовите съперничества всичко това навярно създавало натегната атмосфера и в ханската резиденция. Тайният
подземен проход между неукрепеното жилище и добре укрепения замък станал необходим
за сигурностга на хана.
Освен дървените стени на подземния коридор и неговия дървен покрив дървени са били
и рампите, които по лек наклон са извеждали в двата му края към съответните сгради.
През 1947 г. бе разчистена рампата към укрепения замък. С дървената си конструкция
тайният ход станал лека жертва на стихиен пожар. Овъглени са дървените подпори,
спечена до червено е околната пръст. Пожарът е бушувал дори в подземието, което ще
рече, че негова жертва са станали и сградите в двата му края. Този стихиен пожар
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представлява един важен показател в историята на плисковския център и бележи
трагични събития в историята на цялата страна.
През 811 г. император Никифор I Геник с цялата си войска се намирал отвъд Хемус и
хазайничел из ханската резиденция Плиска. Хан Крум се е оттеглил настрана и готвел удар
срещу неприятеля, който се намирал в клопка. Но преди да напусне дворците, императорът
опожарил всичко, след като било подложено на грабене. Тази война, злощастна за
императора и за Византия, е не по-малко злощастна и за България въпреки щастливото
избавление. В развалини е не само дворцовият център на Плиска - главният хански аул.
Опостушени са и околните аули, средището на държавата.
Южната страна на оградната стена пресича останките на подземния таен ход,
който е свързвал укрепения замък със старото ханско жилище. Очевидно при нейното
изграждане този проход вече не е действувал. В основите на северната страна обаче
между двете сгради на Малкия дворец е изграден специален засводен вход, който
представлява начало на таен изход от двореца. Явно е, че при издигането на крепостната
ограда около жилищния квартал на дворците са имали пред вид опита от миналото. На
хана е оставена възможност за тайно влизане и излизане във и от двореца, в който живее.
Преминаването му обаче от жилищната в официалната част на дворцовия квартал е
ставала открито и тържествено. Новият таен проход е проследен вън от дворцовия
квартал на север на значително разстояние, но не е уточнено къде завършва. Не е изучено
също така има ли разклонения този подземен коридор в самия дворец. Защото право на юг
от вратата в северната стена, под източното крило на западния корпус на Малкия дворец,
минава такъв един коридор, опожарен, както всички останали части на тайния проход, но
под югоизточния ъгъл на сградата се обръща право на запад. Не е изключено старото
трасе на коридора да е имало разклонения, над чиито развалини са стъпили основите на
западната дворцова сграда. Този въпрос е оправдан още повече от факта, че в северната
оградна стена на около 20 м западно от изхода в основите ѝ има също добре изграден от
камък друг изход към север. Следователно, когато са изграждали северната стена, са
оставили не само изход между двете жилищни сгради, а още един западно от двореца.
Всичко това обаче поставя логично проблема за посоката и изхода на тайния проход
вън от дворцовия квартал. Сегашните данни сочат, че тайният проход е свързан със
северната порта на каменната крепостна стена, гдето той е позволявал таен и свободен
изход за обитателите на дворцовия квартал незабелязано за хората, които се намират в
така наречения Вътрешен град. Това може да означава, че изграждането на цялата
система от тайни изходи от Малкия дворец към север е свързано хронологически и
функционално с издигането на каменните стени на вътрешната крепост в Плиска
[Ваклинов 2012,145-198, вж. и срв. Рашев 2012, 78-97].
Освен родът Дуло, погребение чрез кремация с прибиране на праха в амфоровидна
стомна практикуват и други прабългарски родове, един от които е от Дръстър, при това
златен пръстен на болярин от същия род е намерен в подножието на крепостта Скала,
Силистренско, видно особено добре от еднаквата тамга върху стомната и пръстена.
Самосъзнателно-преднамерена жертва на собственото си, субективно-лично и изобщо
обектно-неадекватно допускане, че тамгата на рода Дуло по принцип се появява едва след
възцаряването на хан Крум като знак на неговата лична династия, Г. Атанасов [2018а] много
неоснователно датира пръстена през IX в.: През лятото на 2015 г. при обработка на терен
на левия бряг на сухоречието Канагьол (средновековната р. Дристра) горски работници
попадат на голям златен пръстен в каменно струпване напомнящо разрушен зид. 1 Намира
се на около 180 м в югозападна посока срещу ранносредновековната крепост Скала (Йотов,
Атанасов 1998, 5-7, обр. 2, 4) (обр. 1). При обхождане на околните терени през 1989 г., по
време на системните археологически разкопки, които проведохме с В. Йотов на това
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укрепление, приблизително на същото място, регистрирахме следи от силно ерозирали
зидове от ломени камъни без спойка. Навярно това са останки от т. нар. „отделни
дворове” описани още от К. Шкорпил в началото на XX в. (Шкорпил 1902, 507-508) и
регистрирани при обхождания в района южно от крепостта Скала предприети през 60те и 70-те години от Ст. Ваклинов и Д. Ил. Димитров (Ваклинов 1972, 11; Димитров 1987,
221-222). те се проследяват главно по средното русло на р. Канагьол между селата Сини
вир и Скала.

Пръстенът е масивен, с голяма елипсовидна плочка с дължина 3,5 см и ширина 2,6 см,
която плавно преминава в халка, която е откършена (обр. 2, 3). това затруднява да
определим дали е била затворена или пък е била отворена. Върху лицевата страна на
плочката старателно е врязан знак под формата на U-образна дъга над хоризонтална
черта, като краищата завършват с миниатюрни кръгчета. На опаката страна на
плочката грубо и несръчно е издраскано, вероятно вторично, грубо и неравномерно
начертание, напомнящо островърхо тясно листо с дълга дръжка (обр. 2, 3). Пръстенът е
отлят (?) от злато с проба около 23 карата.
Амфоровидните стомни без глазура, точени на усъвършенствано ръчно грънчарско колело от добре
пречистена глина с охрово-червеникав цвят и червена ангоба се появяват в некрополи и затворени комплекси
през VІІІ в. и имат разпространение до около края на ІX в. (Рашев 2008, 182-183, 187). Според мен обаче
амфоровидните стомни с врязани знаци (най-често IYI), работени не на крачно, а на усъвършенствано ръчно
колело, (тук спада и стомната от Силистра със врязан подчертан U) се появяват след началото на ІX в.,
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когато започва масовото нанасяне на знаците върху строителна и битова керамика, строителни
материали, сгради и пр.

Ако сред десетките екземпляри трябва да посочим най-преките паралели на пръстена
от скала по форма и размери, това безспорно са находките от Мировци, Нови пазар и
донякъде тези от Престовац, Върбяне, Видин и Окорш, където всички врязани върху тях
знаци са с малки кръгли или точковидни окончания. Сред гравираните знаци преобладава
IYI, регистриран върху пръстените от Мировци, Дългопол и Престовац, без изключение с
въпросните кръгли окончания (обр. 4, 6, 7). Приемам, че този знак е своеобразна родова
тамга на крумовата династия, управлявала България от самото начало на ІX до края на X
в. (Атанасов 1992, 163-171).

Сред стотиците ранносредновековни пръстени, откривани в старобългарските
центрове, този от Скала е четвъртият златен образец и вторият от типа с голяма плочка
и врязан знак, след находката от Видин. Това буди основателно любопитство и поставя
въпроса за притежателя му. Особено като се има предвид римо-византийската практика
единствено императорът да подарява златни пръстени при инвеститура на висши
сановници (консули, патриции и пр.), или такива да се връчват при интронизация на духовни
лица, но единствено на епископите (Leclercq 1924, 2174-2223; Bianco 1999, 131). Още
повече, че тази практика е документирана и при първостроителите на българската
държавност Органа и Кубрат, редом с останалите римски патриции те определено са
получили от ромейския император право на златни пръстени-печати, върху които с
кръстовидни монограми са гравирани имената с упоменаване на патрицианската титла
(Атанасов 2015, 36-37, 62, обр. 3, 4). Нямаме обаче сведения, нито утвърдителни, нито
отрицателни, този обичай да е възприет от българските владетели на Долен Дунав,
особено от първите представители на Крумовата династия, заела канския престол в
Плиска през 803 г. До средата на ІX в. на пръв поглед те са далеч от церемониалните
практики на византийските императори, една от които е връчването на златни пръстени
на високопоставени лица. И все пак, сравнително масивни златни пръстени с врязани знаци
навярно едва ли са носени от обикновени членове на българското общество. Не е ясно и
няма безспорни доказателства дали знаците са тамги на техните притежатели. Ако
изхождаме от пръстените с IYI това на пръв поглед е малко вероятно, защото знакът не
е личен, а държавен символ. той е регистриран върху три пръстена с различни размери,
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като нито един от тях не е отзлато или сребро. 7 същевременно знаците върху златните
пръстени от скала и Видин са рядкост и, въпреки известно сходство с посочените по-горе
няколко знака от Плиска, Преслав и Дръстър, те нямат точни аналози в старобългарски
паметници, като например изчертаване с кръглите окончания. това може да породи и
предположението, че са лични знаци-тамги на притежателите им, но това може да бъде
единствено хипотеза, която засега не почива на достатъчно сигурни аргументи [375-382].
7 По повод една група почти еднотипни лети бронзови медалиони със знака IYI вече съм коментирал
възможността те да са връчвани от владетеля или владетелската канцелария на специални хора (сановници
?), които да се легитимират с владетелската тамга, която през ІX и първата половина на X в. се
трансформира в държавен символ (Атанасов 1992, 163 - 171). Дали случаят с пръстените с гравиран IYI е
аналогичен или сходен, засега е неясно, но печати с този знак го предполагат.

Пръстени с IYI от Мировци, Шуменско; Дългопол, Варненско и Престовац, Сърбия

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 БорисМихаил Кръстител на прабългарите и славяните през май 866 г., последвано много скоро от
редица драстично-репресивни и даже направо непоносимо-жестоки административноправни мерки и действия, особено и специално по отношение на прабългарите, именно
които и превръщат взаимната интеграция в славянодоминантна, а резултативната народност
в славянска: Въ лýт̑ s҃ т҃ ѯ҃ s҃ [6366 (858)] Михаилъ цр҃ь изиде с вои брегомъ и моремъ на
Болгаръı. Болгаре же оувидѣвше не могоша стати противу крс̑титисѧ просиша и
покоритис̑ Грекомъ цр҃ь же крти кнѧзѧ ихъ и болѧръı всѧ и миръ створи с Болгаръı.
Въ лýт̑ s т о҃ з҃ [6377 (869)] Крщ҃на 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
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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 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.

Old Church, Pliska

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
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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 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
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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 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.
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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?
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].

Художник Венета Дочева

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
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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 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 найжестоки 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 моралноценностната 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 презрителноунизителна квалификация не само допълнително-вторично мотивира и засилва наказателнорепресивните 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 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.
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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, 144145,154-155; Popkonstantinov, Konstantinova 1995, 121-123,132] следния надпис и на
прабългарски, и на български език:
Дліжінь есмъ
Вяряхум тангра 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 презрителноунизителното междуметие “тинтири-минтири”.
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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 окончателнобезвъзвратно си отива, отмира и изчезва, а на негово място някак-си трескаво-набързо и найгрубо-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].
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 постепеннобавно и непълно-частично се преливат, запазват и продължават да съществуват вътре в така
изградената българска народност във и посредством славяните, но не като нещо изконнопървично, собствено-наследено, самостоятелно и единно цяло, а във вид на външнодопълнително 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.
В процеса на славянодоминантната прабългаро-славянска взаимна интеграция
решаващо-огромни са ролята и значението на новосъздадените и въведени в цялостния
живот на българското общество български в частност, но славянски по принцип език и
писменост, тъкмо които са онази духовно-културна основа и среда, благодарение на която
българите се чувстват и осъзнават себе си не само като славяни, но и като неразделна част
от славянството изобщо: С въвеждането на християнството в държавата като
господствуваща религия се турял край, както видяхме, на многогодишната борба между
двата съставни етнически елемента - българския и славянския - и се определял
окончателно славянският характер на българската държава; а пък с учредяването на
национална църква и с въвеждането на славянския език като държавен и църковноучилищен език се туряла основа за самобитното духовно и културно развитие на
българския народ и заедно с това се осигурявала неговата духовна и политическа
независимост.
Обаче от страна на Симеон, който прокарвал своите реформи по готово възприета
от Византия формула, не били приети никакви радикални мерки за примирение и
изглаждане различията в държавно-социалните възгледи и положения на двата съставни
етнически елемента: потомците на прабългарите останали при своя азиатски
монархизъм, тъй богато подхранван и засилван от присадената от Византия строга
форма на самодържавието, а славяните не се отказали от своя демократизъм с неговата
изборна система и общинска наредба.
Тъй че макар след обявяването на християнството за господствуваща религия, а
славянският език за официален език в България и да изчезвало всяко етническо различие,
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обаче в социалния живот на българския народ не произлязла никаква промяна: потомците
на хуно-българите в лицето на своите представители не преставали да мислят, че те като
организатори и обединители трябва да държат властта в ръцете си; славяните пък в
своята многобройна маса от своя страна не преставали да считат, че те само признават
сюзеренната власт на българския цар с известни задължения, а сами продължавали да се
придържат в своите демократически принципи.
По тоя начин към времето на Симеон на мястото на предишното етническо различие
изпъквали и почнали рязко да се различават два разреда граждани: едни - привилегировани,
които се групирали около престола и станали участници във властта, образували отделно
съсловие, известно вече под славянското име болярство с неговите подразделения на
“велики и мали”, на “вътрешни и външни” боляри, които са съставяли, тъй да се каже,
интелигенцията на българската държава и ръководели съдбините на народа; други непривилегировани, които дали контингента и силата при образуването на държавата и
нацията, и то повечето, ако не изключително, потомци на обединените славяни, съставяли
масата от населението - народа, който не вземал никакво участие във властта, но
трябвало да обработва земята, да доставя нужните продукти за икономическия живот
на страната, да се явява в редовете на войската и да защищава държавата.

Наистина при княз Борис тия два разреда граждани, които и по численост, и по
значение представлявали нещо неестествено, етнически вече не се различавали, може би
те носели вече едно общо име българи, но социално те се рязко отличавали помежду си: те
живеели и се развивали отделно и в различни посоки; тях ги съединявали едни само външни
политически интереси, но не и вътрешни - културно-икономически, защото тия
последните не могли да възникнат и да ги сплотят поради тяхното рязко социално
различие (В. Златарски).
Към края на IX и началото на X в. българската народност била вече напълно изградена.
Нейното създаване е резултат на продължителен и сложен консолидационен и
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асимилационен процес, който се развивал в продължение на столетия и в който се
преплитали и действували фактори от социално-икономически, демографски, политически
и културен характер.
Решаваща роля в развитието на етногеничния процес изиграва създадената през 681
г. славянобългарска държава, която обединява постепенно в своите предели всички
племена от българската група в Мизия, Тракия и Македония.
Допълнително появили се съществени фактори, които действували в същата насока,
са напредналото икономическо развитие на славянобългарската държава през IX в.,
изградилите се феодални отношения, покръстването и накрай въвеждането на
славянската писменост. Всичко това създало необходимите условия за формирането на
българската народност като една нова, исторически сложила се етническа, езикова и
културна общност, образувана в резултат на претопяването на траките сред
славянската маса, на спояването на многобройните славянски племена в едно цяло и на
сливането на славяни с прабългари.

Основни черти на така възникналата българска народност са били общият език,
единно народностно съзнание и еднаква в главни линии материална и духовна култура.
Христианство содействовало ликвидации этнокультурных отличий между славянами
и остатками протоболгар, обеспечению единства идейно-политических представлений,
нравственно-этических и бытовых норм. Введение литургии на родном языке,
распространение славянской письменности и возникновение славяноязычной литературы
способствовали ускорению темпов культурного развития и оформлению самосознания
болгарской народности (Г. Литаврин) [Добрев 2011, 191-200].
В 1980 г. с востока был прирезана площадь X (10х3 м). К средневековым слоям начала
VII-середины IX вв. относилась яма 140.
Яма 140 выявленная на глубине 1,63 м, располагалась в юго-восточном углу площади X
и уходила в южный и восточный борта раскопа. Диаметр горловины 0,80 м, глубина не
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менее 0,53 м, дно открыто на глубине 2,16 м. Заполнение - зола с большим количеством
древесного угля. На дне ямы обнаружена целая амфора, лежащая на боку и заполненная
золой (Рис. 79.5). Рядом - верхняя часть еще одной амфоры [Чхаидзе 2018, 115].
Централен град на водещо-главното племе оногури и следователно столица на
основаната от хан Кубрат държава по това време е разположеният на брега на Таманския
Залив гр. Фанагория: Иосиф ничего не говорит еще об одном большом приазовском городе,
расположенном всего в 25 км от Таматархи на том же Таманском берегу, о городе
Фанагории. Между тем о нем несколько раз упоминают византийцы, в частности, в
рассказе об императоре Юстиниане он фигурирует в качестве бывшей столицы болгар и
хазарского города, в котором правила хазарская администрация. Умолчание Иосифа
объясняется, очевидно, тем, что в начале Х в. город был полностью разрушен печенегами.
Во время написания ответа Хасдаю он уже не существовал. Интересно, что ничего не
пишет о нем и Константин Порфирородный, который в своих сочинениях не раз
возвращается к рассказу о приазовских болгарах.

Археологическое изучение Фанагорийского городища подтверждает сведения
письменных источников. На развалинах античной Фанагории сначала возник небольшой
поселок, превратившийся затем в VIII в. в цветущий, широко раскинувшийся по берегу
город. Застройка в нем производилась с максимальным использованием старых зданий и
кварталов. Обнаруженные археологами материалы позволяют с полной уверенностью
говорить об обширных торговых связях и развитом ремесленном производстве Фанагории
[Плетнева 2011, 7-8].
Превземайки го, във и около този град прабългарите се установяват много преди това и
го превръщат в главен търговски център на областта: Еще Agathias сообщает, что место в
Колхисе, где в его время (вторая половина шестoго века) стояла крепость Святого
Стефана, ранее называлось ’Ονόγουρις. В прошедшие времена гуннские оногуры воевали с
колхианами и были побеждены; в память их победы и в качестве трофея колхиане назвали
место Оногурис. Анонимус из Равенны, который писал около 700 н.э., располагает patra
quae dicitur Onogoria около Азовского моря и нижней Кубани (О. Дж. Маенхен-Гельфен).
В края на VII и началото на VIII в. преобладаващата част от жителите на града са
българи. Поради това и управителят му е българин на име Болгиций, на когото се възлага
много важна роля във връзка със заточения през 695 г. в Херсон Юстиниан II. Градът загива
под ударите на печенегите в края на IХ в. и след това повече не се възстановява (С.
Плетнева): Русы хитростью захватили Самкерц и, забрав там богатую добычу, удалились
восвояси. Хазарский правитель области, включавшей Керченский пролив («архонт
Боспора»), носивший титул «булшицы», а имя Песах, не найдя русских дружин, напал на
крымские владения Византии. Титул «булшицы» в форме «балгиций» известен по
византийским данным и, по-видимому, означает болгарского князя, главу прикубанских или
черных болгар, которые еще в VII в. были подчинены хазарами, но сохраняли свою
племенную самостоятельность (М. Артамонов).
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В 695 г. в Херсон был сослан свергнутый с престола византийский император
Юстиниан II. Кроме престола, он потерял еще и нос, отрезанный у него по распоряжению
его счастливого соперника Леонтия. Однако это не лишило Юстиниана надежды вновь
вернуть себе трон. Деятельность, которую он развил в ссылке, возбудила опасения среди
херсонцев. Они не сочувствовали намерениям экс-императора и помышляли о выдаче его
византийскому правительству императора Апсимара-Тиверия, в 698 г. ставшего на место
свергнутого в свою очередь Леонтия.
Предупрежденный об опасности, Юстиниан бежал в горную крепость Дори в
Крымской Готии, в то время находившейся под протекторатом хазар. Оттуда он
обратился к хазарскому кагану и получил разрешение явиться к нему. Каган, имя которого
в греческой передаче было Ибузир Гляван, любезно встретил Юстиниана, по-видимому,
обещал ему помощь и выдал за него замуж свою сестру, названную при крещении Феодорой.
С разрешения кагана Юстиниан поселился в находившемся во власти хазар городе
кубанских болгар Фанагории на Таманском полуострове. Этот город был наиболее
удобным для экс-императора, чтобы следить за событиями в Византии и поддерживать
связи с его довольно многочисленными, как показали дальнейшие события, сторонниками в
Константинополе.
Когда в Византии стало известно о сближении Юстиниана с хазарским каганом,
Апсимар отправил к последнему посольство с просьбой выдать соперника живым или
мертвым и с обещанием щедрого вознаграждения за эту услугу. Прельстился ли каган
обещаниями или он не верил в успех замыслов Юстиниана, но он, по данным нашего
источника, согласился исполнить желание Апсимара и под видом охраны Юстиниана от
умыслов византийского императора окружил его хазарской стражей. Личному
представителю кагана Папацию и архонту (правителю) Боспора Болгицию было приказано
убить Юстиниана по первому знаку. Об намерениях кагана стало известно Феодоре,
которая и предупредила мужа об угрожающей опасности. Юстиниан, пригласив к себе
Папация и правителя Боспора, приказал задушить их, а затем, отослав жену к ее брату, с
несколькими приближенными бежал на рыбачьем судне из Хазарии в Дунайскую Болгарию
(М. Артамонов).
...цветущ, разпрострял се широко по бреговете на пролива град с добре развити
търговски и занаятчийски квартали (Л. Боева).
За всичко това не само съобщават Geographus Ravennas от VII в., а така също и други
извори, но то се приема и потвърждава още и от редица други специално-индивидуални
проучвания: ...item iuxta mare Ponticum ponitur patria quae dicitur Onogoria [Moravcsik 1967,
64, вж. и срв. Боева 1983а, 25; Артамонов 2011б, 11-12; ~*~2011й, 6; Маенхен-Гельфен 2010,
490,507].
Далее за ними тянутся над Понтийским морем места расселения булгар, которых
весьма прославили несчастья, совершившиеся по грехам нашим.
А там и гунны, как плодовитейшая поросль из всех самых сильных племен, закишели
надвое разветвившейся свирепостью к народам.
Ибо одни из них зовутся альциагирами, другие - савирами, по места их поселений
разделены: альциагиры - около Херсоны, куда Жадный купец ввозит богатства Азии; летом
они бродят по степям, раскидывая свои становища в зависимости от того, куда привлечет
их корм для скота; зимой же переходят к Понтийскому морю.
Хунугуры же известны тем, что от них идет торговля шкурками грызунов, их
устрашила отвага столь многочисленных мужей (Иордан).
Kobrat, the founder of Magna Bulgaria (ca. 630-665), chose for his capital the former center
of the maritime Bosporus kingdom, the port city of Phanagoria, located on the Kerch Straits.
Discussione sulla lezione Pritsak
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Pritsak: our first information about the Bulgarian Slavs comes from about the middle of the
sixth century along the Danube (Byzantine sources), but as far as the Slavs at the Kuban-Fanagoria
region are concerned, our data belong to the time of Kobrad, which is the first half of the seventh
century.
Verlinden: but bookform is, when it is written, in Arab, isn’t it?
Pritsak: the data on the Fanagoria Slavic slaves are written in an Arabic source, but they were
based on the information contained in the Sassanian materials. The Arabic author in question is
Ibn Khurdädhbeh, himself of Iranian origin (Om. Pritsak).

Художник Венета Дочева

Письменными источниками засвидетельствовано оживление миссионерской
деятельности в районе Боспора в первой половине VI в., что связано с императорами
Юстином I и Юстинианом I (527-565) и племенами оногуров и гуннов: князь гуннской орды
Грод (или Горда) прибыл в Константинополь, крестился там, причем Юстиниан был его
воспреемником. Эти события, по всей вероятности, имеют отношение уже к азиатской
части бывшего Боспорского царства, которая оказалась более доступна для кочевых
племен и более приспособлена для их поселения.
Самым большим городом в Азиатской части Боспорского царства была Фанагория,
таковым она оставалась и в течение всего I тысячелетия, при ее раскопках было найдено
много керамики с христианскими символами. В последние годы предметы, связанные с
христианскими культами, были обнаружены и на других городищах Таманского
полуострова (С. Беляев).
В VII веке н. э. евреи составляли основную часть населения центра торговли этого края
- города Фанагории и его окрестностей.
Этот город, древняя Фанагория, расположенный на восточном берегу Боспорского
пролива, был основан выходцами из Колхиды за сотни лет до начала греческой колонизации.
По Страбону, Фанагория считалась азиатской столицей Боспора, в то время как
Пантикапей – европейской (И. Хайнман).
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По свидетелството на Теофан Изповедник в околностите на Боспор и Фанагория
обитават български племена и по-точно племето на оногурите: В том же году царь гуннов,
обитавших близ Воспора, Гордас, присоединился к императору, сделался христианином и
просветился, а император принял его, осыпал большими дарами и отправил в собственную
его страну охранять римские пределы и город Воспор, названный так потому, что гунны
ежегодно платили римлянам дань, вместо денег, быками. Юстиниан отправил туда же
арифм ромейских стратиотов и трибунов для охранения этого города и собирания
положенной дани с гуннов. [В этом городе происходила оживленная торговля между
ромеями и гуннами.
Царь гуннов, сделавшийся христианином, возвратясь в свою землю, пришел к брату
своему, рассказал ему о любви императора и щедрости его, равно как и о том, что он
крестился. Он собрал истуканы, которым гунны поклонялись и перелил их, потому что они
были серебряные и янтарные. Гунны рассердились и сговорившись с братом его, убили его,
а на его место поставили царем брата его, Муагера.
Бележка на преводача: В отличие от Латышева Ю. А. Кулаковский связывает
надпись (по Кулаковскому, из Фанагории) с посольством готов к Юстиниану I для
назначения им нового епископа в 548 г. (Кулаковский. К объяснению надписи, с. 194–196).
По Ф. Альтхайму, имеются в виду крымские гунны (Altheim. Geschichte, II, S. 20). Д.
Моравчик допускает, что в этом случае под гуннами подразумеваются оногуры в районе
Меотиды (Moravcsik. Byzantium, p. 4l) (Феоф).
Ето защо названието на Фанагория петдесетина години по-рано има формата Оногурис.
Съобщението в друг един извор обаче за този български град се предхожда тук от кратка
бележка свидетелство за високите лингвистични върхове, до които почти винаги се издига
крилатата мисъл не само на руските историци, но и на унгарските историци и езиковеди от
категорията на A. Róna-Tas [1999], веднага щом стане дума за прабългарите, и които по
много добре обясними причини не се посвеняват не само да присвояват и нашето културно
наследство, и нашето чисто прабългарско име, но и да отнесат корена му даже чак и до
праславянския език, само и само да не излезе някак си, че то в действителност е
прабългарско и по произход. От тук пък в края на краищата се оказва, че Фанагория е не на
Таманския Полуостров, а на Черно Море, следователно по тези места по това време не
съществува никаква България: The Ravenna anonymous author (between the VIIth and VIIIth
centuries) mentions the country Onoghoria to the North from the Maeotis - the Sea of Azov
(Podosiniv 2002. Pp. 192, 251-252); V.P.Shusharin thought that there the first contacts between
the Bulgars-Onoghurs and the Magyars-Ugrians took place, and since then the Magyars had called
the Bulgars the Nandor, while the Slavs had named the Magyars after their country Onoghoria
and from this term an ethnicon the Ugrians developed in Proto-Slavic language [282-287; Феоф,
115-116, вж. и срв. Львова 2010, 1; Мусина 2010, 1-2; Плетнева 1981, 15-16; Хайнман 2009,
6,19; Maenchen-Helfen 2011, 3; Moravcsik 1983, 86-87,117,218-220, срв. Комар 2010в, 159160; Petrukhin 2009, 4; Pritsak 1955, 62-63; ~*~2009, 50,70; Róna-Tas 2009, 12-13].
Он разместил персов в укреплении Оногурис, которое раньше создал против римлян в
окрестностях Археополя, воодушевил их, ввел туда другие силы, укрепил все, как мог, а
затем возвратился в Котаисий и Мухиризис.
Римляне же по наущению Мартина приготовились немедленно всеми силами напасть
на персов, осадив Оногурис. Местность эта свое имя получила в старину, когда, по всей
вероятности, гунны, называемые оногурами, в этом самом месте сразились с колхами и
были побеждены, и это имя в качестве монумента и трофея было присвоено туземцами.
Теперь же большинством оно называется не так, но по имени воздвигнутого тут храма
святого Стефана, который, говорят, первым выдержал добровольное состязание за
людей, приверженных к христианству, и был побит камнями его противниками. Но нам,
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думаю, ничто не помешает воспользоваться старым названием, что и больше подобает
истории.
Персы занимали укрепление Оногурис, выделенное из Археопольской области. Позорно,
что неприятельские войска прочно утвердились в нашей стране, в наших стенах.
Военачальники твердо решили двигаться на них всем войском, истребить или изгнать тех,
кто нам был наиболее враждебен, кто подготовлял против нас всякие козни.
Были у персов также вспомогательные войска из гуннов савиров. Наемники же из
гуннов, которых называют савирами (у римлян находился отряд - около двух тысяч тяжело
вооруженных, которыми предводительствовали Баимах, Кутилзис и Илагер,
знаменитейшие у них люди), расположились лагерем у Археополя и прилегающих
местностей, чтобы по обыкновению тревожить врагов, которые, как предполагалось,
должны были здесь проходить, и затруднять им переход, делая его более опасным (Агаф).

Сдвинутые савирами оногуры, состоявшие, как показывает название из 10 племен или
колен, заняли западную часть степей Азовско-Каспийского междуморья. У Моисея
Каланкатуйского и Степаноса Орбелиани сохранилась легенда, восходящая к недошедшему
до нас сочинению Петроса Картога, писателя первой половины VI в. Это обработанное им
народное сказание о сюнийских князьях. Здесь говорится о нападении хазар, имя которых,
вероятно, привнесено позднейшим автором, и о нашествии после них «гунна из гуннов по
имени Х'онагур». Он вызвал царя персов Шапура (Шапуха II, 309-380 гг.) на единоборство.
«И одел гунн свой доспех... свой чрезмерно высокий и широкий стан покрыл броней и грозную
голову железным шлемом с гвоздями, и лоб свой защитил медным забралом, и в руки взял
ужасающее копье с кедровым древком, и опоясался огненно-кровавым мечом, - он нагнал
страх на все войско индийцев, персов и ариев». Армянский князь Бабик принял дерзкий вызов
и сразил Хонагура.
Сам по себе этот эпизод, сходный со многими другими подобного рода
единоборствами, обычными в народных сказаниях, не представляет интереса. Здесь
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привлекает внимание только наименование гунна Х'онагура, безусловно передающее
этническое имя гуннов-оногур, вероятно, ставшее известным армянам не ранее нашествия
их совместно с сарагурами на Закавказье в 466 г. Византийский историк Агафий упоминает
под 554 г. крепость Оногурис в Лазике севернее Риона, названную так, как он думает, в
честь победы, некогда одержанной колхами над гуннами-оногурами. Страна Оногория к
востоку от Азовского моря была известна еще в VII в. анонимному автору Равеннской
космографии. Однако оногуры, как и сарагуры, скоро утратили самостоятельное значение
и на время исчезли со страниц истории [Артамонов 2011е, 4, вж. и срв. Артамонов 2011, 47; Беляев 2010, 24; Божилов, Димитров 1995, 28-47; Добрев 1982, 29-31; Плетнева 1999, 138150; Dimitrov 2010, 3-26; Pritsak 2009, 50; Zimonyi 2010, 6; Агаф, 3-27; Иордан, 53] [Добрев
2011, 91-95].

Huna king

В III в. позднескифское государство гибнет. Вероятно, это событие связано с
нашествием готов и их союзников аланов (31, с. 66). В середине III в. возникают две новые
группы могильников. Одна представлена трупосожжениями, обнаруженными на южном
побережье полуострова (Харакс, Ай-Тадор, Чатыр-Даг), а также участками на
биритуальных могильниках в Юго-Западном Крыму (Чернореченский, “Совхоз 10”) (рис. 1).
В этих могильниках останки умершего ссыпались в урну и помещались в могильную яму. В
качестве урны обычно использовались амфоры и гончарные сосуды, реже - лепные.
Встречаются и безурновые погребения. Иногда грунтовая яма обкладывалась каменными
плитами или имела сверху заклад из камней. Подобное погребальное сооружение могло
содержать несколько урн, в случае необходимости его увеличивали. В могильнике “Совхоз
10” в одном ящике было 24 урны, поставленные в 2 яруса (32, с. 139). В урну помещали
останки одного человека, встречаются также и коллективные погребения (до 5 человек).
Захоронения сопровождались различными предметами, в том числе керамической и
стеклянной посудой, железными ножами и топорами, вооружением (мечи, наконечники
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копий, щиты), украшениями и деталями одежды (пряжки, фибулы, браслеты, бусы и др.),
монетами (33, с. 262-291; 34, с. 106-131; 35, с. 144-161;'36, с. 119-121) [Мульд 2018, 283].
Погребани чрез кремация са хан Кубрат и хан Аспарух, съответно в Малая
Перешчепина и Вознесенка, близки до които са и редица други погребения от този район
(О. Приходнюк), както и малко по-ранните погребения на българите от Именковската
археологическа култура (С. Зубов), на които руският език, между впрочем, дължи социалноикономически и културологически особено съществено-важната и показателна дума деньга
(Ив. Добрев). Погребение с кремация практикуват много преди това и средноазиатските
прабългари хионити, известни по-късно и главно на Кавказ като оногури. Хионитският хан
Грумбат, името на когото носи хан Крум (Ив. Добрев), е пръв съюзник на персийския цар и
в голяма степен допринася за победния край на войната, като участва с войската си през 359
г. в упорито-продължителната обсада и превземане на източноримския гр. Амида, днешния
гр. Диарбекир, Югоизточна Турция (Марцеллин).

В по-ново време, не „човешки жертвоприношения“, а погребение чрез кремация
практикуват и прабългари от Таман (А. Супренков), а така също и от Фанагория (О.
Ворошилова). Специално за Северо-Западен Кавказ VIII-XIII вв., този вид погребения се
характеризират с конкретна типология, темпорално-териториална дистрибуция и
интензитет (П. Успенский), като те в никакъв случай не са хазарски или тюркски изобщо, а
единствено и само български и по-точно, на северните (черните) българи (Ив. Добрев). Не
хазарски също така, а единствено и само прабългарски са погребенията чрез кремация „в
бассейне Северского Донца“ (В. Аксенов). Кремационен некропол има в областта на
градището край с. Сухая Гомольша под Харков (О. Бубенок, B. Аксенов). Тук обаче
непременно трябва да се има предвид мощният, не контактолингвистичен, а тъкмо
генетичен български субстрат у тюркутите, на основата и по силата на който и те
практикуват погребение чрез кремация, като съответната дума наименование на тази
практика е бълг. дохиа (Менандр).
Погребение чрез кремация се практикува на територията на цяла Северна България (Ж.
Въжарова), включително и в некропола при Балчик (Л. Дончева-Петкова). Макар и с
нищожен процент, пак в същия некропол погребенията с кремация са повече от

172

погребенията с инхумация като само гробовете с инхумация от Балчик имат аналогии в над
40 некропола, концентрирани в Северното Черноморие, Крим, басейните на Северски Донец
и Оскол, Средна Волга, Долен Дон, Долен Кубан и Северен Кавказ (Е. КоматароваБалинова). Погребението чрез кремация е сравнително широко разпространено и в
Североизточна България и Добруджа (М. Даскалов), но този вид погребени продължават в
Отвъддунавска България и след Покръстването, границата на която някои български
историци така и не могат да определят (Н. Руссев; Ив. Добрев).
За преголямо съжаление, българските археолози и в този случай изпитват огромни
затруднения да идентифицират тези погребения като прабългарски и търсят тяхното начало
в какви ли не други култури и най-вече в източно-славянските племена. Така обаче те
изобщо не си правят труда да се осведомят, че даже и по средата на X в. източните славяни
наистина практикуват кремация, но разпръскват праха на покойника из реки и езера. Именно
поради това княгиня Олга ги задължава и успява да ги накара да погребват мъртвите си в
ковчези и в специални гробища (Ив. Добрев).
По принцип, кремация практикуват индоиранците андроновци и от тях тя се пренася в
Средна Азия и Индия като общоиндоевропейски култ към Слънцето изобщо и
зороастрийски култ към огъня в частност (G. Frumkin; Н. Ходжаева). Неголяма група
индоиранци андроновци още в Минусинската котловина и преди края на III хил. пр.н.е. се
смесват с българите афанасиевци [Добрев 2017, 33-88]. От този етнолингвистичен
суперстрат погребението чрез кремация се предава и на някои от по-следващите български
археологически култури, при които обаче се наблюдава и допълнително привнесен
етнолингвистичен компонент. Погребение чрез кремация практикуват и българите от
племето Болгар, кит. Булодзи, Цзе (Ив. Добрев): Неподалеку от канцерских мастерских, у
с. Вознесенка, находился памятник VII-VIII вв., который традиционно интерпретировался
как военный лагерь. Стоял он на ровной площадке высокого левого берега Днепра близ г.
Запорожья. Укрепления, сооруженные из камня и земли, имели четырехугольные очертания
площадью около 0,4 га. Внутри укреплений жилые и хозяйственные постройки
отсутствовали, но обнаружен интересный комплекс, который В. А. Гринченко
интерпретировал как групповое погребение (13, с. 60). Они представляли собой две ямы,
обнесенные кольцом из камней. Обнаруженный там археологический материал состоял из
вооружения и предметов конского снаряжения. Это 58 целых и фрагментированных
стремян, 40 железных удил, более 100 целых и фрагментированных пряжек, 3 сабли, 4
обломка кинжалов, несколько трехлопастных стрел и т.д. Изделия из золота и серебра
представлены 1400 фигурными бляшками с растительным и геометрическим орнаментом,
бубенчиками, наконечниками поясов, фрагментами ножен, крестовинами и украшениями
рукоятей сабель, пластиной с изображением львицы, фигурками льва, орла и т.д. В
противовес взгляду на Вознесенский комплекс как на славянский “военный лагерь” (13, с.
63; 18, с. 3-15; 14, с. 70). А. К. Амброз вполне справедливо интерпретирует его как
кочевнический “поминальный храм”, аналогии которому имеются в Монголии и Туве (19, с.
204). Общие у них планировка, ориентация, размеры, жертвенные ямы, павильон (каменный
круг) и некоторые другие черты.
По конструтивному устройству к Вознесенскому поминальному “храму”
приближается археологический комплекс из с. Глодос на Кировоградщине (20). Он состоял
из двух параллельных валов, которые были вытянуты вдоль р.Сухой Ташлык, между двумя
оврагами. С этими сооружениями связана яма диаметром около 1,0 м и глубиной 0,7 м, в
которой вместе с кальцинированными костями найдены драгоценности из золота (вес 2,6
кг) и серебра (вес более 1 кг). Это остатки оковок сабли и кинжала, предметы поясных
наборов, перстни, подвески, обломки серебряной посуды, конской сбруи, цепи с медальонами
византийского происхождения.
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Комплексы из Вознесенки и Глодос относятся к интересным и важным, но пока слабо
изученным памятникам степняков VII-VIII вв. н.э.
К Вознесенским находкам близки вещи с Ново-Покровского могильника на Харьковщине
(21, с. 102). Там обнаружено 20 погребений. В двух из них были сабли, наконечники копий,
стрелы, пряжки от поясных наборов, серп, фрагмент котла, стремена и т.д. Погребения
выполнены по обряду трупосожжений, остатки кремации вместе с сопровождающим
инвентарем, на котором видны следы действия огня, помещались в неглубоких ямках.
Вблизи некоторых могил прослежены тайники. На Харьковщине известно еще одно
местонахождение с похожим инвентарем, которое было выявлено в 1891 г. возле с.Тополи
(21, с. 99-128). Среди вещей, условия находок которых не установлены, были сабли, копье и
стрелы, топор, кинжал, удила, стремена, фрагменты котла и цепи для его подвешивания,
бляшки от поясных наборов и др. В могилах из Ново-Покровки присутствовала лепная и
кружальная керамика салтовского облика. Вблизи от могильника Ю. В. Кухаренко
частично исследовал салтовское поселение с аналогичной посудой (21, с. 105).

Художник Снежана Славова

Погребения из Ново-Покровки совершены по обряду трупосожжения на стороне, чем
похожи на славянские захоронения раннесредневекового времени. Однако обряд
трупосожжений известен и среди неславянских народов Востока. Трупосожжения IV-V1
вв. н.э. известны в могильниках харинского типа в Верхнем Прикамье (23, с. 62). Такие
погребения известны и на юге Сибири, Подонье (24, с.366) и в других местах. Чисто
тюркскими деталями погребального обряда являются тайники в могилах, которые
обнаружены в некоторых погребениях из Ново-Покровки (25, табл. XXXI).
По-видимому, к древностям праболгар относится клад из с. Малая Перещепина на
Полтавщине, который был случайно найден в 1912 г. (26). В его состав входило множество
вещей. Вес золотых вещей составлял 25 кг, а серебряных - 50 кг. Среди них были сасанидские
и визатийские тарелки, блюда, кубки, ритон, ложечка. Другие предметы представлены
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саблями с золотыми оковками, боевым топором, стременами, удилами, шейными гривнами,
браслетами, перстнями и т.д. В составе клада было 69 золотых монет императоров
Маврикия Тиберия (582-602 гг.), Фоки (602-610 гг.), Ираклия (613-641 гг.), Константина II
(641-668 гг.) [Приходнюк 2018, 116-118].
Именьковская культура - самое крупное этнокультурное образование середины I
тысячелетия на Средней Волге. В настоящее время учтено свыше 600 памятников
(городища, селища, могильники) этой культуры. Они занимают территорию от низовьев
р. Камы (на севере) - до устья р. Самары (на юге); от среднего течения р. Суры (на западе)
- до среднего течения р. Белой (на востоке). Заметим, что регион, который заселили
впоследствии болгары, практически совпадает с территорией расселения именьковских
племен.
Первые обследования памятников этой группы были произведены в 1930-х годах
казанским археологом Н. Ф. Калининым, который выделил их в особую восточнобуртасскую культуру [Калинин Н. Ф., Халиков А. Х., 1954]. В 1959 году В. Ф. Генинг,
согласившись с выделением культуры, предложил назвать ее «именьковской», по названию
одного из наиболее исследованных городищ [Генинг В.Ф., 1959]. В 1967 году вышла сводная
работа П. Н. Старостина, в которой был обобщен весь материал многолетних раскопок
памятников именьковской культуры [Старостин П. Н., 1967].
Именьковская культура представлена тремя типами памятников: 1) городища
(поселения или убежища, укрепленные системой оборонительных валов и рвов); 2) селища
(неукрепленные поселения, расположенные, как правило, по несколько вокруг городища); 3)
могильники (грунтовые безурновые трупосожжения - «поля погребений»).
Комплекс материальной культуры «именьковцев» весьма своеобразен. На городищах и
селищах были исследованы подквадратные и подпрямоугольные жилища полуземляночного
типа и разного рода хозяйственные ямы. На городище Старая Майна в Ульяновской
области были раскопаны основания жилищ [Матвеева Г. И., 1993] каркасно-столбовой
конструкции - так называемые «длинные дома» [Богачев А. В., 1991].
Погребения именьковской культуры – грунтовые безурновые трупосожжения. В
небольшие (до 1 м) ямы, как правило, округлой формы, ссыпался прах кремированного гдето на стороне человека. Затем очищенные от золы остатки кальцинированных костей и
оплавленные в огне вещи (украшения, детали костюма) ссыпались на дно могилы, рядом
ставились горшки с заупокойной пищей. Интересно, что на периферии именьковского мира
исследованы немногочисленные, хронологически более поздние, могильники Кушнаренковский [Генинг В. Ф., 1977] и Коминтерновский II [Казаков Е. П., 1996; 1998] –
с биритуальным обрядом захоронения (кремации и ингумации) умерших.
На памятниках именьковской культуры собраны богатые коллекции вещевого
материала. Изделия из керамики представлены чаще всего горшковидными (округлобокими
с примесями крупного шамота) и мискообразными (с мелкими примесями) сосудами,
дисками-лепешечницами, биконическими пряслицами и мелкой пластикой (фигурки
животных). Изделия из железа представлены разного рода орудиями труда (ножи, серпы,
наральники, мотыжки, топоры, ножницы, скобели, рыболовные крючки, кузнечные молоты
и клещи) и оружием (наконечники стрел и копий, боевые топоры). Предметы цветной
металлургии представлены украшениями (серьги, антропоморфные амулеты, фибулы,
подвески) и деталями поясов (пряжки, накладки, наконечники).
Изучение всего комплекса материальной культуры именьковских племен позволило
исследователям сделать ряд интересных выводов. Главный из них сводился к тому, что
уровень хозяйственно-экономической жизни (наличие высокоразвитой черной и цветной
металлургии, знание пашенного земледелия), специфика материальной культуры (особая
керамика и украшения, традиции домостроительства) и погребальная обрядность
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(безурновые трупосожжения) именьковской культуры таковы, что ее носители не имеют
местных корней, что это население в районах Волго-Камья является пришлым.
Фактически именно этот тезис переменил бытовавшее долгое время в
археологической среде представление о том, что Среднее Поволжье на протяжении почти
тысячелетия (вплоть до прихода ранних болгар) являлось частью финно-угорского мира
ананьинско-пьяноборских племен и их потомков. Именно такой версии придерживался
первый исследователь именьковских древностей Н. Ф. Калинин, выводивший их из
позднегородецкой культуры [Калинин Н. Ф., Халиков А. Х., 1954], и ряд других
исследователей - А. П. Смирнов [Смирнов А. П., 1955], А. М. Ефимова [Ефимова A. M.,
1962], В. Ф. Генинг [Генинг В. Ф., 1959].

Художник Венета Дочева

Однако, по мере накопления материала, предлагались новые и новые версии
происхождения именьковской культуры: угро-мадьярская [Степанов П. Д., 1964],
тюркская [Генинг В. Ф., 1961], славянская [Смирнов А. П., 1971]. В 1980-х годах Г. И.
Матвеевой была высказана гипотеза о зарубинецких истоках именьковской культуры
[Матвеева Г. И., 1981]. Это предположение о переселении такого большого этнического
массива со Среднего Днепра на Среднюю Волгу вызвало очень бурную дискуссию, и, прежде
всего потому, что в те годы у медиевистов существовал определенный стереотип: в эпоху
раннего средневековья движение племен шло с востока на запад, а не с запада на восток.
В 1985 году в Куйбышеве (ныне Самара) на базе Куйбышевского (Самарского)
государственного университета состоялось выездное заседание Ученого Совета
Института археологии АН СССР, в котором приняли участие как исследователи культур
I тысячелетия Среднего Поволжья (А. Х. Халиков, Г. И. Матвеева, П. Н. Старостин, Е. П.
Казакови др.), так и специалисты (К. В. Каспарова, М. Б. Щукин, A. JI. Обломский и др.),
занимающиеся изучением культур Поднепровья: зарубинецкой, Черняховской, киевской,
пеньковской и др. Ознакомившись с коллекциями археологического материала
непосредственно, исследователи воочию убедились в очень большом сходстве именьковских
и зарубинецких комплексов, однако «камнем преткновения» стал очень большой
хронологический разрыв между этими культурами - около 400 лет. Как отметил М. Б.
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Щукин: «сейчас основная задача для разрешения проблемы днепровско-волжских связей
заключается в поиске промежуточных звеньев, хронологических и территориальных»
[Щукин М. Б., 1986, с. 32].
На тот момент наиболее ранние комплексы именьковского круга были исследованы на
памятниках лбищенского (городище Лбище [Матвеева Г. И., 1998], городище Переволоки
[Богачев А. В., Матвеева Г. И., Набоков А. В., 1989]) и славкинского [Агапов С. А.,
Пестрикова В. И., Салугина Н. П., 1981] типов. Городище Лбище датируется IV в.,
поселение Славкино – III-IV вв. Однако, в последние годы на территории лесостепного
Прихоперья, в пределах Саратовской и Тамбовской областей, открыт ряд памятников
постзарубинецкого облика, которые выделяются в особый инясевский тип памятников и
датируются II-III вв. [Хреков А.А., 1985]. То есть, хронологическая лакуна между
сравниваемыми материалами Поднепровья и Поволжья постепенно сокращается.
Новые материалы позволили исследователям корректировать представления о
характере миграции с Днепра на Волгу. В частности, Г. И. Матвеева допустила, что в
формировании именьковской культуры кроме зарубинецких, приняли участие и племена
пшеворской культуры [Матвеева Г. И., 1986, с. 168]. В. В. Седов предположил
генетическую связь именьковской культуры с Черняховской [Седов В В., 1996, с. 315]. А. В.
Богачев, анализируя конструктивные особенности жилых построек городища Старая
Майна, не исключил возможность участия в миграции запада каких-то культурных групп
германского круга [Богачев А. В., 1991, с. 164].
Но все это сегодня лишь уточнение деталей в рамках уже закрепившейся в науке
концепции Г. И. Матвеевой о западных корнях именьковской культуры. Однако вопрос об
этносе носителей этой культуры еще остается открытым. Г. И. Матвеева [Матвеева Г.
И., 2000, с. 123] и В. В. Седов [Седов В. В., 1996, с. 315] считают ее славянской, А. Х.
Халиков - балтской [Халиков А. Х., 1988, с. 119-126]. М. Б. Щукин категорически против
отождествления именьковской культуры со славянами, поскольку, как он предполагает, их
предки – племена зарубинецкой культуры - были этническими бастарнами. «Бастарны
были, очевидно, бастарнами, что не помешало им позже считаться германцами, поскольку
с последними у них были общие корни. Бастарнская принадлежность не только
поняештылукашевской, но и всей или почти всей зарубинецкой культуры приобрела
большую очевидность» [Щукин М. Б., 1993, с. 92, 94].
Не менее спорной является проблема дальнейших судеб племен именьковской культуры.
В. В. Седов полагает, что славяне-именьковцы покинули Волго-Камье и переселились в
левобережные районы Поднепровья, где оставили памятники волынцевской культуры
[Седов В. В., 1996, с. 315]. Г. И. Матвеева соглашается с В. В. Седовым лишь частично. По
ее мнению, лишь часть именьковцев ушла на запад, а другая - осталась в Поволжье и
смешалась с пришельцами-болгарами [Матвеева Г. И., 2000, с. 124], приняв участие в
этногенезе волжских болгар [Матвеева Г. И., 2003, с. 78].
Даже беглый анализ материальной культуры оседло-земледельческого населения
именьковской культуры, казалось бы, разительно отличает ее от памятников кочевниковболгар. Однако доводы профессора Г. И. Матвеевой имеют ряд определенных оснований,
которые можно подтвердить или опровергнуть посредством выделения и более
детального изучения этно-диагностирующих элементов материальной культуры ранних
болгар [Зубов 2018, 2-4].
Специално думата деньга болгарите заемат от сасанидските перси, адаптирайки съгласно
фонетичните закони на своя език срперс. dāng “монета” от стперс. δανάκη, по време на
миграцията си през Средна Азия I-IV в., където и когато те за първи път започват да секат
монети с надписи на согдийски език като prγ'ļ 'lγ', prγ'r γwβw, pwγ'r γwβw “български княз”
(О. Смирнова), а така също и с надписи на хорезмийска графика, но с персийски синтаксис
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- дйабгу-и туран “ябгу на туранците”, шадиг-и туран “князът на туранците”, шад-и хунуг-и
туран “князът на туранските хуни” [вж. и срвн. Мухамадиев 2008а, 6-13; Смирнова 1981,
252-255; Фасм-2, 499; ЭСЧвЯз-Фед, 207-208].
Преносители на монетосеченето във Волжска България най-вероятно са прабългарите от
Именковската Археологическа Култура, които директно мигрират тук от Средна Азия:
Именьковская культура имеет довольно обширную территорию: бассейн реки Белой,
Нижнее Прикамье и Среднее Поволжье. Некоторые достаточно крупные именьковские
поселения VI-VIII вв., такие, например, как Щербетское на Волге, недалеко от Булгара, с
мощным культурным слоем и бронзолитейными мастерскими, где изготовлялись
бронзовые слитки - первые металлические деньги Восточной Европы, напоминают уже
настоящие раннефеодальные города. Исследовавший эту культуру В. Ф. Генииг
справедливо считал, что "именьковские племена, судя по многочисленности и огромным
размерам их поселений, составляли основную массу населения Волжской Булгарии" [Генинг
В. Ф., 1959, 210].

Время проникновения художественно выполненных сосудов в Поволжье и Приуралье
зафиксировано и нумизматическими данными. Ранние монеты, сопровождающие сосуды,
относятся, в основном, к V-VI вв., и появление как монет, так и сосудов, несоменно, связано
с образованием сильного союза именьковцев. Например, совершенно редкими являются
монеты III-IV вв. [Мухамадиев А. Г., 1990, 34].
Хорезмийские монеты V-VI вв. чеканились в основном из меди и поэтому редко выходили
за пределы тех городов, где они выпускались. Тем не менее, сравнительно часто они
встречаются в Поволжье и Приуралье.
Более распространенными здесь для V-VI вв.. являются сасанидские монеты. В каталоге
А. К. Маркова, например, наиболее ранние из них относятся к чеканке Варахрана V (420438 гг.). Обнаруженные в последние годы, во время археологических раскопок, сасанидские
монеты также укладываются в эти хронологические рамки, т.е. относятся к V-VI вв.
Редкими являются сасанидские монеты VII в.
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Новые находки позволяют уточнить, когда именно ввоз сасанидских монет становится
более интенсивным, и на основе этого сделать определенные выводы о том, когда
контакты именьковских племен с Ираном, начавшиеся во время правления Варахрана V.
Редкими спутниками куфических монет вместе с дирхемами, попадавшими на Русь, были
отдельные экземпляры серебряных драхм сасанидских царей Ирана IV-VII вв. На них находится
грудное изображение бородатого царя в пышном венце и на другой стороне - жертвенника. Для
Восточной Европы и древней Руси они по существу являются памятниками времени куфического
обращения. Но в ограниченном районе северо-востока, в Приуралье на Каме, встречаются эти
монеты сравнительно чаще и в более ранних находках. Сюда они попадали непосредственно из
Ирана ещё до возникновения потока куфических монет. Возможно, что, постепенно притекая в
Болгар и надолго оседая в нём, они в основном там и присоединялись к потоку дирхемов,
направлявшемуся на Русь (И. Спасский) [Добрев 2011, 326].

К нему был отправлен я с одним надежным центурионом, чтобы получить более
точные сведения о том, что предпринималось, и прибыл к нему через труднопроходимые
горы и крутые теснины. Увидев меня, он узнал меня и любезно принял. Причину своего
прихода я рассказал ему с глазу на глаз. Он приставил ко мне человека, хорошо знавшего
местность, на молчание которого можно было положиться, и послал на крутые скалы,
находившиеся оттуда довольно далеко. С этого наблюдательного пункта можно было
разглядеть самый маленький предмет, если только не подводило зрение, на 50 миль вокруг.
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 отобранные люди из отборных сил соседних народов,
приученные продолжительными упражнениями переносить всякие тяготы войны.
Цари прошли мимо Ниневии, большого города Адиабены, и затем на середине моста
через реку Анзабу закланы были жертвенные животные, и так как внутренности их
принесли благоприятные знамения, то переход совершился в радостном возбуждении.
Понимая, что основная масса войск едва ли сможет переправиться менее, чем за три дня,
я с этого места сразу вернулся к сатрапу и отдохнул у него, встретив самый радушный
прием.
И вот, как только рассвело, царь хионитов Грумбат, взявший на себя проведение
переговоров, смело приблизился к стенам, 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.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).
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
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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.
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.
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.

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.
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, 107-115].
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
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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 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:  )شهرستان خرمبيدis 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, 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“
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< *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. “ آبادблагоустроенный, 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:  خرمدينانKhorrām-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 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
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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).
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, 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), who at that time was driven to war against the enemy on the eastern
borders of his kingdom [History of Civilizations 2013,43,124] [Добрев 2016, 121-123].

Среди обычных ям, которые на последнем этапе функционирования использовались для
сброса бытового мусора и золы, были обнаружены заброшенные и частично засыпанные
хозяйственные ямы, в которых совершали ритуальные жертвоприношения людей и
животных. К числу таких необычных объектов относится яма 1 с компактным
скоплением отдельных костей лошади и яма 59 с захоронением ребенка. Еще одно
жертвоприношение, зафиксированное в виде компактного скопления разрозненных костей
мужчины, было совершено в яме 62, но она, судя по всему, была вырыта для этой цели
специально.
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На уровне горловины в юго-западной части ямы под тонкой прослойкой золы,
древесного угля и крошки печины были зафиксированы остатки ритуального
жертвоприношения частей тела мужчины(?), сохранившегося в виде локального скопления
диафизов бедренных и берцовых костей, диафизов правой локтевой и лучевой кости, двух
ребер и фрагментов черепа (рис. 7: 2). Ниже яму заполнял серо-коричневый суглинок с
примесью золы, в котором был найден фрагмент придонной части салтово-маяцкого
оранжевоглиняного лощеного сосуда (рис. 7: 3).

Иными словами, обнаруженные на поселении Гора Чиркова 1 ритуальные ямы, после
совершения в них жертвоприношения сразу же засыпались. При этом напомним, что в двух
из них были принесены в жертву ребенок и мужчина. В третьей яме ритуальное действо
обошлось без человеческой жертвы, в качестве дара божеству были принесены голова и
часть туши лошади [Супренков и др. 2018, 254-266].
В I в. до н.э.-V в. н.э. жителям Фанагории в большей степени был присущ обряд
ингумации. Кремация встречается очень редко и составляет всего 1,3%. Но, несмотря на
малое количество погребений, совершенных по данному обряду, выделяется несколько их
видов: сожжение на месте, сожжение на стороне, погребение кремированных костей в
сосудах или урнах. Вероятно, окончательно кремация исчезает из погребальной практики
фанагорийцев в I-самом начале II в. н.э., так как после этого времени такие захоронения в
некрополе не встречаются [Ворошилова 2018, 4].
Географическими рамками для настоящего исследования является часть СевероЗападного Кавказа, именуемая Закубаньем и Северо-Восточным Причерноморьем. В данной
работе понятие «Закубанье» применяется только к территории, на которой
распространены анализируемые погребальные памятники. На севере ареал могильников с
погребениями по обряду трупосожжения ограничено течением Кубани, на юго-западе –
берегом Черного моря, на северо-западе кремационные могильники дальше современной
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Анапы не выявлены. Спорной является южная граница ареала кремации, но с большей
степенью уверенности ее можно провести по р. Нечепсухо (Туапсинский район
современного Краснодарского края).
Хронологические рамки работыограничены временем существования традиции
сжигать умерших на территории Северо-Западного Кавказа в эпоху Средневековья.
Нижней временнóй границей является VIIIв. - начало широкого распространения этой
погребальной практики. Здесь следует отметить, что на изучаемой территории
встречаются кремационные погребения и более раннего времени, но количество их
незначительно (частично они затронуты в настоящем исследовании). Угасание традиции
обряда трупосожжения и смена кремационного погребального обряда на ингумационный
происходит, по-видимому, в конце XIIIв. - этим временем и ограничена настоящая работа.
Всестороннее изучение хронологии позволяет разделить весь массив анализируемых
погребальных памятников на три основных периода – VIII-IX вв., Х-XII и конец XII-XIIIвв.
Все рассмотренные черты погребального обряда, характерные для кремационных
погребений в течение всего исследуемого периода, указывают на культурное единство
исследуемой группы памятников. Единство ареала могильников, сохранение важных черт
погребального обряда свидетельствуют о прямой преемственности кремационных
погребений VIII-IX, X-XII и конца XII-XIII в.
Изучение социальной стратификации населения на основе данных погребального
обряда позволило в определенной степени проследить динамику развития социальной
организации племен Северо-Западного Кавказа в VIII-XIII вв. На протяжении первого
периода, VIII-IX вв., для исследуемого общества характерен умеренный уровень
дифференциации. Это прослеживается по данным мужских погребений, среди которых
выделяются комплексы с весьма представительным инвентарем. В течении следующего
этапа, X-XII вв., социальное расслоение несколько снижается и общество выглядит более
однородным. С конца XII до конца XIII в. степень социальной дифференциации заметно
возрастает. По материалам мужских комплексов отчетливо выделяются захоронения
наиболее знатных воинов, составлявших, по-видимому, верхушку общества. Женские же
погребения, в течение всех трех этапов демонстрируют социальную однородность.
Изучаемое население может быть охарактеризовано термином «племенное общество»,
под которым понимается этническая общность на ранних этапах исторического процесса
со специфической формой социальной организации, характерной для догосударственных
обществ.
Раскопки новых погребальных комплексов, с достаточно хорошо датируемыми
предметами материальной культуры, позволили уточнить общую хронологию могильников
с трупосожжениями. Предложенные версии этнической принадлежности частично
продолжают развитие гипотез появившихся в предшествующие периоды, а также
освещают новые точки зрения. Довольно много сторонников появляется у тюркской
гипотезы, предложенной С. А. Плетневой для могильников Северского Донца и
экстраполированной на Закубанье. Так, А. В. Дмитриев писал о возможности переселения
какой-то тюркской группы на Северо-Западный Кавказ под влиянием напряженной военнополитической обстановки.
Поддерживал тюркскую гипотезу и А. В. Гадло. Ссылаясь на сведения, представленные
в письменных источниках, он писал о появлении тюркской или тюркско-финской дружины
в 60-80 гг. VIII в., с которой и связывал трупосожжения могильника Дюрсо. Сторонниками
тюркской гипотезы являлись В. Н. Каминский и А. В. Пьянков, частично поддержал ее О.
Б. Бубенок. В. А. Тарабанов предположил, что носителями обряда кремации могли быть
представители угорской группы, вошедшей в состав Хазарского каганата. Л. М. Носкова
определила кремационные погребения хазарского времени, как тюрко-угорские.
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В результате анализа отобранных признаков методами многомерной статистики
удалось разделить весь исследуемый массив на три группы, отражающих относительную
хронологию изучаемых погребальных комплексов. Первая выделенная группа инвентаря
связана с кремационными погребениями хазарского времени (погребения могильников типа
Дюрсо – Борисовский – Молдовановский – Казазово), вторая и третья группы приходятся
на X-XIII вв. (могильники типа Южноозереевский – Абинский-4 – Циплиевский Кут –
Ленинохабль и Цемдолинский – Шизе-IV – Шебш 1 и 2).

Художник Венета Дочева

В результате ГИС-анализа 47 закубанских могильников с трупосожжениями –
памятники хазарского культурно-исторического периода – были дифференцированы на
три территориальные группы. В первую группу вошли 10 объектов (могильники Дюрсо,
Борисовский, Большие Хутора, 8-я Щель, на ул. Днестровской (Новороссийск), у станицы
Гостагаевской, Су-Псех, на г. Болтын, Мысхако, Натухаевская), расположенные в районе
Новороссийска, Геленджика и Анапы. Вторую группу образуют шесть могильников в
степной зоне западного Закубанья (Ахтырский Лиман, Крюковский мыс, Общественный II,
Бугайский Бугор, у хуторов Хабль и Евсеевский).
В хазарский период погребения с трупосожжениями обнаружены в могильниках,
которые активно использовались населением в течение предшествующего времени
(Борисово, Дюрсо и др.), также были основаны новые некрополи (Молдовановский и 8-я
Щель и др.). С распространением кремационных погребений хазарского периода связаны
исключительно погребения в грунтовых могильниках, причем неравномерность
распределения погребений на площади некрополя свидетельствует о наличии
территориально обособленных участков. На протяжении всего хазарского периода
господствующим типом погребения являлась безурновая кремация, причем сожжение тела
проходило на стороне. К сожалению, имеющиеся на сегодняшний день археологические
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данные не позволяют судить о форме могильных ям, в которых находились скопления
кремированных останков. Для ряда безурновых погребений VIII-IX вв. характерно наличие
отдельных скоплений вещей рядом с кремированными останками интерпретируемые как
«тайнички».
Выделенные виды безурновых сожжений (на основе взаиморасположения
погребального инвентаря относительно скопления костей) позволяют разграничить
погребальные комплексы по степени их наполненности вещами, этот признак важен при
изучении имущественной и социальной стратификации населения. Остальные типы
погребений представляются исключительно локальными. Так, кремации в каменных ящиках
сосредоточены в Северо-Восточном Причерноморье только на одном некрополе
(Борисовский могильник), а основной процент трупосожжений в урнах локализуется в
восточной части ареала могильников.
В следующий период (X-XII вв.) в погребальном обряде происходит ряд изменений. Ареал
могильников практически не меняется, однако необходимо отметить, что ряд крупных
некрополей (Дюрсо, Молдовановский, Казазово и др.) прекращает свое существование.
Погребения, которые можно уверенно датировать X в., единичны. Позднее появляются
новые могильники с трупосожжениями в степной части Западного Закубанья и в зоне
современного Краснодарского водохранилища. Как и в хазарский период, все могильники
грунтовые, появляются погребения, впущенные в верхние слои более ранних степных
курганов. Планиграфия погребений, как и в предшествующий период, указывает на
возможность существования на некрополях территориально обособленных участков.
В третий хронологический период происходит частичное изменение ареала
некрополей. Новой чертой погребального обряда стало распространение небольших
курганов. Основой погребального сооружения становиться курганная насыпь и
внутрикурганное пространство, а основным типом погребения, как и в трупосожжениях
XI-XII вв., по-прежнему является помещение кремированных останков в сосуд-урну.
Увеличивается число погребений, сопровождаемых ритуальным захоронением лошади или
отдельной ямой с набором погребального инвентаря. Происходят изменения и в
материальном комплексе погребений, выразившиеся в появлении новых типов наконечников
стрел, видоизменении клинков сабель и их гарнитуры, увеличении количества импортных
вещей в захоронениях.
Все рассмотренные черты погребального обряда, характерные для кремационных
погребений в течение всего исследуемого периода, указывают на культурное единство
исследуемой группы памятников. Важнейшим доказательством такого единства является
сохранение определенного принципа совершения погребений: сожжение тела покойного на
стороне, традиция ритуальных захоронений, преднамеренная порча погребального
инвентаря. При этом появление новых черт похоронного обряда представляется вполне
закономерным, поскольку обряд развивался во времени и испытывал новые влияния.
Исследуемые нами закубанские памятники с погребениями по обряду трупосожжения
в хазарский период находились в приграничной зоне с Хазарским каганатом, но не являлись
его частью. Политическая независимость населения Закубанья сохранялась и в X-XIII вв.
Согласно письменным источникам, расположенные на левобережье нижнего течения
Кубани племена являлись самостоятельным этнополитическим массивом.
Пространственный анализ кремационных захоронений демонстрирует главный тренд
– континуитет территории, на которой расположены могильники с погребениями по
обряду трупосожжения VIII-XIII вв., факт использования населением ряда некрополей на
протяжении обоих рассматриваемых хронологических отрезков, а также появление новых
могильников внутри выделенных территориальных групп. Сохранение основных черт
погребального обряда: сожжение покойного на стороне с последующим погребением,
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сожжение вместе с телом умершего части инвентаря, обычай преднамеренной порчи
части вещей, сопровождающих умершего, - все это свидетельствует о прямой
преемственности и взаимосвязи кремаций в течение всего исследуемого хронологического
отрезка с конца VII до второй половины XIII в.
Исследуемые нами закубанские памятники с погребениями по обряду трупосожжения
в хазарский период находились в приграничной с Хазарским каганатом зоне, но не являлись
его частью. Политическая независимость населения Закубанья сохранялась и в
печенежско-половецкий период. Согласно письменным источникам, расположенные на
левобережье
нижнего
течения
Кубани
племена
были
самостоятельным
этнополитическим массивом.

Периферийное положение закубанских племен относительно степной части
Предкавказья и Центрального Кавказа способствовало формированию особых путей
развития местного населения. Западный Кавказ демонстрирует этнокультурный
континуитет, что прослеживается по данным кремационных некрополей.
Распространившись во второй половине VIII в., обряд трупосожжения просуществовал
здесь более 500 лет. Сохранение этнокультурного континуитета на Западном Кавказе в
целом согласуется с гипотезой о роли рек Кубани и Терека как географических барьеров,
формирующих своеобразные этнические резерваты на Северном Кавказе [Успенский 2018,
4-30].
Исторически първото и начално обществено-икономическо и културно-просветно
влияние и принос на прабългарите/болгарите към източните славяни датира от периода VΙΙ-
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ΙХ в., когато след разпадането на Стара Велика България на хан Кубрат племенното
обединение на т.н. черни българи, известни също и като кубанские булгары (Ив.
Добродомов) или само болгары (А. Кононов), но всъщност и в действителност, на северните
българи, мигрират от Кавказ и по Северното Причерноморие се разпростират на запад и
северозапад. С течение на времето по-голямата част от тях усядат и се смесват и преливат в
местните славянски племена, включително и в най-източните западни славяни, които
впоследствие стават част от етническата основа, върху която пък се образува полската
народност.
Впрочем северните българи са наречени черни не според ролята им в управлението на
държавата, както счита А. Кестлер [2009, 8] и още по-малко пък не и според направо
комичното допускане, че те са черни, защото са подчинени на хазарския хаган и служат в
неговите войски [Плетнева 1999, 169; Божилов 1979, 163], да не говорим пък за пределно
неграмотното заявление, че тук става дума за “обикновен етикет, възведен в народностна
квалификация случайно от по-късни преписвачи” [Николаев 1949, 30] или пък даже и
донякъде доста смехотворното допускане, “что деление на белую и черную половину
восходит к очень древним экзогамным установлениям родового общества” [Артамонов
2006, 24], а единствено и само според и в рамките на по-долу достатъчно подробно
обяснената строго-специфична собствено прабългарска Цветова Геосимволика.

Правобережное Цимлянское городище

През IХ-Х в. военно-племенното обединение на северните българи се счита и признава
от съседните страни и на първо място от Византия за отделно-самостоятелна българска
държава: Турки за общее имя. Болгария Черная. Хазары турки. К западу границы болгарские
смежны были с границами турецкими. Турки прежде при казарах жили на тех же местах,
на которых пачинациты в сей карте описаны. Оттуда выгнаны около 893 года после
рождества Христова, как я из книги Константиновой показал, согласны с
Константиновым годом Регинон Прюмский, Еггегард Урагский и иные, называя
венгерцами, ибо в прежних веках, когда наши о гуннах и венгерцах говорят, то греки почти
всегда называют турками, а редко венгерцами.
Для сего, ежели о тех народах или наши, или греки упоминают, то надлежит
опасаться, чтоб не ошибиться. Константин оных турков, стр. 62, и хазарами называет
(59): "Болгария Черная может воевать и с хазарами". О некоторых же иных он говорит,
как о тех турках, которые, поскольку и сами хазары, от того ж поколения, один с ними
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язык употребляли, потому что все имена как областей и городов, так людей и дел потурецки без труда из-за этого толковать можно, по свидетельству императора, стр. 108
(В. Татищев).
К Х в. часть приазовских булгар, известных в источниках как «черные булгары»,
вследствие ослабления хазарского государства обрела независимость. В средине Х в.
византийский император Константин Багрянородный писал о том, что черные булгары
могут воевать с хазарами. Черные булгары также упоминаются в Повести временных лет
в контексте русско-византийского договора 944 г., согласно которому русский князь не
должен пускать черных булгар воевать в Крым. Вероятно, что черные булгары проживали
где-то в бассейне Северского Донца (В. Луценко).Всъщност племенното обединение на
северните българи е само малка част от големия брой прабългарски родове и племена,
които в границите по това време на Хазарския Хаганат са преобладаващото население по
Северното Причерноморие и южноруските степи, Крим, Приазовието, Кубан, Кавказ,
Прикаспието, Приднепровието, Придонието, Долното и Средното Поволжие, където се
откриват собствено прабългарски погребения на европеиди брахикрани с едва забележим
монголоиден примес от южносибирски тип (стр. 113), керамика, оръжие, облекло,
амулети, апликация, принадлежности, конска сбруя, рунически надписи, графити, тамги,
крепости, градища, по-малки селища, жилища и др. с повече от категорично-несъмнени
паралели или аналози в Дунавска и Волжска България. Археологически експликат на тази
етногеографска дистрибуция е изключително богатата на злато и сребро Перешчепинска
Археологическа Култура.
Ето защо между впрочем само досега и само по югоизточната крайбрежна ивица на
п-в Крим са разкрити 109 прабългарски селища от VII-Х в. [Баранов 1981, 57-71].
Тази етнолингвистична ситуация в областта се потвърждава и от българските
изследователи, според които на територията на Хазарския Хаганат през VΙΙ-ΙХ в. найшироко е разпространен собствено българският по произход и етническа принадлежност
ямен погребален обред в четириъгълна гробна яма предимно в ковчег и главно със западна
ориентация на тюркоезични европеиди с ясно изразена брахикрания, нисък ръст и плоско
скулесто лице като резултат от слаб монголоиден примес (стр. 17), които на места към
края на периода вече са в напреднал стадии на аланизация или славянизация, а така също и
на християнизация или ислямизация [Рашев 2003, 16-41, вж. и срв. Бариев 2010, 24; Dimitrov
2010, 26-28, срв. Ангелова 2010, 7-12; Толочко 1999, 18] [Добрев 2011, 235-239].
Время существования могильника Красная Горка (вторая половина VIIIсередина/третья четверть IX в.28), а также элементы погребального обряда позволяют
отнести оставившее его население к праболгарам. Как показывает внутренняя хронология
могильника, на рубеже УШ-1Х вв. и в начале IX в. в составе красногорской общины
появляются носители тюркского обряда трупоположения с конем справа от человека в
общей могильной яме, а в погребениях - единичные угорские украшения (коньковая ингумационное погр. № 29, трапециевидная - кремационное погр. № 189, шумящие
подвески). Вероятно, объяснением этому является проникновение на данную территорию
выходцев с территории Среднего Поволжья и Южного Урала - возможно, мадьяр,
увлекших в своем движении на запад представителей тюркского и финно-угорского
этносов. Новое пришлое население уже через непродолжительное время полностью
слилось с основной массой красногорцев, о чем свидетельствуют материалы позднего
этапа существования могильника, где погребения с конем справа от человека в общей
могильной яме совсем не представлены, как не найдены и вещи угорских типов.
Основным остается вопрос этнической принадлежности салтовских погребений по
обряду трупосожжения, несмотря на наличие четырех гипотез: славянской, тюркской,
иранской, угорской. Историография этого вопроса достаточно хорошо освещена в
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литературе . Сложность этнической интерпретации заставляет нас еще раз обратить
внимание на специфику салтовских захоронений по обряду трупосожжения могильников
Сухая Гомолына, Красная Горка, Лысый Горб.
Более половины захоронений могильника Сухая Гомолыиа относятся к типу ямных.
71,1% ямных захоронений некрополя содержат не очищенные от остатков погребального
костра пережженные человеческие кости. При этом в 63,9% ямных сожжений находится
разнообразный погребальный инвентарь, носящий следы пребывания в погребальном
костре. Довольно оригинальной чертой данных захоронений является обмазывание стенок
могильных ям глиной (9, или 5,13% погребений). Рядом с 9 ямными захоронениями были
зафиксированы поминальные комплексы. Человеческие останки были помещены в
могильные ямы круглой, овальной и прямоугольной формы.
В 11 захоронениях рядом с могильной ямкой находился целый сосуд-приставка. Среди
пережженных человеческих костей и в засыпке могильных ям некоторых захоронений
встречены фрагменты керамики - следы поминальной тризны. Всего в одном захоронении
(погр. № 113) были отмечены остатки мясной жертвенной пищи в виде сырых костей
животного.

Художник Bravana Kostelina

В захоронениях, произведенных в могильных ямах овальной или прямоу гольной формы,
прослеживаются две тенденции в их ориентировке: широтная (по линии В-3) или
меридиальная (С-Ю). В тех случаях, когда пережженные человеческие кости были
сложены в кучку или сохранились достаточно крупные фрагменты костей черепа, они
концентрировались в западном или южном краю ям, в зависимости от того, какую
ориентировку, широтную или меридиальную, имели могильные ямы. Для кремаций с
широтной ориентировкой могильных ям характерно наличие поминальных комплексов
(погр. № 17/комплекс II, 46/комплекс V, 63/комплекс VII, 122/комплекс IX, 214/комплекс VI,
230/комплекс XIV), подмазка стенок могильных ям глиной (погр. № 109, 117, 259, 260, 302,
304), наличие предметов вооружения среди пережженных человеческих останков.
Для урновых захоронений могильника показательно преобладание урн, поставленных
устьем вниз (58,9% урновых погребений), и урн, содержащих пережженные человеческие
останки вместе с углем и золой погребального костра (62,5%). Менее половины урновых
сожжений (41%) были безынвентарными. В 15 (10,7%) захоронениях урны были прикрыты
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крышками, а в 17 (12,2%) погребениях перевернутые вверх дном урны были установлены на
специальные подстилки. В качестве крышек и подстилок, как правило, использовались
крупные фрагменты или целые салтовские сосуды. В одном случае (погр. № 51)
перевернутая вверх дном урна была накрыта сверху большим по размеру сосудом типичное подклешевое захоронение. В 7,9% погребений (11 случаев) рядом с урной
находились сосуды-приставки, чаще всего по одному. В некоторых случаях сосудыприставки были перевернуты устьем вниз, так же, как и стоящие рядом погребальные
урны. Четыре захоронения (2,8%) сопровождались поминальными комплексами (погр. №
223/комплекс XIII, 227/комплекс III, 228/комплекс XII, 286/комплекс XVI), при этом в этих
захоронениях урны всегда были установлены устьем вниз, содержали очищенные от
погребального костра человеческие кости без инвентаря, который во всех случаях
находился в тайничках. В тех случаях, когда для урновых захоронений удалось проследить
могильные ямы, они имели вытянутые очертания и были ориентированы по линии С-Ю
(погр. № 28, 37, 55, 67, 265).
Урны в них располагались в южных концах могильных ям, а сосуд-приставка - ближе к
северному краю ямы. Таким образом, в размещении человеческих останков и инвентаря в
данных захоронениях проявляются те же тенденции, что и в ямных захоронениях,
ориентированных в меридиальном направлении.
Погребальный инвентарь урновых захоронений, за исключением коньковых шумящих
подвесок, сходен с инвентарем из ямных погребений Могильника Сухая Гомолына.
Керамический материал из погребений могильника представлен столовыми и кухонными
лепными сосудами, форма которых находит широкие параллели в салтовских
древностях33. Высоким является и процент привозной тарной керамики в захоронениях
могильника, крупные фрагменты которой использовались в качестве крышек, а почти
целые формы (амфоры в погр. № 55, 182) - и в качестве погребальных урн. Все это
свидетельствует об этнокультурном единстве населения, оставившего данный могильник.
Ориентировка могильных ям по линии С-Ю, наличие не очищенных от следов
погребального костра человеческих останков, присутствие в засыпке погребений
фрагментов керамики, следы пребывания инвентаря в огне отмечены и в захоронениях
могильника Лысый Горб. Не очищенные от следов погребального костра человеческие
останки концентрировались в одном случае в юго-западной части ямы (погр. № 1), а в
другом - в западной части могильной ямы (погр. № 2)34.
Среди кремационных захоронений биритуального могильника Красная Горка, так же,
как и в Сухогомолынанском могильнике, преобладают ямные погребения (74 из 121
погребения по обряду трупосожжения). Пережженные кости помещались в могильные
ямы круглой, овальной и прямоугольной формы. Могильные ямы красногорских кремаций
вытянутых очертаний также были ориентированы по линии С-Ю или В-3. Однако
преобладающей ориентировкой для ямных сожжений была широтная. Для урновых
захоронений могильника характерна установка урн устьем вверх (44 захоронения), при
этом в 10 погребениях урны были накрыты крышками, роль которых выполняли крупные
фрагменты салтовских сосудов.
Кальцинированные человеческие кости в большинстве захоронений могильника были
очищены от следов погребального костра, погребальный инвентарь носил следы
пребывания в огне, предметы вооружения носили следы преднамеренной порчи.
Единственное коллективное урновое сожжение могильника (№ 101) содержало три урны
с пережженными человеческими костями, установленными опять же по линии В-3. С
севера к крайней западной урне примыкал поминальный комплекс.
В кремационных захоронениях из бассейна Северского Донца тесно переплетаются
элементы погребального обряда, отмеченного в погребениях по обряду сожжения
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широкого круга археологических культур Восточной Европы (пеньковской, колочинской,
волынцевской, именьковской и др.). В данном случае мы имеем дело, по-видимому, с
конвергенцией обряда кремации покойника.
Пока наибольшую близость к салтовским кремационным погребениям показывают
захоронения по обряду трупосожжения из кубано-черноморского района35. Их роднит
преобладание ямных погребений над урновыми, форма и размеры могильных ям, состав
погребального инвентаря36. Близость погребального обряда и однотипность инвентаря
(коньковые шумящие подвески, серьги, украшенные зернью, железные фибулы с завитком
на конце приемника, фибулы-«уточки», крупные железные пинцеты, железные срезни в
виде прорезных лопаточек, ойнохои крымского производства) указывают на этническое
родство населения, оставившего захоронения донецкой и кубано-черноморской групп.

Художник Мария Илиева

Относительно позднее появление постоянного славянского населения в кубаночерноморском районе (конец X в.) заставляет усомниться в славянской принадлежности
кремационных захоронений VIII-IХ вв. из этого региона. Поэтому следует говорить о
неславянской принадлежности по крайней мере части кремационных погребений из
бассейна Северского Донца. Население, оставившее кремационные захоронения второй
половины VIII-IХ в. в низовьях Кубани, считается для данного региона пришлым37, каким
оно, вероятно, было и для Подонья. Наличие в кремационных захоронениях Покубанья
элементов поясной гарнитуры второй половины VII-середины VIII в. , при полном их
отсутствии в кремациях Подонцовья, свидетельствует о разновременности их появления
в регионах.
В кубано-черноморском районе кремации появились раньше аналогичных им сожжений
Подонцовья. И уже, по-видимому, оттуда группа носителей данной погребальной
традиции попала в бассейн Северского Донца. Их массовое переселение, вероятно,
произошло в результате тех же событий, что привели к появлению в Подонцовье и
носителей катакомбного погребального обряда - алан. До этого времени кремации
салтовского типа в бассейне Северского Донца представлены отдельными комплексами
(Кочеток, Тополи) и небольшими могильниками (Новая Покровка).
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Вероятно, предположение С. А. Плетневой о разной этнической принадлежности
салтовских кремационных захоронений Подонечья39 заслуживает особого внимания.
Данный вопрос, по-видимому, должен решаться для каждого кремационного могильника
бассейна Северского Донца отдельно.
Для решения вопроса этнической принадлежности части салтовских кремационных
захоронений из бассейна Северского Донца определенное значение имеет существование на
биритуальном могильнике Красная Горка относительно компактно расположенных групп
захоронений, содержащих разные по обряду погребения (ингумации и кремации)40. При
этом трупосожжения часто оказываются впущенными в засыпку ингумационных
погребений без разрушения последних.
В засыпку погребения человека с конем № 75/к-4 (захоронение по тюркскому
погребальному обряду) было впущено два ямных сожжения (погр. № 59, 71) и захоронение
человеческого черепа (погр. № 64). Кремационные захоронения (№ 277, 281) были
обнаружены в засыпке погребений воинов в сопровождении коня - погр. № 289/к-28, 93/к-6
(общетюркский и смешанный тюрко-угорский погребальный обряд соответственно).
Такая же ситуация прослеживалась и в рядовых ингумационных захоронениях. В
ингумационные погребения № 50, 74, 113, 117, 243, 247, 274 были впущены захоронения по
обряду кремации № 39, 58, 111, 117 «А», 237, 242, 268 соответственно. В засыпке
погребения № 36 находилось два кремационных захоронения № 37 и 38. Показателен факт,
что в ряде случаев основное и впущенное в его засыпку погребения были однообрядовыми. В
ингумационное погребение воина с конем № 150/к-13 (тюркский погребальный обряд) было
впущено погребение подростка № 142 по обряду ингумации, а в засыпке кремационного
погребения № 109, совершенного в яме, ориентированной по линии В-3, и сопровождаемого
сосудом-приставкой, было обнаружено два урновых трупосожжения № 106, 108,
последнее с сосудом-приставкой и инвентарем, находящимся в так называемом
«тайничке». Погребальный инвентарь и основного, и впущенного в него захоронения во всех
случаях был характерен для салтовских древностей. Такое сочетание погребений с разным
обрядом захоронения, как мне представляется, свидетельствует об этническом родстве
оставивших их людей. По-видимому, в данном случае можно говорить о существовании в
красногорской общине семей, члены которых принадлежали к разным, но родственным в
этническом плане группам (родам, семьям), применявшим разный обряд захоронения своих
умерших родственников.
Такая ситуация, когда часть населения (социальная верхушка) сжигала своих умерших,
а простое население хоронило по обряду трупоположения, характерна для многих народов.
Аналогичная ситуация наблюдается и в Подонцовье. Так, погребения воинской верхушки
салтовского войска - сотников (погр. № 101, 216/к-19 могильника Красная Горка, погр. №
175 могильника Сухая Гомолына, погр. № 1 могильника Лысый Горб) совершены по обряду
трупосожжения и содержат, помимо широкого спектра предметов вооружения и
хозяйственно-бытового инвентаря (включая котлы), такой социально маркирующий
элемент, как конский начельник в комплексе с крупными фаларами41. В болгарских
захоронениях по обряду ингумации из бассейна Северского Донца начельники не были
найдены ни разу, так же, как и в погребениях хазар. Зато конские начельники вместе с
крупными фаларами встречены в погребальных памятниках алан Подонья (Дмитриевский,
Подгоровский, Верхнесалтовский могильники)42 и Северного Кавказа43.
Отсутствие кремационных захоронений в сердце Хазарин – домене кагана - не
позволяет отождествить носителей данного погребального обряда на далекой окраине
каганата в бассейне Северского Донца с этническими хазарами. К тому же кремационные
захоронения Подонцовья в имущественном отношении дифференцируются на несколько
групп, но ни одну из них пока невозможно считать принадлежащей наивысшей прослойке,
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какой были хазары в каганате. По составу погребального инвентаря наиболее богатые
салтовские кремационные захоронения предположительно могли быть оставлены
представителями местной элиты. Этническая пестрота населения бассейна Северского
Донца в этот период обусловила и разноэтничный состав его военно-политической
прослойки.
Таким образом, различия в погребальном обряде погребений из бассейна верхнего
течения Северского Донца и хазарских захоронений второй половины VII - первой половины
IX в. не позволяют пока выделить на данной территории погребальные комплексы
этнических хазар. Поэтому отождествление некоторыми исследователями населения,
оставившего салтовские трупосожжения и могильники Красная Горка, Нетайловка, с
хазарами (кабарами) представляется нам необоснованным и несколько преждевременным.
Хотя отсутствие хазарских памятников в районе такого крупного административного
центра, как Верхний Салтов, и на пути к нему выглядит на первый взгляд довольно
странным. В политическом отношении северо-западные районы Хазарского каганата с его
центром в районе современного Верхнего Салтова представляли собой обособленную
административно-политическую
единицу,
имевшую
возможность
проводить
самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику. На северо-западных границах
Хазарии, с переселением сюда алан и в их контакте с присутствующими здесь
разноэтничными группами населения, собственно, и начала свое формирование салтовомаяцкая археологическая культура, существенно отличающаяся от культуры этнических
хазар [Аксенов 2018, 223-228].
В результате этих раскопок была вскрыта площадь 7000 м2, на которой было
исследовано городище, селище и могильник салтовской культуры с обрядом
трупосожжения. Кроме того, там же были обнаружены могильники пеньковской и
бондарихинской культур с обрядом трупосожжения, а также селище пеньковской
культуры [Михеев, 1985, с. 6]. К числу наиболее примечательных объектов салтовской
культуры возле с. Сухая Гомольша следует отнести городище, которое располагалось
вблизи от Северского Донца, в бассейне речки Гомольши - левого притока Донца, на узком
мысе длиной 312 м. Общая площадь городища равна 2 га и это при том, что оно было
разделено на три части. Городище с напольной стороны было окружено рвом и валом,
которые были сооружены еще в скифскую эпоху, но продолжали использоваться для
обороны и в хазарское время. Центральная и северная части городища объединены по
периметру единой системой укреплений в виде каменной стены. Вторая, внутренняя, линия
обороны также состояла из каменной стены и рва. Аналогичным способом строилась и
внешняя оборонительная стена шириной 2-2,5 м, которая соединяла поперечные стены в
единый комплекс каменной крепости.
Исследователь могильника В. К. Михеев отметил, что могильник находился возле
городища и селища салтовской культуры у с. Сухая Гомольша и, следовательно, был
оставлен обитателями этих поселений. Могильник находился на слегка покатом склоне
глубокой балки и был окружен рвом. За ограничительным рвом было обнаружено место,
где кремировались умершие – оно представляло собой “зольник” серповидной формы.
Характерной особенностью могильника Сухая Гомольша, которая отличает его от других
погребальных комплексов салтовской культуры, является малоизвестный для памятников
хазарского времени обряд трупосожжения на стороне. Кроме захоронений на могильнике
было обнаружено 17 поминальных комплексов вещей в так называемых “тайничках”. По
способу захоронения остатков кремации все захоронения были разделены на урновые (138)
и безурновые (179). Захоронения этих двух типов располагались на территории могильника
без определенной закономерности. Безурновые захоронения, которые численно преобладали
на могильнике, были совершены в ямах круглой, эллипсовидной, прямоугольной с
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закругленными углами формы. В зависимости от площади могильной ямы и количества
остатков кремации безурновые захоронения были разделены исследователями на четыре
вида. Что же касается урновых захоронений, то в зависимости от положения урны
(поставлена вверх дном над остатками кремации или остатки помещены в саму урну),
наличия подстилки или крышки и т. п. они разделены на восемь видов.
На площади могильника удалось проследить участки с высокой плотностью
захоронений и пустые участки без погребений. В результате этого В. К. Михеев выделил
на могильнике шесть территориальных групп: I - северную, II - западную, III - югозападную, IV - центральную, V - восточную, VI - южную. На основании этого исследователи
могильника отметили, что существование разных погребальных традиций у населения,
оставившего данный могильник, может являться свидетельством сложности
этнокультурной структуры сухогомольшанской общины [Аксенов, Михеев, 2006, с. 72-92;
Михеев, 1986, с. 158-173].

Найденный на могильнике инвентарь также представляет немалый интерес.
Исследователи памятника обратили особое внимание на большое количество
сельскохозяйственных и ремесленных орудий. Так, здесь были обнаружены железные ножи,
серпы, косы, тесла-мотыжки, хозяйственные топоры, долото, ручные резцы, пружинные
ножницы, котлы. Были обнаружены также пряслица из глины и свинца, игольники из кости
или бронзы, костяная горловина бурдюка и т.п. Все эти находки позволяют говорить, что
во второй половине VIII-IX в. население Сухой Гомольши вело оседлый образ жизни и
занималось как земледелием, так и ремеслами. Однако скотоводческие и военные традиции
в сухогомольшанской общине были довольно сильны.
Об этом может свидетельствовать другая группа находок. Так, на могильнике были
найдены предметы конского снаряжения: удила, соединители ремней оголовья, фигурные
подвески к конскому оголовью, бронзовый конский начельник, сбруйные пряжки, железные
оковки лук для седел, сбруйные соединители, стремена, украшения ремней конской сбруи и
т. п. Найденное при конском снаряжении оружие также может свидетельствовать, что
обитатели Сухой Гомольши принадлежали к наиболее привилегированному в Хазарском
каганате роду войск - кавалерии. На могильнике были найдены в значительном количестве
сабли, топоры-чеканы, наконечники копий, обушки от кистеней, разнообразные по форме
наконечники стрел, металлические детали колчанов, костяные накладки от луков. В
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результате создается впечатление, что несение воинской службы было одной из основных
функций мужского население Сухой Гомольши.
Исследователи уже давно обратили внимание, что в бассейне Северского Донца и на
сопредельных территориях были выявлены кремационные могильники хазарского времени,
аналогичные Сухогомольшанскому. Так, еще в 1936 г. И. Ф. Левицким возле с. Новая
Покровка на левом берегу р. Уды, правом притоке Северского Донца, был открыт и
частично исследован кремационный могильник (14 захоронений). Исследование могильника
продолжил в 1949 г. Ю. В. Кухаренко, которому удалось исследовать шесть погребений по
обряду трупосожжения и два “тайника” с предметами вооружения и конского
снаряжения [Кухаренко, 1952]. Ю. В. Кухаренко сразу же связал новопокровские
захоронения с комплексом у с. Тополи под Харьковом, обнаруженном еще в XIX в.
[Кухаренко, 1951, с. 105].
Аналогичный Сухогомольшанскому кремационному могильнику погребальный комплекс
в 1977 г. был также обнаружен в пойме р. Большая Бабка (правом притоке Северского
Донца) возле с. Пятницкое. В одном из захоронений было найдено оружие, предметы
конского снаряжения и надочажная цепь [Буйнов, Дьяченко, Шрамко, 1978, с. 34; Шрамко,
1983]. Спустя некоторое время исследование этого могильника продолжил В. К. Михеев,
который на склоне одной из дюн обнаружил 6 ямных трупосожжений, которые находились
“в салтовском культурном слое”. Рядом были раскопаны синхронные грунтовые
ингумационные погребения салтовского типа (5), ориентированные с северо-запада на юговосток. Все это дало основания В. К. Михееву прийти к выводу, что “могильник у с.
Пятницкое является двуобрядовым” [Михеев, 1985, с. 11]. Такой же биритуальный
могильник салтовской культуры В. К. Михеев обнаружил и исследовал в 80-90-е гг. XX в.
возле с. Красная Горка Балаклейского р-на Харьковской обл. В течение нескольких сезонов
было обнаружено и исследовано 310 погребений, из которых 121 было совершено по обряду
трупосожжения и 189 - по обряду трупоположения [Михеев, 1990]. Кроме того, в середине
80-х гг. XX в. при раскопках поселения бондарихинской культуры у с. Вербовка
Балаклейского р-на Харьковской обл. С.В. Воловик обнаружил несколько кремационных
захоронений салтовского типа, которые содержали инвентарь, представленный оружием
и конским снаряжением. Был обнаружен также “тайник” с предметами вооружения и
конским снаряжением [Аксенов, Воловик, 1999].
Особый интерес могут также представлять отдельные захоронения хазарского времени на территории
Киева. Так, в свое время М. К. Каргер обратил внимание на найденные в конце XIX в. на ул. Прорезной
катакомбы, но с трупосожжениями. По словам исследователя, ситуация выглядела следующим образом:
“Могилы этой группы были вырыты в виде небольших пещерок, в которых под низким сводом поставлены
горшки с пеплом и обожженными костями. Свод и боковые стенки этих могил были начисто вымазаны
глиной, и обмазка эта обожжена.” Найденные в этих захоронениях вещи (куски распиленных оленьих рогов,
оселок из песчаника, пряслица (?), серьги из серебряной проволоки, фрагменты глиняных амфор и т. п.) не
вносят ясности в вопрос, к какой культуре следует отнести эти находки. М. К. Каргер склонен был отнести
их к памятникам салтовской культуры и привел следующие аргументы: «Характер устройства могил “в виде
пещерок, под низким сводом которых поставлены горшки с пеплом и обожженными костями”, позволяет
высказать предположение: не было ли здесь какого-либо могильника салтовского типа? Что такое
предположение не лишено оснований, подтверждает находка на территории Киева погребения, при котором
был найден горшок, сходный с керамикой Верхне-Салтовского могильника. При этом следует подчеркнуть,
что для погребений салтовского типа характерно трупоположение, а не сожжение» [Каргер, 1958, с. 136137]. Действительно, симбиоз погребальных традиций на этих памятниках в Древнем Киеве требует
объяснения. Однако у нас нет никаких оснований отнести эти кремации к погребальным памятникам
салтовской культуры.

К этому следует добавить, что в бассейне Северского Донца на территории
Дмитриевского катакомбного могильника, на его южной и юго-восточной окраине, было
обнаружено девять погребений, совершенных по обряду трупосожжения. По наблюдениям
исследователя памятника С. А. Плетневой, эти захоронения не относились к дохазарскому
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времени и были не только синхронны катакомбам IX в., но одно захоронение даже
перерезало дромос одной из катакомб, т. е. являлось более поздним. Тем не менее, С. А.
Плетнева отнесла эти кремации к более ранней, чем салтовская, пеньковской культуре,
несмотря на то, что только два горшка биконической формы из этих кремационных
захоронений (№№ 1, 5) действительно напоминали пеньковскую посуду [Плетнева, 1972;
Плетнева, 1989, с. 259].
Материалы Сухогомольшанского могильника показали, что сосуды из кремационных
захоронений № 2, 3, 4, 7, 8 Дмитриевского могильника по форме и пропорциям вполне
сопоставимы с некоторыми лепными кухонными сосудами из захоронений могильника
Сухая Гомольша (№ 51, 70, 82, 129, 138, 169, 185, 235 и др.) (Рис. 1). Сухогомольшанские
сосуды от Дмитриевских отличаются в некоторых случаях только типичным салтовским
орнаментом - прочерченные линии по тулову, выполненные при помощи зубчатого штампа.
В то же время большинство лепных сосудов из кремаций Дмитриевского могильника
находят почти полные аналогии в коллекции лепных сосудов Пастырского городища
датируемого серединой / последней четвертью VII в. - серединой VIII в. [Приходнюк, 2005,
рис. 75: 1, 2; 76; 78; 80: 1; 81: 2].

В. К. Михеев и В. С. Аксенов в своей монографии “Сухогомольшанский могильник VII-IХ
вв.” довольно подробно и убедительно показали, почему трупосожжения из Сухой
Гомольши нельзя связывать только со славянами, потомками носителей пеньковской
культуры. Часть погребений могильника, по их мнению, была оставлена потомками
пеньковского и колочинского (смешанного славяно-иранского и славяно-балтского)
населения, часть принадлежала представительницам угорского этноса, а часть выходцам из праболгарской (тюрко-угорско-иранской) среды, где последние в сложившемся
сообществе занимали ведущее положение в военной и социальной структуре данной
общины [Аксенов, Михеев, 2006, с. 176-187].
Однако картина была бы не полной без упоминания могильника Дюрсо, расположенного
близ Новороссийска. Как и Борисовский, могильник Дюрсо является биритуальным: здесь
представлены более ранние трупоположения в грунтовых ямах и более поздние
трупосожжения. Для нас особый интерес представляют последние, которых было 173 и
они располагались двумя компактными группами в западной и юго-западной частях
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могильника. Кремации могильника Дюрсо представляют небольшие кучи пережженных
костей, рядом с которыми были сложены предметы, которые несут следы пребывания в
огне. Необходимо отметить, что кремации совершались на стороне. При этом оружие,
орудия труда, кухонные принадлежности часто приводились в негодность. Рядом с
захоронениями ставились сосуды (кувшины, кружки) из красной и серой глины. Особо
интересен инвентарь могильника, представленный металлическими серьгами, браслетами,
оружием (наконечники стрел, наконечники копий, боевые топорики, сабли, кинжал,
кистень, ножи), орудиями труда (складные серпы, рабочие топоры, пилы и напильники,
пряслица) и т. п. Исследователь могильника A. B. Дмитриев на основе анализа инвентаря
продатировал трупосожжения могильника Дюрсо VIII-IX вв. Он же нашел им прямые
аналогии: “Могильники четвертого периода Дюрсо с таким же набором инвентаря хорошо
известны на Северском Донце ... и в Предкавказье - у аула Казазово, станицы Молдаванской
и др. ... Причем часто их сходство можно считать абсолютным” [Дмитриев, 2003, с. 200205]. Таким образом, нет сомнений в том, что кремационные могильники типа Дюрсо на
Северо-Западном Кавказе и Сухая Гомольша на Северском Донце оставили
близкородственные этнические группы.
Как отметил A. B. Дмитриев, кремационный раннесредневековый могильник Дюрсо - не
единственный на Северо-Западном Кавказе. Анализируя ситуацию в Северо-Западном
Причерноморье, A. B. Пьянков пришел к следующим выводам: “В VIII в. происходит
частичная смена населения, отразившаяся в распространении в отдельных районах нового
погребального обряда. На анапско-геленджикском побережье в Западном Закубанье,
вплоть до устья реки Псекупс, выявлено 20 могильников с кремациями второй половины
VIII-IX веков. Эти могильники занимают компактную территорию. Ее северной границей
служила река Кубань, южной - Северные склоны Кавказского хребта, западной - берег
Черного моря, а восточной - река Псекупс. Кремации, распространившиеся в регионе, резко
отличаются по основным деталям обряда от предыдущих, и не связаны с ними
происхождением.
Для второй группы сожжений присущи такие черты погребального обряда, как
сожжение инвентаря вместе с покойником, обязательная ритуальная порча инвентаря,
устройство небольших и неглубоких могильных ям, помещение инвентаря в тайничках и
отдельных ямках, присутствие в погребениях большого количества оружия и деталей
снаряжения боевого коня и т. д. Для этой группы кремаций не характерны захоронения
лошадей” [Пьянков, 2001, с. 204]. Исследователь также отметил, что “сожжения типа
Дюрсо по материальному облику близки кругу салтово-маяцких древностей, и находят
многочисленные аналогии погребальному обряду и инвентарю в материалах синхронных им
могильников бассейна Северского Донца (кремации типа Новопокровки)” [Пьянков, 2001, с.
205]. Еще в 1996 г. A. B. Пьянков и В. О. Тарабанов эти сходства на кремационных
могильниках бассейна Северского Донца и Северо-Западного Кавказа объясняли
“общностью происхождения” населения, их оставившего. Что же касается некоторых
отличий, то упомянутые исследователи объяснили это “проживанием племен - носителей
кремационного обряда, после расселения, в различном этнокультурном окружении”
[Пьянков, Тарабанов, 1996, с. 64].
И. О. Гавритухин и A. B. Пьянков появление в Северо-Восточном Причерноморье
кремационных погребальных памятников типа Дюрсо объясняли следующим образом: «К
началу собственно “салтово-маяцкого времени” полностью пропадают ингумации в
Дюрсо, оформляется структура III группы погребений в Борисово. Все это совпадает с
эпохой новых потрясений и изменений среди подвластных хазарам народов на протяжении
второй трети VIII в. (пик борьбы с арабским натиском, переселение части алан в
лесостепь и др.). По-видимому, и на “зихской” границе каганат проводил
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“стабилизационные” мероприятия» [Гавритухин, Пьянков, 2003, с. 198-199]. К этому
следует добавить, что на Северо-Западном Кавказе и в послехазарский период, дo XIV в.,
продолжали бытовать трупосожжения, но уже в новых условиях кремации стали
совершать под курганными насыпями [Армарчук, Дмитриев, 2003, с. 216].
В последнее время A. B. Дмитриевым была высказана, и не без оснований, довольно
интересная гипотеза относительно цетральноазиатского происхождения населения,
оставившего могильники в Дюрсо и в Сухой Гомольше. Исследователь отметил, что цепь
подобных погребений тянется на восток, до Алтая и Минусинской котловины, где
подобные памятники увязываются с некоторыми группами населения Южной Сибири
(тюрками, хакасами, енисейскими кыргызами). Ситуацию он представляет следующим
образом: “В середине VIII века в связи с завоеваниями арабов и уйгуров в Южной Сибири
складывается напряженная военно-политическая обстановка. Возможно, какая-то
тюркоязычная группа, хоронившая умерших по обряду трупосожжения, в это время
переместилась в пределы Хазарского каганата и на какое-то время осела на Харьковщине.
Вторая группа откочевала на Северо-Западный Кавказ, где их памятники открыты в
основном в районе Новороссийска (в Дюрсо эту культуру мы видим еще в сравнительно
чистом виде). В Борисовском могильнике наряду с трупосожжениями в ямках уже хорошо
прослеживается смешение местной традиции (захоронения в каменных ящиках) и
пришлого обряда (трупосожжения). Позже в эти края приходит новая волна кочевников,
оставившая трупосожжения в урнах под небольшими курганами, часто с захоронением
коней" [Дмитриев, 2009].

На то, что трупосожжения имели распространение в Центральной Азии, в местах
обитания древних тюрков, обратил внимание более 40 лет назад A. B. Грач в специальной
статье. Он отметил, что археологические исследования, проведённые в последние годы на
территории Тувы - высокогорной области, являвшейся в древности одним из основных
регионов древнетюркских государств, выявили новые, не известные ранее группы тюркских
памятников - погребения с трупосожжением, сочетавшиеся с поминальными комплексами.
По его наблюдениям, группы эти территориально весьма удалены друг от друга: одна из
них находится на границе котловины Великих Озер Монголии, у южных склонов хребта
Танну-Ола, другая - вблизи отрогов Шапшальского хребта, в верховьях р. Хемчик. Группа
состоит из двух примыкающих друг к другу оград, внутри которых установлены стелы (на
стелах – древнетюркские изображения и знаки енисейского письма), и четырёх кольцевых
выкладок.
Исследования позволили обнаружить возле оград четыре идентичные кольцевые
выкладки из камней, где в центре каждой из выкладок были выявлены ямки глубиной 0,10-
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0,50 м от горизонта, заполненные золой, в которой обнаружены обломки
кальцинированных костей человека. Во всех случаях ямки были перекрыты каменными
плитками. На стелах были обнаружены тюркские рунические надписи. По наблюдениям A.
B. Грача, ближайшей аналогией памятникам группы Хачы-Хову являются разновысокие
стелы в смежных оградах, обнаруженные на юго-востоке Тувы - в высокогорном сумоне
Моген-Бурен и в Монголии – в районе озера Баян-Нур, а также комплекс, раскопанный A.
B. Грачем в долине р. Хемчик. Основываясь на данных китайских хроник и собственных
археологических исследований, A. B. Грач сделал следующий вывод: “... погребения с
сожжением, обнаруженные к настоящему времени в Центральной Азии и относящиеся к
древнетюркскому времени, распадаются на две хронологические группы. Первая из этих
групп датируется, как уже указывалось, VI-первой половиной VII в. и включает памятники,
оставленные центральноазиатскими тюрками. Вторая группа (кыргызская) датируется
временем не ранее 840 г. н.э. и генетически не связана с первой” [Грач, 1968].
Предположение о том, что часть тюрок-тугю (восточных тюркютов) до начала VII
в. придерживалась обряда трупосожжения, высказал также совсем недавно Д. Т. Савинов.
Он, как и A. B. Грач, обратил внимание на описанный в “Тан шу” обряд трупосожжения у
тюрок-тугю. Несмотря на это, Д. Т. Савинов сделал весьма пессимистический вывод: “Ни
одного археологического памятника, полностью соответствующего этому описанию, ни в
Южной Сибири, ни в Центральной Азии до сих пор не обнаружено”. Исследователь
объяснял это несколькими причинами: “1) погребения тюрков-тугю в Центральной Азии и
Южной Сибири еще не открыты; 2) компилятивный характер самого источника, в
котором разновременные сведения собраны ведином описании погребально-поминального
цикла; 3) древнетюркская погребальная обрядность в том виде, как она зафиксирована
письменными источниками, сложилась, на основе различных компонентов,
представленных в археологических памятниках предшествующего времени”. По
наблюдением исследователя, кочевники древнетюркского времени предпочитали обряд
ингумации, а не кремации. Однако Д.Т. Савинов вынужден был отметить, что “описание
погребального обряда древних тюрков письменных источников в наибольшей степени
соответствует памятникам таштыкской культуры Минусинской котловины”, которая
на заключительном этапе была синхронна “периоду Первого Тюркского каганата”
[Кляшторный, Савинов, 2005, с. 198-201].
Нам кажется, что в данной ситуации китайские авторы стремились описать обряд
одного племени. Вопрос в том, какого? Поэтому имеет резон в очередной раз обратиться
к этим письменным источникам. Так, китайские династийные хроники свидетельствуют
о том, что на определённом этапе истории тюрок-тугю обряд трупосожжения при
похоронах знатных тюрок существовал до первой трети VII в. н. э. В “Тань-шу” о
погребальном обряде тюрок мы читаем следующее: “Тело покойника полагают в палатке.
Сыновья, внуки и родственники обоего пола закалывают лошадей и овец и, разложив перед
палаткою, приносят в жертву; семь раз объезжают вокруг палатки на верховых лошадях,
потом пред входом в палатку ножом надрезывают себе лицо и производят плач; кровь и
слёзы совокупно льются. Таким образом поступают семь раз и оканчивают. Потом в
избранный день берут лошадь, на которой покойник ездил, и вещи, которые он употреблял,
вместе с покойником сожигают; собирают пепел и зарывают в определённое время года в
могилу. Умершего осенью или зимой хоронят, когда лист на деревьях и растениях начнет
желтеть или опадать; весною и летом хоронят когда цветы начинают развёртываться
(речь идёт о погребении остатков кремации. - О. Б.). В день похорон, так же как и в день
кончины, родные предлагают жертву, скачут на лошадях и надрезывают лице. В здании,
построенном при могиле, ставят нарисованный облик покойника и описание сражений, в
которых он находился в продолжение жизни. Обыкновенно если он убил одного человека,
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то ставят один камень. У иных число таких камней простирается до ста и даже до
тысячи. По принесении овец и лошадей в жертву до единой вывешивают их головы на
вехах” [Бичурин, 1950, с. 230].
По мнению большинства исследователей, в 603 г. Первый Тюркский каганат
окончательно распался на два каганата-Западный и Восточный, где в состав первого
вошли территории Средней Азии и Северного Кавказа и в состав второго –
центральноазиатские владения тюркютов. После разделения значительно ослабленный
Восточный каганат испытал поражение от китайской империи и быстро прекратил свое
существование. Тем не менее, Западный каганат в первой половине VII в. достиг
высочайшего расцвета [Гумилев 1967, с. 160; Кляшторный, Султанов, 2000, с. 90]. При Тонябгу-кагане (618-630 гг.) в Западном Тюркском каганате был установлен более жесткий
политический контроль над зависимыми территориями, чей вассалитет к тому
ограничивался лишь выплатой дани.

На все подвластные кагану территории были посланы уполномоченные кагана тудуны, а местным властителям были “пожалованы” тюркские титулы, что
автоматически включало их в административную иерархию каганата. И это сближение
подкреплялось брачными связями этих родов с правящей ветвью рода Ашина. Некоторые
исследователи считают, что дальнейшей консолидации Западного Тюркского каганата
мешало разделение собственно тюркского эля на две конфедерации - дулу и нушиби.
Однако после 634 г. при Ышбари Эльтерыш Шири-кагане политическая инициатива
вождей любой из десяти “стрел” (племен) была ограничена - вследствие реформ каждый
вождь племени был превращен в назначаемого каганом “правителя”, и для контроля над
ними назначался представитель из каганского рода – шад [Кляшторный, Султанов, 2000,
с. 91-92 ] [Бубенок, Аксенов 2018, 103-120].
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Услышав сии речи Валентина, Турксанф сказал ему: «Так как вы, приехав сюда, нашли
меня в глубокой скорби, ибо недавно умер отец мой Дилзивул, то должно вам, римляне,
царапать себе лицо ножом, следуя существующему у нас по усопшим обычаю». Валентин
и его спутники тотчас же стали царапать себе щеки своими кинжалами. В один из дней
сетования Турксанфа четверо скованных военнопленных уннов приведены были к нему для
принесения их в жертву вместе с конями их умершему отцу его. Обряды над мертвыми
называют турки на своем языке дохиа. Турксанф велел несчастным уннам на варварском
языке, перейдя в другой мир, сказать Дилзивулу, отцу его, какую ему [Менандр, 30].
Върху гробовете не е открит землен насип, но вероятно са били обозначени по някакъв
начин, тъй като нито един гроб не застъпва друг. Може би некрополите са имали
предварителна планировка, защото гробовете обикновено изглеждат разположени в
редица или гнезда (Гарван, Бабово, Юпер и др.). Гробовете са били на дълбочина от 20 до
180 см. Отсъствието на площадка за кремация в некрополите свидетелства, че
изгарянето е ставало извън тях. Горелите кости на покойника, обикновено почистени от
въглените, са събрани в урни или в плитки кръгли и елипсовидни ями, в гробове, направени
от тухли, плочести камъни или от натрупани обикновени камъни. В някои случаи при
погребенията в урни част от костите на покойника, понякога примесени с въглени, са
изсипани в ямата около урната. Във всяка урна са сложени останките от един индивид и
като изключение, от два и повече (в гроб, дълбока елипсовидна яма – Разделна). Най-често
в гробовете е поставена по една урна, но в доста голям брой гробове се откриха по две,
три и дори шест урни (Бабово). За урни са послужили цели керамични съдове с изключение
на два от некрополите (Разделна и Блъсково), където в някои случаи е употребена само
долната половина. В някои от некрополите понякога урната или купчината, изсипани в
ямата кости, са похлупени с долна част на керамичен съд Дългопол-1, Блъсково, Бабово,
Разделна), с тухла или с плоча. В некропола Бабово за похлупване са използвани цели съдове
или стени от съдове. В некрополите Гарван-1, Попина-2, Юпер няма похлупени погребения.

За урни и погребални дарове са употребени керамични съдове, предимно гърнета, с
големи, средни и малки размери. Рядко се срещат гърнеподобни котли, паници, кани и
амфоровидни стомни от прабългарския тип.
Погребенията чрез трупоизгаряне в преобладаващата си част са безурнови – горелите
човешки кости са изсипани в плитки ями или в гробове, направени от римски тухли, каменни
плочи, натрупани камъни и отломъци от площадката за кремация. При малкото урнови
погребения за урни са използвани керамични съдове и ведра. В два от некрополите (Кюлевча
и Бдинци) в гробове с трупополагане се намира и погребение с трупоизгаряне, като
горелите човешки кости са събрани на купчина върху краката или до черепа на скелета, но
най-често са изсипани върху него.
До горелите човешки кости в някои от гробовете са поставени като погребални дарове
един или два керамични съда – кани и гърнета, - които вероятно са били пълни с питиета
и безмесна храна.
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В някои от гробовете са открити погребения и с трупополагане, и с трупоизгаряне,
като горелите човешки кости са струпани на купчина до черепа на погребания с
трупополагане (два случая) или са изсипани върху скелета му (три случая).
НЕКРОПОЛ В МОГИЛА XXXIII – ПЛИСКА, ШУМЕНСКИ ОКРЪГ
Керамичните съдове при погребението с трупоизгаряне (1934 г.) са гърнета без
дръжки и кани от група втора (салтовски) отдели А и Б. Керамичните съдове в насипа на
могилата (1949-1951 г.) са също гърнета и кани от група втора, отдели А и Б и
амфоровидна стомна – четвърта група.
НЕКРОПОЛ 1 В ГР. ВАРНА
Погребенията са извършени с трупоизгаряне и трупополагане по езически начин.
Общият брой на гробовете е 55, от които 40 по обреда трупоизгаряне. Горелите кости на
покойника само в 5 случая са събрани в урни, а в останалите 35 са изсипани в гробове,
направени от римски тухли или натрупани камъни, като в някои случаи са поставени само
няколко камъка наоколо, и в кръгли ями с диаметър 20-30 см и дълбочина 20-25 см.
НЕКРОПОЛ 1 В ГР. ДЕВНЯ, ВАРНЕНСКИ ОКРЪГ
Некрополът се намира отдясно на шосето от Девня за с. Повеляново, Варненски окръг.
Разкрита е обща площ около 960 кв.м. Погребенията с трупоизгаряне са съсредоточени в
източната част на некропола, а тези с трупополагане в западната му част, като в
центъра са размесени. От общо 97 гроба при 36 обредът е трупоизгаряне. Площадката за
изгаряне на покойниците е била извън некропола. ...урновите погребения са само две –
едното в керамичен съд, другото във ведро, чиято дървена част е изгнила и са останали
горният железен обръч и дръжката [Въжарова 1976, 9-170].
От разкритите гробове 119 са с изгаряне на трупа (кремация) и 87 - с полагане
(инхумация).
Гробовете с кремация са вкопани по-плитко от тези с инхумация. В зависимост от
оформянето на гробните съоръжения се разделят на: кремации в ями и в камери. Урнови
гробове не сме открили.
Ямни гробове. Гробовете, в които изгорелите човешки кости са положени в изкопани
в земята ями, преобладават - те са 87 на брой. Откриват се на дълбочина 0.40-0.60 м и
рядко до 0.70-1 м. Самите ями са дълбоки 0.10-0.30 м. Формата им е различна – кръгла,
елипсовидна, правоъгълна, почти квадратна, неправилна, неопределена (обр. 1, 2). Кръглите
ями са с диаметър 0.45-0.80 м. При елипсовидните и правоъгълните размери те също
варират, но дължината им не надминава 0.80-1 м. Издължените ями са ориентирани
север-юг, обикновено с отклонение на изток и по-рядко на запад от 5°-10° до 20-30°. Над
тях често се откриват начупени при тризни керамични фрагменти. Понякога сред
човешките кости се намират въглени, късове обгоряла или остъклена глина, образувани от
високата температура на кладата и донесени в гроба, както и малки бели камъчета. В
гроб № 269 се разкриха части от горели дървени греди. Горелите човешки кости
обикновено са със сив или сиво-черен цвят, което показва, че продължителността на
горене и температурата на кладата не е била достатъчно висока. Често при дъната на
ямите костите са силно прилепнали, сбити едни до други.
В ямите са поставяни погребални дарове. В центъра, в северния, но най-често в южния
им край, сред човешки кости се намира по един керамичен съд: гърне – от чиста или с
примеси на пясък глина, кана, паница, амфоровидна стомна (само в един случай), направени
от чиста глина с излъскана повърхност. Единствено в гроб № 183 са открити два съда. В
три (№ 106, 165 и 185) освен поставения с храна съд, е възстановен и по още един съд,
който е бил разчупен над гроба. Като погребални дарове са слагани различни метални
предмети.
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Камери. Разкрити са 24 гроба, при които събраните от кладата човешки кости са
изсипани върху дъното на специално оформени камери. Тези гробове са вкопани най-плитко
в чернозема - на 0.20-0.40 м. до 0.50-0.60 м (в източната част на некропола). Камерите са
с малки размери - от 0.20/0.30 м до 0.45/0.60 м. Едни са покрити и имат кубична форма,
други – паралелепипедна, но повечето са символични, тъй като са без покривни и подови
плочи. При оформянето на камерите се наблюдават различия. Няколко са направени от
тънки 1.4-2 см, старателно одялани варовикови плочи, други - от по-грубо одялани
варовикови камъни с дебелина 5-6 см или още по-груби, с дебелина 7-8 см. Рядко се срещат
гробове, изградени от късноантични тухли (обр. 3) или от тухли и камъни. Няколко гроба
могат да се отнесат също към символичните или да се приеме, че заемат междинно
положение между обикновените ями и камерите - три са отчасти заобиколени с ломени
камъни, три са покрити с камъни, един е постлан с камъни, а друг е заобиколен и отчасти
покрит с ломени камъни. Големината на гробовете най-често е в зависимост от
количеството на горелите човешки кости. Наблюдават се и гробове, при които костите
при дъното са с 5-6 см по-дълбоко от долната част на заобикалящите ги плочи или излизат
извън камерата. В повечето камери има керамичен съд, поставен на дъното, върху или до
горелите кости, обикновено от южната стена или в югозападния ъгъл. Съдовете са
гърнета, паници, кани и в един случай - ведро. Над и до камерите се откриват фрагменти
от счупени при тризни съдове. Вероятно погребенията в тези гробове са извършени в
близък хронологически период, за което напомня еднаквата малка дълбочина от
съвременното ниво, разположението им на групи с еднакъв начин на оформяне, от еднакъв
материал, почти еднообразният инвентар.

Освен гърнета, кани и паници, почти във всеки гроб с изгаряне (яма или камера) са
поставяне метални предмети, които обикновено се намират на север от керамичния съд.
Особено внимание заслужават медните пластинки, открити в гроб № 87, 92, 99, 205, с
които са били апликирани или закрепвани някакви предмети. Повечето от тях са доста
повредени и обгорели. Проявен е стремеж (може би с предпазни функции) за поставяне на
железни предмети: гвоздеи, част от обръч или от дръжка на ведро, ножове и различни
пластинки. Често се намират железни и бронзови токи и халки, в един гроб - обгоряло
костено рогче, в други - астрагали, мидички. Накитите се срещат рядко - няколко обеци,
две гривни, маниста. Най-интересни и ценни за определяне датата на некропола са токите
от гробове № 119 - от т.нар. тип Коринт, от гроб № 185 - с кръстовидна плочка и от гроб
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№ 243 – В-образна. Гривните и обеците също подпомагат датирането на некропола. Някои
от тях са обгорели от огъня на кладите.
В камерите и особено в ямите са поставяни отделни горели и негорели части от
животни – от говеда, овце, овни, агнета, прасета и от птици. В гроб № 150 е разчистен
почти цял скелет на агне (без черепа) и част от скелет на прасенце, в друг № 210 – части
от две прасенца. Животинските кости са поставяни близо до дъното на керамичния съд
или в горния край на ямата, над човешките кости. В един случай сред човешките кости се
откри черупка от яйце. В гърнетата и каните рядко се намират малки негорели кости от
животни и птици. В камерите обикновено са поставяни кости на деца или на дете и
израснал индивид. Антропологичните изследвания разкриват, че в някои от гробовете с
кремации са погребани по два, три индивида (двама възрастни, възрастен и дете).
Некрополът при Балчик реконструира не само елементи от религиозните представи,
отношението към смъртта и мъртвите, но разкрива и редица страни от бита, от
материалната култура на живеещото някъде наблизо население – то вече се е занимавало
със земеделие, сред него е имало добри скотовъди, прекрасни грънчари.
Тези материали показват, че некрополът е възникнал с преминаването на юг от Дунав
на Аспаруховите прабългари, с образуването на българската държава (около 80-те
години-края на VII в.). Краят му не е съвсем ясен. Големият брой гробове напомня, че не е
създаден за кратък период – може би в продължение на един век. Липсват християнски
гробове, каквито са засвидетелствани в периферийните части на други биритуални
некрополи, няма и амфоровидни стомни и всичко това показва, че изоставането му е
станало около края на VIII и надали достига IX в.
Селището все още не е локализирано, но металните предмети и някои керамични
съдове позволяват да се твърди, че недалеч от морския бряг на днешния гр. Балчик се е
заселило българско население, което е донесло със себе си важни за нас датиращи находки
и което е оставило най-ранният от известните досега некрополи. Така този паметник е
едно от малкото археологически свидетелства, потвърждаващи сведенията на
писмените извори за началото на българската държава [Дончева-Петкова 2017, 76-87].
От ранносредновековния некропол при Балчик (обр. 1) са известни 290 гроба, 206 са
проучените от експедицията, ръководена от проф. Людмила Дончева-Петкова. От
приложения план (Дончева-Петкова и др. 2016, 13, обр. 5) става ясно, че едни от гробовете
са с кремация (119 или 57,76%), а други с инхумация (87 или 42,23%). И едните, и другите
са сравнително равномерно разположени, така че конкретни зависимости в
планиграфията едва ли биха могли да бъдат установени, или поне изказани с
категоричност, доколкото сигурно ясна е единствено южната граница на некропола.
Както и при много други ранносредновековни биритуални некрополи, гробните
съоръжения, в които са полагани горели човешки останки и гробен инвентар биват
предимно „кремации в ями и в камери“ (Дончева-Петкова и др. 2016, 14). Дълбочината им
варира, като от приложените схеми (Дончева-Петкова и др. 2016, обр. 8, 9) ясно се вижда,
че всички те са вкопани в чернозема (обр. 2).
Обикновените ями имат различни очертания, всички те са обобщени в Таблица 5,
ориентацията им е систематизирана в Таблица 6, а позициите на тялото - в Таблица 7.
Значително внимание, и с основание, е отделено на техните паралели, но не сред групата
на биритуалните некрополи на Долен Дунав, а сред тези, проучени в източноевропейското
степно пространство, в съвременните граници на Украйна и Русия. Ако следваме наистина
огромната по обем цитирана литература и приемем за достоверно позоваването на
изброените, като че ли по списък, публикации, гробовете с инхумация от Балчик имат
аналогии в над 40 некропола (приетият термин на български е „плосък“, а не „ямен“, както
е в руския език). Те са концентрирани в няколко зони, които, поради липсата на приложени
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карти в текста, можем да посочим: Северното Черноморие, Крим, басейните на Северски
Донец и Оскол, Средна Волга, Долен Дон, Долен Кубан и Северен Кавказ. Обикновена
справка показва, че по-голямата част от това пространство, маркирано по периферията
си от съвременните градове от запад на изток: Киев, Воронеж, Самара и Краснодар заема
площ от близо половин милион кв. км [Коматарова-Балинова 2018, 49-54].
Погребалният обред е един от добре изследваните елементи на ранносредновековната
култура в Североизточна България и Добруджа. Проучванията за периода VII-IX в.
показват разнообразие в практикуването на кремацията. Във всички случаи тя се е
извършвала извън рамките на некропола. Различия се наблюдават при устройството на
гробното съоръжение и някои особености, свързани с погребалната обредност. Най-общо
могат да бъдат набелязани следните разновидности:
1. Трупоизгаряне, при което останките от кладата са изсипани в кръгла или овална
яма.
2. Трупоизгаряне, при което останките са събрани и поставени в глинен (по-рядко дървен) съд урна.
3. Трупоизгаряне, при което отделените от пепелта и въглените кости са поставени
в кръгла или овална яма.
4. Трупоизгаряне, при което в ямата е изградена допълнително гробна камера от
ломени камъни, каменни плочи или преупотребени тухли. Възможно е тази камера
да бъде само маркирана или обозначена с една-две страни или под.
5. Трупоизгаряне, при което урната с кости е поставена в кръгла или овална яма.
Спорен е все още въпросът дали прабългарите и родствените им племена са
практикували кремацията. Опирайки се на някои особености, нехарактерни за славяните
– големи, издължени гробни ями, излъскани съдове, месна храна в гробовете, някои
изследвачи определят гробовете с такива белези като прабългарски. От друга страна
обаче, в споменатите изходни зони засега няма проучени големи некрополи, които да се
доближават до характеристиките на некрополите с кремация или на двуобредните
некрополи в Североизсточна България и Добруджа [Даскалов 2018, 40-42, вж. и срв. Рашев
2012, 199-200].

Княгинята води внимателно-предпазливо, но последователно-неотстъпно и много
твърдо борба с общо взето периодически активизиращото се фанатично-жестоко
местно езичество, което е едно от най-дивите в Европа и затова довежда до ужас
цивилизованите народи (еписк. Н. Велимирович) и което практикува даже и човешки
жертвоприношения. Именно при тези условия се стига и понякога до там княгинята да
крие презвитера в дома си, за да спаси живота му.
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Докато е жива, с авторитета си княгиня Олга сполучва да тушира донякъде найострите прояви на това езичество и даже на места успява да отстрани статуите на
езическите богове, а така също и да промени погребалния обред от трупоизгаряне към
трупополагане, за която цел към всички административно-данъчни центрове заделя и
места за гробища и др. [Добрев 2011, 555-556].
Предполагается, что появившееся тогда для обозначения северных владений Болгарии,
на левом берегу реки - определение «за Дунаем» (Божилов 1979: 176-185), касалось
территорий, установленных договором с Франкской империей. Судя по всему, они
проходили по Тисе к верховьям Прута, а далее вниз по реке, линии Леово-Бендеры и затем
по Днестру к морю (Златарски 1970: 323). В «Деяниях венгров» недвусмысленно
сообщается, что болгарский хан завладел пространством между Тисой и Дунаем «до
самых пределов рутен и поляков и там поселил склавов и болгар» (ЛИБИ 2001: 13, 25).
«Описание крепостей и областей на северном берегу Дуная» баварского географа начала
IX в. говорит, что задунайские земли Болгарии обширны и на них находится пять
крепостей. Их население весьма многочисленно, что по мысли анонима объясняет, почему
этому народу нет нужды строить большое количество крепостей (Гюзелев 1981: 68-70,
80). Некоторые исследователи распространяют задунайские территории Болгарии до
Днепра (Божилов 1979: 183-184).
Действительно, хан Омуртаг (814-831) вел борьбу с хазарами на северо-востоке. Около
818-824 гг. во время похода в земли каганата утонул в Днепре болгарский военачальник
Окорсис (Бешевлиев 1979: 212-214, № 59). Возможно, правитель Болгарии вмешался в дела
соседей, стремясь защитить родственных «каваров» или «кабаров» (Константин
Багрянородный 1991: 163). Предполагается, что речь идет о «черных болгарах»,
взбунтовавшихся против насаждавшегося в Хазарии иудаизма (ср. Димитров 1998: 21;
Златарски 1970: 393-395).
Проводя территориально-административные преобразования, Омуртаг разделил
разросшееся Болгарское государство на 10 частей, подорвав племенную автономию славян.
Отныне центральную область, именовавшуюся «внутренней», окружало 9 провинций «комитатов», начальники которых назначались из Плиски и зачастую являлись близкими
родственниками хана. Один из комитатов с центром в Доростоле (Силистре) составляли
земли Добруджи и юга Карпато-Днестровского региона. Важнейшая задача его комита
состояла в охране устий Дуная от византийского флота. Другой северо-восточный
комитат, вероятно, включавший редко населенные районы до Днепра, мог возглавлять
упомянутый Окорсис (Венедиков 1979: 92-95).
Речь идет об открытых примерно в 100 м от берега Дуная трех обломках днищ и
нескольких фрагментах стенок гончарной керамики, а также раздавленном горшке с
остатками кремации. Культурный слой времени бытования найденной керамики
практически целиком уничтожен позднейшей деятельностью людей, надо думать, в XVIIXVIII вв. По этой причине проследить его не удалось. За исключением горшка-урны,
остальные фрагменты раннесредневековой посуды зафиксированы в перемещенном
состоянии на глубине 0,6-0,8 м от современной дневной поверхности - кв. 301 и 307
(Росохацкий 1991: 4, рис. 18, 2-4).
Горшок с безынвентарной кремацией (рис. 2) выявлен на останце при переходе к
материковому грунту - северо-восточный угол кв. 315, глубина 1,2 м. Форма ямы, в
которую он был помещен, не прослеживалась также из-за позднейших перекопов.
Пережженные человеческие кости заполняли примерно две трети объема сосуда.
Трупосожжение можно отнести к числу чистых, хотя наряду с кальци нированными
костями обнаружены несколько угольков погребального костра. Остатки скелета
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(фрагменты трубчатых костей длиной 4-6 см и черепной крышки) дают возможность
заключить, что погребение принадлежало взрослому человеку.
Погребальной урной служил гончарный сосуд вытянутых пропорций, характерный для
балкано-дунайской культуры. Размеры горшка: высота - 26 см, диаметр венчика - 18 см,
максимальный диаметр тулова - 23 см, диаметр дна - 11 см. Сложно профилированный
венчик отогнут наружу. Шейка сосуда короткая, довольно резко переходит в крутое
плечо, где горшок достигает наи-большего диаметра, а затем сужается ко дну. В
центральной части плоского дна расположено рельефное клеймо – изображенный широкой
линией круг, в который вписан исполненный тонкими линиями квадрат с крестом (рис. 3).
Горшок изготовлен из плотного глиняного теста, содержащего примесь крупного
песка. Обжиг горновой, закисный. Тулово сосуда практически сплошь покрывает врезной
орнамент из прямых горизонтальных линий. Орнаментальное поле начинается сразу же
под венчиком и спускается ко дну горшка (Росохацкий 1991: 5, рис. 18, 1). Судя по
найденным поблизости в кв. 301 и 307 керамическим обломкам, подобным образом можно
охарактеризовать и другие сосуды, от которых сохранились только фрагменты.
Совершенно, очевидно, что на территории османской крепости Измаил XVI-XIX вв.
некогда находился раннесредневековый некрополь с кремациями в урнах, к сожалению,
совершенно бесперспективный для целенаправленного археологического изучения. Можно
допустить, что могильник принадлежал открытому в 1979 г. С. В. Паламарчук поселению
балкано-дунайской культуры Матроска 2, находящемуся ниже по склону на берегу р.
Репида, которая впадает в Дунай в пределах современного Измаильского порта (Козлов
1991: прил. 1, № 40) [Руссев 2018, 160-165].
От своя страна обл. Банат е югозападната част на сравнително по-обширната
географска обл. Трансилвания с обща площ 102 хил. кв.км, която по време на Първото
българско царство (681-1018), е част от България, но по-точно, не от някакво си,
ограничено по население и площ ханство, за каквато я смятат някои български историци,
а от тогавашната българска империя, както и доколкото през Ранното Средновековие,
българската държава обхваща и включва земите и населението на днешните Румъния,
Молдова, Македония, България, част от Югославия, Унгария и Украйна и съществуването
на която империя се приема и признава от немалък брой главно чуждестранни
изследователи, сред които не липсват дори и унгарски, каквито са например авторите на
колективната монография Histoire de la Transylvanie [1992, 105].
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 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, 373376; 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].
По земите на север от Дунав и от двете страни на Среден Дунав живеят български и
славянски племена още от ІV-V в., като според Амиан Марцелин (332-400), през 380 г. групи
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от готи, алани и хуни нападат Панония и се заселват там (Gy. Németh), което събитие
други изследователи отнасят към 379-380 г. [Шаламон, Баркоци 1982, 42,47]; към края на
ІV в. едната от двете по-големи групи прабългари се заселва в Панония, а другата - в
Карпатската котловина, но заедно с хуните, името на които обозначава множество от
племена и етнически компоненти и които през 377-454 г. успяват да наложат своята
политическа хегемония в Централна и Югоизточна Европа, пак по същите земи се
заселват оногурски племена (V. Gyuzelev); през 409 г. хуните заемат Панония, след като
покоряват дотогавашните й обитатели, главно германските племена вандали, остготи,
вестготи, гепиди и лонгобарди, а също и алани и бастарни; около 422 г. българите нападат
една нощ неочаквано лонгобардите, убиват краля им Агелмунд и отвличат дъщеря му,
което събитие намира място, както в разказа на лонгобардския историк Павел Дякон (720790) (ЛтИзв-1), така също и в германския епос Херварарсага (В. Бешевлиев).

Според нас прабългарско племе, най-вероятно оногури, заедно и подкрепени безспорно
и от много други прабългарски родове, племена или племенни групи, са основно и водещо
ядро в империята на хуните на прабългарския хан Атила (434-453), дори и столицата на
който като че ли е разположена, според едно от предположенията, на р. Аранка (ЛтИзв1), т.е. точно там или съвсем близо до гр. Надь Сент-Миклош, а наред с тях, като част
от хунската военно-племенна конфедерация от източни племена, са известни и секелите
[Добрев 2005, 10-12].
У андроновцев существовало два обряда погребения: трупоположение и сожжение.
Трупоположение в Южной Сибири наблюдалось чаще, хотя на Оби в некоторых
могильниках преобладало сожжение. Характерно, что детей хоронили только по обряду
трупоположения. Погребенных клали в могилу скорченно, на левый бок, с согнутыми руками
и ногами. Но встречаются отдельные случаи, когда умершие лежат на правом боку в той
же позе. На Енисее в парных погребениях женщину укладывали за спиной мужчины, в
погребениях на западе их клали лицом друг к другу. Ориентировка погребенных довольно
устойчива: головой на запад или юго-запад, но иногда бывает и противоположная
ориентировка.
О времени, когда произошли эти события, можно судить по андроновской
орнаментике Сибири: в ней наряду с элементами, характерными для федоровского этапа,
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много таких, которые характерны уже для алакульского этапа. В Сибири много баночных
сосудов, типичных для алакульского этапа. Здесь преобладает и обряд трупосожжения,
господствовавший именно в алакульское время. Отсюда следует, что андроновцы
распространились в Сибири в конце федоровского и в самом начале алакульского этапа,
т.е. в XVI-XIV вв. до н. э. [История Сибири 2014, 171-179, вж. и срв. Клейн 2016, 22-67].
Особенно это следует подчеркнуть потому, что и другие курганы с двумя ямами дают
известное основание предполагать различия по полу у похороненных в каждой яме. Это,
прежде всего, два трупосожжения, в обоих случаях имеющие в соседней яме
трупоположение (к сожалению, неопределимое по полу).
Погребальные памятники андроновской культуры — это круглые и квадратные ограды
с одиночными или парными захоронениями. Обычно длина сторон (или диаметр) ограды
составляет 5-10 м; однако известны и более крупные сооружения диаметром до 30 и более
метров (могильник Сухое озеро 1). В погребениях андроновской культуры впервые
появляется обряд трупосожжения, получивший впоследствии широкое распространение в
таштыкской культуре и ставший господствующим в культуре енисейских кыргызов.
Разнообразие внутримогильных сооружений, своеобразный «биритуализм»
погребального обряда (сочетание в одних и тех же комплексах трупосожжения и
трупоположения), по всей видимости, можно рассматривать как отражение сложного
происхождения населения андроновской культуры, обогащенного различными традициями
при продвижении на Енисей.

К III в. до н.э., выделяемому некоторыми исследователями в качестве
самостоятельного (лепешкинского) этапа, относится уже значительно меньшее
количество памятников. Увеличивается число погребенных в коллективных захоронениях.
Появляется обычай сожжения погребальной камеры; иногда встречаются следы глиняной
обмазки на черепах — предвестник тесинских и таштыкских глиняных масок.
Продолжается процесс вотивизации предметов сопроводительного инвентаря и
появляются настоящие «миниатюры» — упрощенные копии бронзовых оригиналов, никогда
не бывшие в употреблении и изготовленные специально для погребений. Исчезают золотые
изделия и происходит общая схематизация изображений звериного стиля. Все это вместе
свидетельствует о внутренних эволюционных процессах, происходивших в тагарской
культуре, подготовивших переход к следующему, тесинскому этапу.
По-прежнему встречаются случаи сожжения погребальной камеры; широкое
распространение получает обычай искусственной мумификации трупов и изготовления
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«манекенов» с глиняными масками. Несомненно, что до погребения они хранились в какихто специально отведенных для этого местах, где производились соответствующие
обрядовые церемонии. Вполне возможно, что изображение такого «поселка мертвых»
представлено на известной Боярской писанице, относящейся приблизительно в этому же
времени. Инвентарь из больших курганов склепов беден и состоит в основном из сосудов
баночной формы, чаще всего не орнаментированных, и бронзовых вотивных изделий, чисто
формально воспроизводящих прежние тагарские формы.
После сожжения на ритуальном костре кальцинированные кости покойных
зашивались в меховые мешочки, которые помещались в набитые травой куклы из шкур
домашнего скота. В степных районах Хакасии сохранились могильники с подобными
куклами.[4] На место лица куклы укладывалась портретная погребальная маска, слепленная
по снятому с лица покойного слепку из глины с добавлением гипса и известняка. Иногда
маски имеют форму бюста. Перед захоронением маски расписывали, как правило, красной
краской: на лбу обычно изображалась спираль, на подбородок и щёки наносились
имитирующие румянец пятна.[4]
К началу таштыкской культуры полностью исчезают погребения в каменных ящиках
и грунтовые захоронения с каменными конструкциями тесинского этапа, что
свидетельствует об ассимиляции их создателей в среде местного населения. Исчезают и
большие одиночные курганы-склепы позднего этапа татарской культуры. Основным видом
погребений становятся захоронения в неглубоких ямах с квадратными или прямоугольными
срубами, генетически связанные с одним из видов погребений тесинских грунтовых
могильников. В них по-прежнему сочетаются обряды трупосожжения и трупоположения
(традиция, восходящая еще к андроновской древности), только теперь кремированные
остатки погребенных помещаются в специально сделанных мешочках, куклах-манекенах,
иногда с глиняными масками. Сопроводительный инвентарь из этих , погребений
сравнительно беден; в отличие от тесинских могил, в них ни разу не были найдены вещи,
связанные с хуннской культурной традицией. Как долго существуют такие погребения,
сказать трудно.
Начиная с III в. н.э. население с обрядом трупосожжения занимает господствующее
положение в Минусинской котловине. Основным видом погребений становятся склепы с
большим количеством погребенных, что само по себе свидетельствует о возрождении
прежних тагарских традиций. Таштыкские склепы — это большие, почти квадратные в
плане неглубокие котлованы, размером до 100 кв. м, окруженные стеной из горизонтально
положенных плит, со специально оформленным входом-дромосом и деревянным
перекрытием. По своим размерам и сложности конструкции таштыкские склепы делятся
на «большие» и «малые» склепы; в количественном отношении их распределение
приблизительно одинаково. Внутри склепов находились остатки многочисленных
трупосожжений, покрытые «портретными» погребальными масками и бюстами.
Поражает точность передачи и разнообразие лиц, запечатленных в этих масках:
типичных европеоидов, монголоидов, представителей различным образом смешанных
антропологических типов. Если проводить какие-либо аналогии, то скорее всего именно к
этому времени должно относиться то «смешение» гяньгунеи и динлинов, на которое
указывают письменные источники. Процессы изготовления этих масок, проведения
соответствующих обрядов, последующего сожжения и погребения должны были занять
определенное количество времени. Вероятно, то же самое было у енисейских кыргызов.
Как сообщают письменные источники, кыргызы «обвертывают тело покойника в три ряда
и плачут; а потом сжигают его, собранные же кости чрез год погребают» (Бичурин, 353).
Сопроводительный инвентарь таштыкских склепов состоит в основном из
многочисленных и разнообразных по формам и приемам орнаментации глиняных сосудов,
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различного рода украшений, бронзовых деталей поясных наборов, вотивных железных
предметов (колчанные крюки, витые цепочки для крепления ножен, удила, ножи, в одном
случае найдена модель петельчатого стремени). Несмотря на различия в размерах и
отдельных конструктивных деталях, таштыкские склепы, несомненно, представляют
однокультурный вид памятников, свидетельствующий о достаточно высоком уровне
развития оставившего их населения. Особого внимания заслуживают некоторые
элементы таштыкского культурного комплекса, сохраняющиеся потом в культуре
енисейских кыргызов: обряд трупосожжения, господствовавший в той и другой культуре;
обычай обставлять стенки могильной ямы вертикальными столбиками и помещать в
погребения фигурки животных; некоторые сходные формы керамики и своеобразные
украшения — амулеты с обращенными в разные стороны головками лошадей, найденные
как в таштыкских, так и в кыргызских погребениях. Количество таких «переходных
элементов в целом достаточно велико и вряд ли может объясняться случайностью
«попадания». Нет никакого сомнения, что в данном случае речь о преемственности
кыргызской культуры (или ее части) от таштыкской.
Половозрастной состав погребенных и численность позволяют предполагать, что
каждый сруб содержал семейные захоронения. Для сохранения останков к моменту их
погребения применялось два способа консервации: мумифицирование и трупосожжение с
последующим помещением пепла в человекообразный манекен. Трупы женщин, подростков
и, реже, мужчин мумифицировали, стремясь прежде всего сохранить голову, для чего на
лицо накладывали гипсовую маску, а иногда предварительно производили трепанацию
черепа и извлекали мозг.

Некоторые маски к моменту погребения растрескивались и линяли. Тогда их чинили и
обновляли раскраску. Маски со следами починки встретились А. В. Адрианову (8, № 254, с.
2). Мумии не всегда выдерживали срок хранения, и их приходилось укладывать в могилы в
полуразрушенном состоянии либо уже в виде кучек костей с черепом (42, рис. 4). Особую
категорию людей, видимо, только мужчин, кремировали. Этот новый обряд не имеет
корней в предыдущих культурах Енисея. Сожжение производили вдали от кладбища,
очевидно, в лесу, на сильном огне. Трупы сжигали в одежде. Сожжение неполное, так что
остатки сожжённых костей крупные, до 4-5 и даже 8-10 см. От трупа оставалось 1-2 кг
косточек, называемых пеплом; их собирали в кожаный мешочек. Затем шили
человекоподобное чучело-манекен, имитирующее сожжённого покойника. Эти имитации
принято называть «погребальными куклами». Изготовляли их из травы и обшивали кожей,
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а возможно, берёстой и материей. Как показывает изучение остатков кукол,
обнаруженных А. В. Адриановым, было 2 вида кожаных кукол. Первые изготовляли просто:
куртку и штаны плотно набивали комками травы и к этому муляжу приделывали голову.
Вторые изготовлялись тщательнее и по частям. Сначала складывали друг с другом по
величине рук и ног комочки жесткой травы, затем их обшивали кожей, используя куски,
сшитые из мелких лоскутков. Отдельный мешок шили для туловища; его набивали травой
и в него вкладывали мешочек с пеплом. Части чучела сшивали жилами и тонкими
ремешками. Голову чучела изготовляли из таких же комков травы и обшивали кожей или
тканью; на лицевой стороне обозначали нос. Лица делали по-разному: на одной кукле они
были нарисованы, на другой глаза и рот обозначены впадинами, а брови и нос пришиты, на
третьей на коже сохранились прорези для глаз (165; МАЭС, д. 55, кол. 24, № 72, 90). Лица
кукол раскрашены черными поперечными полосами, одна закрыта красным шёлком с
чёрной полосой, имитирующим маску (табл. IX, 28). Макушка и затылок кукол закрыты
человеческим скальпом с волосами (165, с. 175) либо плотной тканью, к которой пришит
кожаный или шёлковый мешочек со свёрнутой косичкой покойника. Кукол изготовляли
размером с покойника; одевали, видимо, в его подлинную одежду. Таким образом кукле
придавали сходство с покойником, подчеркивая его отличительные признаки. Гипсовые
маски, как правило, на лица кукол не клали. Известна только одна маска, безусловно,
лежавшая на кукле. Она сделана грубее, чем маски на мумиях, и передает не портретное,
а условное сходство с человеческим лицом (МАЭС, д. 55, № 69).
Трупосожжение применяли, по-видимому, к мужчинам. Во всяком случае мужские
скелеты полностью отсутствуют в двух наиболее полно раскопанных могильниках
(Мысок, Комаркова Песчаная), и их очень мало в общей серии скелетов из других
могильников. Среди небольшого числа определимых остатков трупосожжений нет
детских и женских, но есть мужские. [1] Именно последние часто занимают определённое
место в срубах, где помимо них похоронены женские мумии: расположены у северной
стенки, а женские мумии — вдоль южной. Такое устойчивое расположение в парных
могилах позволяет и значительное число других кукол, пепел которых не определен,
рассматривать как захоронения мужчин. Наконец, эту мысль подтверждает анализ
немногочисленных сохранившихся кукол или остатков, на которых выражены признаки
пола: па лицах — следы черных поперечных полос, как на двух мужских масках, а к голове
пришиты кожаные и шелковые мешочки с косичкой, подобной тем, что изображены на
голове воинов на рисунках из склепа под горой Тепсей (51; 57).
Для людей, которых хоронили не в грунтовых ямах, а в склепах, соблюдался несколько
иной обряд. В склепах небольшого размера укладывали более 10 и до 25-40 трупов, мумий и
манекенов-кукол. В большие склепы помещали до 100 и более одних кукол. Клали трупы и
куклы, как в тагарских курганах, параллельно друг другу и ярусами, но проследить это
удается с большим трудом, поскольку от кукол сохраняются лишь кучки пепла,
перемешанные с травой, фрагментами кожи и обломками дерева и камнями рухнувшей
крыши. В малые склепы, не имевшие входа, покойников, очевидно, клали одновременно и
покрывали берестяным полотнищем (53). В большие склепы, со входами, покойников (кукол
преимущественно) подхоранивали друг к другу, но в любом случае окончательные похороны
совершали один раз, когда, подобно тагарцам, поджигали камеру, чем обрывали связь
погребенных с живыми людьми. В склепах в отличие от могил, не удаётся проследить, по
какому признаку одних сжигали, а других мумифицировали. Видимо, обряд трупосожжения
постепенно распространялся на всё население, так как он преобладает. Значительных
остатков от кукол в склепах не сохранилось, но, видимо, они изготовлялись прежним
способом, однако известно и иное использование пепла сожжённого человека, когда его
помещали не в манекен, а в горшок, берестяной короб, ящик. Маски накладывали не только
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на лица мумий, а почти на все куклы. Изготовляли маски из глины с примесью известняка и
гипса. Одни отливали в формах, снимавшихся с лица трупа (132, с. 250), другие лепили на
сшитой из кожи болванке или, что вероятнее, прямо на лицах кукол (145, с. 120). Среди
масок есть охватывающие не только лицо и часть головы, но и шею. Кроме того, найдены
единичные маски-бюсты. Последние, возможно, стояли около покойника (табл. IX, 26).
Усложнилась раскраска масок: помимо красной и черной красок, применялись зелёная и
голубая; краской рисовали ресницы, ожерелья из бус и подвесок. В склепы ставили много
глиняных сосудов, а также берестяной и деревянной утвари: бочонки, кубки, корытца,
шкатулки, миниатюрные столики.

По всем данным похороны сопровождались грандиозным пиршеством, но мяса
покойникам не клали. Вместо него в большом количестве клали лопатки овцы, концы ног и
пяток жертвенных животных, преимущественно коровы, реже лошади и овцы. В качестве
примера укажем, что в склепе 3 под горой Тепсей положены пятки не менее 50 коров, 18
овец и 2 лошадей, а в склепе 4 — не менее 85 коров, 17 лошадей и 15 овец (145, с. 142). Концы
ног животных, глиняная посуда с напитками и растительной пищей ставились у входа в
склеп либо за головой покойников. Астрагалы положены комплектами, имеют счетные и
тамгообразные знаки, отверстия, иногда сточенные концы. Они, видимо, служили для
игры, счета, гадания. Ритуальное значение, очевидно, имели астрагалы, завернутые в
ткань и упакованные в шкатулки. Похоронные тризны сменялись поминальными. Поминов
около склепов исследовано больше, чем на грунтовых кладбищах. Особенно хорошо они
изучены М. П. Грязновым под горой Тепсей, где предполагаемая площадь поминальников
содержала 250-300 поминов, что соответствовало числу принесенных в жертву
животных. Раскопано более 65 поминов, где перед каменными столбами в ямку или прямо
на поверхность земли клали напитки в горшках и куски мяса, преимущественно баранины
или говядины (табл. IX, 42). Сородичи умерших собирались здесь 250-300 раз и устраивали
поминки, сопровождавшиеся закланием жертвенного животного и поминальной тризной.
Видимо, иногда в жертву приносилось не только животное, но и человек, так как в
нескольких поминах под горой Тепсей перед вертикальными стелами в ямках были зарыты
вместо мяса животного и сосудов мужчина или женщина, уложенные животом вниз (145,
с. 144). Поминки, видимо, приурочивались к определенным дням поминовения всех
родственников, чем объясняется особо выделенное для них место на кладбище.
Более точным признаком является сам обряд погребения в грунтовых могильниках по
способу трупоположения или трупосожжения. Последний, как следует из описания обряда
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погребения, требовал более сложной и длительной процедуры, чем мумифицирование. В
наиболее ранних могильниках этим способом хоронили меньшую группу покойников, но
главное заключается в том, что в парных и малоколлективных могилах похороны других
мертвецов приурочивали к моменту основного погребения с куклой. В могилах от кукол, как
правило, сохраняются плотные, не разворошенные кучки косточек, диам. 20-30 см. Но
рядом с ними неоднократно находятся женские и детские скелеты не в полном
анатомическом порядке либо кучки аккуратно сложенных костей и череп (42). Значит,
вместе с куклой клали полусгнившие останки и даже кости скелета. Кроме того, отмечены
случаи, когда мумии к погребению обновляли, лицевые маски на них ремонтировали и
подкрашивали (Оглахты). Таким образом, обряд трупосожжения был, видимо, важным
знаком престижности, поэтому, очевидно, не случайно, что в некоторых могильниках
заупокойную мясную пищу клали только куклам (Мысок) и именно с ними чаще находятся
остатки деревянных изделий, декорированных золотом (Комаркова Песчаная). Различия в
обряде не оставляют сомнения в том, что погребенные на грунтовых кладбищах
различались не только по общественному положению, но и по имущественному признаку.
В частности, по наблюдению А. В. Адрианова, на одном покойнике в Оглахтинском
могильнике была старая шуба с заплаткой, и в тех же могилах найдены берестяные
накосники и меховой колчан, обшитые несколькими видами дорогого китайского шелка.
Однако в целом значительно преобладают новые традиции, необычные и как бы
нарушающие закономерное развитие культуры минусинских племен. К таким новым
явлениям А. Н. Бернштам отнёс структуру погребения без курганной насыпи, способ
погребения на деревянном помосте, значительный удельный вес китайских обычаев,
преобладание бытового инвентаря из дерева (24, с. 47). К этим новшествам следует
добавить сам тип кладбищ, расположенных на возвышенности, и могил в виде глубоких ям
с низким срубом, гробовищем, плотно закрытым бревнами и засыпанным землей до верха
ямы. Новый цикл похоронного ритуала состоит в сожжении трупа, изготовлении и
захоронении куклы с пеплом погребённого, которой кладут два определенных куска мяса
овцы, один-два ритуальных астрагала, подсыпают в сруб зерна проса. Во время похорон
пируют и в могилу или рядом с ней кладут головы жертвенных животных.
Поэтому возникновение новых признаков может быть объяснено двояко: эволюцией
культуры нетагарского (каменского) населения или появлением ещё одной волны
мигрантов. Вероятнее второе, так как, судя по радиоуглеродным датам, каменское
население еще во II в. н.э. жило совместно с таштыкским (110). Физический тип
«каменцев» не установлен. Что же касается таштыкских грунтовых могильников, то в
них привилегированными покойниками были мужчины-воины, трупы которых подвергали
кремации, но есть основания считать, что эти воины в отличие от тагарцев были
монголоидами. Хотя среди мумий в могилах совсем нет, а в склепах почти нет
представителей дальневосточного или центральноазиатского облика, маски, одетые па
лица трупов в могилах, отражают европеоидов и монголоидов, а маски на куклах в склепах
запечатлели 3 антропологических типа населения: европеоидов, монголоидов и смешанных,
т.е. они демонстрируют не только распространение монголоидности, но и уже сложение,
благодаря этому, нового антропологического типа населения (132, с. 315).
Существует мнение, что этими чужеземцами были гэгунь (гяньгунь), явившиеся,
видимо, предками енисейских кыргызов VI-VIII вв. Последние же имели обряд
трупосожжения (161, с. 162). Это мнение трудно поддержать, как и опровергнуть, ибо
неизвестно, какой обряд был у гяньгуней. Однако кроме таштыкцев, обряд
трупосожжения в гунно-сарматскую эпоху знали племена Верхней Оби (I-III вв. н.э.,
фоминский этап), в единичных случаях он встречен в Монголии (161, с. 162) и Туве (104, рис.
16 и 110). Причём по расположению предметов в могилах Тувы и Верхней Оби можно

216

предполагать, что пепел сожженного покойника здесь тоже хоронили в манекенах.
Немаловажно, что таштыкский похоронный обряд состоял из сожжения трупа и
захоронения пепла в чучеле. Обряд символического сжигания трупов в могиле был широко
распространён у тагарцев с позднесарагашенского этапа, но символических захоронений
умершего в виде чего-либо, его заменяющего, у них не было. Последнее известно в
позднескифское время на Алтае (комплект одежды ребёнка) (151), в Туве («портрет») (78,
с. 76), у хунну в Монголии (косы в Ноинулинских курганах) (262), Китае (глиняные статуи
воинов). Таким образом, истоки обряда трупосожжения можно искать как на Енисее, так
и на широких просторах Азии. Кем бы ни были воины, вторгшиеся в Минусинскую
котловину, они, по всей вероятности, входили в державу хунну и были близки по культуре с
последними.

В обряде трупосожжения у тюрков При погребении рядового хунна
«сопровождающих» не клали, но при погребении шаньюев и, вероятно, других вельмож
«соумирающих» было много (26, с. 50). По-видимому, общие признаки обряда не случайны,
а являются следствием укрепления в Минусинской котловине власти хуннов и расселения
здесь воинских отрядов из представителей дальневосточной или центральноазиатской
расы, близких по культуре к хунну. Грунтовые могильники являлись кладбищами этих
представителей и местного населения, преимущественно женщин и детей. Состав
воинских групп был, очевидно, неоднородным. Скорее всего, среди них находились разные
тюркоязычные народы, впоследствии имевшие обряд сожжения. Косвенно на это
указывает тюркская легенда, согласно которой брат основателя тюркской династии
«царствовал» между Абаканом и Енисеем в V в. или раньше, т.е. еще в период
существования таштыкской культуры (273).
прослеживаются близкие к таштыкцам церемонии. Тюрки сжигали лишь знатных
покойников, остатки кремации помещали в могилу, но в здании, построенном при могиле,
«ставили нарисованный облик покойника» (26, с. 230).
Как указывалось, смешанный состав населения Минусинской котловины
прослеживается не только по материалам могил, но и склепов, в которых элементов
тагарских погребальных традиций ещё больше, чем в могилах. Последние можно
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объяснить тем, что в период сооружения склепов уменьшается или прекращается
миграция южного населения. Напомним, что в начале II в. северные хунны овладели
степными просторами Западной Сибири, а в конце того же века все их земли захватили
сяньби (168-173 гг.). Лишившись земель, хунны двинулись на запад, часть из них ушла через
Западную Сибирь (95, с. 228-241). С ослаблением и прекращением власти хунну перестают
функционировать грунтовые кладбища, тесное смешение оставшегося здесь
монголоидного населения с местным (тагарским и каменским) становится интенсивнее, в
результате чего окончательно формируется таштыкская культура — в том виде, в
котором она известна по основному количеству раскопанных склепов. В них наряду с
новыми элементами (трупосожжение, формы керамики, их орнаментация, состав
инвентаря) много старых тагарских традиций (конструкция камер и их сожжение, маски,
украшения). В целом унифицируется обряд погребения и верования, складывается
своеобразный тип населения.
Таким образом, ранний период (I в. до н.э.-I в. н.э.) таштыкской культуры отражают
грунтовые могильники, в которых похоронены таштыкцы с завоеванной ими частью
тагарского населения. Классический период культуры относится, видимо, ко II-V вв., после
прекращения господства на территории Минусинской котловины хуннов и до появления
здесь кыргызов. Несмотря на отсутствие твёрдых критериев для выделения
хронологических групп склепов, их периодизация, видимо, в целом должна отражать
процесс взаимоассимиляции всего местного (тагарского и «каменского») населения с
оставшимся таштыкским. Особенно ярко органическое слияние культурных традиций
прослеживается в поздних склепах (судя по пряжкам), где камера тесинского типа
сочетается с единым обрядом трупосожжения для всех взрослых. Малочисленность
пряжек позднего типа не позволяет предполагать их появление на Среднем Енисее раньше,
чем на других территориях, тем более что во все другие исторические периоды эпохальные
изделия появлялись здесь позже, чем в Западной Сибири, Алтае и Туве. Пряжки, подобные
VI-VII вв., найденные в единичных таштыкских склепах и широко представленные в
памятниках культуры чаа-тас, скорее свидетельствуют, с нашей точки зрения, о периоде
сосуществования этих культур, завершившемся уходом значительной части таштыкцев
из Минусинской котловины и ассимиляцией оставшегося населения кыргызами [Вадецкая
2016, 4-29].
В прежние времена кремация минусинскими племенами не практиковалась —
единичные случаи нахождения пепла в могильниках тесинского этапа не фиксируют
стойкой традиции. Возможно, Л. Р. Кызласов верно угадывает мотивации оглахтинцев,
когда пишет, что обычай помещать пепел в "куклы", или "имитации", по терминологии
Кызласова, "совмещает черты пришлого и местного обрядов, ибо содержит
трупосожжение, сохраняя внешнее подобие трупоположения. Очевидно, что при
похоронах люди пытались создать иллюзию единого обряда трупоположения, в ту эпоху
превалировавшего среди местного населения, хотя часть новопоселенцев предпочитала
вершить исконный для них обряд трупосожжений" (Кызласов, Панкова 2004: 63). Но если
трупосожжение — нечто явно новое для минусинских племён, то мумифицирование — это
уже исконно местный обычай, представленный уже на сарагашенском этапе. Нужно,
правда, заметить, что соотношение позднетагарской и оглахтинской традиций
мумификации изучено пока ещё недостаточно, и можно лишь говорить о том, что
линейной, постепенной эволюции здесь пока не прослежено [Добрев 2017, 69-248].
В соответствии со сказанным, другие историки-китаисты различают цзе и гуннов.
Исследователи считают цзе выходцами из Средней Азии, лишь оказавшимися на Срединной
равнине «в процессе “переселения народов”…помимо сюнну, сяньбийцев, цянов и ди».
Расселившись в Северном Китае, цзе стали юго-восточными соседями гуннов. В ряде
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случаев выходцы из цзе были сторонниками гуннских владык, но особое происхождение
этих деятелей всегда оговаривается источниками. Тридцать лет, с 319 по 349 г. в
Северном Китае существовало государство цзе – Позднее Чжао, враждебное гуннам.
Особенно значимо, что до событий конца III-начала IV вв. цзе, в отличие от гуннов и прочих
«северных варваров», не имели ни политических, ни культурных контактов с Поднебесной
и резко отличались от ее населения внешностью и обычаями (Крюков М. В., Малявин В. В.,
Софронов М. В., 1979, с. 21, 22, 25, 26, 28, 71, 72, 256, карта 2, 7).
Стоит также обратить внимание на то, что среди северных народов лишь
основатель династии Позднее Чжао цзе «Ши Лэ ввел у себя в государстве закон,
предписывавший сжигать усопших» или «разрешил, по обычаю, сжигать трупы умерших».
Мнению В. С. Таскина о буддийском происхождении обычая (1990, с. 26, 65) – при
имеющихся свидетельствах присутствия буддизма в Северном Китае (1990, с. 103, 104,
123, 125, 180, прим. 59) – противостоит фраза источника: «в соответствии с традициями
этого народа» (Крюков М. В., Малявин В. В., Софронов М. В., 1979, с. 72). Согласно той же
«Цзиньшу», в то время сожжение умершего считалось у китайцев страшной посмертной
карой (Таскин В. С., 1990, с. 126, 143, 147, 207, прим. 54). Погребальные обряды
центральноазиатских гуннов, со времен Ю. Д. Талько-Грынцевича хорошо известны
археологической науке, они также ничего общего не имеют с сожжением мертвых
(Руденко С. И., 1962, гл. I; Коновалов П. Б., 1976; Могильников В. А., 1992, с. 259-263, табл.
110, 111; Давыдова А. В., 1996) [Добрев 2017а, 334-335].
The oldest tombs of Tulkhar (map 3), explored between 1955 and 1959, appear to belong to
the late Bronze Age. They are of three different types: while two of them show no signs of cremation,
the third type of tomb is of special interest, since the corpses they contained had been incinerated,
a process not generally in use, and were accompanied by some solar emblems and swastikas. This
suggests that these people came from the north, where cremation and swastikas were known to the
tribes of the Andronovo culture. Incineration was not practised in Iran, but was actually customary
in India. Similarly, solar emblems were closely connected with the Vedic hymns (Mandelshtam).

Although the other types of tombs of the Bronze Age, characterized mainly by bronze knives,
mirrors and pins, did not betray any evidence of cremation, they did also show some analogies
with Indian funeral rites (Mandelshtam 1966). Mandelshtam was therefore inclined to believe that
all these tombs might be related to tribes on the move from the northern steppes to India.
For this period there is in the Tulkhar cemetery, as well as in several other places, a limited
number of tombs which not only differ from the majority of those prospected so far, but also contain
remains of cremated bodies. This means a new form of burial not known in the preceding centuries
and in other parts of the region. In Mandelshtam's opinion it is connected with the inroads made
during the 4th century A.D. by new nomad tribes (possibly the Chionites) advancing from the north
through the Bishkent valley towards Afghanistan (Mandelshtam 1963, 1964a). After having
witnessed in the late Bronze Age a passing flow of steppe tribes who practiced cremation
(Harappa?), Tulkhar was thus the scene, some 1500 years later, of the arrival of similar transient
tribes practising the same rite.
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There are also inscriptions on shards, probably of the and century R.C. to the 2nd century
A.D. in Khorezmian language (Oranskiy 1963, Tolstov 1967) and Aramaic script. One ossuary
contained numerous human figures, some of natural size. The burials appear to belong to two
different types: cremation and exposure of the body on an elevated site (Kapoport 1960) [Frumkin
2018, 68-96].
Мы уже отмечали, что огонь играл большую роль и в погребальном обряде древних
иранцев. В связи с этим интерес представляет археологический материал с Приаралья,
охватывающий период с эпохи бронзы до середины I тыс. до н.э. Так, на памятниках
Северный Тагискен (IX-VIII вв. до н. э) 4 , Южный Тагискен (вторая половина VI-начало V
в. до н.э.) 5 , Уйгарак 6 прослеживаются обжигание поверхности площадки перед
сооружением погребальной конструкции, сожжение погребальной конструкции и
деревянного перекрытия погребальной камеры и, наконец, кольцо огня вокруг погребальной
камеры. Заметим, что объединяющим элементом погребального обряда перечисленных
памятников является наличие в погребениях зольников и остатков жертвенной пищи
(определенные части животных). Зольники и кости жертвенных животных говорят об их
культовом назначении.
Говоря об археологических культурах в земледельческой зоне Центральной Азии в эпоху
бронзы, В. М. Массон еще в середине прошлого столетия высказал предположение об
этническом родстве степных андроновских племен и оседлых земледельцев периода
Намазга V-VI, тем самым, намекая на индоиранскую принадлежность БМАК 2. И. М.
Дьяконов также высказал мнение о том, что в этническом отношении носители оседлых
культур, особенно типа Намазга VI, «почти, наверное, были индоираноязычными» 3. С
мнением В. М. Массона и И. М. Дьяконова об индоиранской природе Намазга V-VI
согласился В. И. Сарианиди. 4
Если земледельческие цивилизации занимали только узкую полосу вдоль Амударьи, то
остальная часть Центральной Азии принадлежала иному миру – миру степняков. Так,
большинство памятников второй половины II тыс. до н.э. связано с последовательными
волнами расселения степных племен из северных областей, с основной территории
обитания. В это время в обширной зоне евразийских степей, лежащих к северу от
Центральной Азии, обитали племена срубной (на западе) и андроновской (на востоке)
историко-культурных общностей.
Носители андроновской культуры постепенно продвигались в Среднеазиатское
Междуречье и за его пределы. Следы их обитания обнаружены на юге Таджикистана,
Туркменистана, Узбекистана и Северного Афганистана. Определенные черты сходства с
Андроновской культурой имеет распространенная в низовьях Амударьи Тазабагьябская
культура (XV-XI вв. до н.э.). Археологические комплексы тазабагьябского типа были
распространены в Южном Приаралье 1 , в низовьях Зеравшана 2 . Исследования показали,
что наибольшее число находок табазагьябской керамики концентрируется на территории
Юго-Восточного Туркменистана в земледельческих оазисах дельты Мургаба времени
Намазга VI 3 . Проведя сравнительный анализ памятников андроновской культуры с
памятником Кокча 3, Ю. Кутимов приходит к заключению, что появление Тазабагьябской
культуры на территории Южного Приаралья следует отнести к позднеалакульскому –
раннефедоровскому периоду развития андроновской культурной общности, то есть к
концу XVI-XV вв. до н.э., и что для тазабагьябских племен территория Южного Приаралья
являлась промежуточным пунктом на пути их миграционного движения из степей во
внутренние районы Средней Азии, в основном к земледельческим оазисам дельты Мургаба
периода Намазга VI 4.
В Бактрии следы степняков андроновцев выявлены на памятнике культуры Сапалли –
Джаркутан 2 , Бустан 3 (Южный Узбекистан) и Тилля-тепе 4 (Северный Афганистан).
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Помимо земледельческой гончарной керамики, на этих памятниках встречается также
степная лепная керамика, что свидетельствует о синтезе местной бактрийской и
пришлой андроновской культур.
Ферганская долина представлена культурой Чуст (конец II-начало I тыс. до н.э.) на
берегу Сырдарьи, отличительным признаком которой является присутствие только
лепной керамики 5.
Предлагаем остановиться на археологическом материале с территории
Таджикистана, так как исследования памятников андроновской культуры, особенно
последних двадцати лет, свидетельствуют о ее обширном ареале – от Гиссарской долины
до Восточного Памира. В Юго-Западный Таджикистан эти племена проникали
предположительно из долины Зеравшана. Как считает Н. А. Аванесова, по своему
географическому расположению Зеравшанская долина играет роль связующего звена
между севером и югом Средней Азии.
О тесных контактах земледельческого и степного населения в Таджикистане в эпоху
поздней бронзы свидетельствуют некоторые элементы, характерные для степных
культур. Так, степная керамика, чаще андроновской традиции, присутствует в могилах и
быту древних земледельцев Юго-Западного Таджикистана. Наличие андроновской
керамики наблюдается на поселениях Кангурттут, Тегузак, Дахана и в могильниках
Тандырйул и Ранний Тулхар (Бешкентская культура), а также в могильнике Тигровая Балка
(Вахшская культура), на древней стоянке близ совхоза им. Кирова недалеко от Курган Тюбе
и могильнике Кумсай в Гиссарской долине. Андроновский материал собран также в верхних
слоях неолитических поселений Туткаул и Саед в районе Нурекского моря, на античном
поселении Саксанахур около районного центра Пархар, а также на некрополе Ксиров около
районного центра Дангара и на могильнике Туюн в Ховалинском районе.

Все эти памятники относятся к эпохе поздней бронзы. Для них характерен новый тип
погребения – кремация, что является влиянием андроновских племен. Отличительная
черта андроновской культуры – классическое андроновское украшение – серьга с
раструбом. Такая серьга обнаружена в могильнике Тандырйул. Влияние андроновской
культуры прослеживается и в металлических изделиях и литейных формах на поселениях
Кангурттут и Тегузак.
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Антропологические исследования черепа с могильника Кангурттут также показали
его северное (степное) происхождение 1. Особо следует выделить Бешкентскую 4 и
Вахшскую 5 культуры конца эпохи бронзы, которые являются одной из составляющих
формирования бактрийской народности 6 . В погребальном обряде этих культур имеются
черты, характерные для андроновцев: курганы, каменные ограды, ящики, поза
погребенных, круглая и прямоугольная форма жертвенников. Прослеживается и наличие
культа огня. Смешанный тип керамики: гончарная (БМАК) и лепная, свидетельствует о
симбиозе земледельческой и степной культур.
Синтез двух культур – номадов севера и земледельцев юга, прослеживается и в
духовной жизни. Так, гипотеза В. И. Сарианиди 9 о сложении некоторых ритулов
«Авесты», особенно культа огня на памятниках БМАК, отмечена в Джаркутане (XV-XIII
вв. до н.э., Южный Узбекистан). Этот памятник – наглядный пример ассимиляции БМАК
с андроновцами 10 , проявившейся в дальнейшем в обрядовой практике зороастрийцев.
Следы культа огня прослеживаются практически на всех перечисленных нами памятниках.
Так, следы костров и охра имеются в сооружениях Дашти-Кози 1 , могильниках
Бешкентской 2 и Вахшской культур 3 , а также на поселении Тегузак 4 . Зольники были
обнаружены и на Памире.

Второе тысячелетие до Нашей Эры, Бактрия

На юге в этот период складывается культура бактрийцев, арейцев и др.,
близкородственная по языку сакским племенам, то есть авестийским турам северных
районов Центральной Азии. Е. Е. Кузьмина отмечает также, что генезис культуры саков
в Казахстане и Средней Азии не вызывает особых дискуссий. Ученые предполагают, что
она сложилась на основе андроновской культуры 3 , что подтверждается и данными
антропологии 4 . Таким образом, распространение восточно-иранских диалектов на
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территории Центральной Азии (средне-азиатские республики и Афганистан) и
западноиранских в Иране относится к XII-IX вв. до н.э., о чем свидетельствуют «Авеста»
и другие письменные источники [Ходжаева 2018, 143-277].
Цар Симеон Велики разширява границите на България и я извежда на още две морета,
с което тя става първата, единствената и основна по сила и могъщество държава в Европа
(Ив. Добрев). Българите от новоприсъединените земи започват да приемат Свето Кръщение,
да строят църкви и манастири и да учредяват епископски катедри. Сановник от рода Дуло,
заедно със съпругата си, е ктитор на православен храм „in the Šudikova Monastery church by
Berane in Montenegro“ (M. Radišić). В уверение и като доказателство за това, на фронтона му
е зазидан голям каменен блок с тамгите им, като тамгата на съпругата е пресечена в горния
си край с къса напречна черта, което показва, че този член на рода Дуло е от женски пол, а
под тях, с прабългарски цифри е посочен броят на дарените от всеки един жълтици за
строителството на храма.

По времето на цар Симеон България постига най-голямото си дотогава териториално
разширение на юг и югозапад, така че тук нейна граница са съответно Бяло и Адриатическо
Море, докато северната и североизточната й граница си остават съответно билото на
Карпатите и р. Днепър.
Така България на Симеон Велики става най-голямата и по територия държава не само в
Европа, но и в целия тогавашен свят с център Балканите, съответно Велики Преслав, но виж
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и сравни също така и мнението по въпроса и на проф. Ас. Чилингиров [2010]: Основаната
през седми век в северната част на Балканския полуостров българска държава се превръща
в течение на следващите столетия във велика сила, чиято територия се простира на юг и
югозапад до Егейско и Адриатическо море, на изток до Черно море, на запад до устието
на Драва, а на север и североизток до Тиса и Днестър, където преминава общата граница
с Киевска Русия [38-39, вж. и срв. КМЕц-1, 248-257] [Добрев 2011, 401-402]: It is necessary
to mention yet another find which could indirectly point to Bulgarian construction activity and is
apparently their westernmost find in the Balkans. It is a rectangular stone block with incised runes
– in the form of the letter ‘Y’ between two vertical hastae and others – which was later on used as
spolia in the Šudikova Monastery church by Berane in Montenegro (Map/37; Fig. 11a, b).76 As
marks on building materials were documented in the capitals of Pliska and Preslav,77 their
appearance in a remote area is quite enigmatic. The Šudikova stone was recently interpreted in
the light of Bulgarian presence in the region before their baptism in 864/5, or shortly afterwards,
at the time when ‘residues of paganism’ were still encountered in their state.

Amphora-like jugs with Bulgarian signs, Ras Fortress

However, the ‘Y’ sign, also seen as a runic cryptogram for the name of Jesus, was widely
present in northeastern Bulgaria until the middle or the end of the eleventh century, and
documented not only on building materials, but also on ceramic vessels, seals, coins, etc.79 A
handle bearing this sign comes from a tenth-century layer at the Ras Fortress (Fig. 3/a);80
therefore the Šudikova find could perhaps be connected with the Bulgarian conquest of Serbia, to
which the area around Berane had belonged.81 Yet, only future finds from this region could
support this suggestion.
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That these objects did not come to those distant areas through trade or some other contacts of
a similar nature is suggested by their statistical representation at different sites. More significant
quantities of amphora-like jugs at Ras and Postenje indicate that these fortifications were in
Bulgarian possession. Along their frontiers the Bulgarians established certain control mechanisms
that included forging some kind of alliances with the local population,83 which was the main actor
in the reoccupation of the Late Roman hinterland fortifications.A model of gaining control over
the captured lands would probably involve a limited presence of Bulgarian troops in particularly
important strongholds. This might explain the absence of a more significant corpus of Early
Bulgarian finds in Serbia and other remote regions of the Bulgarian state of that time, such as
Macedonia [Radišić 2018, 151-154].
It is necessary to mention yet another find which could indirectly point to Bulgarian
construction activity and is apparently their westernmost find in the Balkans. It is a rectangular
stone block with incised runes – in the form of the letter ‘Y’ between two vertical hastae and others
– which was later on used as spolia in the Šudikova Monastery church by Berane in Montenegro
(Map/37; Fig. 11a, b).76 As marks on building materials were documented in the capitals of Pliska
and Preslav,77 their appearance in a remote area is quite enigmatic. The Šudikova stone was
recently interpreted in the light of Bulgarian presence in the region before their baptism in 864/5,
or shortly afterwards, at the time when ‘residues of paganism’ were still encountered in their state.
However, the ‘Y’ sign, also seen as a runic cryptogram for the name of Jesus, was widely
present in northeastern Bulgaria until the middle or the end of the eleventh century, and
documented not only on building materials, but also on ceramic vessels, seals, coins, etc.79 A
handle bearing this sign comes from a tenth-century layer at the Ras Fortress (Fig. 3/a);80
therefore the Šudikova find could perhaps be connected with the Bulgarian conquest of Serbia, to
which the area around Berane had belonged.81 Yet, only future finds from this region could
support this suggestion [Radišić 2018a, 151-153].
Представителната си функция тамгата на рода Дуло осъществява и в надписа на княз
Иван, който е вторият по големина син на цар Симеон от втория му по ред брак с арменката
Мариам (Ив. Добрев). След кончината на баща му и възкачването на престола на по-големия
му брат Петър, княз Иван застава начело на бунта на болярите срещу по-големия си брат,
считайки на основата на „стародавната фратриархатна престолонаследническа традиция“ с
водещ принцип миноратния [вж. Йорданов 1994, 34-35], че именно той трябва да бъде царят
на българите. Още тогава, а и по-късно, той наистина се изживява като цар, видно особено
добре от надписа, който оставя в Мурфатлар: ивань ц%~р - цар Иван [вж. и срв.
Попконстантинов 1994, 73-79].
След потушаването на бунта, князът е хвърлен в тъмница, после е изпратен в манастира
край с. Равна, Провадийско, където е замонашен, пребивава известно време в манастира в
Мурфатлар, след което е отведен в Цариград, където върлият враг на баща му, Роман
Лакапин му дава жилище, много пари и го жени [Златарски 2009а, 308-321]. Княз Иван не
„иска да се покалугери или да го покалугерят“ [Попконстантинов 1994, 76], той е насилен
да се замонаши, което си проличава особено добре от оставения от него пак в Мурфатлар
израз ...имë хошти энъ въ калугеръ, който следва да се преведе като Йоан трябва да поиска
да стане калугер: Проучвайки все пак точно в тази връзка още и общо взето не особено
широко известното и не съвсем ясното семейно положение на цар Симеон, ние
установяваме, че от брака си с Кубера, за която е повече от съмнително да е куманка, чисто
и просто защото по това време куманите едва навлизат в Източна Европа, той има един син,
а от втория си брак с арменката Мариам се сдобива последователно с трима сина – Петър,
Иван, Боян-Вениамин, и една дъщеря с неизвестно име (В. Корисян-Меонлина), което се
потвърждава и от други автори: Мариам е българска царица на Първото българско царство,
съпруга на цар Симеон I (893-927).
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Мариам е арменка по произход. Сестра на ичиргу боила Кеворк Сурсупал, известен в
историята като Георги Сурсувул.
От брака на Мариам и Симеон I се появили на бял свят: Петър I (927-969), Иван,
Бенямин [Мариам 2010, 1].
Symeon & his second wife had four children: 2. daughter (before 913-). The betrothal of this
unnamed daughter, at the same time as her father's coronation as Tsar, is referred to by Fine, who
says that it was arranged as part of the negotiated settlement with Prince Symeon after he invaded
Byzantium, but was annulled by Empress Zoe after she seized the regency. The primary source
which confirms this daughter´s parentage and betrothal has not yet been identified. It is assumed
that the daughter would have been little more than a child at the time of her betrothal, considering
the birth date of her betrothed. It is therefore likely that she was born from her father's second
marriage. Betrothed (913, broken 913) to Emperor Konstantinos VII, son of Emperor Leon VI &
his fourth wife Zoe Karbonopsina (905-9 Nov 959) [Tsars 2010, 9] [Добрев 2011, 450-451].

Но основният въпрос е: защо първородният син Михаил бил лишен от престола; каква
трагедия се е разиграла в българския царски двор, довела до този акт?
За щастие няколко бронзови печата разширяват нашите представи за царското
семейство и отношенията в него. Те са много близки както по външен вид, така и по
формата и съдържанието на легендите им; различават се единствено по имената на
своите собственици. На лицевата страна на единия от тях, на гръцки език, се чете:
„Господи, помагай на своя раб“; текстът на обратната страна гласи: „Михаил багатур
кана иртхитюинос“. Легендата на втория печат е подобна и е също на гръцки: „Господи,
помагай на своя раб Йоан багатур кана иртхитюино“. Обяснението на тези кратки
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текстове и отъждествяване на собствениците на печатите става възможно
благодарение на едно известие на Константин VII Багренородни.
В съчинението си „За церемониите във византийския двор“ императорът и известен
писател-енциклопедист титулува първия син на българския владетел канартикин
(κανάρατίκείνος). Няма съмнение, че двете форми, тази от печата и другата, която е
достигнала до нас по книжовен път, т.е. κανάηρτχίθυίνος, κανάηρτχίθυήνο, κανάρατίκείνος са
идентични и обозначават една и съща титла, с която вероятно бил удостояван
българският престолонаследник. А следващата крачка вече позволявала да се
отъждествят собствениците на двата печата с двама от синовете на цар Симеон: с
първородния Михаил и с третия Йоан – така както са споменати в цитирания пасаж на
Продължителя на Теофан.
Възможно ли е това отъждествяване? И ако има възражения, какви са те? Гръцкият
език на легендите не смущава. Очевидно традиционното използване на този език,
включително и при изработването на печатите на българските владетели (кан Борис, цар
Симеон) е имало своето място и през втората четвърт на X век. Не смущава и
традиционният български характер на титулатурата; от една страна, тя се свързва
много добре с използването на „българско облекло“ от синовете на българския владетел;
от друга страна, присъствието на български титли в дворцовата рангова системе не
предизвиква недоумение. Очевидно единствената смяна е настъпила само на върха:
царското достойнство на Симеон, докато неговите синове са продължавали да използват
традиционната българска титулатура. Смущава възможността и двамата Симеонови
синове да са притежавали титла, която се е полагала само на един от тях –
престолонаследника. Колкото до Михаил затруднения няма. Поне за известно време той е
бил наследник на престола и притежател на титлата канартикин. Но как да се обясни
фактът, че и третият син Йоан (ако е тъждествен с Йоан от печата) е имал същата
титла? Идеята, че това е станало едва в 927 г., когато новият български цар Петър,
току-що оженил се, все още не е имал деца, обяснява печата, разбира се, но е недостатъчно
убедителна.
И все пак основният въпрос остава: защо Михаил загубил позицията си на канартикин,
т.е. на престолонаследник и дори бил принуден да напусне светската суета и да намери
спокойствие в манастира? Отговор няма. Трагедията била лична, но в определен момент
би могла да се превърне в държавна. Все пак в 927 г. България имала цар и той се наричал
Петър. Неговата възраст е неизвестна. Млад или по-зрял, с опит или без опит, с настойник
(Георги Сурсувул) или без настойник. Той вече бил от Бога поставен владетел и трябвало
да поеме цялата отговорност за управлението на земното царство, устроено по подобие
на небесното царство. Пред новия цар стоял един основен проблем. Този проблем се
наричал Византия. А въпросът бил: А сега накъде? Отговорът сякаш бил лесен: напред към
Константинопол.
Първото пропукване дошло от действията на Симеоновия син Иван. Обикновено се
приема, че той е третият син на българския цар, но подобно схващане се основава само на
реда в изброяването на царските деца от византийските автори. По титлата канартикин
(ако атрибуцията на печата е правилна), може би подсказва, че той бил по-млад от
Михаил и по-стар от Петър? За живота на Иван преди смъртта на баща му не се знае
нищо. Всякакви опити той да бъде потърсен и открит в манастирите в с. Равна и
Мурфатлар, почива на цяла верига от хипотетични отъжденствявания. Византийските
автори са тези, които дават ограничени, но важни сведения за него. Според тях към 928
или 929 г. Иван се разбунтувал срещу брат си цар Петър, т.е. опитал се да узурпира
престола (ако се приеме, че Петър го е притежавал легитимно) или да си вземе това,
което се е полагало и на него (при отсъствието на строго определен и спазван ред на
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престолонаследие). Тези действия на Иван, макар че били подпомогнати от „ετερων τού
Συμεών“, „έτέρων τών μέγα δυναμένων“, т.е. тази част от българската аристокрация,
която твърдо стояла зад Симеоновата политика, но не и зад решението му в реда и
принципа на престолонаследието и се разграничавала, по всяка вероятност от действията
на първия държавен функционер Георги Сурсувул. Независимо от тази подкрепа – нейната
сила не се знае – опитът не сполучил. Иван бил заловен, подложен на телесни наказания,
затворен и замонашен. Оттук нататък започва неясното. Византийските автори без
колебание съобщават, че император Роман I Лакапин успял да издейства
освобождаването на Иван и, което е още по-учудващо, позволение за емигриране в
Империята. Последвалите събития вече не правят впечатление, тъй като те произтичат
от традиционната византийска политика към политическите бегълци: след
пристигането си в Константинопол Иван хвърлил насила облеченото расо, оженил се (кум
бил император Христофор, тъст на цар Петър!) и получил от василевса жилище и много
имоти. Повече сведения за него няма. Вероятно в Константинопол са го забравили или пък
не се е появил удобният момент, в който той да бъде използван срещу България [Божилов,
Гюзелев 1999, 271-279].

Надали само, защото „добре е познавал руническата писмена традиция“, княз Иван „е
пожелал да закодира своето име по начин, чужд за кирилската традиция“ [Попконстантинов
1994, 72], а по-скоро, за да покаже и подчертае своята принадлежност към владетелския
прабългарски род Дуло, в който престолонаследието се осъществява по реда на минората,
именно по силата на който закон, той и на печатите си се титулова като канартигин - принц
престолонаследник. Тази негова принадлежност се проявява и в определено народностно
самосъзнание и чувство, изразено и подсилено в случая чрез начертаването на стената на
манастира, и на тамгата на рода Дуло, както и чрез това, че даже и на дипломатически прием
в Цариград, противно на бащината воля и като пренебрежение, пък дори и като
предизвикателство към всичко случващо се в България, той и брат му продължават найдемонстративно да си носят „българското облекло“ [срв. Руссев 2018, 161]. Силната
привързаност и даже носталгията на княза към всичко прабългарско са основната причина
цар Симеон да го лиши от наследство и да остави царството си на по-големия му брат Петър.
Впрочем княз Иван не просто познава прабългарската руническа азбука, той я и владее
много добре, видно от това, че употребява, и то съвсем уместно, такива рунически букви
като ш, щ, э, ъ и др.
Освен в гръцките извори [Багренородни, 222], трисъставната прабългарска титл.
канартикин „престолонаследник”, гръц. καναρτικεινος, κανάρατίκείνος, κανέηρτχϑηνος е
засвидетелствана и върху немалко на брой лични печати от онази епоха. В научната
литература тя се обсъжда не само във връзка със своята номинативносемантична функция
по отношение на конкретна административно-политическа институция и личност в
българската държава, но така също и като лексико-граматична структура главно от
сравнително-историческа гледна точка.
Съвсем накратко някои съображения и възражения: Няма абсолютно никакви причини
и основания да се твърди, че пълната, точната и автентичната форма на титлата като
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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)“, а по семантикогенетични 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, тиню/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.“ (П.
Георгиев).

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 „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 минимална степен кой е този престолонаследник, защо той има
двама багатури едновременно, а и какво точно представляват тези лица и какви функции
изпълняват!?
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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.
+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].
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 престижнопочетна 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.

(По Ив. Йорданов)

Симеон, василевс на ромеите (?-927).
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.
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Опако: Кръгов надпис: +CVMЄON ЄN ХРΙС'RACIΛЄΩ'POMЄON
Συμεών εν Χριστφ βασιλέως Ρομέων+
В превод: Симеон в Христа василевс на ромеите.
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 найвисшите 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 четирите печата върху текстовете от деветте
печата е неоправдано-некоректна, но особено странното в случая е липсата на съответния
предлог и падеж (К. Попконстантинов; K. Popkonstantinov).
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 лексикограматична 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 (Б. Симеонов).
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’ (Т. Славова). 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”. 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.
Въпреки всичко това, според епигоно-адептите на тази мъглява псевдонаука,
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 терминологията на авторите, „фразата“ κανά Ηρτχιθυνω се основава
„на т.нар. изафетна граматична конструкция, характерна за иранските и угро-финските
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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, т.е. налице е собствено прабългарско
субстантивно-субстантивно словосъчетание, особеното на което спрямо синтактикосемантически тъждественото турско субстантивно-субстантивно словосъчетание Osman'ın
mezarı Гробът на Осман е, че се образува посредством синтактичния способ прилагане,
докато при турското е налица двустранно съгласуване; 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-иичиргу 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
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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 толкова изкуствено псевдоезиково построение, изградено на базата и на една не помалко 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 (М. Минкова, Ив. Иванов).
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 (A. Kurbanov), кушаните, тюркутите и карлуките (А.
Бернштам) и изобщо нашироко в средновековната средноазиатска антропонимия и
топонимия (Ш. Камолиддин) като Али-тегин, Барах-тегин, Барс-тегин, Бек-тегин, Илтегин, Кюль-тегин, Сул-тегин, Экин-тегин, Каратегин, Бара(х)тегин, Пул-и Хумартегин,
Такинабад (Тегинабад), Урун-тегин, Хумар-тегин, Хуртегин и др., също така води своя
произход от китайския език (Н. Баскаков; И. Шервашидзе), а не е „предтюркска субстратна
дума“ (А. Дыбо) или „мигрираща от един език в друг общотюркска или азиатска дума“ (R.
Schmitt), нито пък е „форма родительного падежа слова tek „предок“ [Сравнительноисторическая грамматика 2001, 322], докато днболг. *ирт, гръц. ηρτχ 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 2011, 496]: 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
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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 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].
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. Бернштам 2008, 3-4; Йорданов
2014, 7-8; Камолиддин 2018, 41-108;, Кънев 2016, 61-63; Kurbanov 2015, 177-229; Ramstedt
2015, 64-65; ДТС, 55,369-371; Clauson, 202-203; Moravcsik, 148; ЭСТЯз-а, 179-180,302304,370; ЭСЧвЯз, 169, срв. Георгиев 1992, 3-12; Дыбо 2014, 194; Минкова, Иванов 2016,
238-243; Попконстантинов 2008, 68-79; Симеонов 1981, 66-67; Славова 2014, 123-124;
Popkonstantinov 2011, 1; Schmitt 2010, 6-7].

Във вече прословутото и широко известно, прекалено екстравагантно-куриозното, пък
даже и абсурдно-парадоксалното, повече от хипотетичното допускане 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,
поради което то в никакъв случай не може да се поставя в началото на прабългарската
етногенеза и социална структура. В действителност, абсолютно невежество по отношение
даже и на първично-основната фактология досежно прабългарите, вътрешно противоречиви
и взаимно изключващи се аргументи и разсъждения, голословно-декларативни твърдения,
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изобщо необосновани и недоказани обобщения, изводи и заключения, защото на основата
на три(!) суфикса най-напред не може да се правят каквито и да било етногенетични изводи
и заключения, и още по-малко пък, да се постулира уж съществувало „през времето на
Великото преселение етническо смешение“.
Прабългарите се обявяват и приемат за тюрки по произход и етническа принадлежност
на основата на огромен брой белези, признаци и характеристики от лингвистично,
антропологично, материално-културологично и духовно-културологично естество, водещоцентрално място, сред които се пада на лингвистичните. Тази аксиоматична отдавна вече
диспозиция изглежда „спорна“ само на онези, които не ги знаят, но много по-вероятно,
напълно съзнателно ги игнорират. Обективно-реално, няма и не може да има „две групи
прабългари и две прабългарски култури“, защото това вече не е нормален и пълноценножизнен социален организъм, който няма никакви шансове да оцелее, камо ли пък да
предизвика и осъществи онези велики исторически събития и материално-духовни
културни постижения и ценности, които се реализират от страна на прабългарите.
Културата на древнотюркския каганат не се изгражда през II-III в., тя започва да се
създава едва към средата на VI в., когато тюркутите или още гьок-тюрките на Ашина излизат
на историческата сцена, докато прабългарите мигрират от Централна Азия няколко века
преди това и вече трайно се установяват на Кавказ. Няма „общи корени между
управляващата върхушка на двете държави и вероятно общ произход“, защото тюркутите
произлизат от сюнну, т.е. от българите. В края на I в. български племена в Приазовието и
Северното Причерноморие няма и не може да има, защото хуните на Птоломей пресичат
Урал по средата на II в., хуните на Баламир излизат от Кавказ на южноруските степи през
375 г., а самите прабългари започват да преминават от Средна Азия на Кавказ най-вероятно
в началото на III в.
Кавказските българи не „попадат под властта на западния тюркски каганат“, а приемат
да бъдат негови васали, като преди и след това те се управляват от собствения си род Дуло,
докато такъв род има и при тюркутите, само че той води потеклото си от останалото в
Централна Азия коляно на същия прабългарски род. Хан Кубрат освобождава всички
кавказски българи от васалната зависимост към западните тюрки през 632 г., обединява под
егидата си прабългарските племена на Кавказ и така основава полиетничната империя
военно-племенна конфедерация Стара Велика България. Хан Аспарух повежда поверените
му племена на запад през 668 г., т.е. три години след кончината на хан Кубрат, не защото
предпочита „независимост пред подчинение на надделелия в съперничеството род Нушиби,
свързан с хазарите“, а защото такова е взетото по целесъобразност решение на баща му.
...„именната система, държавното устройство, календара и религията“ не са заимствани
тюркски елементи, част от тях кавказските прабългари си ги имат и си ги носят още от
прародината си Минусинската котловина, а друга част те си създават или придобиват по
време на миграцията си през Централна и Средна Азия.
Изобщо не му прави чест на нито един българин да определя свещените гробове на
родоначалника на българите хан Кубрат и на основателя на българската държава хан
Аспарух като „Перешчепинската находка и поминалното съоръжение при Вознесенка“ на
неясно коя-си „собствено тюркска група“, вождовете на която са проявявали „стремеж към
разкош, характерен за ранносредновековните вождове“. ...„все още не е намерен гроб на
владетел от времето пред покръстването“, защото българските археолози не знаят къде и
какво да търсят. ...„определението „прабългарски“ за „монументалното каменно
строителство в Плиска, пограничните валове, гръкоезичните надписи от първата половина
на IX в., Мадарският конник“ е възможно най-точното, защото те са замисъл и дело на
цялата прабългарска общност от най-обикновения каменоделец до хана, вън и независимо
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от които няма и не може да се създаде и съществува не „българската средновековна
култура“, а уникално-неповторимата прабългарска материална и духовна култура.
Презумпцията на основата само на един-единствен паметник, че древните тюрки са с
„изявен монголоиден примес“, следователно всички тюрки са монголоиди, е статистически
непредставителна и погрешно-некоректна при екстраполирането си не само върху тюрките
като цяло, но и върху прабългарите. Най-откровена лъжа и нагло-долнопробна клевета е
твърдението, че „думите с древнотюркски произход са извънредно малко“. Това се дължи
единствено и само на напълно съзнателното игнориране на съществуващите езикови данни,
обогатени през последните двадесетина години и с откриването, разчитането и превода
лично от нас на немалък брой цялостно-свързани текстове на прабългарски език. Тяхната
огромна роля и значение за Прабългаристиката се състои в това, че най-после се видя и
разбра кой и какъв точно е морфологичният строеж на прабългарския език. Морфологията
е не само най-устойчивата и непроницаема структура на всеки език, но и най-сигурнонадеждният етнодиференциращ и идентифициращ критерий. Затова прабългарският език
най-напред и преди всичко е български (булгарски) език, а в един по-общ план, вече и
тюркски език. По стародавна традиция в Тюркологията българските езици се класифицират
като първа и основна група на Тюркското етнолингвистично семейство.

Не толкова обектно-неадекватно и вътрешно-противоречиво, колкото нелепосмехотворно е твърдението, че „обикновеното прабългарско население, в чийто произход
значителен, ако не и решаващ дял са имали северноирански етнически елементи“ „вероятно
е говорело друг език“, който „не е оставил забележимо влияние върху славянския, тъй като,
ако не е бил чист славянски, вероятно се е намирал твърде близо до неговата лексика“. То
издава преди всичко много ниска общолингвистична култура, да не говорим изобщо за дори
и минимална квалификация и компетентност в прабългарското езикознание. Повече от
изключено е „сближаването между славяните и прабългарите да е станало на север от Дунав
още преди преселението“ по средното течение на Днепър през I-II в., защото по това време
и точно там прабългари изобщо няма, а е доста съмнително да има даже и славяни. При това,
така и ще си остане дълбока тайна, как така славяните анти изведнъж се превръщат в
„наследник на старото иранско население“, прогонено от „хунското нашествие“, с което
етнолингвистичната ситуация „на север от степите и черноморския бряг“ става още понеясна и объркана и то за сметка на автора, който така и не е в състояние да направи разлика
между славяни и иранци [срв. Рашев 1991, 29-33].

236

Трябва само да се съжалява, че вече в продължение на почти четиридесет години,
благодарение именно на такива велики специалисти, предимно археолози, българската
медиевистика така и не можа да изгради в пълен обем своя собствен облик на наука,
адекватно-достойна за нашите велики предци. Що се отнася обаче до отечествената
прабългаристика, подобни псевдонаучни писания, всячески и отвсякъде осигурявани,
толерирани и стимулирани, не са чисто и просто една най-обикновена, макар и анонимноподла, научна критика, а много успешно-целенасочено провеждан дългосрочно-мащабен
саботаж и опит за нейното дискредитиране, пък даже и ликвидиране!?? Но напразно, защото
тъкмо за прабългарите отдавна вече е казано: The Huns are the immortal topic of human
pioneering spirits!
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бълг. - българско
м. - местност
в. - век
мн.ч. - множествено число
вж. - означава съгласие, приемане,
нарсщ - нарицателно
одобрение, споделяне,
съществително име
даже и заимстване
обл. - облик
генм - геноним
осет. - осетинско
гл. - глагол
пам. - памирско
гр. - град
перс. - персийско
гръц. - гръцко
пехл. - пехлеви
диал. - диалектно
пол. - полско
днболг. - дунавскоболгарско
праб. - прабългарско
етнм - етноним
прим - прилагателно име
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прус. - пруско
изтир. - източноиранско
р. - река
индир. - индоиранско
рус. - руско
ир. - иранско
с. - село
квболг. - кавказоболгарско
санскр. - санскритско
кирг. - киргизско
слов. - словенско
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