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ПРЕДГОВОР 
 

Този комплексен труд е посветен на една често политизирана тема, явяваща се 
постоянен предмет на спорове, свързана с етногенезиса и формирането на чувашите 
като народ и като етническата идентичност. Темата за етногенезиса днес отново 
предизвиква сериозен интерес от страна на историците занимаващи се с античността 
и средновековието (Pohl, 2005, Gruen, 2011, Gillet, 2002, Garipzanov, Geary, Urbanchik, 
2008, Gat, 2013). Резултатите от тези проучвания и различните мнения до които те 
достигат, се отличават от работата на историците на модерната епоха, които спорят 
"изначално" спрямо "представите" и "конструирането" на етническата (и националната) 
идентичност [Gat , 2013]. Темата се обогатява постоянно, с нови изследвания, които се 
появяват всяка година. Внимателното разглеждане на една етническа група или нация 
в определен момент, ни дава моментната снимка на това обединение, а може би и на 
отделните елементите, които участват в нейното формиране. Етническите групи и 
народи, могат да се радват на сравнително дълги периоди на стабилност, и след това 
да претърпят драматични промени. В този смисъл, етносите и народите са в процес на 
непрекъсната етногенеза. 

Зоната на Поволжието, по същество представлява една въображаема 
"разделителна линия" между Европа и Азия. Тя е особено интересен район за такива 
изследвания, тъй като тук живеят различни етно-лингвистични групи, които са се 
срещанали и взаимодействали помежду си през вековете. Те са формирали редица 
нови етно-национални групи, като в крайна сметка така възникват народите или 
етносите, които днес обитават този район.  

Чувашите, които са основната цел на това изследване, представляват 
поучителен пример за сложността на този процес. Днес те обитават Средното 
Поволжие, и говорят на един особен, често наричан „тюркски“ език, който е 
единственият оцелял от древната западнотюркска езикова група, наричана още 
„булгарска“ или „огурска“. Чувашите са заобиколени от носители на съвр. 
източнотюркски (кипчакски) езици, угрофински (уралски) езици и славянски езици 
(руски език). Но те са имали дълъг исторически в контакт с иранския свят, което в 
много отношения отличава чувашите, и е нагледен пример за сложността на 
етногенезиса, смесването на етническите групировки, езици, и народи. 

В предмодерната епоха, народите от Евразия), намиращи се в различна степен 
на икономическо развитие, (уседнало земеделие, пасторално номадство, ловци и 
събирачи) в степта, лесостепните и горските зони, се организират в кланове, племена, 
племенни съюзи / надплеменни конфедерации и степни номадски империи. Всички 
тези определения днес са придобили много различни нюанси в представянето им, в 
различните антропологични изследвания, но поради липса на нов (и по-убедителен) 
терминологически речник, продължават да са в употреба.  

Тези групировки рядко са били хомогенни. Те често са били известни под едно 
общо политическо име, зад което обаче се крие разнообразие от разнородни групи с 
различен етно-лингвистичен произход. За управляващите елити не е било 
задължително да говорят на същия език, като своите подчинени и "обединени" от тях 
племена [Йохансон/Johanson, 2006: 163]. С течение на времето, различните етно-
лингвистични компоненти свързани с конкретен етноним, претърпяват промени. Такива 
промени както добре е известно, обикновено са ставали под давлението на 
управляващите елити. 

Това са изключително „флуидни“, често нестабилни политически субекти, чиито 
имена, или имената чрез които те са станали известни в нашите източници, са били 
повлиявани, както от външни, така и от вътрешни фактори. Както пише видният 
историк Юха Янхунен (Janhunen), специалист по история на манголите и манджурите: 
"Голяма част от етническите групи имат по няколко етнонима, и названието с което 
даден етнос става известен в съотв. исторически извори, обикновено се основава на 
някакво име, с което той е бил известен някога на своите съседи. Тези имена са 
променливи и отразяват различните нива на етническа и социална организация." 
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[Janhunen, 1996: 25]. Патрик Гиъри (Patrick Geary), един от водещите историците 
специалист по Средновековна Европа предполага, че: "Имената са възобновяем 
ресурс. Тяхната цел е да се създаде усещането за непрекъснатост на хората които ги 
използват, дори ако има радикално прекъсване на връзката с реалността" [Гиъри, 
2002: 118; виж също Валтер Пол / Pohl, 1991: 39-49].  

Политическото сближаване и обединение, се основава на идеологията 
насърчавана от управляващата прослойка (обикновено "царския" клан), на родство, 
било то реално или фиктивно, на успешни военни акции свързани с успешна защита, 
или с завоюване на нови земи и материални средства от съседните държави, което 
води до добиване в политическо отношение на често престижни позиции. Размерът на 
тези формирования варира значително с течение на времето, тъй като те ту се 
разширяват, ту се свиват или се поглъщат от други политически общности. В 
Централна Азия, тези племенни групи варират от 500 до 1000 човека, които създават 
номадски империи в същия регион, често подчиняващи земеделски популации от 100 
000 до 1 мил. души [Christian, 1998: 58]. 

Допълнително усложнение което се наблюдава е прегрупирането на тези 
общности, особено на племената обитаващи в „покрайнините“ на племенния съюз, 
поради честите междуособици, провокирани, насърчавани и подкрепяни от техните 
имперски съседи. 

Авторът на този труд е изтъкнат учен, занимаващ се с чувашката народна 
култура, фолклор и религиозни представи. Той предлага един цялостен 
интердисциплинарен подход, като използва информация предоставена от историята, 
културологията, географията, археологията, етнографията, фолклористиката, 
социологията и лингвистиката, чрез която той осветлява, не само сложното явление на 
чувашкия етногенезис, а и формирането на другите народи във Волго-Уралския 
регион, и в други места на Евразия. Неговите заключения по отношение на някои 
конкретни въпроси, свързани по-специално с оспорването на „българската“ теория за 
произхода на чувашите и в политическо отношение и свързаните с това тюркологични 
филологически въпроси, рязко се различават в някои отношения от по-широко 
разпространените възгледи. Въпреки това, той предлага нови перспективи и нови 
подходи за решаването на тези дългогодишни проблеми. 
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Въведение 
 
Писането на историята е най-големият, и най-свещен въпрос, който се 

нарежда по важност, пред всяко едно друго занимание [Агатий Миренейски 1996: 83]. 

 
Историята на произхода и формирането на чувашите е въпрос с твърде 

много неясноти. И до ден днешен решението му е като запечатана книга, която чака да 
бъде отворена. "Голямото желание да се стигне до истината, от една страна, и също 
така стремежа на изследователите, да представят веднага пред обществото своите 
идеи, от друга страна, стават причина, за обърквания и фантастичо съчинителство. 
По-голямата част от трудовете, които в момента съществуват, по въпроса за 
етногенезиса на чувашите, са на нивото на самодейни изследвания на местната 
история. Причината за този неуспех е липсата на преки източници, свързани с 
историческото родословие на чувашите. В ситуации от този вид, историческата наука 
винаги се нуждае от съдействието на ретроспекцията и сравнително-историческата 
методология. В крайна сметка, всяко племе, без значение колко е загадъчна неговата 
история винаги е имало съседи. То е трябвало да има отношения с други племена и да 
е учавствало в различни съюзи. Обикновено отличителните черти на дадена общност 
се откриват само чрез сравнение с други култури. В процеса на сравнение, веднага се 
забелязват специфичните му характеристики. Има само едно решение - да се търсят и 
изучават предците на чувашите, във връзка със съседните им общности.  

Така се зароди идеята за структурата на това изследване. От време на време, на 
читателя ще му се струва,  че авторът се отклонява от темата, впускайки се в 
разяснения за съседни и сродни племена. Въпреки това, цялостна картина на 
събитията може да бъде представена само в контекста на пространството и времето. 
Не съществуват изолирани народи. Без да се разбере, кои са съседите на даден 
етнос, не може да се отговори на основния въпрос. Без да знае причината, е 
невъзможно да се достигне до същността на нещата. Така че въпросът за това кои са 
били съседите на чувашките предци не е самоцел. И той може да осветли пътя към 
истината, която търсим. Избраният подход дава възможност да се използва метода на 
елиминирането и сближаването. Надявам се, че методологията която предлагам, ще 
улесни коригирането и уточняването на степента на родство с племената, народите и 
религиите, с които чувашите традиционно се сравняват. 

Терминът "съседни племена", които аз често използвам в тази книга, може да 
предизвика въпроса: защо например не говоря за "прилежащи територии" ? 

 Защото в праисторическите времена, античността и средновековието  
териториите, заети от различни племена и народи, нямат ясно очертани точни 
граници. Тези линии на контакт са доста флуидни и се променят много често. Не само 
защото различните племена постоянно са мигрирали, но и имената им често са се 
променяли. Дори Великата китайска стена по времето, когато е построена, не е нищо 
повче от една очертана граница, която не е в състояние да спре движенията на 
народите и заселването им зад нея.  

Също предмет на дискусии е и въпроса за обхвата на териториите управлявани 
от Атила. Някои смятат, че Атила е управлявал земите от Волга до Рейн, или от 
Македония до Източното море. Други твърдят, че са му царство му е обхващало 
земите от Моравия, поречието на Дунав и Черно море до Волга.  

При тълкуването обхвата на Византийската империя и нейните граници, на първо 
място се отчита сферата на дейност на провинциалната администрация в земите 
очертани още като римски провинции, и на второ място, се отчитат границите на 
държавите, които са имали местните управници, но са били в сферата 
на византийската юрисдикция (васалство). Въпреки това, тези граници между Византия 
и варварските общности, също са били изключително произволни, неясни и, освен 
това, често са се променяли.  
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Въпреки че са били заклети врагове, хуните и византийците са имали 
и контактни региони, където са се осъществявали дипломатическите преговори и 
търговията.  

Волжка България също не е имала точни граници. В простора между Хазария и 
Буртасия не е имало постоянни селища. От столицата на Хазария - Атил, до съседните 
буртаси е имало степна земя, която се пресичала за двадесет дни. [Bartold 1973: 37; 
Ал-Идриси 2006: 120]. Освен това е имало и незаселени земи между разлечните 
племена и народи (например между сюнну и китайците, между хуните и източните 
римляни или византийците, както и между българите и суварите).  

В IX – X в. разстоянието между волжките българи и башкирите подчинени на 
Волжка България е било 25 дена път на кон [Bartold 1968: 494]. Терминът "прилежащи 
територии" се използва тук, като правило, само по отношение на напълно оформени 
народи и държави. По принцип бих могъл да използвам термина "прилежащи 
теритоии", но тогава книгата ми би придобила историко-географски характер, а аз 
исках да съдържа повече историко-етнографски елементи. 

Ключов термин в тази работа е думата "племе". Като правило, племената 
попаднали във вихъра на Великото преселение на народите, на които се спирам тук са 
сред общоността, която по-цивилизованите им съседи наричат „варвари“. Този термин 
е по същество идентичен с гръцкото „етнос“, дума използвана във Византия, за 
обозначаване на тези същите "варварски" племена, тоест, тези които не са приели 
християнството. По същия начин татарите (= монголо-татари), са наречени варвари от 
европейците, тъй като се е твърдяло че са еднооки, въпреки че са виждали татари  
само с две очи [Vitsen 2010: 4].  

Не е правилно да се заменят термините "племе" и "варвари" с понятието "народ", 
както често това се случва в трудовете на доста сериозни историци. Не е правилно по 
принцип да се приравняват изразите „род“ и „народ“ [Anfertyev 1994: 141]. В такива 
случаи термините "клан" и "племе" са много по-подходящи. Например, в двуезичния 
надпис на тюркски и китайски, върху паметника на Кюл Тегин, (стелата на Билге каган, 
от 730 г.) е включена фразата „qaganïn anta ölürtümüz elin altïmïz“ - "убихме кагана им, и 
завладяхме техния племенен съюз" [ Nadelyayevet Ал. 1969: 168]. Тук думата „ел“ (el) е 
правилно преведено като "племенен съюз, държава", а за понятието "народ" в др.тюрк. 
се използва думата „бодун“ (bodun) [Nadelyayevet Ал. 1969: 108]. Освен това, в една 
родово (кланово) – племенна система, езиковият фактор все още не може да играе 
етносоразделяща роля [Veresh 1984: 371]. 

В хода на написването на този труд, аз съм се опитал да следвам основните 
източници и оригинални идеи, изразени от моите предшественици. Поради това, 
читателят може да не одобри, цитарането на големи по обем пасажи, но предпочитам 
да го отегча, отколкото да бъдат излагани съмнителни като достоверност факти и 
събития. Когато всичко е казано и направено, цитирането служи за отправна точка при 
намирането на съответния извор, особено ако той е основен източник.  

Аз представям първичните източници и критичната литература по темата 
единствено с цел да изясня генетичните връзки и контакти между предците на 
чувашите и споменатите племена и народи. И този къртовски труд е необходим за 
системно изучаване на автентични материали. За да се открие историческата истина, 
е важно да се знае, с кои племена предците на чувашите са имали контакти, на какви  
периоди от време, както и къде са били осъществени. 

Проучването на историята на тези древни съседи е от жизненоважно значение, 
за да се установи и коригира историята на чувашите и техните предци. Изучаването на 
източници в този контекст, в края на краищата увеличава тяхната информационна 
стойност (термин на Николай Крадин [Kradin 2001: 8]). Целта на настоящото проучване 
е да се систематизира съществуващите източници и литература по темата, за да се 
стигне до подходящи изводи.  

Главите могат да се сторят на някои като твърде скучни на някои места. Но това 
бе направено, за да се избегнат пък обвиненията в лаконичност или категоричност. 
Учени като Сергей Токарев, Валентин Седов, Валери Алексеев, Вячеслав Молодин, 



 

6 

Петер Вереш и Владимир Наполских, изтъкват необходимостта от комплексен (или 
интердисциплинарен) подход към тълкуването на етногенезисните процеси. Без 
значение колко отлично е представено, индивидуалното мнение напр. на едни 
археолог относно произхода и формирането на един народ, винаги ще бъде 
недостатъчно. Първо, той обхваща само определен сегмент от времето и 
пространството. На второ място, той оставя настрана всички други аспекти на 
историческия процес. В резултат на това още една хипотеза се добавя към 
безбройното количество други, и следователно не може да претендира за по-голяма 
убедителност [Alekseyev 2009: 208-209]. Поради тази причина "в работата на 
археолозите е абсолютно необходимо наличето на цялостен подход, който съчетава 
етнографски, лингвистични и антропологични данни, както и добре известните ни 
писмени източници" [Molodin 1985: 5]. Според Владимир Наполских, освен езиковите 
данни, такива изследвания трябва да ползва информацията, предоставена от 
археологията, физическа антропология, етнография, историческата география и т. н. 
Всички тези данни трябва да бъдат свързани помежду си в рамките на 
исторически модел [Napolskikh 1997: 107].  

Например, планинските общности грузинци, карачаевци, балкарци, осетинци са 
класически представители на т.нар. „горска култура“ - но те говорят на различни езици. 
Някои от тях (като карачаевците и балкарците) обаче, приемат своя съвременен 
(тюркски) език, от съвсем скоро и в исторически план. В същото време са налице 
сериозни основания да се смята, че предците на всички тези народи, са говорили 
кавказки езици. Междувременно тези централни кавказките народи, се характеризират 
с определена комбинация от антропологични особености. В този случай, границите на 
етническото и антропологическото сходство съвпадат. Именно поради тези причини, 
извеждайки напред данни от само една дисциплина, винаги води до посредствени 
резултати. Например, Феодот Филин разглежда въпроса за произхода на източните 
славяни, единствено от гледна точка на лингвистичните данни, като има предвид, че 
ключовата етническа детерминанта е езика. Александър Брюсов, от друга страна,  в 
своите трудове, търси родината на праиндоевропейците, изключително чрез  
сравнения на археологически артефакти, игнорирайки постижения в областта на 
лингвистиката. Понякога антропологичните характеристики остават непроменени: има 
приемственост на населението, но езикът и културата се променят [Alekseyev 2008: 
28,155-156]. 

Все пак въпреки изказаните мнения за необходимост от мултидисциплинарен 
подход към изучаването на етногенезиса, и днес не се наблюдават големи промени в 
тази посока. Всеки изследовател остава главно в рамките на собствената си 
специалност. В този труд концепциите за "история" и "историчност" са взети като цяло. 
Отделно от историята, когато е необходимо и когато са налични, аз използвам 
аргументи, основани на географията, антропологията, археологията, религията, 
езикознанието, етнографията, изкуството и фолклора. Така съм направил опит да 
изследвам историята на един народ, като едно цяло, като система. Използването на 
източници и научни трудове, които очевидно не принадлежат към областта на 
етнографията или историята, не е индикация от моя страна да поеме пълна 
отговорност за изчерпателност в областта на тези дисциплини. От тях съм ползвал 
източници и проучвания главно за обобщаване. Те изпълняват спомагателна роля в 
монографията, и са предназначени за изграждането на възможно най-голяма пълнота 
на системата. Разделението на факти и събития от миналото в чисто исторически и 
географски план, е доста условно и използвано просто за удобство на работата. 
Например, когато в арменските източници от края на IV в. се пише за заселването на 
български колонисти в Армения, е невъзможно да се отдели времето от топографията.  

Естествено фактите са градивните частици на историята. Въпреки това, 
настоящото изследване призовава за оценка на фактите, и предварителното 
заключение се основава на цитираните факти. До каква степен съм успял в 
изпълнението на задачите, читателят е този който че отсъди.  
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Като цяло изследването на заплетената история на чувашите е изключително 
трудна работа. Според мнението на унгарския академик Андраш Рона-Таш, чувашкия 
произход е „костелив орех“, докато Питър Голдън определя въпроса като "един от 
пренебрегваните в най-голяма степен досадни проблеми" [Golden 2011: 146].  

В същото време не трябва да се забравя, че "в днешния свят, историка и 
етнолога, са неизбежно сред ключовите фигури, във всеки един етно-
националистически дискурс, и това налага поемането на огромна отговорност от тях" 
[Шнирельман / Shnirelman 2002: 145]. 

Времевия отрязък от събитията, разглежда периода от III в. пр.н.е., до средата 
на ХХ в., въпреки че отделни факти обхващат целия период от най-ранни времена до 
наши дни. За съжаление, обаче, все още не е възможно надеждното идентифициране 
на подходящите източници, когато се отиват още по-назад във времето. Обективно в 
книгата се отделя повече внимание на събитията от I хил. от н.е., което е от решаващо 
значение за съдбата на предците на чувашите. Книгата дава кратък анализ на двете 
основни версии за произхода на чувашите: алтернативите савирска и българска 
хипотези (общо има около десетина хипотези - угорска, иранска, хунска и т.н.). По този 
начин аз се опитах да обърна  специално внимание върху най-спорните епизоди в 
историята на чувашкия етногенезис. 

*** 
 

Използвам тази възможност, за да изразя искрената си благодарност към всички 
онези, които в течение на много години, са ми подпомагали за създаването на 
настоящата работа. Преди всичко, съм признателен, на колегите от Музея по 
Антропология и Етнография на Петър Велики, или известен още като „Кунсткамера“ 
(Kunstkamera) и Институт по етнология носещ името на Н.Н. Муклухо-Маклай. 

Особено съм благодарен на учените на Руската академия на науките, 
акадецмиците Иван Стеблин-Каменски и Валери Тишков; Дописните членове на 
Руската академия на науките Сергей Арутинов, Александра Бужилова, Кирил Чистов, 
Анна Дыбо и Владимир Наполских; д-р на истор. науки: Аркадий Бауло, Юрий 
Берьозкин, Юрий Чистов, Александър Козинцев, Йефим Резван, Михаил Родионов, 
Игор Семьонов, Виктор Шинирельман, Алексей Загребин и Наталия Жуковская; 
кандидата на историческите науки Александър Терюков. Моите благодарности са и за 
чуждестранните ми колеги - преподаватели Питър Голдън (САЩ), Барна Габор 
(Унгария), Хидеаки Сакамото (Япония), Марджъри Манделщам-Балзер (САЩ), Джон 
Ръпноу (САЩ), Петер Вереш (Унгария), Клара Агиягаси (Унгария) и Илдико Лехтинен 
(Финландия), за техните ценни съвети и морална подкрепа. 

 
 
Глава I. САВИРИТЕ (хипотеза) 

 
1. Етноним. Днес е прието като аксиома и твърдо установено мнение, сред някои 

учени, че предците на чувашите са известни като Савири / Сувари [Taimasov 2001: 7-
33; Mukhamadiyev 2011: 80, 86; Salmin 2013: 195-199]. Въпреки, че това твърдение е 
все още под въпрос, то предоставя достатъчно основания за историко-филологически 
изследвания. Например, сред хантите от района на Березово, има съхранени като 
топоними, редица варианти на това племенното име: Saber, Saper и Soper. А народът 

който е живял тук, съответно и страната му, са наричани (от хантите в техните 
предания) Šaber-mām и Šaber-mu съотв. Във Кондинская волость на Тоболски окръг 
(уезд), е имало поле, известно като Seber jax nep, което означава „гробищата на 

народа Себер“ [1900: 264; Patkanov 1900: 340; 1901: 302 439]. Според Валери 
Чернецов, е имало и клан (род) Siopyr, живеещ в близост до Березово. Хантите имат 
различни названия като sebar-hul или mansi-hul, т.е. сабирска или мансийска риба.   
Същата риба е известна също като jogan-hul - "речна рибиа - (съответстваща на Yuhan 
pul в чувашки) [SUS. Kotelo 54: 9; Patkanoff 1900: 265].  
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Названието Sipyras е принадлежало на една етническа група в Западен Сибир 

която се появява трайно през последните веков преди новата ера. Зоя Бояршинова, в 
средата на ХХ в. пише, че е крайно време, да се отхвърли мнението, че понятието Sibir 
"[Сибир] се е появило късно, и от вън, т.е. от монголите или руснаците. "Етническата 
група, която носи името Sipyr (Siovyr, Сабир) са били предците на древните угри, които 

са попаднали в продължително и сложно взаимодействие с други етнически елементи 
в Западен Сибир, Казахстан и Централна Азия." [Boyarshinova 1959: 106]. Бояршинова 
е била абсолютно права и нейното мнение не е нещо ново, споделяно е и от други 
учени. Един век по-рано, Гавриил Дестунис (Gavriil Destunis) отбелязва, че името на 
племето, което много късни автори наричат Sabeiroi, е вероятния източник на името 
Сибир [Destunis 1860, 98]. Бернат Мункачи (Bernát Munkácsi) смята, че Сибир, както и 
Югра, Перм, Вятка, Болгар и Муром са едновременно и топоними и етноними, т.е. 
топоними производни на стари етноними [Munkácsi 1895: 349-387; Dmitriyeva, Agyagási 
2001: 19]. Ние трябва, разбира се с пълно право, да включим тук и Сувар в района на 
Тоболск. Дюла Немет, смята, че още преди аварската инвазия, тази местност е била 
обитавана от народа Сабири. Той няма никакво съмнение, че етнонима Sabir, Savir, 
Sibir произлиза от думата Sibir. Savir и Sabir се явяват варианти на един и същ 
етноним. Той го обяснява с фонетичен преход v > b, от „булгаротюркски“ в 

древнотюркски, т.е. Савир е „булгаротюркската“ форма на тюркската Сабир. В 
потвърждение на предположението си дава пример с прехода tävä > täbä - камила.1 
Последователните фонетични преходи, според него са били  Сапир >  Сабир > Савар. 
Немет извежда Сабир > Савар, от тюрк. sap-  да се заблуди. [Немет 1991: 130 150 153 
265; 1929: 81-88] Sab- / sav (аорист/презент) + наставка аr. Същата идея е изказана от 
Дюла Моравчик [Моравчик 1983: 262].2  

Частта от сипирите, които са останали в региона на Тоболск, са били 
асимилирани в значителна степен, но въпреки това, етнонимът им се запазва почти до 
ХIII – XIV в. Серафим Патканов пише, че оригиналните форми на етномима Saber, 
Saper и Soper са съществували сред хантите и мансите, преминали във фамилните 
имена Сабаров, Себуров, Савиров, които съществуват и до днес. Остяките (кетите) от 
басейна на р. Конда, наречали по-ранните обитатели на тази земя sébér, или sébérχa-
doχ – народа „себер“. От местни информатори, етнографката Елена Феодорова по 

време на експедиция е научила, че в далечното минало, тук е живял народ, който се е 
наричал сапири (Sapyr). Те обитавали тайгата и първоначално са били ловци и рибари 
[Фьодорова 1998: 129]. Други известни варианти на този много древен етноним са: 
Seper, Šaper, Saber, Soper, Saper. Известно е също така, че в края на XV в., тук е 
имало княжество което се е наричало Себер [Novitskii 1999: 20-21].  

Всички тези названия силно наподобяват чувашкото название на Сибир - Şĕpĕr. В 
своите записки, Антал Регули (Antal Reguly) отбелязва, че близо до Обдорск, сред 
местните ханти е имало род/клан Saber-mam - "народа Сабер, или сабири". Sipyr ma в 

смисъл на "Сибир" се използва и в мансийския език [Balandin, Vakhrusheva 1958: 95]. 
Йожеф Папай (József Pápay) също отбелязва че в района на Обдорск, е имало 
местност  Saber-mu - "страната на сабирите". 

Патканов пише: „древните обитатели на територията, която днес наричаме 
Сибир, явно са се наричали Сабири, Сапари, Сабери, и са живели в земите на съвр. 

окръзи Тура, Тюлински, Тоболски и Березовски“. [Patkanov 2003: 383].  
Според Миллер, конкретният етноним Savar / Savir / Suvar, е производен на 

иранското, в перс. sävar – конник [Miller 1953: 294]. Относно етимологията на Sabir, 
могат да бъдат посочени още Śäbir < *Śáβir <*Śäβir < др.иран. aśśаβāra (aśva-bâra или 
*aśśаβārуa, в хотаносакски aśśа – кон, др.инд. bhârya – войн [Harmatta 1992: 257-258], 

                                                             
1 Tävä (или täväy,  täwäy,  tüye) е оригиналната източнотюркска форма [Clauson 1972: 447-448; Sevortyan 
1980: 313-315; Starostin et al. 2003: 1424]: Пралатайска ф-ма *t`ībŋe / *t`ībŋa – мъжко животно комила, елен, 
в монг.*teme-γen – камила, тюрк.*debe. Този преход е проблематичен, но нямо по-добър пример, който да 
го обяснява. [PBG] 
2 Sap- все пак, за пръв път е фиксирано с това значение в среднов. кипчакски, а обичайната форма е sapar 
[Clauson 1972: 784] [PBG] 
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също виж [Bailey 1979: 11,278] aśśа-βārai – конник, конен войн,[Rastorguyeva et al. 2000: 
243-244]: *aśûa – кон, в авест. аspa - кон, др.перс. asa - кон, asa-bāra – конник, конен 
войн, средноперс. asvār, кушанобактр. asbaro, клас.перс. sаvār, съвр. перс. sävår - 
конник. 

Хармата предлага друго решение, търсейки връзка със западното подразделение 
на „он-ок“ тюрките в Тюркския каганат – групата „Нушиби“ , в ср.кит. nuo śi pjiet, 
което според него е транскрипция на *Nu-Śäbir < иран. *nu < др.перс. naiba,средноперс. 
nêvak – бележит, изтъкнат, герой  + *Śäbir < *Śáβir. Но както смята болшинството от 
учените, в основата на етнонима, стои иранското sävår – конник, ездач. Или логично е 

да се предположи, че този народ се е придвижвал с коне или конски коли. 
Съгласно друга версия, названието Syvyr / Seper, първоначално е дадено от 

сибирските скити / саки, обитавали Централна Азия в VI в. пр. н.е., на своите северни 
съседи, под формата Asabars – конници. В ранната желязна епоха, савирите обитават 
Западносибирската лесостеп, където са били в траен контакт със саките. В армията на 
Сасанидите, елитните кавалерийски части са наричани asawîra (asbâr / aswâr, съвр. 
прес. sawâr / suwâr / uswâr / iswâr, asâwira (арабизирана форма в мн.ч. със значение 
конници, 5: 57 [Zakeri 1995: 57]). Тези войни са били набирани сред висшата 
аристократическа класа, и са формирали ударното ядро на персийската армия. 
Частите asawîra са поддържали постоянна бойна готовност. Напр. в 32 г. по хижрата, 

или в 654 г. от н.е., Ал Ахнаф ибн Каяс (Al-Ahnaf Ibn Qays) предлага на Базан, 
персийският шахски наместник в Армения и на подчинените му asawîra (конници), да 

приемат исляма [At-Tabari1987: 34]. От това писмо става ясно че „асвирите“ заемат 
привелигеровано положение в персийското общество, и благополучието на държавата, 
зависи от тяхната лоялност. Като вторично значение, думата asvar е означавала също 
храбрец, смелчак. От историята на Персия е известно, че asawîra и asavar са 

грматични варианти на една и съща дума. Също така, много е вероятно, формата 
Savar която използва и Птолемей, да е просто вариант на Savir. 

Според друго мнение, названието савири, се свързва с шугнанското sawor което 
означаво блато, заблатена земя. (Напр. личното иранско име Savor, се предава в 

гръцка транскрипция като Ʃαβώρης / Σαπώρης) [Theophan. Chrono. AD 659]). А тази 
хипотеза, получава известно обяснение от митологията на Обските угри (мансите и 
хантите) които смятат жабата – животно свързвано винаги с блатото, за свой предтеча 
и божествен покровител. Например една от етнографските общности на народа манси, 
която обитава басейна на р.Совса, се самонарича Naras-makhum, което означава 
„блатен народ“ и смятат за своя прародителка, богинята Naras-nai – или „Великата 

блатна богиня“ която можела да се превръща в жаба [Parkhimovich 1999: 293]. 
Според арменските извори (Мовсес Каганкатваци), един от главните богове на 

„хуните наречени савири“ е Куар, който е бог на огъня, което може да се обясни с иран. 
Khwâr – слънце (ЖВ: невярно обяснение, идва от чувашки kăvаr (kъuvаr) - горящи 
въглени, жарава, мандж. xur – пламък, огън, макс. бл. до чувашкото xĕr – нагрявам до 
червено, закалявам, Куар е бил най-вероятно бога-ковач, аналог на аланския 
Курталагон. Виж също в прототюркски *KAgur, уйгурски qoru, караханидски qaγur-, 
qoγur-, qovur, турски kavur, тюркменски govur-, gavīr, татарски, казахски, ногайски, 
башкирски, каракалпакски quwīr, узбекски  qőwur, диал. qőγur, тувински, хакаски xōr, 
шорски qōr, в монголски qaγur-, qaγuur-, quγur, халха-монголски, калмикски, ордоски 
xūr, бурятски xūra, улчийски kurdži, в корейски kīrh – варя, японски kurija – кухня, място 
за готвене, протоалтайска форма *kiagru. Коренът е ностратически, във фински korpea, 
korventa, korvetta, естонски kõrb, саамски kuor'pa, мордвински kurva, селкупски kuurra, 
kuura, унгарски hërvad, диал. hirvad – гори, изгаря, в протокартвелски *q`webr, 
грузински q`werb, q`urb, мингрелски q`ebur, ḳebur, лазки o-ḳreb-ule, o-rḳebule – огнище 
(Старостин). Предвид ностратическия характер на корена (вж.старобълг. крада – 
огнище), няма основание да търсим в Къуар непременно иранска заемка, а собствено 
алтайско понятие, свързано с „бог на огъня”.). Владетелят на савирите се нарича Алп-
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Илитвер (Alp-Ilitver)3, а сред езическите чувашки имена, които се употребяват от 
непокръстените чуваши се срещат Иревли (Irevli), Иртеш (Irtesh) и Иртуш (Irtush). 

В същия арменски извор (Историята на страната Алуанк) се споменава и 
названието на народ Sevordik, което според народната арменска етимология е 

означавало „черни синове“. Давайки този пример, Кероп Патканян (Патканов) (Kerope 
Patkanov), един от най-големите специалисти по арменска история, етнография и 
религия, само отбелязва: „Не зная какво означава… произходът е неизвестен“. 

Арабите наричат същото това племе Sawardîya. Йозеф Маркварт, отбелязва че 
първоначално савирите и маджарите са били един народ - Sevordik’ [Marquart 1903: 
428]. Дюла Немет пише, че в унгарския език, етнонима Savardi, е аналог на името Savir 
[Németh 1929: 81-86; Dmitriyeva, Agyagási2001: 62-63]. В унгарската именна традиция, 
този етноним Savard е преминал в личното име Zuard / Zoward / Zovard. Владимир 
Шушарин, също отбелязва, че савартите са унгарско племе, обитавало „на изток“ от 
„Магна Хунгариа“ или „Стара, Голяма Унгария. Константин Багрянородни употребява 
термина „Savartoi-Asphaloi“, и –t, се явява пратюркски суфикс за мн.ч. (отг. на монг. –d) 
[Mukhamadiyev 2011: 60], като израза Savartoi е получен от Savar-t + гръцкия суфикс за 
мн ч. oi. Немет обяснява въпр. –t, с унгарския суфикс –d, използван за образуване на 

лични имена, напр. Árpád, и също свързва унг. суфикс с тюрк. ез. 
Името savardī, е отбелязано и в „Речника“ на Махмуд Кашгари, който го обяснява 

като: „това е име на народ, който в нашето време е изчезнал, но неговата сила и 
добродетели идвали от владетеля на света – Афрасиаб“. [Al-kashgari 2005: 773]. Оттук 
следва че под savardī може да се разбира „сила, добродетел“, и пряко кореспондира с 
чувашкото sav – любов, милост, ласки, или добродетел. 

Думата säv е обяснена в речника на Кашгари, като: ol mäni sävdi, или „той е  обзет 
от любов към мен“ [3306] В чувашки изразът е văl mana savrĕ. Така че думата sävärdi, 

може да се обясни с тюркското и чувашко значение – любов, доброта, добродетел. 
Стефан Византиец, в V в. пише: Сапирите [Σάπειρες], са народ, който живее в 

района на Понта, и сега се нарича Сабири [Σάβειρες], като го отбелязва с β. В същия 
този труд, са използвани още вариантите Σάπειρ и Σάσπειρ [Stephani 1849: 555,166]. 

Беспорно става дума за един и същи народ – савирите в Кавказ (Sapirs /Savirs / 
Suvars). И обяснението е най-тривиално, византийците са произнасяли β – клас. гръцко 
„б“,  и като „в“ и като „б“. В късновизантийските текстове, β отразява звука „б“, а в съвр. 
гръцки „б“ се обозначава със съчетанието μρ. 

В латинските, гръцките, арменските, сирийските и арабските извори, всеки един 
автор, предава името на този народ по своему, с различни изопачени транскрипции. 

В древните и средновековни текстове, в името на този народ, обикновено 
съгласните s.v.r, се предават трайно, без промени, докато за гласните, всеки един 
автор ги предава различно. А в сирийските, еврейските и арабски текстове се предават 
само съгласните, а гласните се отбелязват с диакритични знаци. 

В труда на Ибн Хордадбех, в писмото на хазарския каган Йосиф бен Арон (до 
андалузкия евреин Хаздай ибн Шафрут) и в киевското писмо, което е автентичен 
хазарски документ, този етноним се предава като SWR [Pritsak 2003: 56]. 

В резултат на колапса на Западнотюркския каганат в 658 г., в източните 
предпланиня на Кавказ, в района на съвр. Дагестан, се формира и очертава родово-

                                                             
3 Алп Илитуер, се свързва също с центарлоназиатската титла ëltäbär / Eltäbär / Eltäbir / Xielifa: в кит. 

, ранносредн.кит. γet-lih- puat, среднокит. hijat li fijat, [Pulleyblank 1991: 341,188,89; Schuessler 2009: 
296 [29-1r], 280 [26-24ab], 237 [21-30c]], среднов.кит γiet liC  pijwat, в еп. Хан get liC puat, др.кит. git rih! pat. 
Др.тюрк. титла eltäbär, eltäbir, означава подчинен владетел, в езика на кавказките хуни ilutuer, и във 
волжкобълг. *yiltâvar или yel-tavar [Golden 1980: 147-150; Zimonyi 1990: 127]. Също в кушанобактр. 
υιλιτοβηρο (hilitbêr), согд. ryttpyr/ δyttpyr/ (lətebir) [Lurje 2010: 336], всички те са транскрипции на тюрк. 
ëltäbär. (ЖВ. Но има и съвсем друго обяснение, чув. лич. име ИЛЕТЕР, (Ашм. Сл. III, 105): Иле + -тер; 
аналог на тат. име Ильдар / Әльдар, или напълно възможно е да отразявя аланското æлдар – княз, 
подчинен владетел, титла със смесен кавказко-ирански произход. В чечен. ēla, ингуш. äla, бацбийски ālĕ – 
княз, господар, в арчински hal-lu / hal – господар, в хуритски all-ae – господарка, царица, *allae-γə - глава на 
семейство, стопанин, урартски al-ae – господар, владетел,  al-awe – велик, и иран. dar – държа. 
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племенната държава на савирите, с център гр. Варучан. И тази дата трябва да се 
приеме, като момента в който се извършва промяната на етнонима савири в сувари -  
Savir > Suvar. И вероятно тази промяна е причината която улеснява арабско-
ислямската инвазия в Кавказ. В арабските текстове, вече името на народа е „Сувар“. 

Ибн Фадлан, съвсем ясно предава този етноним в две форми „сувар“ и „суваз“ 
Suvar / Suvaz, при описанието на Волжка България, която той посещава в Х в. Но “r” и 
“z”, често се бъркат в арабските текстове, тъй като се пишат доста сходно,  и 
съотв. . 

Пътувайки през зимата в своето царство, владетелят на българите Алмуш4, 
навлязял в земята на народа „суваз“ и поискал от тях да го придружат. Но тогава те се 
разделили на две групи. [Kovalevskii 1956: 139]. И това са суварите, които живееели 
отдалечено от земите на Алмуш, и се управлявали от владетел на име Вирах или 
Вираг (араб.тр.: wuyrgh). Според някои автори, това е булгаро-суварската, пратюркска 
форма на общотюрк. bujruq – титла, сан. [Nadeliayev et al. 1969: 121] Също се предава 
като byruq и buryuq. В арабския текст се казва, че Buyruq / Vuyrugh / Vuyrïgh, е зет на 

владетеля (малик) Алмуш, и е управлявал народа сувари. 
Думата wuyrugh се възприема и като „цар“, владетел (tamallaka). Ибн Фадлан е 

объркал титлата с име [Vuyrugh / Vuyrïgh]. (ЖВ: не го е объркал, става дума точно за 
лично име, вж. съвр. чувашки езически имена Варак и Верик!) В т.604, Ковалевски 
коментира: „думата „малик“ от само-себе си, Ибн Фадлан употребява със значение, не 
като владетел на българите, а като владетел на подчинен народ, племенен лидер и на 
областта която този народ обитава. Така българският владетел е наречен малик, но в 
арабски малик се употребява за господар на подчинено племе.“  

Така имаме съобщени четири владетеля, съответно на четири съюзни племена: 
българи, сувари, есегели и барсили, всеки от които си има официален двор, с царски 
ритуали, всеки от които изпраща посланици. Те са живеели на разстояние един от 
друг. В двора на Алмуш, всеки един от тях има определено положение и място в 
царската трапеза, и Алмуш събственоръчно им поднася печеното месо. Суварският 
владетел Вираг, също участва в тази церемония. Също така Ковалевски смята, че 
отделните местни владетели също са изпращали помежду си посолства [Kovalevskii 
1956: 37]. 

От ръкописа на Ибн Фадлан, става ясно че конкретно суварите са обитавали 
южните части на Волжка България. Равил Фахрутдинов смята, че Ибн Фадлан пише 
само за сувари, и не споменава варианта „сувази“ [Fakhrutdinov 1986: 97]. Николай Мар 
и Анатоли Новоселцев, смятат че напротив, тук се наблюдава последователността в 
прехода савири > сувари > чуваши [Marr 1935: 401; Novoseltsev 1990: 97]. Питър 
Голдън смята, че тогава все още земята на савирите-сувари е в севернокавказките 
степи [Golden 2008: 235]. Дюла Немет, пряко свързва различните варианти: сувари, 
савири, сабири, сабари, савари, с унгарските лични имена Szavárd, Szovárd и Zuard. 
Той пряко извежда унгарския етноним саварди Szavardi, със савири/сабири. Фонетично 
го обяснява с прехода a > ï, наблюдаван в езика на сибирските татари, и съотв. води 
до възникването на тюркските форми Sabïr и Sïbïr [Németh 1991: 17,131,150]. Михаил 

Федотов (автора на двугомния чувашки етимологичен речник) смята, че исторически 
прехода suvar > suvas, е документиран в марийското название на чувашите – сувас 

[Fedotov 1996: 399]. 
В поемата от IX в. „Кутадгъу билиг“ (Мъдростта носи щастие), от Юсуф Хас 

Хаджяб (Yusuf Khass Hajib) името сабири се обяснява с арабските думи şabïr и şabur 
които означават търпение, толерантност [Nadelyayev et al. 1969: 479]. В чувашки, 
арабската форма се предава като sapăr – спокоен, мирен, кротък, любезен, и с 

вторично зн. миролюбив, отстъпчив, вежлив. Татарският еквивалент на тази дума е 
sabyr. Махмуд ал Кашгари предава етнонима като Sūvārīn, и посочва град Ас Сувар, 

разположен близо до гр.Булгар. Относно името на града Сувар, Василий Бартолд го 
определя като директно предаване на етнонима „сувари“ [Bartold1968: 66]. 

                                                             
4 транскрибира се Almïsh или Almush. (ЖВ: съвр. чувашко име Алмеш) 
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В труда на мароканския географ Ал Идриси от 1154 г., се казва, че „буртасите 
живеят в съседство с хазарите, и между тях и хазарите няма други народи. Те живеят в 
дървени къщи и палатки от кожа. Имат два града Буртас и Сувар“ [Kovalevskii 1954: 25]. 
Разбира се днес е неясно точното местоположения на тези градове, но за нас е важно 
че в 1154 г. е фиксирано точното самоназвание на народа „сувари“ в чийто земи е 
съотв. гр. Сувар. Както се вижда названието на гр. Сувар и подобно и на гр. Булгар (у 
М. Кашгари) и съотв. носи името на народа който го обитава. Йохан Бенцинг (Johannes 
Benzing), обръща голямо внимание на този пасаж и обяснява етнонима Săvar (чув. 
Savar, татар. suar,  което е производно на етнонима Savar = Suar), като резултат от 
фонетичните трансформации на етнонима Sabir [Bentsing 1986: 26]. Той посочва и още 
една връзка на етнонима Săvar с личното име Savar, известно от вожкобългарски 

надпис – Агнаб (Agnab), син на Савар (Savar) - Savar ivli Aǧnab. 
Суваро-чувашкия народ се формира на територията на Волжка България от IX до 

XV в. в земите разположени на десния бряг на р. Волга. В началото на IX в. във Волжка 
България влизат още народите черемиши, вотяки, мордвинци и русь (Ж.В. става дума 
за народа езря – коми, няма руси подчинени на Волжка България). Очертаването на 
суварския субстрат и днес се наблюдава в Чувашия, по различни съхранени топоними. 
Напр. в Красноармейски район се открива селището Супар (Supar, произнася се и 
Subar). Също е съхранен и в чувашките имена, които включват и др. имена производни 
на етноними, напр.: Bulgar, Savir, Savirka, Savrik, Savrila, Chuvash, Akhvan, Avarin, Aver, 
Khosar, Kasar и др. [Magnitskii1905]. 

След 922 г. според различните писмени извори, суварите живеят предимно 
разпраснато, изкл. съоб. на Кашгари за гр. Сувар [Ал Кашгари: 70,71]. Разбира се 
топонимите се явяват по-ранно доказателство, което обаче кореспондира и с 
нумизматичните находки. 

В руския текст „Слово о погибели русской земли“ се казве, че буртасите, 
черемишите, Веда (?, ЖВ - вотяки) и мордвинците са доставяли (търгували с) на княз 
Владимир (970–988 г.) мед и пчелен восък. [Slovo 1969: 326]. Народът Веда се е 
намирал между черемишите и мордвинците и несъмнено това са чувашите (ЖВ: 
напълно изкуствуна логика, веда са вотяките, което е по-старо название на удмуртите, 
вж. удмурт. otyr, коми vojtyr – човек, мъж!). И това название съвпада със споменатия в 

картата на Фра Мауро от 1459 г., гр. Веда-Суар, отговарящ на съвр. Чебоксары, 
сегашната столица на Чувашия [Dimitriyev 2003: 16]. Веда е неправилен запис на 
чувашкото văta – среда, а Суар идва от suar (сувар, през татарски). И днес в Чувашия 
се срещат много топоними, съдржащи думата văta, напр. Вата Пукаш, Вата Упа каси, 

Вата ел и др. Остнователите на Веда-Суар са били рибари, респ. произлизат от 
предците на чувашите. Съвр. име Чебоксари (Cheboksary), Шупашкар (Shupashkar) в 
чувашки, според проф. Н. Мар, произлиза от „шубаши“ или вариант на името сувари, в 
периода на Волжка България [Марр 1935, 369]. (ЖВ.: Трябва да отбележа, че мнението 
на Мар, както и всичките му лингвистични хрумвания, са напълно погрешни. 
Произходът на Чебоксари и доста по-тривиален. Градът е бил основан от рибари, 
съотв. в чувашки şupax, şupak означава вид дребна риба, лещенка (Abramis brama), 
унгарски czabak – лещенка, в казахски čabak – платика, крим.татар. čaрak – плоска 
риба, платика. Така че Шупаш-кар букв. означава град (в чув. kar) на лещенката, или на 

рибарите на лещенка, и вероятно тук е имало изобилие от тази риба. Руското название 
Чебоксары идва през татарски. вж. Речника на Егоров, стр. 219 и Речника на Федотов – 
том 2, стр. 138. Също относно названието Веда-Суар, по-логичното обяснение е от 
чувашкото vitĕ – покрив, стряха, сграда, плевня, обор и произлиза от глагола vit – 
покривам, закривам, vitĕ е аналог на тюрк. otak – стая, урало-алтайски паралел с 
хантски utэp, фински uudin – шатра, т.е. Веда-Суар – „суварски дом“. Федотов – том 1, 
стр.128) 

Мар обръща внимание на прехода Shupashes > Suvarsas, и съотв. на r в sh в края 
на думата, и приравнява сувар с чуваш. Само че преход r > sh в тюрк. ез. не 

съществува, и предположението на Мар изисква бъдещи изследвания. (ЖВ: всъщност 
са напълно неверни, както и всичко друго което е писал този псевдоучен!) 
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За пръв път, етнонимът „чуваши“ е отбелязан от Карл Фукс в 1469 г. През тази 
година, Ибрахим-хан, владетелят на Казанското ханство извършва преброяване на 
населението, и жителите на „горната страна“, Вирьял на чувашки (бълг. виря – високо, 
издигам), т.е. на горния по-висок десен бряг на Волга, където терена е хълмист, са 
отбелязани като чуваши, черемиши, мордвинци, можари и таркани. Фукс отбелязва 
тази информация, в „Полное собрание русских летописей“, в главата Суздал VI. 234., 
Царственная книга 772, изд. 1914 г. [Fuks 1914: 4]. Споменаването на чувашите в тази 
година, е посочено от Фукс на базата на непубликуван документ, който днес не е 
открит. Въпреки големите трудности свързани с този документ, годината 1469, се 
явява първата в която чувашите са споменати с това име като народ. В руската 
хроника за годината 1469 се казва че „Великият княз изпрати множество кораби срещу 
Казан“. Става дума за руско нападение над Казанското ханство по р.Волга. В 
навечерието на битката и след това, руските кораби се установяват до о-в Ирк (Ирков) 
във Волга [PSRL 8: 156; 12: 122; 18: 222]. Също така се казва, че уморените руски сили, 
вечерта пренощували в Чебоксари и през деня, и следващата нощ се придвижили към 
Казан [PSRL 12: 121; 18: 221; 22,1: 472]. Също така Софийската и Лвовската хроника, 
съобщават, че в 1470 г., руските сили, водени от Иван Руно са били на о-в Ирк в р. 
Волга [PSRL 6,2: 168; 20,1: 281]. В “Хрониката“ на патриарх Никон, се се споменава о-в 
Ирок в р. Волга, за събития от 1552 г. [PSRL 13: 175]. Историкът Василий Дмитриев, 
свързва това название Ирк / Ирок с името на чувашкото божество Йерех (Yĕrĕx), или 
островът на Йерех. Йерех е смятан за зъл дух, но първоначално е бил дух-покровител. 
(ЖВ. интересен паралел е манджурското jerxe – митичен черен звяр, подобен на тигър, 

но на два крака, вж. Речника на ТМ езици, том 1, стр. 355) Островът на Йерех се е 
намирал на 20 версти, или 22 км от Казан [Dimitriyev 2003: 44]. Думата е исконна 
чувашка, в татарски е заето от чувашки като Ирък (Iryk) или Иръкх (Irykh). Или това 

показва че през 1469 г., на 20 версти от Казан се е намирал остров носещ чувашко 
название. Островът е бил необитаем, но за чувашите е бил място за почитане на 
езическото божество и вероятно е имало светилище. Днес на това място е с. 
Шомиково, в районът на Чебоксари, и е имало подобен остров Амаксар, който е бил 
потопен след изграждането на Чебоксарската ВЕЦ в 1980 г. 

В 1508 г., чувашите вече са споменати със сигурност, относно събития свързан с 
Казан: „По това същото време, неверника-владетел и неговите приближни (мурзи) и 
още много неверници живееха в този град, и в оклоностите му тези неверници 
разпънаха своите шатри, където се провеждаше голям невернически празник в 
продължение на много дни, татарите, черемишите и чувашите, ядяха и пиеха, 
веселиха се и търгуваха помежду си. Тогава руската войска ги нападна, изби много от 
тях и взе много пленници“ [Lyzlov 1787: 96]. 

Етнонимът чуваши се споменава за трети път в грамотата на руския княз 
Василий III, с която отстъпва правата над селището Чепца-стан, в Хлиновски окръг 
(уезд) на Карино Татар Девлечар, син на Магмет Казыев (Руски държавен архив за 
древни документи, Уфа, фонд „Приказная изба“ каталог 1, документ 862: 9-10) 
[Grishkina 1988: 35-36]. В документа се казва, че „в Чепца-стан живее нашия чувашки 
народ, също и в Якимцово и Ищиниково“. 

След това, чувашите се споменават в различни царски грамоти от 1524, 1548 и 
1551 [PSRL 6: 307; 31: 127; Akty 1836: 209]. В 1552 г. о-в Иерех е споменат във връзка с 
отношенията между Москва и Казан – „на Волга при о-в Йоркх“ [PSRL 29: 71,170]. В 
препис от кадастъра (писцовая книга) за града и уезда Казан от 1567 г., се споменава 
о-в Иреков, където р.Шумка се влива във Волга“ [Nevostruyev 1877: 73]. Днес тук се 
намира гр. Зеленодолск. 

По този начни може да възстановим фонетичните преходи между различните 
варианти на чувашкия етноним: сепер > сапир > савир > сувар > сувас > чуваш. Ето 
един пример от речника  на Радлов: „Kiräk suvash, kiräk chirmĭsh kiräk ār kiräk nidi kishi 
bulsyn barysyda allanuŋ mändäläri ikän“ - "те са чуваши, чермиши, вотяки или някакви 

други хора, но всички те са божии създания" [Radlov 1899: 1354-55]. Радлов е записал 
етнонима чуваши като суваши [RAN, f. 177, op. 1. 107: 2833]. Според Николай 
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Ашмарин, думата „чуваш“ минава последователно през следните етапи: juas, s'uas, 
tsuas, tsuash (chuash), tsyvash (chyvash) [Ashmarin 1902: 132]. Чрез сравняване на 
Suvas, Shupash и чуваш, В. Егоров определя че в езика на пратюркските предци на 
чувашите, като и езика на марийците, преобладава sh и ch [Егоров 1954: 19-21]. Олег 

Болшаков, също така смята, че веригата от преходи е посочена правилно. В частност, 
той уточнява, че арабски звука ş (представляван от буквата şad ) често предава  звука 
ch, който не присъства в араб. език; Така се стига до предаването на Suvaz > Chuvaz > 
Chuvash  [Bolshakov 1971: 67]. Болшаков правилно отбелязва употребата на şad 
вместо ch, но у Ибн Фадлан имаме предаване със sin вместо със şad. 

Башкирите и татарите наричат чувашите „суаш“ (Syuash). В своето проучване на 
споменаването на град Сувар, Ирина Коновалова отбелязва, че "началното şad в 

името Сувар в работата на Ал Идриси, може да се разглежда като предаване на звука 
„ч“ ch, който отсъства в арабски" [Konovalova 2006: 244]. Коновалова е напълно права, 
и начина на транскрипция зависи от това какви източници е използвал Ал Идриси. Днес 
в арабски с буквата  „джим“ jim (арабския вариант на арамейския „гимел“), се предава 
звука g (gim в египетски арабски), но също така jim се използва за предаване на 
неарабското ch в чужди думи. В арабски, също в асирийски и иврит, се използва 
буквата şad (арамейското „цаде“) за предаване на звука „ц“ ts. Разчитайки един от 

поминателните каменни надписи от Волжка България, Азгар Мухмадыев (Azgar 
Mukhamadiyev) отбелязва, че буквата şad, е изписана по особен начин, с три точки под 
нея. Това е ясна индикация, че се употребява за предаване на звук, отсъстващ в 
арабския език, в случая – на sh или ch. [Mukhamadiyev, 2011, 87, 2011а, 37] И това е 

историческата транскрипция на звуците „ш“ и „ч“. По същия начин в монголските и 
китайски извори, Сибир се предава като „Шибир“. 

В дългата поредица от езикови различия, се наблюдава и заменяемост на z и r , 

при предаването на етнонима като „сувари“ и като „суваси“. Андрей Ковалевски ги 
наричат диалектни варианти [Kovalevskii 1956: 21,35]. В някои арабски текстове, се 
наблюдава буквата „нун“ nûn (n), вместо очкваната буква „зай“ zay (z) и „ра“ ra (r), при 

което се наблюдава изписването на Сувар като Суван. Според някои татарски 
изследователи, като Равил Факхрутдинов, този вариант на четене, се смята за 
правилен [Fakhrutdinov 1986: 97]. Подобни варианти могат да бъдат намерени в 
исторически план. Напр. в кит. транскрипция „татари“ се предава като datan или  tan’-
tan; тохари (Tocharian) – taχwâr, като davan или dayuan (названието на Фергана). В 
среднов. кит. звукът –n (по-точно узползването на йероглиф с крайно „н“) се използва 
за предаването на нехарктерния за китайския език, звук –r  „р“. Употребата на „суан“ 

Suan, може да се види в труда на Приск Панийски. В описание на събития от 468 г., той 
пише: "Римляните и лазите бяха в дълбока вражда със суаните  [Σουάννων]. Народът 
на суаните се подготвяха за битка. Когато персите поискали да воюват с него 
[владетеля на лазите?], тъй като бил отнел много крепости от суаните, той изпратил 
пратеници при императора [на Византия], и поискал да му бъдат изпратена армия 
която да охранява границите на Римска Армения" [Prisc 1829: 164-165]. Най-вероятно 
това са били грузинците-свани. (ЖВ: в случая става дума за сваните, грузинско племе, 
съседно на лазите – също грузинско племе). Съществува и друго мнение, че „суаните“ 
отговарят на китайското „chuban“ и се отнася за едно от племената на Сюнну. Суаните 

/ Чубани са остатъците от сюнну, след като те са били завладени от сянбите. 
Интересно е да се отбележи, на Суан също е вариант на грузинската народност свани. 
Вероятно това е екзоним, употребяван от лазите за савирите. Лингвистите сочат някои 
съответствия между грузински и чувашки, например груз. shen - ти и чув. san - твой; 
груз. me  - аз и чув. man - мой. Етнонимът Суан е записана от Рашид ад Дин, като едно 

от монголските племена. Потомците на тези суани все още и днес живеят в Казахстан 
и Киргизия. В удмуртски suany означава "намазан с кал, или сажди". По мое мнение, 

Герхард Фридрих Мюлер не е обоснован, като критикува Йохан фон Сталенберг, за 
фразата му „rudera Urbis Bulgan“ - останките на града  Булган, че е направил грешка, и 

че трябва да се чете Bulgar, както у източните автори [Miller 1791: 4-5]. Най-вероятно, 
обаче Сталенберг в началото на ХVІІІ век е записал рядка форма на името на 
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столицата на Волжка България, с други думи това е още един пример за фонетичната 
вариация г-z-n. (ЖВ. Салмин греши изцяло, сваните са си грузинци, никакви сюнну 
няма в Кавказ! Булган също е наплъно погрешен запис на столицата на Волжка 
България).  

Българите (волжките), са наричали своите съседи Суваз, което идва от етнонима 
им Сувари, и е негов вариант. Транскрипция на имената с буквата v „в“ следва да се 
разглеждат като по-автентични, отколкото с буква b „б“. Независимо от това, Серафим 

Патканов пише, че някои от неруското население в провинция Тоболск, още по негово 
време са наричали местните жители на областта с името Сивири, докато други ги 
наричали Сибири [Patkanov 1892: 134]. 

Според В. Егоров, чувашкият етноним, може да се разтълкува през старочув. 
Şavăş – извършващ жертвоприношение, респ. жрец, и го извежда от татарското jaγučï 
имащо същото значение (от jaγu – жертвопиношение, jaγ – пренасям в жертва) [Egorov 
2009: 156]. Василий Димитров не приема тази хипотеза: "Дори и висококвалифицирани 
чувашки филолози започнаха да твърдят, че етноимът чуваши, произлиза от думата с 
подобно звучене şavă – гроб, и уж първоначално е означавало езичник" [Dimitriyev. 
Fal’sifikatsiya]. Има и други, също такива, много съмнителна, (ЖВ: и напълно неверни) 
версии относно значението на етнонима  „савири – сапири – сабири“. Това се отнася, 
например, за преложеното от Дюла Немет sap- "номади, които са загубили пътя си, 

заблудени". Друго таково твърде съмнително предложение е също изказано от него: че 
етнонимът чуваши идва татарското d'žïvaš - "тих, скромен, спокоен човек" [Németh 

1991: 94, 97; за критиката виж Golden 2011: 147] Андраш Рона-Таш счита формата 
Suvaz за погрешна и не я свързва с етнонима сабири, или предците на чувашите 
[Róna-Tas 1996; Dmitriyeva, Agyagási2001: 156]. 

Съседните мордовци наричат предците на чувашите Ветке (Vetke).  Йохан Гьорги 

(Johann Georgi) пише по този въпрос: "Чуваши е самоназвание, а руснаците ги наричат 
също „ведке“, което да го заимствали от съседните мордовци и юрк-марийците 
(планинските марийци) и черемишите" [Георги 1776: 38]. Според Мюлер, чувашите са 
"древните вятичи, които често се споменава в руските летописи, защото и до днес 
всеки един може да чуе, че мордовци ги наричат ведке (Wiedke), това име е било, 
обаче, по-късно прехвърлено към вотяките и към река Вятка, където те се заселили" 
[Miller 2009: 39] В мордвинския фолклор, чувашката земя се нарича Vetken mastor.  

Мордовци, които живеят в Чувашката република (селата Малые Крамали и Атрат) 
също наричат чувашите Vetke [Mokshyn 1978: 282]. Müller дава и още един друг 
вариант, според който мордовците наричат чувашите V`edene [Miller 1791: 33]. (ЖВ. В 

случая става дума за объркване на чувашите с удмуртите, или за чуваши жвеещи сред 
удмуртите!) 

През втората половина на ХVІ в., много от чувашите от района на Казанската 
провинция, са били насилствено преселени в западните райони на Европейска Русия - 
Новгород, Псков и Смоленск. Това бе отговорът на народното недоволство към 
наложената от царското правителство, системата на управление. Тези чуваши са 
обречени на мизелно съществуване в местата където са заселени и скоро били 
асимилирани. В този период местното руско население ги нарича „Chuvásha“ а след 
това, етнонимът им се превръща в обидно обръщение със значение „мърляв, окъсан, 
беден“. (ЖВ: типичната руска ксенофобия!) [Dal’ 1982: 611]. 

В документи от ХV до ХVІІ в. (хроники, петиции, харти) „горните чуваши“, 
живеещи в северната част на днешната Чувашка република, са били наричани „горни 
черемиши“ или просто „черемиши“, а в по-редки случай – „татари“. Например така е в 
описанията на събития, свързани с конфронтацията между Москва и Казан в средата 
на ХVІ в. Тези документи се отнасят до годините 1551 и 1553, когато русите завладяват 
Горна Чувашия, но населението и` наричат „горни черемиши“, които са използвани за 
изграждането на руския град Свяж, между реките Шушка и Свияга; Тук се споменава за 
„горните черемиши“ които живеят недалеч от гр. Свяж, които дават клетва на вярност, 
пред руските воеводи (военни управители) на Свяж [PSRL 19: 62-64]. 
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В Казанската хроника, се описва подчиняването на черемишите и мордовците, но 
не се споменават чувашите, които заемат земите между тези два народа, например в 
отразяването на събитията от 1553 г. [PSRL 19: 407]. От историческия контекст и 
географските дадености, следва да се смята, че в тези случаи става дума за чувашите 
от района на Свияга. Същото се отнася и за документи, отнасящи се до съдебни дела, 
свързани с чувашките жителите на Козьмодемьянския уезд на Казанската провинция. В 
документ от 1506 г., се кзва, че „горният черемиш“ Уразметко Каликов и други са 
писали молба до великия княз (реално цар) Фьодор Иванович, да им бъде върнат 
Кинеярския о-в на Волга, откъдето те косели сено. В друг петиция на чувашите 
Кидишко Алтушев и Мемейко Карабуев и др. техни съселяни от с. Анат-Кинар (днес 
Анат-Кинари в Чебоксарски район), смирено молят за едно и също – Кинеярския о-в.  В 
края на молба,та обаче чувашите от това село, са се подписали като „черемиши“ 
[Magnitskii 1893: 4-6], изцяло без основание.  

Хипотезата, че савири и неговите варианти е екзоним, докато чуваши е ендоним,  
също е възможна. (ЖВ: напълно невъзможна, предвид късния тюркски преход r-z, или 

т.нар ротацизъм, непознат за чувашкия език!) Така например, във Велика Армения е 
имало топоним Чуаш (Chuash), и така се е наричал един от гаварите, или 
административните райони около езерото Ван. (ЖВ: Чуашро́т — 12 гавар в 
провинция Васпуракан. Располагал се е между реките Чуаш-рот, Кармир и Аракс. 
Граничил е на юг с провинция Нор-Ширакан. Столицата на гавара е бил гр. Чорс. В 
случая, А. Салмин греши, връзката със савири-чуваши е напълно невъзможна. Самият 
гавар носи името на реката Чуаш-рот. Рот – река е иранска дума, от перс rud – река, 
що се отнася до чуаш, това също е вероятно персийска дума, напр. в таджикски ҷуш 
(чжуш) означава бърза, клокочеща, вряща вода, а ҷуй (чжуй) - поток, ручей, канал, т.е. 

имаме обикновен топоним свързан с название на река, вероятно бърза, планинска 
река, а не някакъв деформиран етноним. Оттук-нататък всички примери на Салмин са 
погрешни!) Това се споменава в арменските исторически източници [Iovannes. Ist. 
XXXIX, LXI; Bagratuni1971: 94112]. Топонимът Chuash е записан във връзка със 
събитията от 579-590 г., когато Хормизд, син на Хосров I Ануширван, шаха на Персия, 
влязъл в провинция Васпуракан и причинил много щети.  

В 904 г. починал Ашот Арцуни, ишкан на Васпуракан. Според Тома Арцуни, 
братята на Ашот, Гагик и Гурген, разделили територията на областта, помежду си, като 
Чуаш, наред с други места се паднал в частта на Гагик. 

 В 908 г. остикана (член на персийската шахска свита) Сбук нахлул в Чуаш и го 
подложил на разграбване, като взел и много пленници. Тогава Гагик I Арцуни, изпратил 
много скъпи дарове в лагера на Сбук, като му отдал на почит, и поискал мир. Сбук  
приел предложението. Така набезите спрели и страната започнала да живее в мир и 
спокойствие. Хроника на събитията разказва на арменския владетел Дереник, който 
бил пленен от чужденци, и бил освободен от пълководеца Абугариб, като това станало 
в армунската област Чуаш, в село Бак (Bak), която граничи с Васпуракан“ [Sparapet 
1974: 10]. По този начин в Армения между VІ и Х в., има административна област, 
наречена Чуаш. Напълно вероятно е, името да идва от ендоетномиа на чувашите, 
чийто екзоетноним е бил савири. Жителите на гавара Утик били наричани от 
арменците  севордики [Iovannes. Ist. XLV]. Очевидно е, че част от савирите-чуваши се 
заселили в Армения и в крайна сметка били асимилирани. Между другото, тази форма 
Chuash, е оцеляла и до днес в езика на татарите и марийците, когато се отнася за 
съвр. чуваши. В ХVІ в., според някои източници, е имало град Чуваш в района на 
Тоболск [Kratkaya 1880: 18,37]. 

Руските хроники от ХVІ в. също недвусмислено използват термина чуваши  като 
етноним, а не за обозначаване на социалната прослойка, без етническо 
разграничение, като се опитват да го обяснят някои историци. Например: "Те убиха 
много мъже на Казан и взеха в плен много татари, черемиши и чуваши, 740 пленници" 
[PSRL 6: 37]; "И в тази битка загинаха много принцове и благородници [мурзи], татари, 
черемиши и чуваши"; "И Мохамед и неговите събратя смирено изпратиха петиция до 
Господаря, от името на цялата Горна страна, от името на първенците, по-знатните и 
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по-малките благородници [мурзи] и чувашите, черемишите и казаците "[PSRL 13: 
44,164]. Както се вижда, е налице пряка връзка между етнонимите „савири“ и „чуваши“ 
в исторически и етимологичен план. Така етнонима чуваши претърпя дълъг 
исторически път на трансформация под формите: сепер > себер > сипир > савар > 
савир > сувар > суваз > чуваш. 

 
2. История. В средата на II в. Птолемей, в своята „География“ отбелязва народа 

„сауари“ (Σαύαροι), като съседи на аорсите и пагеритите [Ptolemaei 1843: 171]. В този 
най-ранен период от кавказката история на чувашките предци, те влизат в групата 
племена наречени „хуни“. Нещата стават по-ясни в средата на V в., когато в персо-
византийската война, вземат участие савирите (Σαβειροι), наред с угрите, аварите, 
лазите, арменците, аланите и лазите [Prisc 1829: 158; Procopi 1905: 74,292,294,300]. 
Около 400 г., Стефан Византиец пише, че савирите (Sapirs/Savirs), живеят между р. 
Akampis (Чорох) или Колхида и Персия. [Stephani 1849: 166,555]. В средата на VI в., 
Йорданес съобщава, че савирите са едно от най-силните хунски племена: „Хуните са 
се разрастнали като плодовито коренище, и от тях най-силните племена, известни със 
своята свирепост, са две. Едното от тях се нарича алциагири, другото - савири, но 
местата които обитават за различни“. Но въпреки това, хуните са били само 
управляващия елит, а основната маса се е състояла от подчинени и съюзни племена. 

След смъртта на Атила в 453 г., и разпада на неговия съюз, савирите получават 
водеща роля на Кавказ. Оногурската държава отслабва и новият политически съюз се 
обособява около савирите, в който са влизали хуните и българите.  

Според Джафаров, след разпада на първия хуно-български съюз, вероятно 
включващ и оногурите, започва паралелен процес на консолидация в Източен Кавказ, 
на създаване на нов военно-полтически съюз около сабирите. [Dzhafarov 1985: 69]. В 
463 г. савирите нападат оногурите, угрите и сарагурите. И това нападение е 
провокирано от аварите, които навлезли в земите на савирите, така аварите 
раздвижват всички племена обитаващи в близост до крайбрежието. Сарагурите 
завладели страната на акацирите. В V в. савирите обитават земите по поречието на 
Кума и каспийското крайбрежие. Във византийските източните, етнонимът савири се 
появява непосредствено след смъртта на Атила. Атила става единствен вожд на 
хуните след като насилствено детронира брат си Блед в 445 г. Атила обединява много 
племена в един съюз и създава една внушителна сила. Преди смъртта на Атила, 
савирите се съобщават само епизодично в изворите, във връзка с участието им в 
различни сражения. Но във всички случаи, савирите са част от силите на Атила и 
затова са наричани хуни-савири или хуните наречени савири. (ЖВ: Абсолютно неверен 
извод, хуни е сборно понятие употребявано от късноантичните и ранносредновековни 
автори и няма връзка с Атила! Савирите нито са участвали, нито са били подчинени на 
Атила!) 

В резултата на постоянните персо-византийски войни, племенния съюз на 
савирите се разделя на провизантийска и проперсийска част. През това време се 
наблюдават различни опити за сепаратизъм в савирския съюз. В средата на VI в., 
ситуацията в савирското обедиение се променя. От средите на племенната 
аристокрация, се обособява наследствена династия, която се стреми да подчини 
всички племена в съюза и встъпва в борба със сепаратистки настроените вождове 
[Fyodorov 1972: 21]. 

Дербентския и Дарялския проходи, имат основно военно значение в Кавказката 
верига. В началото на VI в. проходите, Централен и Източен Кавказ попадат под 
контрола на савирите. В своята Хроника Теофан Византиец, за годината 516 / 517 
(6008 г. от сътв. на света) съобщава: „хуните наречени  савири, нахлули през 
Каспийските врати (Дербент, ЖВ. Каспийските врати са Дарял, а не Дербент, Салмин 
греши), нападнали Армения, разграбили Кападокия и Понт, и достигнали до Евхаита“ 
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[Theophan1980: 49].5 Савирите се очертават като едно от най-силните племена в 
Кавказ. Според Теофан Изповедник и Йоан Малала, към 528 г., савирите били в 
състояние да изкарат 120 000 конна армия. Като се има предвид че това са всички 
мъже годни да носят оръжие, като се сметнат жените, децата и старите хора, общия 
брой на савирите е било над 1 мил. души. На практика по това време няма друга 
такава внушителна сила в Кавказ. През 527/528 г., една жена Боарикс, царица на 
хуните наречени савири, сключила съюз с Византия. Името е двусъставно, 
окончанието „рикс“ означава царица, владетелка, т.е. името е Боа, и тъй като 
владенията и са били по поречието на р. Фазис (Phasis), или Риони, някои го обясняват 
с грузински, където означавало „викам“.6 Днес това е р.Чорох. Името на Боарикс, като 
лингвистично обяснение е много проблематично и не прилича на тюркско. [Golden 
1980: 257- 258]. Немет го обяснява като „трепереща“ [Németh 1991: 154] 

Боарикс наследява своя съпруг Балах или Валах след неговата смърт, и е 
разполагала с около 100 000 армия. Персийският шах Кавад, се опитва да използва 
двама хунски вождове, които не са били подчинени на Боарикс, във войната му с 
Византия. Но войските на Боарикс ги нападат и разбиват, единия от тях Стиракс е 
пленен и изпратен в Константинопол, където е убит, а другия Глон, загива в битката. 
Тя била съюзница на Юстиниан [Theophan 1980: 50]. Спирайки се на този епизод, П. 
Голдън пише, че едва ли Боарикс е участвала в битката с повече от 20 000 конника 
[Golden 2011: 91]. Прокопий съобщава че тя имала под свое командване 100 000 
войска [Procopii 1998: 470] Но Немет се съмнява в достоверността на това твърдение и 
смята, че 100 000 е бил общия брой на савирите като население [Németh 1991: 151]. 
Теофан казва, че тя е командвала 100 000 хуни „наречени савири“ [Theophan. Khrono]. 
Нито Малала, нито Теофан посочват цифра от 20 000 души. Такава цифра липсва в 
изворите, така че 100 000 души е или армията на савирите, или числеността на 
племето като цяло. И в същото време, другите хуни, изпращат на персите съюзна 
войска от 20 000 души (терминът хун се използва доста разтегливо и свободно, но тук 
така са наречени несавирските племена). Естествено тук става дума за войска а не за 
числеността на племената като цяло. Боарикс разгромява напълно отцепилите се 
племена. Нейните сили са превъзхождали многократно противника. Това е още един 
аргумент, в полза на привържениците на големия брой бойци с които е разполагала 
Боарикс. Питър Голдън посочва, че напълно логично, византийците се стремят да 
привлекат савирите за съюзници в постоянните си войни със Сасанидите, за 
надмощие в Кавказ [Golden 2008a: 259]. По въпроса за броя на савирите и тяхната 
армия, Йорданес косвено посочва тяхната многобройност, като казва че те са най-
силното сред хунските плмена. Например за Атила казва: „След като убил с 
предатлество брат си Блед – владетел на повечето хуни, Атила подчинил целия този 
народ под своя власт. И след като владеел толкова много племена, той решил че може 
да покори и такива велики народи като ромеите и готите. Армията на Атила 
наброявала над 500 000 души“. [Iordan 1861: fr. 180-181]. 

Разглеждайки съобщението за племената покорени от Атила и числеността на 
армията му, Елена Скрижинская смята, че Йорданес силно е завишил броя на хунската 
войска [Skrzhynskaya 2001: 310]. Не трябва да ни учудва броя на хунските сили, при 
условие че само савирите са били около 100 – 120 000 души, т.е. ¼ от силите на 
Атила. 

В хода на византийско-персийската война, шах Кавад, изпраща една армия във 
Византийска Армения. Тази армия той събрал в Персийска Армения и Сунита, страна 
граничеща с аланите. А от хуните наречени сабири, които са много войнствен народ, 
наел отряд от 3000 души“ [Procopi 1905: 74].  

                                                             
5 съществува и друга противоположно хипотеза (Артамонов, Голдън и др.), според която в началото на VI 
в. савирите идват от Вътрешна Азия, т.е. Сибир, без да се спират на р.Волга и се установяват в степите 
на север от Кавказ, откъдето извършват своите нападени към Задкавказието и Анатлоия, както съоб. 
Теофан. По-подробно вж. D. Sinor, 1946-1947: 1-77 and Ligeti, 1986: 344-347. 
6 тази етимология е повече от съмнителна. Никъде не са фиксирани връзки на савирите с Грузия, а 
подобна груз. дума boa, не е известна. 
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Кавад умира в 531 г. но в предишната година напада тези места. Прокопий 
съобщава, че през 528–531 г., византийският пълководец Доротей, който бил в 
Визнатийска Армения, в битката при Сатала, воювал срещу персите, сред които имало 
и 3000 савири [Adonts 1971: 135]. 

Съвместно с хазарите, савирите изграждат единна политическа и веоенна 
общност, която в началото на VI в. е доминирана от савирите, които подчиняват всички 
племена на север от Дербент, според повечето източници [Artamonov 1962: 127]. 

В 541 г. враждебните отношения на Византия и Персия се сблъскват в 
стратегическата област Лазика. Ябълката на раздора, този път е силната морска 
крепост Петра, построена от Юстиниан на р.Фазис (Риони). Местното лазко население 
е под византийска власт, но използва ситуацията и се обръща към персийския шах за 
помощ, и се укрепили в горите. В 545 г. между двете империи се сключва временно 
примирие. Тогава лазите се обръщат към Византия за помощ. В 549 г., Юстиниан 
изпраща 7000 отряд в помощ на Губаз, царя на лазите и заповядва на Дагистей, 
командващият войските във Византийска Армения, да охраняват прохода към Петра. 
За да осигури защитата на границите си, Губаз, от своя страна сключва съюз с аланите 
и савирите. Прокопий казва, че Юстиниан изпратил пари и дарове на савирите, зада 
осигури тяхната подкрепа [Procopi 1905: 300]. Коментирайки това съобщение на 
Прокипий, Александра Чекалова отбелязва, че важността на савирите за 
византийската политика в Кавказ е голяма, тъй като това е един много войнствен и вещ 
във военното дело народ [Chekalova 1998, note 189]. От своя страна, Прокопий също 
коментира военните умения на савирите, проявени в 551 г., когато савирска войска е 
изпратена в помощ на византийския пълководец Бес който обсажда Петра. Савирите 
измислили специален таран, непознат на византийците и персите, с помощта на който 
лесно превземали крепости. Този таран се отличавал съществено от познатите на 
римляните (византийците) тежки тарани, които придвижвали с волски впрягове. 
Прокопий съобщава, че в тези полкове от византийската армия имало много савири.  

Когато пристигнали под стените на обсадената Петра, савирите видели, че 
римляните не знаят какво да правят и при тези обстоятелства, достигнали до задънена 
улица. В този момент савирите показали „хитрост“, за която никой от римляните или 
персите, не би се сетил, въпреки наличието на много изкусни оръжейни майстори 
между тях" [Procopi 1905a: 538-540]. Прокопий дава подробно описание на савирското 
изобретение. Това била стенобитна машина (таран), с олекотена конструкция, вместо 
подпорни греди, те използвали "дебели кожени ремъци". Само в средата се 
разполагала основната греда на тарана, имаща заострен връх, закрепена свободно на 
кожените ремъци. Савирите предоставили три такива тарана на римляните, които 
облечени в доспехи, лесно придвижвали тараните до стените на Петра. Войници 
стоели от двете страни на машината въоръжени с дълги колове с железни куки на 
края. Когато ударите на тараните разбивали зидарията на крепостните стени, те с 
помощта на тези куки, допълнително разширявали пробивите. Ето как са били 
разрушени стените на Петра. [Procopi 1905a: 538-540]. 

Скоро, при обсадата на Археопол, персите успели да вербуват савирите и също 
използвали техните леки тарани". Персийският командир Мермерой (Mihr-Mihroe) (ЖВ: 
същото име носи и пълководцч на бълг. владетел кан Крум) "първо заповяда на 
сабирите, да построя голям брой тарани от този тип, който мъжете можели да носят 
сами (т.е. леки тарани), тъй като обикновените тежки тарани, е било невъзможно да се 
предвижат до стените на обсадения град разположен в подножието на планината. Той 
беше научил за тях, от участниците в отбраната на Петра, където савирите ги 
използвали като съюзници на римляните. Не след дълго и той поискал да извлече 
полза за себе си от опита на савирите. Вербуваните савири изпълнили заповедта му и 
конструирали веднага голям брой тарани, като тези които по-рано направали за 
римляните…  След това персите и савирите, изстреляли голям облак от стрели, за да 
уплашат римляните" [Procop. BG. IV. 11, 4-5,11]. 

В 552 г. персийските войски под командването на Мермерой, с хитрост превзели 
лазката крепост Ушимерион. Персите са имали над 70 000 добре въоръжени войници и 



 

20 

голям брой савири. В резултат на тази успешна акция, всички плодородни земи "от 
Мохересис до Иберия" станали недостъпни за римляните и лазите [Procopi 1905a: 570-
572]. 

В края на зимата на 552 / 553 е сключено премирие между персите и римляните, 
но Хосров I Ануширван не желаел да се откаже от Егриси (т.е. Лазика). Той 
предоставил получените средства от търговията с римляните на копринени буби, като 
подарък (подкуп) на хуните-савири, и привлякъл голям брой савирски наемници за 
своята армия. Подчинил ги на Мермерой, като му изпратил и бойни слонове, и му 
нареди да продължи енергично настъплението в Егриси. Мермерой изпратил срещу 
лазките крепости савирските отряди и цялата персийска армия с която разполагал. 
Римляните обаче, намирайки се в по-изгодна позиция, избягвали да влязат в открито 
сражение. Към тях се присъединил Губаз, царя на лазите. След като научили, че в 
една от крепостите се намира сестрата на царя на лазите, персите я атакували 
ожесточено, но срещнали твърд отпор. Римляните били подпомогнати и от терена - 
тесния планински подход към крепостта, и персите били принудени да отстъпят. Но 
римляните веднага минали в настъпление и постоянно атакували отстъпващия 
противник, в най-неудобните за отбрана планински места. Така персите и савирите 
загубили много хора, вкл. загинал и савирския владетел. Около трупа му савирите 
завързали жестока схватка и обърнали изхода на сражението, подпомогнати и от 
персите, които минали в контранастъпление, римляните били разгромени и 
отблъснати [Procopi 1905a: 578-579]. 

В кампанията на 554-555 тежко въоръжени савирски отряди, водени от 
пълководците „техните най-видни хора“ Балмах (Balmakh / Βαλμάχ), Кутилзис (Kutilzis / 
Κούτιλζιϛ) и Илигер (Iliger / Ἴλιγεϱ), взели активно участие на византийска страна и  
разгромили съюзниците на персите – войнствения народ на дейлемците (народност от 
Северен Иран). В следващата битка в Иверия, един хуно-савирски отряд от 500 души, 
участват като персийски съюзници. [Agathi 1996: 108-110,143-144].  

В „Хрониката“ на Захарий Ритор от Мелитена (по-точно в допълнението 
направено от неговия анонимен преводач и преписвач) за годината 555, се съобщават 
народите в Кавказ и  непосредствените съседи на Савирите, които били оногурите, 
угурите, бургарите, куртагари (Kutrigur) аварите, хазарските, дирмарите, абдалите и 
ефталитите, които живели "в палатки,и се препитавали с лови и риболов" [Zakhar. 
Khronika. XII.7, Псевдо-Захария Ретор 2011: 448-449]. 

"До средата на VI в. савирите са най-силния и многоброен народ в Кавказ, който 
владеел цяла Северна Алвания (Ширван и Аран), а в района на Дербент-Кабала, са 
били струпани основните савириски селища, просъществували там повече от 100 
години "[Ashurbeili 1983: 62]. По това време савирите са контролирали и Дербентския 
проход, който в арменските извори се нарича Чор (ЖВ.: от „чол/чул“ стената в 
местните дагестански наречия), наречен така във връзка със стената издигната от 
персийските шахове Кавад и Хосров I Ануширван [Merpert 1958: 565-566]. В 552-558 
савирите са споменати на река Текури в Западна Грузия. Агатий Схоластик или 
известан още като Агатий Миренайски, пише: "Наемници от хуните, които се наричат 
савири ... направиха лагер до Археополис и прилежащите населени места" [Agafii 1996: 
108], тоест, в Лазика.  

Менандър Протектор пише, в 558 "аварите скоро започнали война с утигурите, а 
след това със залите (Zaloi), които са хунски племена, и успели да съкрушат силите на 
савирите" [Menandr. Ист. 5], т.е. им нанесли тежко поражение. 

В 559 г. по време на обсадата на Херсонес, савирите използвали дълги тесни 
лодки от тръстика, които свързвали помежду им като мост. [Голдън 2011: 113]. 

В 572 г. отново избухванали поредните междуособици, между Персия и Византия 
в Кавказ. Хосров бил обезпокоен от факта, че савирите изпратили посолство до 
византийския император Юстин II. До този момент, императорът плащал на персите 
годишна сума в злато, за да спират хунските племена смущаващи техните държави. 
Сега Юстин се отказал от този договор и обявил че е срамно да се плаща данък на 
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персите. И съответно това било повод за поредната "голяма война, избухнала между 
персите и римляните" [Теофан. Khrono.].  

Византологът Игор Чучуров, уточнява, че под "нахлуващите племена", които 
споменава Теофан, трябва да се разбират, на първо място кавказките хуни, и по-
специално савирите. [Chichurov 1980: 89]. Вярно е, че по това време хуните, наричани 
савири, обитават предимно в Източен Кавказ на север от Дербент и са източни съседи 
на аланите. Но савирите също така безпокоят и византийците, с дръзките си 
нападения над техните анатолийски провинции. В 576 г. персийските и римските 
войски, се подготвят за военен сблъсък за доминиране над Кавказка Албания. 
Императорът се разгневил на командирите си, Курс и Теодор упреквайки ги, че не са 
преселили на друго място савирите и албанците, след като са влезли в Албания. 
Командирите се въздържали да вземат на заложници от тези племена. Но савирите 
веднага въстанали и свалили римското господство. Тогава римските командири се 
върнали в Албания и принудили съвирите и албанците да се преселят на изток от р. 
Кура [Menandr. Ист. 43]. По този начин византийците са искали да се укрепят и да 
използват тези племена на своя страна, като ги поставят под контрол.  

В 578 г. Хосров нахлул с конница, тежковъоръжена пехота и стрелци, общо 20 
000 мъже, от Кавказ към Месопотамия. От тях 12 000 били перси, а останалите – 
„сарацини“ и савири [Menandr. Ист. 52]. 

Арменски източник описващ събитията от 579-590 г., разказва за нашествието на 
многочислени персийски войски в областта Васпуракан. Персите завзели много 
крепости и опожарии много селища. Били пленени много местни жители. Пострадали 
много селища, вкл. и района Чуаш (гавар Чуаш-рот). Завладените земи били дадени 
под властта на ишкани (персийски наместници). [Bagratuni 1971: 94]. 

В 613 г. избухнал конфликт за крепостта Беиудаес в Джазира (дн. югоизточна 
Турция) между местното население, персите и римляните (византийците). Римляните 
обсадили  крепостта. Сред техните сили имало и много „сапири“. 

Теофилакт Симоката дава възможно най-високата оценка за тях. Сред тях имало 
един войн на име Сапир, който бил силен като Тидей възпят от Омир, по разум бил 
много повече от Тидей, а по дух бил като Херакъл и дори по-храбър от Херакъл. Този 
Сапир с помощта на заострени колове успял да се изкачи по крепостната стена. Един 
от най-силните персийски войни се показал над крепостната кула, и хвърлил един 
голям камък върху Сапир. Сапир хванал камъка и с него паднал от стената, с главата 
надолу, но не се убил. Макар и ранен, той за втори път се изкачил на стената. Той 
сграбчил бойницата, но персът го блъснал надолу и той паднал  "като държал в 
прегръдките си, каменния отломък, все едно е възлюбена жена". Сапир оцелял и този 
път. Отново се изкачил на стената, и успял да обезглави персиеца. Един от братята на 
Сапир, който бил свидетел на неговата храброст, повторил неговия подвиг. И други 
войни ги последвали. Така превзели крепостта и отворили вратите и за римската 
армия [Theophyl. Ист. II.18,7-25]. К. Осипова, коментирайки това описание посочва, че 
всъщност става дума не за лично име Сапир, а за етноним – „един от братята сапири“, 
т.е. войни от племето сапири/савири. Теофан съобщава по-точно: "Един от братята на 
този Сапир (който е най-голям от тях)". Най-вероятно това име е използвано като 
нарицателно за войните от племето савири.  

В 658-659 г., Западният Тюркски каганат е победен от войските на империята Тан 
и се разпада. В същото време в североизточните кавказки подножия на Дагестан, се 
обособява държавата на савирите със столица Варачан.  По инерция арменските 
източници продължават да го наричат Царство на хуните, а арабски хронисти 
използват името Джидан.  

Веднага след като на трона на Кавказка Албания, се възкачил Вараз-Трдат, в 
670 г., голяма военна сила, владетелят на савирите Алп-Илутер го нападнал, и 
разграбил страната му. Савирите опустушили селищата в подножието на Кавказ в 
гавара Капалак, после минал р.Кура и нахлул в гавара Ути, откъдето взел много 
плячка, пленици и добитък. Тогава савирите останали на лагер в долина обградена от 
северните склонове на Кавказ. Вараз-Трдат не можал да му се противопостави и 
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изпратил пратеници да молят за мир. Алп-Илутер приел предложенито и се върнал в 
своята страна [Kalankatuatsi.Ist. II. 26].  

В 723 арабския пълководец Ал Джарах нахлул в района на гр. Вабандар, т.е. 
Варачан. По това време градът е имал 40 000 къщи [Al-Kufi. Книга VIII]. В 737 г. 
арабския пълководец Мерван, с подкрепата на Ашот, господаря на Армения, 
предприел кампания в земята на хуните. Той завладял град Варачан и се върнал 
триумфално, с голяма плячка [Ghevond 1862: 81-82; Вардан 1861: 96]. Разбира се, тук 
се говори общо за „хуни“ или но става ясно че се отнася за главата на този съюз – 
савирите. По това време хуните не си били нито един единствен етнос, нито един 
единствен военен и политически съюз. И савирите продължават да бъдат наричани 
„хуни“ по инерция. Смята се, че тяхната столица, Баланджар-Варачан, престава да 
съществува след 737 г. Под натиска на арабите, савирите напускат района. Те отиват 
обаче, не на Волга, а първоначално на Дон, където заедно с други племена, образуват 
салтово-маяцката археологическа култура. Но част от българите наистина отиват към 
Волга след 737 и там образуват ядрото на Волжка България. И налагат своето 
политическо господство над заварените местни племена. В същото време, в края на 
VIII в., една голяма група от българите, се заселва в степите около р. Дон. В края на IX 
и началото на Х в., илтивара на волжките българи подчинява барсилите и савирите 
[Komar 2010: 192-193]. В VIII в., военната и политическата ситуация се променя в полза 
на Хазария. Хазарите, налагат своята власт на савирите и волжките българи. Земята 
на суварите, със столица Семендер в долното течение на р. Терек, продължава да 
съществува и в Кавказ, но е подчинена от хазарите. До средата на VIII в., Дербент е в 
ръцете на арабите. Хазарите не можели да приемат това положение, и правят няколко 
опита да си върнат града, но без успех. Йезид, намесника на халифа и областен  
управител на Дербент, подновява старите укрепления. Няколко крепости разрушени 
по-рано, включително и Сувар, са били обновени и там са оставени гарнизони. Освен 
това, Йезид разполага и отряд от 1000 души, като допълнителна охрана на крепостта 
Сувар. Така че всички укрепления около Дербент са обновени и подготвени за защита 
от хазари [Mukhammed-Avabi 1898: 83-84].  

Както виждаме, много време, преди VIII в., в близост до град Дербент е имало 
крепост, наречена Сувар, и първоначално несъмнено е била издигната от сабирите / 
сувари. През втората половина на IX в. Ибн Хордадбех отбелязва, че царство 
Сувар, се намира от северната страна на Баб (Дербент) [Ibn Khordadbekh. Book 124].  

В 863 г., суварите, които са живели в района на Северен Кавказ и Дон, се 
преместват нагоре по река Итил (Волга). Така саварите / сбири / сувари, прекарали 
точно от седем века в подножията на Кавказ и по бреговете на Понта (100-800 г.). В 
два века от този период, от смъртта на Атила, до влизането им в Хазарския каганат 
(453 – 650 г.), савирите държат под своя власт, почти цял Кавказ. През това време, те 
са ту съюзници на персите, ту на византийците, влизали са в хунския, или в българския 
племенен съюз, или са водили самостояятелен номадски начин на живот. Столица на 
тяхната държава в Кавказ, е бил гр.Варачан. През всичко това време, савирите 
запазват своята сплотеност и получават „дарове“ от своите временни съюзници, т.е. 
наемничеството е начин на живот. Източниците продължават по инерция да наричат 
държавата на савирите със столица Варачан - "страната на хуните". Както Людмила 
Гмиря справедливо отбелязва, по степен на социално-икономическо развитие 
"страната на хуните" (т.е. савирите) е била "по пътя към създаването на държавност от 
ранен феодален тип" [Gmyrya 2007: 111].  

Разбира се, основаването на гр.Сувар на Волга е станало след 922 г., а 
превръщането му в  каменен град не може реално да е станало преди 1200 г. Ето защо 
през 1135/36 г. Ал Гаранти пише само "жителите на Сувар" [Ал-Гарнати. Puteshestviye. 
5], което означава, жителите на страната където се е намирал Сувар. В следващите 
векове, град Сувар, че се появи на левия бряг на Волга и "в ерата на Златната орда ... 
вече не притежава икономическа или политическа роля" [Егоров 1985: 96]. През 
опустошителното монголско-татарско нашествие, голяма част от населението на 
Волжка България, ще потърси по-спокойни земи на север. На изток от Кама, в басейна 
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на р.Омарка, възникват много нови градове, като най-голям от тях е Керманчук (в 
превод от чув. Доврец за жертвоприношения [Fakhrutdinov 1984: 117]. Някои автори го 
тълкуват от тюркски като „малкия град ".  

Интересно да се отбележи, че в своята дълга история савирите/сувари почти не 
познават катастрофалните поражения на бойното поле. В крайни случаи, когато са 
принудени, те променят мястото си на обитаване. 

През XV и XVI в., чувашите са част от населението на Казанското ханство, и 
много страдат от постоянните военни конфликти, между Казан и Москва. През 1524 г., 
княз Василий III, господар на Владимир и Москва, изпратил голяма войска срещу 
Казан. Битката става на 20 версти от гр. Казан. В руските хроники се казва, че "в тази 
битка загинали много благородници, - татари, черемиши и чуваши, и много други 
знатни хора са били пленени" (вж. Лвовската, Мазурската хроники и Степенната книга) 
[PSRL. 8: 270; 13: 44; 20,1: 403]. "И те (русите) убиха много князе и благородници - 
татари, черемиши и чуваши" потвърждава друг източник [книга 18]. В резултат на тазо 
война, про-кримския кан Сахиб Гирай избягал от Казан, където е поставен про-
московския Сафа Гирай. През май 1551 г. „горните чуваши“ изпращат делегация до 
Иван IV. Това посолство се състои от „горните чуваши“ Магмет Бозубов, Аккубек 
Тогоев и техните сподвижници Григорий Плешчеев, син на Семьон, и др. През 1552г. 
Иван Грозни лично  посетил Свияжск. Той е посрещнат от руския воевода и местното 
население – черемиши и чуваши [PSRL 13: 200 497; 20,2: 514]. 

 
География. Тъй като някои изследователи идентифицират етнонима Сепер, 

Савар, Савир с името на областта Сибир, ще трябва да разгледаме, територията и 
обхвата на този томоним в древността. Според повечето мнения на изследователите, 
историята на савирите/сабири, по един или друг начин се свързва със Западен Сибир. 
Както смята Питър Голдън, тяхното пребиваване тук, е оставило отпечатък върху 
местните угорски култури и дало основание, така да бъде наречен и самия регион 
(Сабир > Сибир) [Golden 2011: 146]. 

Арабският писател Ал Омари, съобщава за две области – Сибир и Ибир. Според 
този източник от XIV в., Сибир и Ибир се намират отвъд Башкирд и Чулиман. Той също 
така твърди, че Сибир и Ибир, започват отвъд земите на вогулите, и че на изток от 
Сибир и Ибир се намира страната Чулиман. И по-далеч на изток, се намира земята на 
хантите [Elomari 1884: 238]. Горепосоченият топоним Чулиман, се използва от 
чувашите като название на р.Кама (Chulman + Atal). Също има река с подобно име 
Чулишман (Chulyshman) в Алтай; също р.Чулим е десен приток на Об. Така в началото 
на XIV в. Сибир и Ибир, заемат територията между реките Кама и Об, и се простират 
отвъд земите на вогулите (мансите) до река Чулим. Владимир Вельаминов-Зернов, 
пише, че в стари времена татарите, използвали названието Тура вместо Сибир, и 
съотв. тюменските и тоболските татари, са били наричани в руските документи Турали, 
Туралиници. Народната традиция на местното население, свързва цялата древна 
история на Сибирското  царството с легендите за госпдорите на Сибир - реките Тобол 
и Тура. По-късно царете на Русия също се титлували в някои случаи царе на Сибир, в 
други - царе на Тура. Башкирите нямат друго име за тюменските и тоболските татари, 
освен Турали [Kratkaya 1880: 28; Velyaminov-Zernov1887: 4; Miller 1999: 189]. С други 
думи, двете названия Сибир и Тура са напълно взаимозаменяеми и синонимни. В 
трудовете на Йохан Готлиб Георги, Фоат Валеев, Николай Томилов и Каниса Алишина, 
с названието „турали“ се обозначават татарите, живеещи по поречието на реките 
Тобил и Тура, и между Тобол и Иртиш. Самата дума, в зависимост от техните изводи, 
означава "постоянен" [Alishina. Analiz] (срв. чувашки tăr- да стои, поставям, аналог. в 
български турям – оставям да стои). С други думи, понятието Сибир първоначално е 
използвано като название на туземците обитаващи земите по поречията на реките 
Тобол и Тура. 

Първото най-старо писмено документирано название на Сибир, под формата 
Шибир (Shibir), датира от 1206 г. То се среща в китайската династична история на 
династията Юан. Там, в биографията на Юваши (Yuwashi), се посочва, че този 
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китайски генерал е дал сражение в землището на Ибир Шибир [Бретшнайдер 1888: 37]. 
Не е трудно да се досетим, че става дума за Сибир. Виктор Василиев и Николай 
Березин, предполагат, че думата Сибир (Si-bir) "е с китайски произход и означава 
„западна посока, или заден, зад гърба“ [Berezin 1894: 122].  

„Тайната история на монголите“ съобщава, че през 1207 г., Джучи, най-големият 
син на Чингиз-хан, покорил горските народи, живеещи в южната част на днешен Сибир, 
включително и едно племе наречено „шибири“ [Sokrovennoye. 239]. В своята хоника 
„Алтън Тобчи“ за същата година Гууш Лувсанданзан дава вариант на името – Шибер 
(Shiber) [Danzan XI. 22]. Очевидно е, че става дума за название на народ носещ името 
сепери/сипир.  Рашид ад Дин, също в началота на XIV в., съобщава за земята „Абер 
Сибир“, т.е. познатото ни Ибир Сибир. Името, което ни интересува, се появява под 
формата Себур (Sebur) в каталонския Атлас от 1375 г. През 1410 Йохан Шилтбергер 
лично посетил земята на Ибиссибур (Ibissibur) [Alekseyev 2006: 54-57].  

Древната история на Сибир преди руското завладяване, е обвита в мистерия. 
През XVI в., се знае, че от дясната страна на река Иртиш, на 2½ географски мили 
[Дилти, Хюбнер 1771: 135-137] (в друг източник 16 версти) се намира гр. Тоболск 
[Kratkaya 1880: 6,26], в устието на малката рекичка Сибрика, се е намирал град, 
наречен Сибир, който е покорен от Ермак в 1582 г. Очевидно е че двете названия, на 
племето сибири / сепери и град Сибир, откъдето е получила название и малката река 
Сибирка, са свързани помежду си. Градът Сибир се споменава още в XIV в. Преди 
идването на Ермак, той е известен като татарска крепост. Въпреки това, Герхард 
Фридрих Мюлер пише, че попитате таболските татари, какво означава думата „Сибир“, 
те не могат да ви отговорят, защото "била изцяло непозната за тях. Самите те 
наричали града Ишкером (Iskerom), а в Ремезовската хроника от XVII в. (Тоболский 
летописец), градът е наречен Кашлик, т.е. "зимно селище" (от татар. Qïshlaq). Мюлер 
предполага се, че името Сибир "идва от езика на хората, които първи са дали някаква 
информация за тази страна (и той посочва, че това са коми-пермяките или коми-
зиряните) и по-късно е преминало в руски. Сравнително  до скоро, руините на града, за 
били видими [Miller 1999: 191]. Името на реката Сибирка, обаче, най-вероятно идвало 
от фински. Руснаците започват да наричат така цяла Северна Азия.  

През 1587 г. е основан главния град на Сибир, Тоболск. Той първоначално 
представлява малка дървена палисадна крепост, няколко казармени сгради за 
оставения гарнизон. Скоро целия хинтерланд на Тоболск и Сибир, е бил изчистен от 
„враждебни елементи“. Но по-късно гр.Сибир повече не е заселван и постепенно 
изпада в забвение [Miller 1999: 271]. Има и една малка река Сибирка, течаща близо до 
град Верхний Тагил, ляв приток на река Тагил. В архивите на Библиотеката на Руската 
академия на науките, има ръчно изработена карта, от 1806 г. с план на останките на 
града Сибир [RAS]. "Това място е на 19 версти от град Тоболск, по пътя водещ към 
град Томск," се казва една бележка, придружаваща карта. Една верста встрани от пътя 
е брега на река Иртиш, където се намират и руините на гр. Сибир. Картата го поставя в 
триъгълник между Иртиш и устието на вливащата се в него Сибирка. Старите жители 
казвали, че стените на града се разрушили и рухнали във водите на Иртиш. "Сега 
бреговете надолу към Иртиш и Сибирка, са много стръмни, почти отвесни, с височина 
около 33 сажена." Около града е имало ров широк 2 аршина, и 1 аршин дълбок. Имало 
е и изкопани ями, които някога са били пълни с вода, а също и останките на още едно 
рухнало укрепление. Отвъд Сибирка е имало гробище. Серафим Патканов също пише, 
че близо до Тоболск, е имало местност с името на Сувар - "sogar im Städtchen am 
Suwarysch". Там, в края на XIX в., все още е можела да се видят, следи от руините на 
селище от градски тип. Културното ниво на селището е било значително по-високо от 
това на съвр. съседни остякски и вогулски селища [Patkanoff 1900: 272].  

Може би има по-пълно географско съвпадение между древното селище Сувар, и 
средновековния едноименен чувашки топоним „Чувашкий мыс“ (Чувашки нос, или 
височина) намирало се на 2 версти от устието на Тобол), според Ремизовската 
хроника, което да е някакво, съхранено от миналото народно обяснение за името на 
мястото.  
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Каспар Зеус (Zeuss) и Дюла Немет (Gyula Németh) смятат че има безспорни 
следи от сабирите, в региона на Иртиш и Западен Сибир. Племето савири, известно от 
ранновизантийските автори (Приск Панийски и др.) първоначално е живяло в Западен 
Сибир, някъде около съвр. Тоболск, и е било в тесен контакт с остяките и вогулите. 
Според Немет етнонима „сабири“ отразява названието на обалстта Сабар, т.е. е 
вторично възникнал (топоним > етноним) [Немет 1991: 141 150 151]. В древността 
племе с името Sabeiroi, е обитавало на юг и на изток от Урал [Destunis 1860 г., 98]. 
Игор Чичуров смята, че савирите/сабири вероятно са живели първоначално в Западен 
Сибир, между Алтай и Урал [Chichurov 1980: 76]. Както вече беше посочено, на р. 
Иртиш, на 16 версти от днешния Тоболск, при устието на р.Сибирка, е имало древен 
град, наречен Сибир. Той е бил много по-добре укрепен от близкия Абалак. От град 
Сибир, до мястото, където река Вага се влива в Иртиш разстоянието е 100 версти 
[Miller 1999: 227 234 251]. Както виждаме, савирите -  предците на чувашите са дошли 
от южната част на Западен Сибир. По това време те са заемали териториите между 
угрофинските и иранските племена. Логично е да се мисли, че времета на изхода на 
савирите от Сибир е след разпада на протофинската общност, т.е. след средата на I в. 
пр.н.е. След това поради сериозни промени в климатичните условия, предците на 
савирите, се преместили на запад. В средата на II век, Птолемей (около 90 – 168 г.), 
както знаем, ги посочва в своята „География“ между аорсите и пагеритите в съсдество 
с Кавказ [Ptol. Geogr.III.5, 22] По-добра представа за местоположението им дава 
Географията на Страбон (64/63 г. пр.н.е. - 23/24 г. от н.е.). Северните народи са 
посочени, както следва: сарматите, след това скитите-номади които живеят в палатки, 
а след тях аорсите и сираките, които достигат на юг чак до Кавказ. Страбон пише: 
"Аорсите живеят на брега на Танаис" [Страбон. Geogr. XI. 5, 8]. Въпреки че повече от 
век разделят Страбон и Птоломей, в този период между I и II в., не е имало голямо 
движение на племената. Не е трудно да се определи това пространство заемано от 
тези племена - от река Танаис (Дон) до Рипейските планини (Урал) от запад на изток и 
от долното течение на Итил (Волга) - до Кавказ, от север на юг. Съдейки по 
източниците и историческа литература, тези племана са стигали и до източния бряг на 
Черно море. 

В самото начало на V век хунските племена водели номадско съществуване при 
устието на Дунава. Така например, в края на 400 г. хунския вожд Улдин е на северния 
бряг на река Дунав. Въпреки това, той не е бил господар, за всички племена, живели в 
съседство по поречието на голямата река. По-специално савирите по това време, 
вероятно са се намирали в съседство с Кавказ. Стефан Византийски пише в V век за 
сапирите-савири, че обитавали на река  Акампис (Чорох), между Колхида и Персия 
[Стефан. Ethnic. 166: 11.555, 13]. В коментара си върху Теофан, изследователя Игор 
Чичуров предполага, че името на савирската царица Боа-рикс, идва от името на река 
Боас [Chichurov 1980: 78] . Според Прокопий, тази река извира от планините на Цаните 
(Западен Кавказ) и е един от притоците на Фазис (Риони). Така става ясно, че около 
520 г., савирите контролират източното крайбрежие на Черно море и са установили 
приятелски отношения с източните римляни (византийците). Действията на савирите 
са локализирани по Черноморското крайбрежие на Кавказ: на север от Лазика покрай 
морето, където живеят абазгите (абхазците), зихите (адигейците) и сагините (ЖВ.: по-
точно саниги – адигското племе „жане“). Земите около Азовско море са били обитавани 
от "хуните утригури", а от другата страна (на север) от Кавказ са живеели аланите, 
също водещи номадски начин на живот. В описания на племената, които в 550-552 г., 
обитават в близост до Кавказките планини като цяло, Прокопий пише за хуните, 
известни като сабири и някои други хунски племена. Те са живели на изток от зихите, 
които населявали северната част на понтийскито крайбрежие [Procop. BP. II. 29, 15; 
BG. IV.3, 5; 11,23]. В други думи, савирите са заемали, земите  разположени от другата 
страна на Кавказ от зихите, и са били в непосредствена близост до аланите. На съвр. 
географска карта, това ги поставя приблизително в Осетия. (ЖВ.: т.е.в този период са 
били подчиниле българите и барслите под своята власт!) В средата и началото на 
втората половина на VI век, сабирите все още са сред племената намиращи се в 
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близост до Черно море. В борбата си срещу тях Византийската империя използва 
главно арабски (?! правописна грешка на Салмин, чети „аварски“) племена, които по 
това време са навлезли в степите на запад от Каспийския басейн и дори в 
Северночерноморския регион [Акимова 1991]. Агатий Схоластик (Миренейски) описва 
събития, в които участват различни савирски отряди, във връзка с византийско-
персийските сблъсъци, в района на Археопол. (Цихе Годжи, столицата на колхите) и в 
плодородна равнина на р.Риони, Западна Иверия (Грузия) [Agathi. Ист. III. 17-18; IV. 13-
14]. 

Захари Ритор описва разположението на племена в Кавказ около 555 г. от юг на 
север: Армения с Аран (Албания), Сисган, след това Базгун, чиято земя се простира до 
Каспийските врати и морето. Там са живеят хуни. Тогава следват авнагурите, след тях 
аугарите и сапирите. Те всички са в чертите на Даду (дн. Дагестан) [Zachar. Хроника 
12.7]. Освен това на север от тях са бургарите, аланите, куртагарите, аварите, 
хазарите и др. В този период на савирите владеят Каспийските варти,  т.е. Дербент 
(ЖВ: Дарял). В годината 576 г. савирите са фиксирани в Кавказка Албания. Скоро, 
обаче, римляните (византийците-ромеи) успели да ги преселят на запад от р.Кура. В 
578 г. няколко хиляди савири, били изпратени в Месопотамия, като част от персийската 
армия [Menandr. Ист. 43; 52]. 

Описвайки времената, в които Вараз-Трдат управлява Кавказка Албания, Мовсес 
Каланкатваци (или Kaghankatvatsi) също споменава „прекрасния“ град Варачан, който 
тогава е бил столица на сабирите. Там имоло голям дъб, пред който савирите правели 
жертвоприношения на своя бог Куар (бога на огъня). Епископ Израел дошъл по покана 
на техния владетел Алп-Илутер, за да ги кръсти в християнската вяра. [Kalankatuatsi. 
Ist. II]. В 682 Сурен Еремян и Михаил Артамонов поставят Варачан на мястото на 
днешния град Буйнакс. Владимир Котович, го свързва с археологическия обект Уртеки, 
до село Улу-Бойнак [Kotovich 1974: 182-196]. Очевидно Варачан се е намирал в 
близост до Дербент (ЖВ: не е задължително!), но точното му местонахождение все 
още не е установено [Novoseltsev 1990: 123]. Опирайки се на писаната през VII в. 
арменска география „Ашхарацуйц“, Игор Семьонов значително разширява 
установените представи за местоположението на савирите. Той смята че савирите са 
заемали цялата територия по каспийското крайбрежие между устията на реките Терек 
и Волга. При това трябва да се вземе под внимание, че в VI-VII в., нивото на Каспийско 
море и очертанията на бреговете му са съвсем различни от сегашните. [Семьонов 
2001: 83]. Според Людмила Гмиря, хуните-савири, са обитавали между устията на 
реките Аксай и Самер, Каспийско море и Източен Кавказ, или в южната част на 
Прикаспийски Дагестан (от град Махачкала до делтата на Самур) или около 160 км 
дълга крайбрежна равнина, която има стеснения на три места, образувани от 
планинските вериги, спускащи се кам морето - от Махачкала до Избербах и Дербент 
[Gmyrya 2007: 112]. 

В края на IX и началото на Х век, Йованес Драхсанакертци пише, че част от 
предците на чувашите, обитавали в арменските провинции на Ути и Чуаш. Местното 
население ги наричало „севердоки“ (в превод черни синове) [Iovannes. Ist. XLV, LXI]. 
Всичко това представлява безспорни индикации, че предците на чувашите са живеели 
в арменските земи. 

Фолклорът и езиковите данни също дават положителен отговор на въпроса 
историческите връзки между чувашите и Кавказ. Чувашки народни песни и приказки 
споменават планината Арарат. Езикът показва етимологични и семантични връзки с 
арменски, грузински и осетински думи. 

Важно е да се определи местоположението на племето сувари в рамките на 
на Волжка България. Надежден източник в това отношение е описанието 
на Ибн Фадлан. В южната част на Волжка България Ибн Фадлан описва реките, през 
които е минал техния керван: Иркиз (Иргиз), Бачаг (Моча), Самур (Самара), Кинал 
(Кинел), Сук (Сок), Киюнджиюлю или Кунджулу (Кундурча). При последната река, 
арабското посолство, срещнало башкирци. След Кундурча, следвал Ярямшан (Болшой 
Черемшан), където живели суварите. Самото посолство пътувало още едно 
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денонощие, докато достигне двора на суварския владетел. Представителите на Алмуш 
(царя на Вожка България) прекарали там четири дни, в очакване на пристигането на 
всичките първенци на Волжка България, за да се срещнат с арабските гости 
[Kovalevskii 1956: 131]. Тези князе, били владетелите на четирите основни племена в 
страната, Булгар, Сувар, Есекел и Барсил. Ибн Саид Ал-Магриби (= Ал Гаранти), 
посочва че гр. Савда (Сувар) се намира на същата географска ширина като Булгар [Ibn  
Sa'id 2009: 31-32]. Що се отнася до местоживеенето на племето Сувар, Ковалевски 
прави  следното логично предложение: "Тъй като много късно появилия се град Сувар, 
безспорно е свързан с този народ, района на първоначалното им заселване е бил 
разположен на юг от българите в долината на река Утка и на запад по протежение на 
реката Волга "[Kovalevskii 1954: 39]. Градът е бил разположен на 4 км западно по р. 
Утка, в района на днешното село Кузнечика. От съвр. гл. точка, земите на суварите, са 
обхващали малка югозападна част от Спаски район на Република Татарстан и 
Старомаински район от Уляновска област. От това следва, че посрещането на 
арабската мисия е станало на територията на суварите. Това показва, че по време на 
посещението на Ибн Фадлан, суварите са живели като компактна група, в южната част 
на Волжка България, и не са били включени сред българите и другите племена. "Освен 
това, той [Алмуш] искал от народа суваз да го придружат, но те отказали ..." [Ибн 
Фадлан 1956: 139]. С други думи, царят на Волжка България, е контактувал със 
суварите чрез пратеник което означава, че те не само политически, но и териториално 
са били независими от Волжките българи. Скоро, в същата тази 922 година, по-
голямата част от суварите недоволни от политиката на Алмуш (поради приема на 
Исляма, който те не приемат), се оттеглят към десния бряг на Волга, където са 
днешните чувашки степи. Така че суварите са имали отделна държава от Волжка 
България. 

През XI век, както е отразено в картата на Махмуд Ал Кашгари, Сувар е 
разположен на десния бряг на Итил - без изясняване на това дали става дума за град 
или за народ [Umnyakov 1940: 103-131]. Разбира се, едното не изключва другото.  

От дешифрирането на епитафия, открита в двора на епископа на Казан, Николай 
Ашмарин, стига до извода, че в края на XIII век в околностите на Казан е 
съществувала културна общност, която е говорела на език, близък до този на съвр. 
чуваши [Ashmarin 1905: 23]. 

Според една грамота, издадена от русския цар в 1548 г., на брега на река Чепца, 
заедно с вотяките (удмуртите) са живеели и чуваши [Akty 1836: 209]. В описанията на 
събитията от 1551 г., извън Казан, хрониките споменават „Чаваша Арска“ или „Чуваша 
Арская“, т.е. „Арская сторона“ (татар. arča yaği), местност, разположана североизточно 

от Казан [PSRL 13: 166 467; 29: 63]. През 1552 г. хронистите отбелязват „чувашская 
дорога“ [PSRL 13: 214; 29: 200227], път водещ от Казан към Сибир. Той е преминавал 
през чувашки села. По-късно е преименуван на Зюрийская дорога“ по името на едно от 
тези села (Зюри). В средата на XVI в. започва постепенното заселване и заемане на 
земите около Казан от руснаците. Така например, в кадастъра и книгата на град 
Свияжск и областта около него, за 1565-67 г. се споменава че в чувашкото село 
Бежбатман вече е заселено изключително с руснаци [Spisok 1909: XI]. Днес, това 
русофицирано село се намира в Зеленодолски район на Татарстан. Според кадастри 
за града на Казан за 1566-68 г., отвъд река Булак, до ез. Кабан е имало 150 татарски и 
чувашки домакинства. През лятото много от тях бяха пусти, и собствениците им 
идвали да живеят тук само през зимата. И на река Казан е имало 33 чувашки 
домакинства. Освен това, архиепископ Герман, митрополит на Казан и Свияжск, е 
притежавал в Казански уезд 106 домакинства от татарски и чувашки крепостни селяни 
[Nevostruyev 1877: 53,69,74]. 

През XVIII век е имало преселване на чуваши от десния бряг на Волга, към 
плодородните равнини в басейна на р. Черемшан, с други думи на практика, към 
същите земи, които суварите обитавали през 922 г. Според описанието, на едни 
пътешественик от XVIII век - естественика Иван Лепиокин, там е имал обширни богати 
райони, простиращи се по брега на реката, и странично разположена гориста местност, 
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покрити с диви рози. Експедицията на Лепиокин е останал в чувашкото село Якушкино. 
Около селата е имало цели полета с пъпеши и дини, които според местните жители 
били добра реколта. В доклада на експедицията се казва, че чувашите обработвали 
земята, а дините и тютюна били отглеждани от казълбашите (очевидно предците на 
днешните мишари) които живеели в селото. Чувашкото селище Биляр (ЖВ.: името 
произл. от чув. puler – селище), се намирало на 11 версти от Новая Максимкина, и 
освен чуваши имало и татарска махала. И двете са разположени на брега на езеро със 
същото име [Lepyokhin 1771: 121 131]. 

Днес ние откриваме топографските следи от географския обхват на суварите, 
съотв. в Кавказ - градовете Сабир и Сабирабад (Азербайджан), в Украйна - село 
Саварка (на брега на река Рос) [Атлас 1967: 23, 24; Семьонов 1873: 386]. Можем също 
така да включва името на село Савруши (чувашки Савраш) в Аксубаевски район на 
Татарстан. 

 
Антропология. Татяна Tрофимова смята, че основните антропологични типове, 

от които се е образувал чувашки етнос са:  
1) лапаноид,  
2) източносредиземноморски европеид,  
3) брахикарнен европеид, с широко лице (андроновски тип), 
4) широконос, прогнатичен тип с "негроидни" характеристики,  
5) доликокефален монголоид, със сравнително тясно лицето [Trofimova 1950: 64].  
Георгий Дебец отбелязва четири антропологически вида срещащи се сред 

чувашкия народ:  
1) западносибирски монголоид,  
2) урало-лапаноид,  
3) вероятно сарматски тип,  
4) централноазиатски степен монголоид [виж Козлова 1950: 179].  
Както виждаме, становищата на двамата учени до голяма степен съвпадат. 

Изследователите отбелязват, изключително разнообразие на антропологичните 
типове сред чувашите. Така например, през първата половина на ХIХ век Александра 
Фуш отбелязва, че сред чувашите, между двадесет души е невъзможно да се намерят 
двама приличащи се човека [Fuks 1840: 95]. Според визуални наблюдения през 
втората половина на ХVIII век, косата и брадите на чувашите, са жълти или с цвят на 
джинджифил, а ръстат им е среден [Miller 1791: 11]. Данните за чувашите от края на 
XIX в., отнасящи се за Уфска епархия, разкриват следните отличителни 
характеристики: леко жълтеникава кожа; предимно светло кестенява коса; добре 
набелязяни скули, ниско чело, тесни очи, рядка брада, средна височина, грацилен тип 
телосложение [Zlatoverkhovnikov 1899: 34]. Според данни от 1911 г., чувашите се 
характеризират със смесен тип, оцветяване на косата и очите, но със силен превес на 
по-тъмните нюанси. От изследване на черепен индекс се вижда, че повечето чуваши 
са брахицевали (42%), но също така има и значителен процент долихоцехали (32%) и 
мезоцефлали (26%) [Ivanovskii 1911: 387].  

През 1936 г. експедиция от Изследователския институт и музей по антропология 
към Московския държавен университет, е посетила Чувашката република. Резултатите 
показват, че като цяло чувашите се характеризира с нисък ръст, издължени глави, или 
с мезоцефалия, със средно изразени надочин дъги и не добре изпъкнала брадичка 
(долна челюст). По някои свои черти те приличат на живеещите по левия браг на 
Волга, марийци, удмурти и коми-пермяки, а по други – на татарите [Alekseyeva 2004: 
50-51]. Проучванията на т.нар „горни чуваши“ в средата на ХХ век показват, че като 
цяло, населението има средни стойности за много параметри. Те са средни на ръст, 
имат предимно тъмна коса, по-слабо растяща брада и по-слабо телесно окосмяване, а 
лицето със средна височина и ширина, със средно изразено профилиране. Носът 
също е със средни размери, не много изпъкнал и като цяло прав. Главата обаче е 
брахицефална; челото е със среден наклон и средно изразени надочни дъги 
[Alekseyeva 1955: 94]. Два основни расови елемента, определят антропологичния вид 
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на цялото финско и тюркско население обитаващо басейна на Волга: уралски или 
субуралски тип и балтийски (или Валдайски) тип. Уралският елемент е по-древен 
[Bunak]. Сред северозападните, и в по-слаба степен у югозападните башкири, тези 
влияния са значително по-добре изразени, отколкото у финските и тюркските народи в 
Поволжието, и показват най-силната връзка с чувашите. Серията от женски черепи 
показва основна прилика с финското и тюркското население на Волга-Камския регион, 
и в частност с угрите от Западен Сибир, т.е. народите от уралски прозиход.  Ринат 
Юсупов смята, че наборът от характеристики на уралската раса (сравнително малък 
размер на черепа, ниско лице със средна ширина, малка брадична и не много 
изпъкнал нос) е общ за башкирите, удмуртите, марийците, чувашите и част от татарите 
[Iusupov 2002: 22-24]. Самият аз вярвам, че по този въпрос, най-правилното 
определение е дал Валерий Алексеев: Дори от повърхностно морфологично описание 
е очевидно, че краниологически, чувашите наподобяват своите угрофиноезични 
съседи, което показва, че техният антропологичен тип, е образуван с интензивното 
участие на тази комбинация от черти, които са характерни за финските народи от 
басейна на река Волга, и са описани като субуралски расов тип" [Alekseyev 1971: 248].  

Краниоскопичните и краниометричните показатели, показват близостта на 
чувашите с мордовците и марийците (равнините марийци), което говори за участието 
на значителен фински субстрат в тяхната етногенеза [Kozintsev, Moiseyev1995: 85,86]. 
Измерванията направени от Татяна Алексеева, показват също близост на чувашите с 
т.нар. „планински марийци“ [Alekseyeva 1955: 94]. Проучванията на съвр. население в 
от Северния район на Чувашката република показват, че чувашите имат най-близко 
генетично родство (практически еднотипни са) с марийците, двете етнически групи на 
нрода Коми (зиряни и пермяки) и татарите [Spitsyn et Al. 2009: 1274]. И такова 
заключение е напълно очаквано. Генетично родство чувашите с тези етноси е рузултат 
от общата история, антропологичната основа, езиковите контакти и т.н.).  

Изследване, направено през 1950 г. установява, че населението на Чаловския 
район (сега част от Батиревски район) на Чувашия, показва най-изразени европеидни 
черти, които са най-близки до валдайския или балтийския тип. Най-типично по своите 
антропологичени характеристики, е населението на Чкаловское в Ялчикски район. Там 
хората са имали свой собствен набор от характеристики: по-тъмни коси и очи, по-висок 
от средния ръст, по-голям изпъкващ нос и силно профилирано лице. Всички те са 
типични черти за понтийския расов тип. Населението на Первомайский район (главно 
преселници от Батиревски район от 1959 г.), макар и да обетават по-южните райони, 
показва същите характеристики като населението от северните райони. Те се 
различават от жители на Чкаловское и Ялчики, само с по-ниския си ръст, но като тях, 
са по-изразени европеиди от „горните чуваши“ [Alekseyeva 1955: 94]. Монголоидните 
характеристики са изразени неравномерно на територията на цяла Чувашия. Тя често 
се проявяват в малко по-хоризонталния профил на лицето и наличие на епикантус. В 
степните райони, тази черта е много по-слабо изразена. Тук населенето показва по-
голяма европеидност, но е подобно на своите съседи – мордовците. Появата на 
монголоидни характеристики у чувашите, не е резултат от владичеството на монголите 
и Златната орда. Антрополозите смятат, че смесването на европеидните и 
монголоидни типове е станало в Поволжите, в един много по-ранен исторически етап. 
Появата на монголоидния елемент в областта, се свързва с края на първото 
хилядолетие от новата ера, т.е. Х в. [Alekseyeva 1955: 94,96,97]. (ЖВ: или това е 
времето на късните тюркски номади!) 

 
Археология. Барабинските татари отдават наричат, голяма част от 

археологическите паметници в района, с името „Сивир“. Руините от древните селища 
са „сивир-кала“, или „град, крепост на сивирите“, а следите от надгробни могили – 
„сивир-туба“, т.е. „сивирско гробище“ [Patkanov 1999: 10]. Когато се опитваме да 
реконструираме азиатската страница от живота на сеперите / сивири / савири,  
археологическия материал от съседните територии е с най-голяма полза. Напълно 
приемливо и логично е мнението на Петер Симон Палас, който описва 
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археологическите находки от т.нар. „Змеевая гора“ (Змийската планина) в Алтай, които 
са тясно свързани с архаичната култура на Западен Сибир. Тук има ясни следи от 
развитието на древно рударството, за което говорят дълбоките до пет сажена канали и 
шахти. Издълбаването им е невъзможно, без използването на здрави метални 
инструменти – кирки, лопати и други минни сечива, останките от които се намират в 
ямите. Допълненителна информация дават и откритите погребения, където като 
съпътстващ инвентар, се откриват медни ножове, кинжали и острия на стрели. Също 
древните жители на Прииртишието са използвали каменни сечива, подобни на чукове, 
привързани към дървени дръжки, с които са разкопавали земята.  

Открит е скелет на древен миньор, погребан в самата шахта, като в кожената 
кисия с която е положен, са открити следи от охра (жълта глина). Тук се е добивало и 
злато, което се е промивало от охрата и пръстта.  

През XVIII в., когато руснаците усвояват Сибир, се сблъскват с легендите за 
древните миньори, който наричат чудь, или чудь белоглазая. Палас е смятал, че тези 
племена не са монголите, или татарите, а са живели много преди тях, защото 
монголите са умеели да добиват желязо, но за разлика от чудите, не са могли да 
добиват мед и злато. Палас предполага, че монголите са прогонили или унищожили 
тези по-древни жители, но техните златни и медни предмети са оцелели в 
неразровените грабове. Според него, вероятно това е бил народ сроден с партите 
[Pallas 1786: 353-356].  

Според мен, по-вероятно това са савирите, тъй като според археологическите 
изследавния, на десния бряг на Волга, суварите са имали рударски селища, датирани 
към Х в., т.е. по времето на Ибн Фадлан [Фьодоров-Давидов 1962: 67-86]. 

Благодарение на усилията на Шихабетдин Марджани и Гаинутдин Ахамров, е 
определено местоположение на град Сувар - на 4 км западно от с.Кузнечика, по 
протежение на река Утка. След това археологическите разкопки са завършени под 
ръководствота на Алексей Смирнов. Били са открити останки от двуетажна тухлена 
сграда – дворец на местен аристократ, и останки от други сгради. Селището е 
съществувало от X – XI в. и е унищожено през XIV в., по време на монголското 
нашествие. В Сувар имало и много дървени сгради и такива чийто стени са били от 
плет обмазан с глина. Открити са около 90 ями за съхранение на зърно облицовани с 
дъбови дъски. Експедицията на Смирнов открива и следи от защитните съоръжения на 
града – палисадни двойни стени направени от дебели дъбови заострени греди. 
Стените са били с разстояние помежду си от 3,5 – 4 м, като между тях пространството 
е било запълнено с плътно трамбована глина, като по този начине е изграден защитен 
вал (ЖВ. подобен на българските). Имало е и издигнати стражеви кули. Извън вала е 
имало ров пълен с вода, въпреки че наличието му е предмет на остри дискусии, между 
археолозите. Крепостта е била охранявана от войници с дълги копия и тежки лъкове с 
далечен обсег. "Тези укрепления са били първото сериозно препятствие по пътя на 
Монголската орда към Европа през 1236 г. Сувар, който е бил разположени по на юг, 
отколкото останалите градове на Волжка България, несъмнено е бил сред първите, 
които се изпитва натиска на завоевателите" [Fakhrutdinov 1986: 102]  

 
Религия. Религията е пряко отражение на традиционните възгледи за 

обкръжаващия свят, които има всеки един народ, на традиционния, ежедневен начин 
на живот. Тук се съдържат сведения за основния поминък, социалното и културното 
поведение на народа, както в миналото, така и в настоящето. За да засили своето 
влияние Византийската империя поддържа постоянни отношенията с народите на 
Кавказ, и се стреми чрез различни способи, да ги привлече като наемници на военна 
служба, или като федерати (съюзници) които да отстояват интересите на империята в 
граничните райони. Покръстването, се явява един от основните методи, по мирен 
начин, да се подчиняват „варварските“ племена. Епископ Григорий е първият 
ръководител на църквата в Кавказка Албания, който в 330 – 337г., обръща 
изключително внимание на покръстването на номадите. Според източниците обаче, 
мисията на Григорий, не обхваща земите на савирите. По това време маскутите 
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(масаха-хона или хуните-масагети) имат ръководна роля в политическия живот на 
Източен Кавказ. Но кавказците посрещат със силна неприязън проповедите на 
Григорий, и в крайна сметка той е заловен от владетеля на маскутите (масагетите) 
(ЖВ. Санатрук) и убит в близост до Дербент. 

Другият способ, е привличането на варварите на военна служба срещу 
заплащане, тъй като наемничеството е едно от основните техни занимания и поминък. 
"Наемниците-варвари са били вербувани и наемани при определени условия. Съотв. и 
двете империи - Византия и Иран, са действали по този начин" [Pigulevskaya 2011: 
308]. В 515 г. савирите отново нахлули във византийските територии, но този път се 
насочили към Армения, Месопотамия и Мала Азия. Византийците изпратили свои 
агенти, дълбоко в хунски земи. Те дори достигнали толкова далеч от Босфора 
(Пантикапей), че успели да проникнат в номадските лагери на савирите, и усилията им 
не били напразни. "В резултат на тези контакти, сред савирите се заражда и силна про-
византийска групировка, която е била оглавена от Боа, вдовицата на савирския 
владетел (Балах)" [Gadlo 1979: 80]. Сравнително подробен отчет за делата на тази 
савирска владетелка, дават Йоан Никиуски и Теофан Византиец. През 520 г. персите 
възобновили военните действия срещу римланите, и започват да вербуват хунските 
вождове да им предоставят армия от 20 000 войни. Двама от вожодовете Стиракс и 
Глон се съгласили. Но царицата на савирите Боа отказала и предупредила Юстиниан, 
като същевременно посетила византийската столица. Боа е разполагала с 
внушителната сила от 100 000 войни. Юстиниан вербува Боа да нападне другите 
двама лидери (Стиракс и Глон) които са се съюзили с персите срещу византийците. 
Когато те тръгнали с 20 000 войни, да се съединят с персийската войска, царица Боа 
нападнала внезапно и напълно ги разгромила. Глон загинал в боя, а Стиракс е 
предаден окован във вериги в Константинопол, където е убит по жесток начин. По този 
начин тя станала съюзник и приятел на император Юстиниан [Теофан. Khrono; Jean 
1883: 152-153]. Естествено този съюз също предоставял удобна възможност, за 
проповядване на християнството в земите на савирите.  

В 522 г. владетелят на Егриси (Лазика) скъсал отношенията си със шах Кавад,  и 
преминал на византийска страна. Точно в този момент избухва поредната война между 
Сасанидска Персия и Източната Римска империя. А това изисквало прегрупирване на 
силите. Византийските пратениците заложили големи надежди на духовниците, които 
се опитвали да раозпространят християнството сред савирите и другите хуни. 
Византийско посолство, начело с патриция Проб е изпратено при хуните обитавали 
около Азовско море (ЖВ: оногурите). Но тъй като малко преди това, Византия им е 
отнела Кимерийския Боспор (бившия Пантикапей на Керченския проток), естествено 
хуните се настроили антивизантийски. За да ги подкупи Проб предлаго големи суми 
пари. Освен това той се срещнал и с византийски пленници държани от хуните. След 
завръщането си той разказал на императора какво е видял. Тогава Юстиниан изпратил  
"тридесет мулета с брашно, вино и масло, дрехи и други изделия и свещените съдове, 
които администрацията на римските градове, които били в близост (до земите на 
хуните), да им ги предадат като подарък, „защото Проб бил вярващ човек и добър 
християни“ пише Захарий Ритор в совята хроника "[Zachar. Chronicle.XII. 7]. Всъщност 
тази акция цели единствено вербуването на хунските вождове в предстоящата война с 
персите. 

Изворите от началото на VI в. посочват, че савирите почитали идоли изработени 
от сребро и от сплав на сребро и злато (електрон) [Zachar. Chronicle.XII. 7; Теофан. 
Chrono. AD 527/528] (ЖВ. става дума за оногурите, а не за савирите!). Първият 
мисионер, който успял благополучно да достигне хунските земи, бил епископ Кардош 
от Аран (Кавказка Албания), придружен от трима свещеници и четирима спътника, през 
537 г. Официалната цел на мисията е да предоставят църковно обслужване на 
византийските пленници, които живеели при  хуните от 34 години. Според Маркварт, 
най-вероятно става дума точно за савирите. Според Захари Ритор Кардош и 
спътниците му, прекарали седем години сред сабирите, като проповядвали 
християнството и превели светите книги на хунски език. Захарий казва, че това го е 



 

32 

научил от първа ръка, от византийските пленници Тома и Йоан, които живели при 
хуните 30 години. През това време те си взели местни хунски жени и имали деца от тях 
[Zachar. Chronicle.XII. 7; Marquart 1903: 302; Pigulevskaya 2011: 306 383]. 

14 години след мисията на Кардош, при хуните идва един арменски епископ на 
име Макар. "Той отишъл в страната по свое желание, като го последвали някои от 
свещениците му. И тук той построил тухлена църква, научил хуните да сеят различни 
култури, и покръстил много от тях" [Zachar.Chronicle.XII. 7]. Макар останал при 
савирите до 555 г. Когато съседните владетели видели резултатите от дейността на 
мисионерите, те били възхитени и ги поканили да посетят и техните земи. Съседи на 
савирите "били зихите, също аланите и абазгите, които били християни“ [Procop. BP. II. 
14]. След смъртта на император Ираклий (610-641 г.), избухва борба за трона. И 
единият от участниците в тези събития е варварски владетел на име  Куернак 
"Kuernãka". Според Хрониката, написана от египетския коптски епископ Йоан Никиуски 
в края VII век, Kuernãka бил господар на хуните, и получил властта от чичо си Кетрадес 
(Qetrãdes) (или Органа). Той живял през детските си години в Константинопол и там е 
бил кръстен в християнската вяра [Zachar. Chrono.]. Най-вероятно Kuernãka е изопачен 
запис на името Кубрат (за най-новото мнение по този въпрос виж Ziemann 2007: 144-
146). В чудесата на Димитър Солунски същата тази личност се нарича Българина 
Кубер [Ivanova1995: 169-179] (ЖВ. Плъна глупост, Салмин изобщо не е наясно с 
пробеламтиката около Кубрат, „гостуна Органа“, Хърнак – Ирник или въпр. Куернака и 
т.н.). Той получил титлата архонт и патрициански ранг от императора. 
Приблизителният срок на събитията е между 680-685 г. (ЖВ, наивно, Кубрат умира в 
665 г.) Както твърди Алексей Комар (ЖВ: едно украинско недоразумение „специалсит“ 
по прабългарите и хазарите) Куернак, предявил своите претенции към трона, защото 
принадлежал към елита на аристокрацията и е разполагал с голяма армия. Той бил 
вожд на няколко номадски племена от басейна на река Дунав, Днестър, или дори, 
Кубан. "Kuernãka несъмнено е живял в Константинопол и въпреки че е от варвраски 
произход, той е придобил византийско възпитание" [Komar. Ranniye]. Така напълно е 
възможно, този Куернак да е бил савир, емигрирал в Константинопол. Неговото име 
също говори в полза на това предположение (сравнете савирското божество Куар и 
савирското племе кавари). (ЖВ. изводите на Салмин са толкова наивни и объркани, че 
даже не се нуждаят от коментар! Напр. Кавари означава отцепници, заговорници, 
думата е аналогична на прабълг. (или аварско?) коварен, и не е етноним) Така че в 
лицето на константинополския Kuernãka виждаме един покръстен савир, който дори се 
стреми към византийския трон. (ЖВ. потресаващо невежество!)  

Въпреки това, идеята за връзка между Kuernãka и племето кавари / савари, е не 
повече от една хипотеза. (ЖВ. не е и хипотеза а пълна глупост)  Тук са нужни повече 
достоверни източници. Според историята на Теофилакт Симоката, около 590 г., в 
конфедерацията на тюркските племена влизат хуни, барсили, оногури, савири и много 
други племена. Те всички, пише той, "почитат огъня, въздуха и водата, пеят химни на 
земята, но се поклоняват единствено на този, който е създал небето и земята" 
[Theophyl. Ист. VII. 8.14]. Те пренасят в жертви коне, бикове и по-малки животни, във 
възхвала на своя върховен бог. Те избрат за жреци тези, които биха могли да 
предсказват бъдещето. 

Мовсес Каланкантваци описва събитията около 600 г. в своята история на 
страната Алуанк (Кавказка Албания) [Kalankatuatsi.Ist. II]. По това време велик княз на 
Кавказка Албания е бил Вараз-Трдат (670-706 г.). Мовсес описва също страната на 
хуните савири и тяхната столица, гр.Варачан. Владетелят на савирите се наричал Алп-
Илутер. Савирите почитали бога на мълнията Куар. Принасяли му в жертви коне, пред 
един величествен дъб. Главата и кожата на жертвеното животно се окачвали по 
клоните на дървото. (ЖВ. Именно при погребенията от типа „Сивашовка“ както и при 
погребенията от типа „дървена конструкция“ в Кавказ, който е почти идентичен със 
„Сивашовка“ – главата и кожата с краката на жертвеното животно, отрязани до 
коленните стави, се поставяла върху дървената рама, в която се постамял мъртвеца. 
Тези погребения са типични за кутригури, утигури и савирите! В България такива 
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погребения има около Варна – вероятно оставени от северите, савирска група 
преселила се с Аспарух!) 

По това време Армения е изправена пред тежки изпитания. Страната е нападана 
от юг от арабите (тачиките), а от север са хуните-севири. Вараз-Трдат решил да 
изпрати своя епископ Израил, при хуните във Варачан, за да ги покръсти, и по този 
начин, направи свои съюзници. Израил достига до Варачан и успява първо да убеди 
владетеля Алп-Илутер в християнската вяра, а след това и да покръсти голяма част от 
народа. Но както отбелязва Александър Гадло, изследовател на етническата история 
на Кавказ, "вярата която Алп-Илутер и народа му са изповядвали, преди победата на 
християнството, е з включвала цяла система от религиозни възгледи" [Gadlo 1979: 145 
- 146]. Интересно е, че савирите се връщат към езичеството, към вековните си 
традиционни вярвания и ритуали, и са били склонни на религиозна симбиоза; т.е. да 
приемат новата вяра от епископ Израил, но и да съхранят старите си култове. И 
поради това, на практика мисията на Израил се оказва неуспешна, тъй като 
християнството не търпи старите езически култове. Времето на тези събития, е около 
685 г., според изчисленията на Сурен Еремян [Eremian 1939: 134])  

Въпреки общото съпротивление на народа поклоняващ се на Куар, Израил успял 
да убеди владетел Алп-Илутер и останалите членове на елита, да приемат 
християнството. Името на владетеля може да се преведе през чувашки като  
Ulap-El'teper - "Велик вожд" (ЖВ: по-вероятно Улап-Елдар, или велик княз. Възможно е 
Сайнаг-елдар от Нартския епос, да отражава точно савирския владетел. Сайнаг-елдар 
е ту приятел и съюзник, ту враг на нартите.). Свещените дървета, където савирите 
извършвали ритуалите си, били изгорени, а на тяхно място – издигнати християнски 
кръстове.  

Алп-Илутер и аристокрацията, били убедени от Израил, след като нищо лошо не 
се случило, когато свещенните дървета били отсечени "[Kalankatuatsi. Ist.II. 41]. 
Въвеждането на християнството като държавна и надетническа религия укрепва 
консолидацията и централизацията на властта в ръцете на върховния сюзерен на 
Суварите – великият княз на Варачан [Фьодоров 1972: 24].  

История представя редица други примери. Например, с Алмуш, владетелят на 
Волжка България, в 922 г., а малко по-късно, и с княз Владимир Святославич – 
владетел на Киевска Рус. И в трите случая управниците се отказват от народните 
традиции в името на укрепването на държавата, която обединява племената около 
една-единствена религия и, разбира се, в полза на личната им власт. 

В VII – VIII в. Гардези нарича държавата на хуните намираща се в близост до 
Каспийско море – „царство на хуните“, а Ибн Хордадбех и Ибн Ал Факих – царство 
Сувар, от името на хуните савири. След Арабската инвазия на страната се разделя на 
две части. Суварите се изтеглят на юг. Техен основен град става  Хамзин (Khamzīn / 
Hamzīn), (Haydān или Khaydān според различните четения, у Ибн Руста - Jandān, 
според Гардези - Khaidāg7). Владетелят и хората от Khamzīn изповядвали три религии: 
в петък се молили с мюсюлманите, в събота с евреите, а в неделя с християните 
[Bartold 1897: 124; Artamonov 1962: 228]. Това не е било каприз от страна на владетеля. 
Поведението му е продиктувано от наличието на привърженици на всички тези 
религии, сред неговите поданници, и всяка една група е убеден, че нейната религия е 
най-правилната. Съответно владетелят е постиглал по този начин религиозна 
толерантност. Обредите на древната езическа религия, съща са били още живи. 
Например, всяка сряда, жителите на градовете Ранхас / Ranhas (четенето е 
несигурно8) и Хамзин / Khamzin, се събирали до огромно дърво, където се поклонявали 

                                                             
7 Според Минорски (Minorsky, 1958: 92), който анализира различни варианти на транскрипция според 
арабските и персийските текстове, стига до извода че всички те са деформирани записи на Кайдаг, което 
отговаря на съвр. Кайтаг в Дагестан. (Кайта́г (Хайда́к), или в даргински Хайдакъла диркь — равнинно 
пасище, дословно: "равнина са пасане на добитък " - историческа и географска област (провинция) в 
Централен Дагестан, където днес живеят кайтагците — етническа група на даргинците. Териториално 
съответства на съвр. Кайтагски район в Дагестан.) 
8 относно различните варианти, вж. Lewicki, 1977: 44-45, 148, бел. под лин. 313 
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и принасяли жертви. Василий Каховски намира прилики между това описание и 
народната религия на чувашите, както и с религиозните вярвания на редица народи в 
Кавказ, цитирайки като пример култовете към дъгата, звездите, Слънцето, Луната и 
желязото. Той отбеляза редица сходства в областта на космологията и митология. 
Небесните тела също се представят в народните вярвания, като живи същества. По 
време на затъмнения грузинци, българи, гагаузи (т.е. българи) и чуваши вдигали шум, 
като удряли с дилафите по печките, въртели запален огън въ въздуха, за да се 
изплаши злият дух, който се опитвал да глътне луната [Kakhovskii 1965: 260-262]. 

Според Константин VII Багренородни, в края на IX век, е имало   
четири печенежки племена, живеещи в района между Днепър и Херсонес. Едно от тях 
е Куарцицур (Cuartzitzur) [Bagryanorodnyi. Ob upravlenii.37]. Въпреки, че Константин 
Багренородни говори за печенеги, напълно е възможно, да става дума за поклонници 
на суварското божество Куар, познато от „Историята“ на Мовзес Каланкатваци. В 
археологическия обект Тигашево на река Була, е открито суварско светилище, 
използвано през X – XI в. Тук се откриват следи от принасяне в жертва на кучета (ЖВ: 
има го и при българите) [Фьодоров-Davydov1962: 67,83,86].  

Религията е всеобхватна идеология която има силно влияние върху 
икономическия и културния живот. Средновековните волжки българи, които все още се 
придържали към номадските традиции, се нуждаели от монотеична религиозна 
идеология, за да може владетелят да получи по-голям контрол над народа. Чувашите, 
които имали стари земеделски традиции, не искали да се откажат от своя начин на 
живот, както искал волжкобългарския владетел Алмуш.  

Както виждаме основните различия са: сблъсък на старата и новата религия в 
държавата, разлика в поминъка, стопанството и традиционната народна култура, 
опазването на старите традиции за едната група, и промяна на държавните интереси 
за другата. Но суварите са успели да избегнат горчивата съдба, да изчезнат  от лицето 
на Земята като отделен народ и отказват да приемат исляма, новата религия на 
Волжка България. (ЖВ и много умно и далновидно са постъпили, за разлика от нашия 
Борис, приел религията на най-върлия си враг). Религията става мотив за раздор 
между владетеля на Волжка България – Алмуш, и суварите. По-голямата част от 
последните, които са бил уседнали земеделци, запазват своите стари ритуали и 
вярвания [Kovalevskii 1954: 51; Денисов 1959: 74]. След събитията, свързани с 
посещението на арабското посолство на Ибн Фадлан, налагането на новата религия, 
не става така фанатично и старите култове продължават да съществуват, което 
показва, че е имало религиозна толерантност. Свещени места и извори са продължили 
да съществуват и там народа да извършва своите поклонения и жертвоприношения 
[Khalikova 1986: 149]. Дори някои елементи от новата религия, се пречупват през 
старите тразиции, напр.: вместо Кааба, се е употр. местнта форма Кепе / Kepe, вместо 
араб. курбан – жертвоприношение, се употр. чувашизираното хърпан / hărpan, вместо 
араб. Malem Hodja – се употр. чув. valem huşa, и др.  

През XVI в. руснаците се запознават с чувашката стара вяра. Чувашите наистина 
вече са употребявали, някои заети мюсюлмански изрази (Pihampar, Kiremet), но всички 
тези термини са имали съвсем различен смисъл от оригинала. Например, kiremet 
означава "чудо" на арабски, но сред чувашите това е главно земно божество. Ето защо 
Бартолд се изненадва, от факта, че някои учени, подхождайки съвсем повърхностно, 
"да правят пряка връзка между чувашите и волжките българи, които в Х век вече са 
сериозно ислямизирани. "Ако чувашите наистина произлизат от волжките българи," 
смята академика, "които са били градски обитатели, и са наследили тези изрази от 
своите предци, как тогава това ще бъде доказателство за едно невероятно завръщане 
към варварството, едно явление, което ни се наблюдава в останалия мюсюлмански 
свят " [Bartold 1968: 520]. 

Епитафии от края на XIII и началото на XIV век са съхранили 
примери на лексиката и морфологията на сувраския език - по същество езика на 
чувашите от късното средновековие. В тях откриваме такива фрази като напр.: Savar 

ïvli - чувашки Savar yvălĕ - "син на Савар";  - Чувашки 
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" годината 722 [=1332 г.]" и - чувашки 

  - "на десетия ден от месеца" [Bentsing 1986: 20]. Както 
можем да видим, съвр. чуваши, се явяват носители на езика на хората оставили тези 
епитафии от Волжка България. Затова при изучаването на народната религия трябва 
да вземем под внимание, че "вярата на суварите съвпада с езическата религия на 
чувашите от ХVI до ХVIII век" [Dimitriyev 1983: 33]. Според съвременната информация, 
през втората половина на ХVIII век, много от чувашите възприели татарски обичай да 
си бръснат главите. Те са употребявали конско месо, и отглеждането на свине не е 
било разпространено [Miller 1791: 11,22]. Изучаването на традиционните форми на 
народната религията, изисква правилното и предпазливото отношение към материала. 
Имам предвид, разбира се, че е недопустимо да се приравняват термини от други 
религии (като исляма или християнството). Загрижеността на учените по този въпрос е 
разбираемо [Salmin 2007: 23-32]. Елена Главатская, например, основателно смята, че 
не е съвсем правилно да се използва терминът "езичеството" или „паганизам“ за 
обяснението на религиозните традиции на хантите. Същото важи и за термини 
измислени от мисионерите като "идолопоклоничество" или с думата „шейтан“ и идол, 
да се наричат божестата и духовете на хантите, вместо с техните конкретните 
наименования, например. "... Ясно е, че рано или късно езичниците ще приемат 
християнството, защото независимият развитието на всяка друга религиозна традиция 
паралелно с християнството не е било наблюдавано" [Glavatskaya 2005: 17]. 

 
Език. Хуните, които се появяват в Европа най-малко 300 години преди 

тюрките се оказва, че не са били нито тюрки, нито монголци. Герхард Дьорфер 
(Gerhard Doerfer) твърди, че хуните, както и апарите, (авари /обри), които се появяват 
след тях, са говорили на език, който принадлежи към вече изчезнало езиково 
семейство [Doerfer 1973: 1-50]. Езикът на европейските хуни и този на Сюнну във 
Вътрешна Азия все още е въпрос и предмет на разгорещени спорове. Тъй като не 
можем да кажем със сигурност какъв език са говорили (и със сигурност са използвали 
повече от един език в своите номадски държави), ние също така не може да се 
твърдим, че езика, който говори е от изчезнало семейство. Имало е  вероятно тюркско 
говорящи, (като т.нар. западно тюркски ез. / огуро-булгарски, така и източнотюркски 
или древнотюркски говорящи) между племената образували Сюнну. Съществува 
хипотезата, че Европейските хуни, вероятно са говорели на някоя ранна форма на 
западнотюркските ез., но тук трябва да бъдем много внимателни. Схващането, че 
чувашите са хуни и, че хуните са тюрки, следоватлено и чувашите са пратюрки е 
фундаментално погрешно. Между другото кореспонденцията на чувашките r и l с 
тюркските z и š, е също така типична за монголските и тунгусоманджурските езици. И 

като цяло това е т.нар. термин „ротацизъм“ и  „ламбдацизъм“ (името идва от гръцките 
букви ρ и λ).  

Чувашкия и якутския език, както е добре известно, се отклоняват от общата 
система на образуавне на тюркските съгласни. Това е характерна черта на предците 
чувашите, и в древността се демонстрира от някои типични чувашки думи, съхранени в 
по-ранни форми като заемки в унгариски, а също и от някои думи  - останки от езиците 
на дунавските българи и хуните [Ashmarin 1928: 60-61].  

В землището на Даду (Дагестан) живеят 13 племена, както пише Захари Ритор, 
описващ събития от V и VI век, и той съобщава техните етноними. Нина Пигулевская, в 
своя превод на Захарий отбелязва, че "девет от имена на тринайсетте племена, имат 
общ вид, завършваща на -ar, -ur или –ir, и несъмнено са вариации на един и същ общ 
корен с различни представки, съотв. това са унугур, угур, аугар (огур), сабир, бургар, 
кутаргар, авар, хазар, дирмар и сиругур" [Pigulevskaya 1939: 111]. (ЖВ: -ar, -ur или –ir, 

са суфикси познати в тунгусоманджурски за образуване на родови имена, въпреки това 
не е редно да се налага като поголовно за всички народи в Кавказ, съобщени от 
преписвача на Захарий Ритор!) 
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В своята „История“ Приск Панийски съобщава името на любимата жена на Атила 
– Крека. И съотв. можем да го свържев с чувашкото женско име Хĕрке (и бълг. Керка). 
Това предполага, че тя, може би е била от савирски произход. Атила е имал от нея 
трима сина, като най-старшия от тях е бил поставен за владетел на акацирите и и 
другите народи, които живеел в понтийска Скития. 

Прокопий, Приск и Теофан, съобщават и някои имена на савирски владетели и 
вождове: Балах – от тюрк. bala-q – млад, дете, младеж, Бамах или Барнах – от тюрк. 
barmaq – пръст (в чув. pürne), Илигер – ilig – принц, er – мъж, Кутилзис – от qut – 
щастие, удача, elči – пратеник [Golden 2011: 147]. Прокопий съобщава името Боа което 

може да се свърже с името на р. Boasthat в западен Кавказ, извираща от планината 
Цани (т.е. Конската планина), където са живели хуните наречени савири [Procop. BP. II. 
29, 14, 16]. Дейвид Синор подсочва че надставката „рикс“ в името Боарикс идва от 
герм. ез. и означава „владетелка“ [Maenchen-Helfen2010: 485]. Боарикс управлява след 
смъртта на мъжа си Балах. А Балмах, Кутилзис и Илигер са военни пълководци 
участвали в събитията от 554-555 г., свързани с византийско-персийската война 
[Agathi. Hist. III. 17]. (ЖВ: етимологиите на Голдън и Салмин са просто безсмислени! 
Вж. моите етимологии: Името Болах (у Йоан Никиуски Балах) е типично сарматско. От 

Боспорското царство е известно името Βολας, Βαλος. Персийски аналог е Bālāg, Bālist – 
върховен, висш. В основата е индоевроп., ирански и тохарски корен *bal – издигнат, 
голям, сила, и иран. аš/az – величина, размер, в осет. и чув. as – ръст, величина, в 
авест. аš – подобен на, величина, az – размер, индоар. bališta – най-силен. При 
българите се среща аналогичното име Бальо, Балюч, Балуш, Балшо, Балух. При 

унгарците - Балаш, при осетинците Бала, Бало, Бæлæу, Бола, и при чувашите - Палак, 
Палах, Пăлаш. 

Балмах (Βαλμάχ) - от иранския корен *bal – издигнат, голям и иран., в пахлави 

meh – голям, mahist – най-голям, велик, ст.перс. magus, съвр.перс. magu, mohkam – 
голям, силен, сила, също в тох.(б) mak, в тох.(а) moķats  – силен, могъщ. Така че името 
означава много силен, голям, издигнат. Може да се предложи и обяснение с 
алтайското maγ – слава, т.е. Бал-маг – многославен, с голяма слава. 

Илигер (Ίλιγερ) - В кушано-бактрйски agalgo – жажда, в кхов. alial – пия, в  
пущунски āl – стремя се към  нещо. В тох.(б) alalte – жаден, стремящ се към нещо, ākāl, 
в тох.(а) akalk – жажда, стремеж. Така че вероятното значение на Илигер е било „силно 
желаещ, стремящ се”. При чувашите се среща аналогичното име Илечер. В осетински 
xælæg - завист, xælæf – жадност. В основата вероятно стои несъхранила се аланска 
дума *ælæg – жаден, силно стремящ се, желаещ. 

Кутилзис (Κούτιλζις) - показва недвусмислена връзка с българското име Кутил, 
Куто, Кутин, Кутло, Кутул, дало съвр.фам. Кутулев(и). При чувашите се среща името 
Кутти, при осетинците – Кутат. Във връзка с перс. kutulu – дребен на ръст, индоариски 
*khuttа – малък, дребен, осет. kъutы – свит, от др.иран. *ku(n)ta – къс. 

Боа – вж. осет. дигорско beu – роза или чув. pĕv, pü - ръст. 
Стиракс - в надиписи от Боспорското царство е известно името Στυρακος и 

Στυρανος. При чувашите е известно под формата Старак, Ситерей, Ситиряк. Според В. 

Миллер, аланската протоформа е *sturak, ирон. stыr, дигор. stur, æstur, istur, ustur – 
голям, силен, заето и в чув. satur – силен, здрав, едър. Формата Аstēra, максимално 
близко до дигор. форма. Древнобълг. форма на това име е Остро и максимално 

близко до дигорското æstur и означавали голям, силен. 
Глон – при персите е известно името Глон, Glonaz (Γλώνης), сасанидски 

военоначалник. Също Себеос съобщава за персийски военачалник в Армения Gołon-
Mihran, записан още и като Włon-Mihran, който е марзбан на Армения (578-593 г.). О. 
Менхен-Хелфен свързва етимологията с преход, glon-wlon, с произход от 
старопесийското Vŕthraghna, Varhrān, Bahrām, от Веретранга – бог на войната. По-
далечна прилика с чувашкото име Кулам. ) 

Описвайки своето посещение при хуните на Атила, Приск отбелязва 
наред с други неща: "Присъстващите които ни приеха, ни посрещнаха с просо и питие 
изработен от ечемик, който варварите наричат камос“ [Prisc. Hist. 8].  
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Аз смятам, че това очевидно е алкохолна напитка, която се нарича kămăs в 

чувашки. Думата е все още се употребява и сега сред южните чувашите, докато 
формата kumyshka е заета от удмуртите. Потвърждението, че kámos според Приск, 
означава някаква алкохолна напитка, идва от предходното изречение: "В селата бяхме 
снабдени с храна - просо вместо жито и медовина (Medos), както местните жители 
наричат, тази напитка и я пият вместо вино." Между другото, ечемикът се е сеел от 
предците на чувашите на Волга, както добре е известно. Наред с просото той е смятан 
за основна храна. Условията и редът на приготвянето на бира от ечемик е включен в 
традиционната реч, която произнася старшия шафер на чувашката сватба [Salmin 
2010: 184]. Има редица други думи, покзващи прилика между езика на савирите и 
хуните. Например, var на двата езика означава "дере, река" (в прабълг. овраг) а tan е 
"вода". Tan вероятно е от ирански пр., ср. с иран. dan / don – вода, река, корен от който 

се образуват имнета на реките  Днепър, Дон, Дунав и др. срв. със скитското име на Дон 
– Танаис. 

Аварите също са известни, като племена с различен произход. През 555 г. те 
минават  през Северен Кавказ и през 568 г. се заселват в района на Карпатите – в 
Трансилвания. Техният първи известен владетел се е наречал Баян. Името е огурско 
(сравни с чуваш. puyan; във всички огур. езици „бай“ означава "богат"). (ЖВ. 

Становището на Салман изобщо не е вярно. Вж. моята етимология на името Баян 
което е аварския аналог на Боян и означава богат, името е от алтайски произход. В 
всички тюрк. ез. baj – богат, в чув. pojan – богат, от др.тюрк. bajan, попада в монг., и вс. 
ТМ ез., в неизменен вид. Тюрк. bajan е общоалт. дума, явяваща се стара индоиран. 
заемка. В осет. ирон. bondžыn, дигор. bongin, ягноб. boy, руш. и хуф. bōy – богат, 
bōyēnat – богаташ. Произходът на думата е свързан с др.индо-иран. bhuj, др.иран. 
baug, bug, bauj, buj – храна, удоволствие, продоволствие, удовлетворение на 
потребностите. В хот.сакс. bujan – удовлетворение, buj – храня се (вж. бълг. турцизъм 
боазлия – лакомник, чревоугодник), buka – храна, продоволствие, bujsana – пир, в вед. 
(Риг-веда) bhōjaka – даващ храна, пракрит bhōyaï – храня се, дард.ез. bhōjatē – радост, 
удоволствие, bhōjá – щедър, изобилие, богат, раджастхан. bhōjāņēm – здрав, добър. 
Аналогично е ирл. buain – храня се. Цв. Степанов стига до подобни изводи и свързва 
името с др.иран. bhaga – богат. Така че името Боян, ако не е резултат на вторична 
промяна, може да се свърже пряко с  изт.ирански! Напр. в монг. bujan – добродетел, в 
ТМ ез., солон. bújä – добродетел, мандж. bujē – желая, искам, обичам, в др.тюрк. bujan 
– благодеяние, добродетел, bujančï – благодетелен, bujanla – великодушен, но в този 
случай, всички алтайски форми са заимствани от санскрит punya – благодеянии, 

добродетел, и е това е станало с разпространението на религията (будизъм, 
манихейство), паралелно и независимо от много по-старото *bajan.) 

 Между 670 и 700 г. българите и аварите са били съседи в Карпатския регион. 
(ЖВ: съседи са били до 804 г., когато Крум покорява източните части на Авария). 
[Róna-Tas 2007]. 

Още от втората половина на VII в. се откриват следи от граматични конструкции, 
наследени днес от чувашкия език. Например, в своята „История“ Мовсес Каланкатваци 
се открива следното съобщение: "…той (Алп Илутер) изпратил до епископ Израел 
някакъв благородник на име Авчи, който имал титлата таркан, и неговия помощник 
„чаткасар“ [Kalankatuatsi.Ist. II]. Първо Avchi не може да бъде нищо друго, освен 
чувашите еvşĕ - сватовник, посредник, пратеник. Може да се изведе и от общотюрк. 
avčï - ловец. Думата епридобила тюркски стореж, от корена ev + čï – тюрк. надставка 
със значение занятие, и разбира се, не е собствено име, а означава партеник 
"пратеник" (ЖВ, вж. чув. evit – обявявам, съобщавам!). Мовсес който е живял в Х в., е 

описал събития станали през VII в. и съвсем естествено е взел непознатата за него 
дума за лично име. Друго семантично решение, е общотюрк av – дом, откъдето 
„сватовник“, т.е. да се ожени, да придобие дома (= осман. evlen).  

Оригиналната савирска дума в VII в. може би е била еvşĕ, като съвр. чувашка 
дума (č>ş) Втората дума таркан, (или turkhan) означава „благородник“ сред степните 
номади", каквито са предците на чувашите, дошли от сибирските простори. На трето 
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място, това е думата, образуваща се с наставка -sar сhatkasar ( сравни с yumansar - 
"дъбова дървесина или горичка": Yuman + sar).  

Маркварт пише, че савирите и маджарите, се смятали за един народ Sevordik 
[Magyaren, Marquart 1903: 428]. Бих добавил, че в този си вид, етнонима съдържа 
арменския умалителен суфикс -ik. 

Наличието на лексикални съответствия между грузински и чувашки може, 
разбира се, да се обясни с кавказкия период на съвместното им съседно 
съжителстване. Изследователите цитират някои от тези думи, като например: чув. sivĕ, 
груз. tsivi – студ,  чув. čir, груз. čir-i - язва, тежка болест и др. [Marr 1935: 279,329-330].      

Широкоизвестен е фактът, че унгарския език, е съхранил много от най-ранните 
западнотюркски думи . Андраш Рона-Taш доказва пратюркския произход на почти 400 
унгарски думи. Например, унгарската дума tenger – море, се среща във всички тюркски 
езици под формата tengiz, т.е. с -az в края (ЖВ даже и в чувашки tinĕs, което показва 
че е по-късна татарска заемка, аналог. в монг. tэngis – море е също тюркска заемка. В 
крайна сметка пратюрк. дума произлиза от праенисейското *tīŋgVr- висок, обширен, 
дълъг, в кетски tīŋǝl, югски tīŋgīl), съобр. принципа на ротацизма). В унгарски се е 
запазила тази древна пратюркска форма. Унгарският език също е съхранил 115 
пратюркски думи, които не присъстват в чувашки [Rona-Tas2012: 7]. Казано по друг 
начин, чувашки е запазил по-малко пртюркски думи от унгарски. От това можем да 
заключим, че преди Х век предците на чувашите са били в контакт с тюрките далеч по-
малко от предците на днешните унгарци.  

Що се отнася до историята на Поволжието в ІХ – ХІ век, Василий Бартолд казва 
следното: "Средното и долното течение на Волга са били заети от българите и 
хазарите, които говорели един и същ език неразбираем за тюрките и фините ; По всяка 
вероятност това е бил езика, който сега е оцелял само сред чувашите" [Bartold 1928: 
10]. С други думи, на проточувашкия език на савирите / сувари е бил в основата на 
езиците на българите и хазарите. По това време (800 – 1000 г.) в цялото Поволжие, се 
е говорел езика на предците на чувашите - савирите.9   

Страшна демографска катастрофа сполетява савирите и цялото население в 
басейна на Волга, по време на голямата чумна епидемия 1340-50 г., заляла цяла 
Европа. Тези години са свързани с обезлюдяване, анархия, социална разруха и общ 
културен упадък. (ЖВ. чумата довършва това, което монголските пълчища не успяват 
да направят до край) Мнението на Ули Шамилоглу, по въпроса за „края на 
волжкобългарския език“ настъпил с тази демографски апокарипсис, се отнася с пълна 
сила и за суваро-чувашкия народ  [Shamiloglu 2002: 18-19].  

Много учени от ХVІІІ  век, причисляват чувашите към финските народи. 
Например, Сергей Домашев, директор на академията на науките в Санкт Петербург, 
смята фините тогава обитавали съвр. Петербург и региона, естонци, ливите, саамите, 
коми, удмуртите, марийците, чувашите, тептярите, мордовците, хантите и мансите, т.е. 
всички тези народи, за принадлежщи към финското езиково семейство. [виж Teryukov 
2011: 79]. Редица изследователи (Николай Поппе, например), смятат, че чувашки език 
не нито тюркски, нито фински и трябва да бъдат отделен като трети клон и 
класифицира като предтюркски. (ЖВ. Което се подкрепя и от Карл Менгес и наистина е 
така. Съветските тюрколози обаче, набутаха чувашкия език в кюпа на тюркските езици, 
бе зда имат основания за това!). Въз основа на фактическите данни, обаче, чувашки 
език може да бъде определен като еднакво близък и до финските и до иранските 
езици. (ЖВ !??? Твърде фриволно и псевдонаучно заключение) Финските и иранскити 
елементи могот също да се обясна като заемки, пжлучени в резултат на дългогодишни 
контакти. Но се открива една група от думи в чувашки, марийски и някои други езици от 
Поволжието, която не може да се обясни етимологически, нито с тюркските, нито с 
иранските или угро-финските езици. Например, такава е чувашки дума nără – бръмбар, 

                                                             
9 Арабските източници имат противоречиви съобщения относно това, но всички поставят хазарите сред 
тюркските народи. За езиковото доказателствата и тяхната социално-политическа организация,  вж. 
Golden, 1980. 
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личинка. Открива се в марийски nor, удмуртски numыr, коми nomыr – червей. Заета е и 
в башкирски като nor – червей. Тази дума не може да бъде свързана с нито една от 

известните езикови групи. Изследване на тези думи ще разкрие нови страници в 
историята на чувашите. [Róna-Tas 2007]. (ЖВ. Произходът на nără и особено коми-

удмуртските форми е пределно ясен, и е свързан с ескимоския език, в праюпикски 
*nǝmǝʁja, в юпикските диалекти nǝmǝ́ʁjaq, nǝmǝ́ʁjaχ, праинупикски *nimiʁia, инупик. 
nimiʁiaq – червей, прачукчо-корякски *nγẹm – червей, знакът ʁ предава т.нар. 
глутурално r, изговаряно с придихание, или като пример се посочва „френско r” – rχ, 
или rγ. В саамски njiwnjâ, хантски niŋk, манси ńiχo, ńiχ, унг. nyű, селкупски njénje – 
червей, (ŋ – nγ) вж. Старостин, База-данни „Вавилонская башня“. Пътят на 
разпространение е вървял от палеоазиатски към угрофински и чувашки. Формите в 
Поволжието са по-близки и дори сходни с ескимоските, докато останалите угрофински 
форми са близки до прачукчо-корякски.) 

 
Фолклор. През трите години, които Серафим Патканов прекарал в Тоболск, е чул 

и записал от местното татарското население много легенди за народа сивири / сибири, 
които  някога живели по средното течение на р. Иртиш. Патканов отбеляза, че "тези 
легенди са толкова широко разпространени сред тоболските татари, че е изненадан, 
как те биха могли да са избегнат вниманието на учените, изследвали този регион" 
[Patkanov 1999: 10]. Като фонетични варианти на названието „сепер“ се използвали 
още „тъапер“ и съапер“, които Кустаа Фредрик Каряалайнен (Kustaa Fredrik Karjalainen) 
свързва с този древен „митологичен“ народ. Според легендите на остяките, обитаващи 
по р.Иртиш, мечката е син на бог Турум и една жена от народа „тъапер“ [Karjalainen 
1996: 12,15]. Според легендата, сивирите живели преди много време, още в 
библейските времена на Ной, и след това изчезнали някъде. Жителите на Сибир, са 
смятяли че този древен народ и е построил селища в района на Тобол, и са живели в 
тях. Легендите записани през XVIII в. съвпадат напълно с тези записани в ХХ в.  
Мансите ги нарича serne-khum - "подземни хора", докато барабинските татари ги 

наричат направи сивири. Например, в легендите на местното татарско население се 
казва, че когато чужди варварски племена се появили в земята им, сивирите изкопали 
ями и се скрили в тях, с цялото си имущество. Когато чуждениците завладели страната 
на сивирите, отрязали стълбовете на землянките, в които се скрили сивирите, и 
пръстта ги затрупала, така сивирите загинали. След като анализира тези легенди, 
Патканов стига до извода, че вероятно в района съществута остатъци от такива 
землянки, съдържащи човешки кости и метални предмети [Patkanov 1892: 130]. 
Местните татари свързват всички археологически обекти в района с митичните сивири. 
Те наричат останките от селища Сивир-кала - град на сивирите, а могили Сивир-туба – 
сивирско гробище [Patkanov 1999: 10]. 

В края на XVII век, Николас Витсен (Nicolaes Witsen) пише, че през зимата, 
остяките живеели в полеземлянки с покриви наподобяващи колиби. През лятото, те се 
преместили в малки къщи [Vitsen 2010: 788]. Както виждаме, остяките са живеели в 
жилища подобни на тези приписвани на митичните сивири. По всяка вероятност 
селищта с глинени покриви са съществували през античността и средновековието, 
разпръснати на по-голяма площ, отколкото сега са в днешната Тюменска област. 
Например в „Тайната история на монголите“, която писва събитията от XIII в., се казва 
че Чингис-хан е покорил племена  живеещи в градове с глинени покриви. Тези племена 
били дадени на Шикихутаг. Той казва на Чингис-хан: „мога ли да получа във владение 
същото, каквото получи моят доведен брат. Може ли Великият хан да благоволи да ми 
даде градовете с глинени покриви! А Великият хан отговорил: Вие сами си 
определихте всеки своя дял. Вървете и ги управлявайте! "[Sokrovennoye. 204]. 

Дамир Исхаков пише, че при всички случаи имената производни на себер / сибир 
и Сибир-Ибир, са просто варианти на един и същ етноим. Градът и земята най-
вероятно са били наречени на народа савири ~ сабири ~ сипире, митичното племе, 
което според легендите на тоболсикте татари, живели по средното течение на Иртиш, 
много преди тук да се заселят татарите. По време на експедиция Исхаков записва 
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няколко текста, според който местните информатори идентифицирали сибирите с 
ханите, но това не е било широко разпространено. Очевидно е, че тези племена са 
живели в района преди много дълго време. Исхаков заключава, че "в лицето на тези 
сибири ~ сипири, ние може да видим савирите" [Исхаков 2002: 33], т.е. предците на 
чувашите. 

Според традицията, чувашите стигнали до р.Волга от земите до Черно море, 
които се намирали отвъд далечните планини. Те считат, че тяхната праотец, е бил 
човек на име Чуваш  [Rittikh 1870: 46]. (ЖВ: аналогично севордиките смятали Севук за 
свой прародител!) Също така чувашки легенди съдържат спомена за древния родината 
на своите предци, където имало област наричаща се „Арарат тухури“ - буквално 
"подножието на планината Арарат". Този топоним директно съвпадна с арменския 
Aragatsotn - "подножието на (планината) Арагат". В чувашкия фолклор, има много 
народни приказки, общи с фолклорните текстове на народите, които са живели или все 
още живеят в Кавказ – българите и грузинците, например. Това са приказките за ниско 
небе, което можело да се стигне с ръка; легендата за това защо пшеницата има едно 
единствено ухо; истории за Млечния път [Kakhovskii 1965: 259-260]. 

Чувашките, калмикските, башкирските и руските приказки, съдържат мотива за 
змееборци (героичен епос), показващ архаизъм, етнокултурни реалии и изобилие от 
образи. Мотивът са пътуването отвъд седемдесет и седем морета в търсене на 
възлюблената, показва паралел с идеята за "лова на героя" и свидетелства, че 
понятията "лов" и "любов" се доближават и се превръщат в синоними. Стилът на 
героични приказки [Salmin 1994: 187-313] консервира реалии, които отразяват 
етнокултурните особености на миналото. Такива аспекти като "старата жена меси 
тесто" или "отиде на лов в гората" говорят, за древните занимания на чувашите, а 
фразата "старата жена и [нейния] старец" е намек за ролята на жените в обществото. 
Според народните схващания, епическия герой който осъществява вековните 
стремежи на масите, не е възможно да бъде смъртен, с обикновен произход. Идеята за 
изключителността на народния герой - богатир, патир, батир, нарт, минава през 

художествената тъкан на епоса. 
При извършването на своите разкопки на река Утка, археологът Равил 

Фахрутдинов, е записал и различни легенди, които чул от разказите на по-възрастни 
местни жители, които се отнасяли за град Сувар. Те наричали Сувар Шам-Суар. 
Епитетът „шам“ в татарски се използва за предаването на величие и слава. Шам е 
символ на красота и светлина. На практика това е арабската дума šam, която означава 
слънце [Fakhrutdinov 1986: 96-97]. Сред чувашки легенди съществува общ мотив за 
произхода на различни селища. Един пример е оцелял в запис от 1905 г., на разказа на 
Фьодор Алексеев, селянин от село Большие Крыики, Чебоксарски уезд, Казанска 
провинция (губерния). Той разказва легендата за възникването на няколко селища в 
Чебоксарски и Цивилски райони. В центъра на събитията са трима братя, Пичурин, 
Айтарин и Чинкей. Сюжетът е, че те са вървели след един бик в търсене на по-добри 
земи, богати на извори, гори, ливади и ниви, подходящи за отглеждане на зърнени 
култури [ChGhI 154: 172-177]. 

*** 
 
Древните предци на чувашите, са сеперите, народ обитавал южната част на 

Западен Сибир. По-конкретно местоположението им е било в земите на изток от 
народа манси, по поречието на река Чулим. Етнонимът и името на региона идват от 
името на малката река Сибир. Поради промени в климатичните условия, в средата на I 
век пр.н.е. сеперите проникват в Източна Европа. След това във II в., от н.е., савирите 
са били отбелязани от Птолемей в Северен Кавказ, разположени под аорисите и 
пагиритите. В 520 г. те вече достигат черноморското крайбрежие на Кавказ. В края на 
IX или в началото на X век Ованес Драхсанакертци споменава част от предците на 
чувашите като жители на арменските провинции Ути и Чуаш. В 922 г. арабския автор 
Ибн Фадлан описва суварите във Волжка България. Следователно сепери / сипири е 
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етноним от фински произход; сувари е екзоетноним  даден им от съседните иранците; 
Чувашите се появяват в Кавказ през VIII век с идването на арабите. 

В началото на VI век савирите се включват в безкрайната персийско-византийска 
конфронтация. Боарикс, владетелката на савирите, взема страната на император 
Юстиниан и полага началото на проникването на християнството в земите на хуните-
сувари. По това време съседите на савирите, вече са били християни. Независимо от 
това, по-голямата част от савирите, продължава да изпълняват своите стари ритуали. 
В 685 г. при хуните сувари пристига епископ Израел от Кавказка Албания и покръства 
владетелят им с част от аристокрацията, но народа продължава де се придържа към 
своята стара религия.  

В 922 г. Волжка България официално приема исляма. Това обаче не се харесва 
на суварите, които отказват да се ислямизират и се отделят от волжките българи, като 
се преселват на десния бряг на Волга и там съхраняват своите е традиционни ритуали 
и вярвания. През XIII век на суваро-чувашите са подложени на силно ислямско 
влияние. След XVI век православното християнство, под натиска на Русия, започва да 
набира сила и да се разпространява сред чувашите.  

Преди монголо-татарското нашествие, предците на чувашите не са били 
подложени на каквото и да е сериозно влияние нито от тюрките, нито от монголите. 
Каменните поминателни надписи от Волжка България все още пазят чувашкия r / l 
диалект. Според големия тюрколог Василий Радлов (Фридрих Вилхелм Радлоф) и 
други езиковеди, чувашкият език не е бил първоначално тюркски, и става тюркски с 
течение на времето. През XIII и XIV в. тсе наблюзава процеса на кипчакизация основно 
в езика на волжките българи, отчасти и при суварите (например преминаването на 
звука kh в k). Въпреки, че предците на чувашите са били успели да се формират като 

народ преди пълната кипачакизация на региона, кипчакските и татарските  елементи 
са оставили незаличими следи в техния език, религия и етнография. 

 
 
Глава II. БЪЛГАРИТЕ (хипотеза) 

 
Стремежът на всяка цена, произходът на чувашите да се обвърже с българите, в 

крайна сметка ще ни върне към задънената улица на въпроса за волжкобългарското 
наследството, което трябва да бъде разделено между татарите и чувашите. Това е 
едната страна на въпроса. От друга страна, въпросът за наследството на суварите в 
историята на чувашите е останал изцяло непроучен, въпреки че аз смятам точно този 
подход, за единственият начин и правилен път, да се хвърли светлина върху 
историята на чувашките предци. И до ден днешен, увлеченията да се търсят изцяло 
тюркски корени на чувашкия народ е доминиращата тенденция в проучванията на 
чувашките учени.  

Например, Михаил Худяков съвсем правилно предполага, че чувашите не могат 
да бъдат смятани нито за създатели, нито за носители на културата на Волжка 
България. Междувременно волжкобългарската теория за произхода на чувашите, се 
основава на изцяло едностранно, и слабо тълкуване на езиково материал [Khudyakov 
1927: 136]. Независимо от това, за да „докажат“ автохтонния произход на казанските 
татари, някои техни учени стигат назад във времето до ананиската култура от 
бронзовата епоха IX-VIII в. пр.н.е. Разбира се, не съществуват никакви преки връзки 
между тази археологическа култура и татарите. Нито пък може да се постави въпроса 
по този начин. Абсолютно е невъзможно, да се говори сериозно в тази праисторическа 
епоха, за съвр. конкретен етнос, дори и ако се изхожда от някаква антропологична 
приемственост и прилика. Нито пък има основание и другия подход – да се определят 
на всички жители на Волжка България от Х до ХIII  век, като предци на чувашите.  

И на трето място, в настоящата работа ние няма да засягаме въпроса за 
историята на образуването на Дунавска България. 

С цел да се доближим до обсъждания въпрос, нека се обърнем към доводите на 
Сергей Токарев по отношение чувашите и българите. В своя статия, посветено на 
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проблемите на етногенезиса, той пише наред с други неща и следното: "Би било 
трудно да се изведат някакви възражения към доста убедително доказаната 
историческата връзка между древните българи и днешните чуваши" [Токарев 1949: 13]. 
Въпреки това, Токарев продължава, като посочва, че и най-пряка историческа връзка е 
далеч от истината - хората понякога забравят за нея. Необходимо е да се осъзнае, че 
дори и при наличие на съвсем убедителна връзка между съвременните хора и техните 
древни предци, все още това е твърде малко, за да разберем, какъв е произхода на 
дадена група от хора. Това е все едно да обясниш нещо известно, с помощта на 
неизвестното. Ето защо например, солидно доказаната връзка между днешните 
чуваши и древните българи, далеч не дава отговора на въпроса за произхода им. 
Можем ли да използваме "българската теория" за решение на проблема за 
етногенезиса на чувашкия народ? Обратното е по-осъществимо - тази теория може да 
даде отговор на въпроса за произхода на самите българи. Не е възможно да се свърже 
безусловно един съвр. народ, с което и да е древно племе. 

 
Етноним. Според Анатолий Новоселцев прабългарите са били първоначално, 

свързани с угрите [Novoseltsev 1990: 72]. В литературата обикновено се твърди, че 
първото споменаване на българите, под вормата Vulgares, се среща в Анонимния 
латински Хронограф от 354 г. [Момзен 1892: 105], въпреки че българите са споменати 
в кавказките източници още през II век. Самото название е ехзоним който произлиза от 
тюрк. bulγa – смесвам; разкалвам; вредя; забърквам, бунт, бъркотия, мътен (сравни с 
чувашкия аналог pălhav - бунт, pălhat - бъркотия). Без да обръщат внимание, на 
чувашкия прочит на българския етноним, някои учени все още си задават въпроси от 
типа "бяха ли българи „смесени“ или са тези, които се „разбунтуваха"?" [Maenchen-
Helfen 2010: 451], а ние трябва да приемем и двете значения, като производни на една 
дума. Според Дюла Немет, прабългарите са били смес на огури и хуни, и затова се 
наричали Bulgar – смес, смесен народ, т.е. самоназванието им е отразявал този 
процес. Това е негово първо мнение, защитено в издадената му през 1930 г., книга за 
унгарския произход. Към края на живота си, обаче, същият учен, променя мнеито си, и 
застъпва другото значение – бунтовници [Немет 1991: 129-130]. Затова „булгари“ 
следва да се счита за политоним. Латинските варианти на името българи ся Bulgares и 
Vulgares. Виж доп. [Golden 2011: 143]. 

В 1070 г. нзванието „българи“ е записано от Махмуд Ал Кшагари като името на 
народ и град. Той е включен в неговия сборник за езиците на тюрките [Nadelyayev 
сътр. 1969: 123]. Той също прави някои много кратки коментари относно характера на 
булгарския тюркски и тюркския на суварите (Suwâr / Suvârîn) в области от фонология.  

В Хрониката на патриарх Никон, има препратка в описанието на събитията от 
1229 г. в която се казва "българите които се наричат още Казанци" [болгаре 
глаголемии казанци], и за събития от 1236 г., където споменава за "земят Булгар,   
наричана Казан" [PSRL 9: 98104]. През 1370 г. княз Дмитрий Константинович, господар 
на Суздал и Нижни Новгород, изпратил "войска срещу княз Асан, владетел на 
българите които са [така се наричат], сега Казанци" [PSRL 11: 12]. През 1431 г. 
великият княз Василий II изпраща армия, водена от княз Фьодор Пестрий срещу 
„българите“. "Той отиде у тях и цялата им земя в плен взе",  съобщава  лаконично 
летописецът [PSRL 27: 102]. По този повод град Булгар е бил напълно унищожен  
[Khlebnikova 1974: 18-23]. Така столицата на Волжка България на практика престава да 
съществува. Южните територии на България преминали под контрола на московците,  
докато Казан станал център на северните територии. Този момент е началото на 
формирането на Казанското ханство, и в същото време, на един нов етнос – 
казанските  татари. В описанието на събитията от 1524 г., летописите вече наричат 
населението на град Казан и хинтерланда около него с едно название "казанци" 
използвано като синоним на "татари" [PSRL 23: 203]. През 1552 г. Иван Василиевич, 
цар и велик квяз на цяла Русия, с ценато на много жертви успява да превземе великия 
град Казан. Освен това хрониката нарича населението на Казан и околностите му 
"безбожните българи" и "страната Булгар" [PSRL 14: 3-4]. В Руския Хронограф, се 
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използва фразата "българите, които се наричат казанци" [PSRL 22,2 : 175]. Всички тези 
факти, естествено, говорят за идентификация в периода XIII – XVI век на волжките 
българи с казанските татари. В научната литература тази тенденция, се изразява в 
използването на двоен етноним - "българите (татари)" и "българите (татарите от 
Поволжието и Предуралието)" [Mukhamadiyev 2011: 80,81]. 

 
История. А-приори, всички които с голям ентусиазъм, приписват прабългарски 

произход на прадедите на чувашите, неминуемо свързват самите българи с древния  
тюркски свят, което води до доста ненаучни обобщения. Въпреки, че ние трябва да се 
съгласим с установено мнение, че прародината на племената на българите е Южен  
Сибир (вероятно с част от Монголия, където те са били част от племената Tiele). (ЖВ. 
На какво основание трябва да се съгласим с това неверно твърдение, е друг въпрос!) 
Предполага се, че българите са се преселили в Европа от Алтай [Kunik 1878: 147]. 
Въпреки това историята им преди II век от н.е. е обвит в мистерия. Ние знаем, че по 
време на царуването на Вологес II (186-198 г.) в Армения, в зелените поля на областта 
Шар (Горен Басеан), се появява колония от прабългарски зселници (водени от Vłndur 
Vund / Влъндур булкар Вунд). След това, в дните на цар Аршак възникнали смутве във 
веригата на Голям Кавказ, поради която много българи пристигнали в Армения и "се 
заселили за дълго време в областта Кол (при изворите на Кура), върху плодородна 
земя, богата на зърно "[Khorenatsi. Ist. II. 6, 9]. Като свой първоизточник Мовсес 
Хоренаци цитира Мар Абас Катина, който е живял в края на третата и началото на 
четвърти век. (ЖВ. Катина е живял в средата и втората полонвина на II в. и е бил 
секретар на същия Вологес или Валарш II) 

 Началото на V век е белязано от събития, които са засегнали и историята на 
лангобардите. Павел Дякон пише, че германското племе лангобарди, е било 
изненадващо наподнато през нощта от българите (Vulgares). Те нападнали лагера им с 
такава ярост, че много от тях са убили, вкл. и лангобардския владетел Агелменд.  
Новият цар, Ламисио, бил млад и силен. Той копнеел да отмъсти за случилото се. 
Българите са били наистина победени и лангобарди придобили голяма плячка [Паул. 
Lang. I. 16-17]. 

По времето на Атила, прабългарите разбира се са били под управление на 
хуните и дори се сражавали в хунската армия [Немет 1991: 147], (ЖВ. въпреки че 
няма нито едно доказателство в подкрепа на това безпочвено и изцяло невярно 
твърдение). В свояя коментар към „Гетиката“ на Йорданес, Елена Скрижинская 
отбелязва, че когато се отнася събития, свързани хуните във втората половина на V в. 
и първата половина на VI в., Йорданес съобщава за българите, и в някои случаи са 
антите и другите славяни. [Skrzhynskaya, 2001, 218] (ЖВ. Абсолютно невярно 
твърдение на Скрижинскиая, никъде Йорданес не свързва хуните на Атила с 
българите, въпреки че подробно описва всички хунски племена, пръснали се след 
смъртта на Атила! Той съобщава за българите единствено с появата на Панонските 
българи като съюзници на гепидите и противници на готите!)  

През 493, 499 и 502 г., българите участват в опустошителни кампании в 
северните гранични райони на Византийската империя [Chichurov 1980: 75; Моравчик 
1983: 108]. Теофан Изповедник, обаче пояснява, че (в 501/502 г.) "те се връщат 
обратно, преди хората да научат нещо за тях" [Теофан. Chrono.]. От контекста следва, 
че до края на V век, прабългарите не са нападали империята, и не са били известни за 
жителите на византийски земи. В началото на VI век, те вече са станали известни със 
своите нападения. За годината 538/539 Теофан съобщава за много въоръжени 
сблъсъци между българи и византийци. Въпреки това, когато говори за тези събития, 
Йоан Малала, който е използван в компилацията на Теофан, пише не за българите, а 
за хуни. Въпреки че в този период на хуните вече не съществуват. Следващите години 
българите, които са извършвали нападения над Илирик, са взети в плен. След 560 г.  
лангобарди под ръководството на своя крал Албоин, извършват успешни кампании 
срещу Византия и Рим. Албоин завел със себе си в Италия хора от най-различни 
етноси, които били завладени от него и неговите предшественици. Ето защо, Павел 
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Дякон пише, че естата, в които те се заселили, започнали да се наричат Гепиди, 
Българи, Сармати и т.н. [Паул. Lang. II. 26]. Така че част от Западните прабългари (ако 
не са били остатъците от хуните) попаднали в римските провинции през втората 
половина на VI век, като част от армията на лангобардите, и там те се заселили.  

В 555 г. Захари Ритор пише, че българите са имали градове [Zakhar. 
Khronika. XII. 7]. Според Михаил Сирийски (починал в 1199 г.), който използва 
Църковна история на Йоан Ефески (почина в 586 г.) съобщава, че персийския 
узурпатор Бахрам Чобин, или шах Бахрам VI, въстанал срещу младия шах Хосров II 
Парвиз, който се обърнал за помощ към византийския император Маврикий (582-602 
г.). Маврикий изпратил на Хосров една армия, която включвала арменци и българи по 
2000 мъже [Siriyets. Khronika.386]. Съдейки по контекста, това събитие се е състояло в 
590 г., или веднага след това, но не и по-късно от 602 г. Това означава, че в този 
период в източните римски сили в Кавказ, са включени българите (най-вероятно на 
територията на Армения).  

През 626 г. прабългарите са сред аварските силите, които обсаждат 
Константинопол [Chichurov 1980: 98]. В 631 г., избухва остър конфликт между аварите и 
българите в Панония за това, кой трябва да бъде поставен за нов каган. Техните 
армии се срещнаха в битка, аварите побеждават и 9000 българи са прогонени от 
Панония заедно с жените и децата си. Те търсят убежище с Дагоберт I, крал на 
франките. Той първоначално ги приема и заселва при баварците, но после заповядва 
на баварците да ги избият, заедно с техните семейства в рамките на една-единствена 
нощ. Заповедта е изпълнена, но Алзеко (Alzeko / Alzeco), водачът на прабългарите, 
успял да се спаси само с 700 мъже. Те потърсили убежище в района на Венеция 
[Фредегар. Khronika IV. 6.72]. 

 Под ръководството на Кубрат, в 635 г. българите охвърлили властта на аварите 
в региона на Черно море. След оттеглянето на тюрките от западните степи в този 
период, прабългарите и хазарите, набират сили. По този начин възниква една нова 
държавна стана - Велика България със столица Фанагория (ЖВ невярно, Фанагория 
никога не е била столица, а тогава е малко рибарско слеце) [Klyashtornyi 2009: 171-172; 
Golden 2011: 148]. Кубрат / Кроват или Куврат, владетелят на прабългарите и 
котрагите починал в 665 г., оставяйки петима синове. На смъртния си одър, той им 
завещал никога да не се разделят един от друг и да живеят заедно, така че те да 
владеят земите си, и да не стават роби на други народи. Но както става в живота, 
синовете направили точно обратното. Те се оттеглили един от друг, всеки със 
собствените си поданици. Изследователите имат различни мнения за тази легенда: 
някои смятат, че това е не повече от легенда; други твърдят, че за подобно нещо 
сповменава и Теофан. Първият син, Батбаян / Баян (= името на аварския каган), 
според заръката на баща си, останал на мястото си, и после станал васал на хазарите. 
Вторият син, Котраг, преминал река Танаис (или по-вероятно Северский Донец) и се 
заселва срещу най-големия си брат. Третият, Аспарух, преминал Днепър и Днестър, 
достигайки едно място, наречено „онгъл“ (от слав. ънгал – ъгъл = тюркски Bucak със 
същото значение, ЖВ. невярно идва от тунгусомандж. ongъlo – място оградено от 
реки) на север от Дунава и се заселил там. Той преценил, че мястото е недостъпно и 
лесно защитимо, тъй като има много реки и блата наоколо. Очевидно Аспарух се е 
опасявал от нападение на хазарите. Но тук се слъсква с византийците, които победил 
и изгонил зад Варна. Българите, покорили северите и "Седемте славянски племена". 
Изплашеният император, бил принуден да сключи мир с българите.  

Четвъртият и петият от синовете преминали Истър (Дунав). Единят останал в 
Панония като се подчинил на аварите, а другият продължил и достигнал до 
Пентаполис в Италия и приел върховенството на християните (т.е. византийците) 
[Теофан. Chrono.679 / 680; Nicephor. Ист. 673; Chichurov 1980: 60-62]. Кратко 
съобщение за петия син на Кубрат, Алцек дава Павел Дякон в своята „История на 
лангобардите“. Павел го нарича "херцог на българите, Алцеко по име". Около 660 г.,  
той с армията и народа си, напуснал аварите и се преместил в Италия. Той бил приет 
от крал Гримоалд и полоижл клетва за вярност пред него, като помолил за земя за 
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заселване. Кралят го изпратил при своя син Ромуалд с нареждането, да помогне на 
тези хора, като им намери земи за заселване. Ромуалд приел сърдечно българите и ги 
заселил в пустещети земи на Сепинум, Бовианум и Изерния. Алцеко приел титлата 
гасталд вместо владетел. По времето, когато живее Павел и пише своята „История“, 
българите все още живели в онези области [Паулс. Lang. V. 29] и помнели езика си, 
въпреки че вече говорели и латински.  

В 670 г., хазарите в съюз с унгарците разгромили българите [Rona-Tas 2005: 117]. 
Българите напуснали Скития и разграбвали всичко по пътя си. Те извършили 
изстъпления в Тракия, както съобщава Зигеберт в своята „Хроника“ за годината 680. 
Армията, която император Константин IV изпратил срещу тях, била срамно 
разгромена. Императорът е бил принуден да сключи мир и да им плаща годишен 
данък. През 689 г. Юстиниан (II Риномет) скъсал договора с българите и ги нападнал. 
Първоначално имал успех, но скоро бил победен и едва се спасил [Sigebert. Лет.]. 

След разпадането на Хунската империя, между V и VIII в., савирите не са имали 
съперници равни им по военна мощ в Кавказ. Именно в този момент, българите 
изпитали удара на савирите [Gumilyov 2007: 261] и хазарите [Golden 2008: 235]. Освен 
това, дори преди преселението в Поволжието, тези племена са живели отделно. 
Историкът Василий Дмитриев смята, че промяната в етническия състав на 
Населението в Поволжието е резултат от нахлуването тук на прабългарски племена в 
VIII век и суварските племена в VIII в. [Dimitriyev 2003: 7]. Археологическите данни, 
обаче, показват, че прабългарите достигнали Волга в средата или втората половина 
на VIII век. Причината за тази миграция били на арабско-хазарските войни [Казаков 
1982: 390]. Анатолий Новоселцев също се счита, че идването на българите на  Волга е 
станало през VIII век [Novoseltsev 1990: 75]. Жимони [Zimonyi 1990, p.180] заключава, 
че това преселение е поредица от миграции по различно време, продължили в VIII-IX и 
края на IX-X век. Възгледите относно българската хронология, изказани от Андраш 
Рона-Taш са верни и близко до историческата реалност. По негово мнение 
българската държава, се е намирала не в басейна на река Кубан и Цискавказия, а 
между Донец и Южен Буг. Българите са били, по негово мнение, покорени от хазарите. 
(ЖВ. нищо вярно няма в съчиненията на Рона-Таш)  

В 737 г., след арабската агресия срещу хазарите, българите се предвижват 
нагоре по Волга [Rona-Tas 2012: 6]. След поражението на хазарите, те продължават до 
Волга, и около 750 г., достигнат до Самарска Лука. За това говорят и нумизматичните  
находки от края на VIII век, които показват, че българите са били в района на Большие 
Тарканы. Там археолозите са разкопали и най-ранните българо-тюркски погребения. 
Около 900 г., те достигнали на север до р. Кама [Rona-Tas 1996; Dmitriyeva, Agyagási 
2001: 155].  Около 860 г., савирите, който обитавали между границите на Северен 
Кавказ и Дон, започнали да се предвижват към Волга. Така разликата във времето 
между пристигането на българите и суварите в Поволжието е повече от 100 години, и 
това говори за самостоятелност на всяко от племената, преди всичко в етнически 
план. В същото време трябва да се съглася с мнението Бернат Мункачи (Bernát 
Munkácsi) по отношение ясното самосъзнание на чувашките предци. Това е ясно 
демонстрирано в началото на Х век, когато по повод приема на исляма, суварите се 
оттеглят на десния бряг на Волга и не се подчиняват на българите.  Както се вижда, 
българите са пристигнали на Волга около 750 г., а суварите – едва към 860 г. 
Позволете ми да подчертая отново: българските и суварските племена мигрират към 
Поволжието напълно самостоятелно и отделно.  

Нещо повече, след разпадането на хунския съюз, савирите са завладели и 
подчинили прабългарите. Това може дори да е причината (дали е основна или 
допълнителна е друг въпрос) за оттеглянето на българите от плодородните земи в 
региона на Северен Кавказ – Дон. Източниците твърдят, че е имало втора вълна от 
миграция на българи към Волга през първата половина на IX век. Потушаването на 
въстанието от привържениците на старата религия в Хазария - на каварите (и 
очевидно също на българите и суварите) - в 830 г., води до друго историческо събитие: 
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недоволните българи (т.е. на останалата част от тях) се отправи за река Дунав и 
зоната на реките Волга и Кама [Плетньова 1997: 46]. 

Главен враг на Волжка България по времето на Алмуш е Хазария. Aлмуш е 
плащал годишен данък на владетеля на хазарите, под формата на кожи от самури, по 
една кожа от всяко домакинство в царството си. Ибн Фадлан съобщава също, че синът 
на Алмуш, е бил изпратен в двора на кагана, като заложник на хазарите. Ибн Фадлан 
съобщава следното: "До царя на хазарите, дошла новината, че владетелят на 
славяните имал много красива дъщеря10, и той изпратил пратеници да и` поискат 
ръката. Но пратеичеството било върнато и му било отказана. Тогава той изпратил 
[войска] и я взел със сила ... Но знатната пленица починала, докато пристигне до 
столицата. Тогава той изпратил пратеници да поискат втора дъщеря. Веднага след 
като тази [новина] стигнала до царя на "славяните" той ги изпреварил, и я омъжил за 
вожда на есегелите [племе], която е било под властта му, страхувайки се, че и нея, той 
ще я вземе от него със сила, както бе направил със сестра и`" [Kovalevskii 1956: 141]. 
Владетелят на волжките българи, решава да построи крепости, и да се защитава от 
"евреите, които го бяха поробили".11   

В началото на Х век родово-племенната система е съществувала и във Волжка 
България. По това време се образува класовата структура на обществото от 
предфеодален тип: производителите са били основно редовите членове на общините, 
въпреки че робския труд, също е бил използван. Страната е имала четирима 
общопризнати владетели (царе = князе) [Kovalevskii 1956: 27,35,132]. Очевидно, всеки 
един от тях, е заемал престола в определен ред. Центърът и столицата на Волжка 
България е град Булгар. Според „Худуд ал алам“ в града Булгар имало войска от 20 
000 конници [Bartold 1930: 32]. Според същия този ръкопис, в близост до Булгар е 
имало и друг град – Сувар. Ибн Фадлан обаче не споменава за съществуването на 
този град. Той минава през р. Утка, но не споменава за такова селище, което показва 
че тогава на това място все още града не е съществувал. Очевидно съобщението не 
се е отнасяло за град в тесния смисъл на думата, а за центъра на землището на 
народа сувари. По-късно е възникнал и градът, с име "Сувар" когато по-голямата част 
от племето се е преселила на другия десен бряг на река Волга. И град Сувар е бил 
обитаван от тази част от народа, която не приема исляма. Скоро обаче, те всички били 
първоначално българизирани, а малко след това кипчакизирани (татаризирани).  

Изследователите отбелязват, че почти от момента си на основаване, Волжка 
България става център на транзитната търговия. В описания на събития от 940-960 г., 
град Булгар се описват като доста малък, и е бил преди всичко, известен като 
пристанище, където идвали търговци от съседните държави. След като княз Святослав 
Киевски разгромил хазарите в 965 г., ролята на Волжка България като търговски 
център се увеличила още повече. Три били основните посоки на търговските пътища - 
с Изтока, с Русь и със съседите. Тогава възникнали нови градове, получили развитие 
занаятите. Основните стоки с които се извършвала натуралната разменна търговия, 
били кожи от блеки и самури, зърно и мед. 

Периодът между втората половина на Х в. и началото на ХIII в., е свързан с 
многократни нашествия на земите на волжките българите. В 358 г. по хижрата (968/969 
г.), например, русите които също ловували диви животни и търгували с техните кожи, 
нападнали и унищожили Булгар [Ибн Хакул. Book1.6.2.4,9]. В края на 900 г., князете на 
Киев водили война с волжките българи, а тюркското племе гузи (огузи) били съюзници 
на русите [Semyonova 2011: 191]. Според Ал Бекри, по това време българите 
(жителите на Булгар) не били многобройни, и той посочва едва 500 мъже, глави на 
семейства [Al-Bekri1879: 63]. В 997 г. Владимир Святославович, също тръгнал с 
оръжие срещу "българите на Волга и Кама, победил ги ивзел много пленници " [PSRL 

                                                             
10 Терминът, използван тук е sakaliba, който e заимстван в арабски от гръцкото sklavos - роб, и се отнася 
за някои от северните народи (славяни, фини и др.), не само за славяни. Алмуш също е управлявал на 
север и много вероятно да става дума за някое подчинено славянско или угрофинско племе. - P.G.). 
11 Елитът и хазарската аристокрация, които са приели юдаизма за официална религия, в първата 
половина на IX век [Golden, 2007: 123-162] 



 

47 

9: 66] През 1117 г. половците (куманите) също заплашили волжките българи. Но с 
хитрост, владетелят на българите, успял да отрови първенците им, хан Аепа и други 
кумански пълководци [PSRL 2: 285]. През 1164 г. княз Андрей Боголюбски, синът му 
Изяслав и брат му Ярослав, заедно с княз Георгий (Юрий) Муромски, започнали война 
в земята на волжките българи. Те завладели гр. Брахимов, един от центровете на 
волжките българи и подпалили ощи три други града. Загинали много българи, били 
взети много пленници, пленени били и бойни знамена, и княз Андрей се завърнал 
триумфално, както съобщават летописите [PSRL 1: 352; 20,1: 122-123].  

През 1172 г., владетеля Саин завладял мястото където бил разрушения гр. 
Бряхимов и основал новия град Казан. [PSRL 19: 13]. 

През 1182 г. руската конница обсадила града на „сръбарните българи“ които се 
приготвили за обсада. [PSRL 2: 625].  

През 1202 г. татаро-монголите приближи границите на Волжка България и се 
установили за да презимуват [PSRL 20,1: 155]. През 1220 г. княз Святослав с голяма 
военна сила обсадил град Булгар и успял да опожари гр. Ошел [PSRL 1: 444; 20,1: 150; 
23: 67]. Според Семьоновата хроника, това събитие е станало в 1221 г. [PSRL 18: 51]. 
Тук летописите допускат вероятна грешка в датирането на това събитие.  

През 1229 г. монголите прогонват българските гранични гарнизони, разположени 
по р.Яик. Виждайки сериозната заплаха, българите изпратили пратеници до Киевска 
Русь с предложение за мир и съюз срещу общия силен и безпощаден враг. Но до съюз 
не се стигнало и българите трябвало сами да отблъснат монголската атака, което те 
успели да направят с временен успех [Ollsen 2008: 356]. През 1231 г. татаро-монголска 
войска достигнала до покрайнините на Булгар, но отново спрели и презимували, без да 
нападт [PSRL 28: 209]. Други източници твърдят, че това се е случило през 1232 г. 
[PSRL 23: 73; 30: 87]. През 1236 г., дошли главните монголски сили, водени от синовете 
на Джучи: Бату, Орда, Шейбан и Тангут. Монголите се подготвят за голямо 
настъпление срещу Волжка България. Още през зимата преди тях, идва и пълководеца 
Субедей Бахадур със воята войска [Рашид-ад-din1960: 37-38; Danzan XIII. 84]. "Князете 
нахлули в границите на България. Цялята земя се разтресла, под краката на огромната 
им войска, и даже дивите зверове побягнали от страх. Първо те [князете] првзели със 
сила и щурм град Булгар, който бил известен с богатствата си, изибили голячма част 
от населението му и пленили мнозина. [Dzhuveini 1941: 23].  

Дошли безбожните татари подпалили града им, и завладели цялата земя на 
България. Техният голям град е бил превзет, и всички жени и деца били избити, а 
други били взети в плен, пишат руските хронисти [PSRL 1: 514; 4,1: 214; 6,1: 287]. За 
пълният разгром на волжките българи, в 1236 г., пише унгарския монах Юлиан 
[Anninskii 1940: 83]. "България падна, неспособна да се противопостави на предните 
монголски сили, водени от Субедей [Grumm-Grzhymailo1926: 463]. Скоро обаче, Булгар 
е възстановен от завоевателити. Това става още докато е жив Бату и самият хан е 
живял в града през периода 1242-46 г. В приблизително същия период са били 
построени редица други градове. Астрахан, например, се появява в делтата на Волга. 
Хан Берке (1257-1266) е имал резиденции в Булгар и новия гр.Сарай [Polo. Prolog.III]. 
Така че Булгар, столица на Волжка България, разрушена в 1236 г., скоро след това е 
изградена наново. Ето защо "всички постройки и надписи, открити там и достигнали до 
нашето време, не са по-стари от началото на монголското господство" [Bartold 1968: 
136]. 

През 1370 г. един руски княз, заел трона в Булагр и започнал да контролира 
търговията. Голяма вреда нанесли на Булгар и цялата държава, т.нар. ушкуйници (ЖВ. 
> от чув. uškăn / oškăn – група хора, общност, тълпа, банда, съвр.зн. също полит. 

партия) или това са руски речни пирати, които ограбвали градовете по р. Волга. През 
1374 г., например, те превзели Булгар и заплашили, че ще го изгорят. Градът е бил 
спасен със заплащане на голям паричен откуп [PSRL 28: 239; 34: 121]. През 1376 г. 
руската армия нападнала Булгар и се завързала жестока битка. Но първенците на 
града Осан и Махмат успели да откупят града с цената на причен откуп [PSRL 25: 192]. 
През 1382 г. Хан Тохтамъш изпратил войските си в България със заповед да грабят 
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всички търговци, руски и други, да превземат корабите им, и цялата стока да му бъде 
доставена [PSRL 4,1: 327; 6,1: 471-472]. В описанието на това събитие, в своята 
Хроника патриарх Никон, приравнява имената на градовете Булгар и Казан: "града, 
наречен Болгар, което е Казан на Волга" [PSRL 11: 71]. Този пасаж очевидно показва, 
че по това време Казан вече се превръща в център на бившата държава Волжко 
България, и иземства град Булгар. През 1395 г. руски пълководец завзема градовете 
Булгар, Жукотин, Казан и Керменчук и пребивавал там три месеца, като се върнал с 
голяма плячка, според хрониките [PSRL 4,1: 380; 17: 46-47]. Според „Степенната Книга“ 
това събитие е станало през 1396 г. [PSRL 21,2: 417-418]. В един от преписите на 
Хрониката на Никон, превзетите градове са Булгар и Жукотин, а в друг – Казан и 
Керменчук [PSRL 11: 164]. Други хроники датират залавянето на тези четири града в 
1399 г. (6907) [PSRL 6,2: 5-6; 18: 280]. Както виждаме не само различни градове, но 
също така и различни дати и интерпретации на събитията са споменати във връзка с 
тази кампания. 

"През втората половина на ХIV и началото на ХIV век, 32 града и 
около 2000 селища в бившата Волжка България са били унищожени от хановете и 
емирите на Златната орда, нападения на други номадски орди, похода на Тамерлан, 
през 1391 и 1395, нападенията на руските князе и новгородските пирати-ушкуйници, 
при което цялата тази земя се превърнала в дива степ, където мангътските 
(Ногайските) татари започнали да живеят според своя обичаен намадски бит [Dimitriyev 
2003: 10]. По това време Казанското ханство вече започва да играе важна роля в 
търговията. Татарските търговци стават известни в Евразия като много активни 
[Valeyev 2011]. А суварите се развивали като земеделци и скотовъдци, като търгували 
зърнени храни и животни, преди това търгували с волжките българи, а сега с 
наследилите ги татарски търговци. Що се отнася конкретно за татарите от Казан, най-
подходящият термин за този период (1400-1500 г.) не е кипчаки-татари, а 
кипчакизирани българи. Разликата е огромна. Много от изследователите историци, 
археолози и етнографи обикновено гледат на волжкобългарския период с известно 
пренебрежение и обратно преувеличават ролята на златноореденския период, за 
формирането на татарския народ [Mukhamadiyev 2011: 44]. Очевидно ние трябва да 
вземе предвид и факта, че по това време (и по-късно) почти цялото неевропейско 
население на Евразия се нарича Татари / Тартари. Точно така например пише Николас 
Витсен. Следователно въпросът за етнонима на казанските татарите все още не е 
напълно разрешен.  

Холандският пътешественик Корнелис де Бройн, които пътува в Мосовското 
княжество в началото на XVIII в., поставя Булгар сред руските градове. Според неговия 
пътепис, град Казан се намирал между страната България и Черемишите [Bruin. 
Puteshestviya IX, X]. Това означава, че по това време названията "българи" и 
"България" все още са в употреба. Така идентифицирането на „българите“ като предци 
на казанските татари е документирано със сигурност. 

И това не е от вчера. Например на конференция през 1946 г., Алексей Смирнов, 
отговаря на този въпрос с достатъчно яснота: "към мен беше отправен основен упрек, , 
че съм сложил знак за равенство между българи и татари. Нито в моите тезиси, нито в 
своя доклад, не съм сторил това. Говорих за българите като предшественици на 
татарите, като един от основните компоненти, които са участвали във формирането на 
съвр. татарски народ " [Смирнов 1948: 148].  

 
География. В стремежа си да определи мястото, където българите (Vulgares) се 

споменава за първи път от Латинска хронограф в 354 г., Новоселцев е убеден, че това 
е Западното Предкавказие. По този начин той също цитира Йорданес [Novoseltsev 
1990: 73]. Въпреки това, Йорданес, описващ събития станали в IV-V век, отбелязва: "... 
над Черно море се простират земите на българите" [Йордан. Getica. 37]. Елена 
Скрижинския тълкува, че под „българи“ Йорданес означава хунските племена в 
североизточното черноморско крайбрежие, но Йорданес очевидно е посочил точно 
българите, които в съюз с антите и славините нападнали граничните райони на Илирик 
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и Тракия [Skrzhinskaya 2001: 217-218]. Затова трябва да приемем, че българите, 
споменати от Йорданес, са били, част от народа, които по-късно се е преселил на 
Балканите. Така смята и Ломоносов [Ломоносов 1952: 188]. 

Сирийският историк (Псевдо) Захари Ритор, пише в 555 г., за бургари (т.е. 
българи) сред първите народи отвъд Каспийските врати (Дербент / ЖВ Дарял), и 
непосредствените им съседи били савири и алани [Захар. Khronika XII. 7]. Около 590 г., 
по-голямата част от българите са живели в Северен Кавказ. Там техните съседи са 
оногурите и савирите. Но савирите се оттегрят към източното крайбрежие на Кавказ, а 
българитеостават в западното. Те са били съседи по различно време за различни 
племена. Този факт показва, че в Кавказ (от II до IX век) савирите и българите не се 
сливат в общ народ.  

В своята Хроника, Фредегар, пишейки за годината 631, говори за българите в 
Панония [Фредегар годината. Khronika IV. 6.72]. Това показва, че трябва да се 
различават, българите в Централна Европа, от тези, които живеят в южната част на 
Източна Европа. Смята се, че Кубратова България е била в района на Днепър, а не на 
Кубан [Rona-Tas2005: 117]. (ЖВ, това е произволно унгарско хрумване, нямащо нищо 
общо с истината, археологията и изворите). 

 В описание на събитията от 673 г, Никифор отбелязва, че в близост до езерото 
Меотис (Меотида или Азовско море) по протежение на река Кофин (Кубан) е 
местоположението на Велика България (Мегали Булгариа) [Nicephor. Hist.]. Що се 
отнася до черните българи, те са били част от племената на българите, които се 
появяват след разпадането на Велика България през втората половина на VII век. Те 
произлизат от поданиците на най-големия син на Кубрат, Батбаян. Що се отнася до 
тяхното местоположение, учените посочват към различни райони около Азовско море, 
Кубан и страната между Днепър и Дон. Новоселцев предполага, че черните българи от 
района Азовско море, са покорени от Тюркския каганат [Novoseltsev 1990: 73].  

Друга група са т.нар. „сребърни“ или нукратски българи. Руските летописи ги 
споменават в басейна на р. Актай, ляв приток на Кама. В VIII и IX век българите се 
заселват по десния бряг на долното течение на Кубан и по-нататък на изток [Кузнецов 
1992: 102-103; Konovalova 2009: 45]. Към края на IX - началото на Х век, Волжка 
България е в непосредствена близост до землището на Буртасите. Разстоянието 
между българите и буртасите било три дни път. Реката на която живеели българите се 
нарича Итил (Волга, Aтил / Итил). Тя протичала между земите на хазарите и славяните 
и се вливала в Хазарския море. Територията на България се състояла от блатисти  
местности и вековни гори [Ibn-Dasta. Изв III. 1,5]. Според Абу Зейд Ал Балхи, в 920 г. 
границите на Рум (Византия) също достигали до България (Волжка?), а град Булгар 
бил малко селище, което било пристанище. Един арабски източник от 922 г. казва, че 
града Булгар, се намира на брега на Итил, а града Сувар бил наблизо [Bartold 1930: 32] 
Ал Бекри също поставя в земята "Bulkâr" като съседна на земя Furdâs (Буртас) и 
славяните. Между буртасите и българите, имало три дена път. Жилищата на 
българите били на брега на Итил [Al-Bekri. Изв 1879: 62-63]. 

Хубави отправни точки за определяне на местоположението на българите в Х в.,  
са малките реки Джаушир (Jaushyr) (Яуширма) и Утка. През лятото, Алмуш и 
аристокрацията му предпочитали да оксядат в местност разположена между три езера 
в басейна на Джаушир. Така че тази област е служил като лятно пасище, а тревата 
между трите езера, бързо е пораствала отново. Андрей Ковалевски смята, че 
владетелят е оставал на Джаушир, в продължение на цели два месеца [Kovalevskii 
1954: 32]. По отношение на местоположението на тази река, Ковалевски пише: 
"Смятам, че е днешната река Гаушерма, която се влива в Кама, не е далеч от 
българские гр. Жукетау - "Жукотин" или днешния Чистопол "[Kovalevskii 1954: 33]. 
Очевидно той я свързва с река Шентала която се влива в Кама между днешниите 
селища Алексеевское и Чистопол.   

Според Ибн Фадлан, там е имало обширна степ, но и доста гористи местности. 
Естествено, че е идеално място за практикуване на животновъдството през лятото. 
Ибн Хакул посочва българите като непосредствени съседи, както славяните, русите, 
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башкирите, буртасите, хазарите и печенегите [Ибн Хакул. Book 1.6.2.1, 2]. Интересно е 
че този източник не споменава суварите като съседи на българите. По това време 
(втората половина на Х век) суварите заемат противоположния, десен бряг на Волга. 
Един от източниците, които пише за събития от 985 г., отбелязва, че Блугар е 
разположена от двете страни на реката [Al-Mukaddasi1994: 289]. Той обаче не се 
посочва дали има предвид, града или страната. Най-вероятно това е страната като 
цяло, тъй като по това време границите на Волжка България се разширяват. Докато 
българите са останали на левия бряг, почти цялата суварска общност, се преселва от 
другата страна на реката. По-късно той заявява, че Булгар (града) е на Итил и Сувар 
се намира на същата река. Според източник от 1100-65 г. "от [град] Итил на река Итил 
(Волга) до [град] Булгар има около месец път през степта, а по вода – над два месеца, 
и около двадесет дена" [Ал-Идриси 2006: 120]. Същият автор споменава Сувар, като  
най-близо разположен до град Булгар. Между тези градове разстоянието било само 
два дена път. Всичко това показва, че Сувар се е намирал на около 70 км, южно от 
Булгар. 

В книгата си за проектирането на земята, върху географски кординати, Ибн Саид 
посочва географските координати на града "който те наричат Ал Булгар - 45º30' 
дължина, 57º ширина“ [Ibn Sa'id 2009: 29], които на една модерна картата се 
различават значително от общоприети координати за местоположението на столицата 
на Волжка България и почти съвпадат с тези на Чебоксари (47º15' изт.д., 56º08' сев.ш.). 
Това повдига много въпроси и са необходими допълнителни изследвания в 
географската област. Трябва да се сравните изчисленията от XIII в. с тези в наши дни, 
и да установи какво е допуснатото отклонение в измерванията. Според историка и 
географа ог кюрдски произход Абу ал-Фида (1273-1331), градът Булгар е разположен в 
близост до река Итил, на североизток. Според жителите, вечерния здрач не свършва 
там в началото на лятото, а нощите са много кратки. Ученият приема това за вярно, 
защото на север от 48°30' паралел, здрача се задържа, и там е било 
местоположението на Булгар [Abu-л-Fida 2009: 125]. 

Географското разпределение на волжкобългарските монети е доста голямо. 
"Като части от богати съкровища, те са били намерани в различни времена в цялото 
Горно Поволжие, в земите на Новгород и Псков, в балтийските републики, 
Скандинавия, Дания (монетата намерена в Дания е бил отсечено в Сувар) [1986  
Fakhrutdinov: 100]. 

 
Антопология. Според Алексей Смирнов волжките българите безспорно не са 

автохтонно носеление в Поволжите. Наличието на южно- и севернокавказки влияния в 
археологическа култура на волжките българи, е достатъчно убедително [виж: Козлова 
1950: 179]. Разбира се, това е свързано с техния кавказки период от древната им 
история. Тази факти показва, че българите са мигрирали като компактна група от 
Кавказ към Волга. Изследванията на Татяна Трофимова показват преобладаване на 
понтийския тип сред съвр. татари [Trofimova 1948: 34]. Това показва, че волжките, респ. 
казанските татари са наследниците на волжките българи, а техният антропологичен 
тип се е формирал още през кавказкия период от тяхната история. Краниологичните 
данни показват също наличието на връзка между волжките българи и балканските 
българи. Докато чувашкия антропологичен тип, се различава много очевидно от 
татарския. Поради тази причина Карл Фукс отбелязва съвсем правилно: "чувашите се 
различават много от татарите в лице, ръст и дори се открояват от всички финските 
типове" [Fuks 1840: 119]. 

Палеоантропологичните данни показват, че жителите на град Булгар не са били 
предци на чувашите, защото показват различия по много характерни черти. "Черепите 
на българите имат по-ниски очни кухини и по-широки носове; лицето е по-широко в 
абсолютно изражение, и в същото време е по-ниско, отколкото у чувашите "[Debets 
1932: 56]. От антропологична гледна точка, според материала, който е изследвала 
Мария Акимова, също не е била потвърдена генетична връзка между чувашите и 
волжките българи [Alekseyeva 2004: 51]. Освен това, един древен монголоидни 
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елемент присъства както у двата вида българи (волжки и балкански) така и у татарите 
[Смирнов 1948: 149]. 

 
Археология. Откриването на Перешчепинското съкровище в басейна на Днепър, 

показва, че управляващата династия Дуло, е получавала скъпо подаръци от 
византийските императори, и е натрупала огромни богатства. Находката включва два 
пръстена, носещи монограми на Органа и Куврат. (ЖВ. Няма никакъв пръстен на 

Органа, надписите са еднакви, само че пръстена набеден от 
Залеская за Органа е варварска имитация на другия).  
Светлана Плетньова смята, че съкровището е било заровено 
при екстремни обстоятелства в края на VII век. Много важeн 
e също въпроса, когато българите първоначално започват да 
проникват по средното течение на Волга. И тъй като са били 
основно номади, те не оставят много следи за археолозите. 
Независимо от това, според логическите разсъждения на 
Плетньова, едва след заселването на средното течение на 
Днепър и Донец, българите са могли да проникнат през 
лесостепта към региона на Волга и Кама [Плетньова 1997: 
42]. Присъствието на българите на Волга се доказва от 
археологически находки от двете селища и некрополи. Това 

са Большие Тарханы и Кайбели, които са най-ранните поселения на волжките българи. 
Те са изключително характерни по отношение на обред и инвентар. Има характерни 
черти, които са познати от обекти в територията на Дунавска България, от некрополите 
на Аспаруховите българи. След пристигането си на Волга българите стават 
доминиращи в политическо, културно и езиково отношение [Смирнов, Merpert 1955: 52-
53]. По-късно това ще доведе до процес на консолидация,  които обаче ще срещне 
съпротива от някои племена, и най-вече на суварите. Освен това, Равил Фахрутдинов 
пише, българите, които се преместили в Поволжието към края на VIII век, сe смесили 
там с последните представители на именковската култура [Fakhrutdinov 1986: 80]. 

Монети започват да се секат във Волжка България между 907 и 980 г. А дирхама 
от 907 г. носи ислямското име Джафар ибн Абдуллах, или това е името прието от 
Алмуш, владетелят на България. До 976 г. престава да функционира монетния двор в 
в град Сувар, което свидетелства за загуба на политическата и икономическата 
независимост и пълна подчиненост на град Булгар [Fakhrutdinov 1986: 100]. 
Археологическите проучвания са показали, че град Джукетау (Жукотин в 
руските летописи), които е съществувал между Х и ХIV век, се е намирал в 
покрайнините на днешен Чистопол. Надгробните паметници с епитафии които са били 
открити там, датират от началото на ХIV век [Nabiullin 2010: 373]. 

 
Религия. Захарий Ритор описа бургарите в средата на VI век като "езически и 

варварски народ" [Zakhar. Khronika XII. 7]. Това ясно показва, че по това време 
българите, все още не са преминали към християнството или и исляма. Очевидно 
Бернат Мункачи (Bernát Munkácsi) правилно е предположил за разпространението на 
исляма. Той смята, че българите са се запознали с основните елементи на исляма в 
Кавказ, но са приели тази религия в Поволжието [Munkácsi 1926: 42-64]. Преди 
пристигането си на Волга, някои от българите са биле запознати и с християнството. В 
619 г., българския владетел Кубрат и чичо му се покръстили в Константинопол. (ЖВ. За 
чичо му никой нищо не споменава!) Наследници на Кубрат, обаче са се придържали 
към старата си вяра [Golden 2008: 331]. 

Ал Масуди пише за сблъсъци между хазарите, мюсюлманите и русите [Ал 
Масуди. Murudzh 8]. Това е станало през 912 г. (не е ясно, но със сигурност преди 922). 
Русите се спуснали с лодки надолу по хазарската река, т.е. Волга, преминали покрай 
гр. Итил (в делтата на реката), и достигнали Хазарското (Каспийско) море, където 
извършвали пиратски набези върху крайбрежните градове. Както пише арабския 
историк, русите избивали мирните жители и ограбвали градовете. Хиляди мюсюлмани 
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загинали. Населението от Каспийското крайбрежие е било силно разтревожено. Тогава 
мюсюлманското население в хазарската държава, поискали от кагана да нападне 
русите и да отмъсти за избитите техни едноверци. Битката между хазарските войски и 
русите продължила три дни. Русите били победени, много от тях загинали, но 5000 от 
тях се спасили и с оцелелите лодки отплавали в земята на буртасите. "Някои от тях са 
били убити от буртасите, а други попаднали при бургарите мюсюлмани, и [също] 
загинали. "Това, което е много важно в този пасаж е, че Ал Масуди нарича бургарите 
(българите) мюсюлмани. Tова позоваване разбира се, се отнася за волжките българи, 
а събитието е станало десетина години преди арабската мисия. Оказва се, че дори и 
преди посещението на Ибн Фадлан, българите са имали контакти с мюсюлманския 
свят и някои от тях вероятно са приели исляма. 

Ибн Фадлан прочита писмото от халифа, до Алмуш, владетелят на българите, но 
не се споменава за присъствието на преводачи, което подсказва, че вероятно 
владетелят е разбирал арабски, тъй като арабския партеник не е знаел 
волжкобългарския език. Следователно волжките българи вече са имали 
предварителни контакти с исляма. (ЖВ. това че е пропуснал наличието на преводач, 
нищо не значи, вероятно го е счел за ненужна подробност. Повече от съмнително е 
Алмуш да е знаел арабски!) Целта на посолството на Ибн Фадлан е да се помогне на 
Алмуш. Когато арабите идват, виждат че в земята на българите имало мюзеини, и се 
четели мюсюлмански молитви. Въз основа на източниците Данил Хволсон предполага, 
че волжките българи са били запознати с исляма, тъй като за това се споменава в 
събитията от 912 г. [Khvol'son 1869: 8], но има основания, тази дата да се измести още 
по-назад. Разкопките в Новгород, показват наличие на дирхам от 907 г., носещ името 
на Джафар ибн Абдуллах. Нумизматката Светлана Янина и археологът Равил 
Фахрутдинов предполагат, че това е ислямското име на волжкобългарския владетел 
Алмуш. [Fakhrutdinov 1986: 100]. Предложената дата индиректно се подкрепя и от Ибн 
Руста. Персийският географ пише, че Алмуш, царя на (Волжка) България, е 
изповядвал исляма, и в неговата страна имало джамии и религиозни училища за 
мюзеини и имами. Дори облекло и гробищата на българите "са били ислямски по вид“. 
А кръглите сребърни дирхами, са постъпвали при волжките българи от търговските им 
контакти с ислямския свят. Следвайки древните традиции, при среща българските 
мюсюлмани се поздравявале един друг с поклон [Ibn-Dasta. Изв III. 1,4,7]. Хволсон 
припомня, че в началото на Х век, във Волжка България е бил разпространен не само 
исляма, но също така е имало и мюсюлмански училища [Khvol'son 1869: 89]. Няколко 
години след Ибн Фадлан, Ал Бекри също твърди, че царят на българите Алмас, е бил 
мюсюлманин [Al-Bekri1879: 63]. От това следва, че Алмуш е поканил  арабската мисия, 
за официалното консолидиране на народа, и получаване на напъствия за следващите  
стъпки, които вече са били предприети по посока на исляма. Ние не знаем със 
сигурност, в коя година е била отправена поканата до Халифа в Багдад, да изпарти 
посолство в  България. Но при всочко случаи това е било преди 922 г. Настъпването на 
феодалните отношения, в началото на Х век, подтикват Алмуш, да обедини 
поданиците си, около една-единствена религия. И като владетел е продпочел исляма 
като държавна идеология.  

За да видим точно как и от къде е пристигнал исляма в Поволжието, е достатъчно 
да погледнем маршрутите, по които идват мисионерите. Делегацията от Багдад не 
избра най-прекия географски път. Те са пристигнали първо в Бухара, след това са 
преминали през Хорезъм, и едва след това се отправили към Волжка България, 
въпреки че най-прекият път от Багдад до Волга е през Кавказ. Поради това Василий 
Бартолд стига до извода, че волжките българи са приели исляма, не пряко от Багдад, а 
през Хорезъм и Саманидската държава. Той също така смята, че може да е имало 
връзки на родство между българите и Khorezmians [Bartold 1968: 66]. Това също така 
смята, че саманидските монети са първообраза по който през Х в., започва 
монетосеченето във Волжка България. Също така не трябва да се забравя, че прекия 
път от Багдад до волжките българи минава точно през земите на хазарите (които са 
противници на арабите). 
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Като всяка нова религия, и исляма е наложен силово върху населението на 
Волжка България [Денисов 1959: 73]. Знаем, например, че българите 
водили „джихад“,  или свещена война, срещу съседните буртаси. Алмуш, също така 
заплашва с меч, нежелаещите да приемат новата религия сувари. Окончателното 
приемане на исляма във Волжка България е станало извън земите на суварите, н 
района на башкирските степи, на брега на река Джаушир (днешна Яауширма) 
[Kovalevskii 1954: 51].  

Затова смятам за съмнително, предположението на Василий Каховски, че 
българския владетел е искал финансова подкрепа от арабския халиф, а не 
"магическата" символика на арабската пари. Посолството на Ибн Фадлан пристига при 
Алмуш без да носи пари [Kakhovskii 1983: 27-28]. Владетелят на волжките българи се е 
нуждаел от средства, за да се изгради крепост. Той наистина се е нуждаел от пари, но 
като символ на благословия. В крайна сметка, една-единствена вяра в държавата, 
струва много повече от парична сума, и Алмуш прекрасноh разбира това. Но нека 
погледнем към диалога между Алмуш и Ибн Фадлан, писаря на: "Вашият свят е богат, 
запасите ви са в изобилие и вашите източници на доходи са много, така че защо искаш 
от халифа пари, за да изградиш крепост? Той каза: "Аз вярвах, че царството на исляма 
ще донесе щастие и богатствата му са взети от източници, които са разрешени [от 
религиозен закон]. Ето защо направих това искане. Наистина, ако исках да се изгради 
крепост със моите собствени средства от сребро или злато, не представляват 
трудност изобщо за мен. Наистина, аз само исках да се получа благословията от 
парите на владетеля на правоверните и затова го помолих" [Ибн Фадлан-1956: 141]. 
Основният извор за тези събития, не оставя място за съмнение. Коментирайки този 
епизод, Игор Дубов правилно отбелязва, че това е въпрос на първо място на 
политическа и религиозна ориентация, на волжките българи спрямо Арабския халифат 
[Dubov 1989: 150]. Бих добавил, че с вземането на името на владетеля на 
правоверните Джафар, Алмуш прави реверанс на арабите и спестява разходите за 
крепост. Намеренията му са били много по-сериозни: да установи исляма като 
държавна религия в царството си, спазвайки всички формалности. A монопол на 
вярата наистина ще закрепи контрола на владетел над племената с различни 
вярвания, и ще ги обедини около една-единствена религия. Алмуш иска „да убие два 
заека с един камък (куршум)“: да се сложи край на феодалната разпокъсаност и да 
концентрира силата на държавата, срещу външните врагове, предимно Хазария, която 
тогава е била много силна. Новата религия, дава основание на волжкобългарския 
владетел, да откаже дъщеря му да се омъжи за хазарския каган ("Той е евреин, а тя е 
мюсюлманка"). Доказателство за решението на Алмуш да приеме исляма, също е 
предоставено от следния епизод от Мешхедския ръкопис: "Наистина всемогъщият 
Аллах, ми даде исляма и върховната власт, като владетеля на правоверните, на който 
аз станах син и роб [на Аллах]. Това е задачата, която той ми повери "[Ибн Фадлан-
1956: 139]. И Ибн Фадлан, като мисионер, нарича суварите немюсюлмани "паплач". Но 
не само те отхвърлят исляма (ЖВ. изключително човеконенавистна, примитивна и 
тиранична религия). Към тях се присъединяват и част от племето Ескел (есегели). Като 
цяло Ибн Фадлан силно преувеличава, ролята на мисията за устнавоването на исляма 
в страната. 

В „Худуд ал алам“ анонимно геогрфаско съчинение от Х в., се казва, че всички 
жители  на гр.Булгар са мюсюлмани. [Bartold1930: 32]. Ислямът е били проникнал сред 
горните слоеве на обществото – духовенство, търговците и аристократите. Също така 
в гр. Булгар е имало джамия, която се намирала на най-оживеното място - пазара [Al-
Mukaddasi 1994: 289].  

В 949-952 г., в град Сувар са сечени сребърни монети на волжкобългарския 
владетел Талиб ибн Ахмед [Bartold 1968: 516], което отново показва, че ислямът 
укрепва своите корени в България. По същия начин, мюсюлманите са най-голямата 
група в хазарската столицата, гр. Итил. Мюсюлманите които не са били местни, и други 
чужденци, се установявали основно в столиците. 
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Всички евразийски номади, които са възприемат масово нови религии (като 
уйгури, хазари, волжки българи, огузи, селджуки и карлуки) по това време са имали 
свои собствени държави, които са били организирани върху основата на племенните 
съюзи, или са били в етап на придобиване на държавност. Както правилно отбелязва 
Питър Голдън, "основната функция на новата религия е да бъде обединяваща сила, 
средство за идеологическо дистанциране, символ на независимост, и всичко това е 
нуобходима за да спомогне процеса на държавно изграждане" [Golden 2008b: 334]. 

По време на управлението на унгарския велик княз Такшони, около 
970 г., група волжки българи мюсюлмани, пристигнали в Унгария водени от двама 
братя, Била и Боксу. Малко по-късно пристигнала и друга група водена от Хетен. В 
Унгария тези хора са били известни като билери - очевидно е че са дошли от 
волжкобългарския град Биляр. Всички те били приети и засалени на левия бряг на 
река Дунав, където основават град Пеща. Миграцията на тези българи е последица от 
руското нападение на Святослав, през 968 г., срещу земите на вължките българи и 
хазарите. Въпреки страданията и преследванията, и по-късно тези българи  
продължили да играят важна роля в Унгария като събирачи на данъци и лихвари 
[Khvol'son1869: 108-109]. 

Според хрониката, българите се стремят да привлекат към нова си вяра, и 
Киевска Русь, Rus, както добре е известно. В 986 г., например, волжкобългарски 
мисионери пристигат в Киев и се срещат с великия княз Владимир, за да го агитират, 
да приеме мохамеданската вяра. Когато той ги попитал каква е тяхната религия и 
какви са нейните правила, българските пратеници му отговорили, "да се спазва 
обрязването, да не се яде свинско и да не се пие вино." Владимир не харесал тези 
правила и им отвърнал: "Пиенето", казал той, "е радост за русите. Ние не може да 
съществуваме без това удоволствие" (Если русский не пить, он не можеть жить) [PSRL 
4,1: 60; 16: 251; 33: 25].  

Властите във Волжка България строго са държали, да не се допуска чужда 
религиозна пропаганда и опити да се повлияе религиозната ориентация на 
населението. Това се доказва от „Житието на св. Аврамий“, мъченикът на Волжка 
България. Той бил чужденец, но не руснак "имал друг език, а не руски" [PSRL 30: 87; 
33: 65]. Авармий бил християнски мисионер, който проповядвал християнството във 
Волжка България и постигнал известен успех. Но това обезпокоило властите и н 
преклонна възраст в 1229 г., той е платил за това с живота си [PSRL 1: 453; 9: 97; 
Медведев 1878]. Според Семьоновата Хроника, той е бил екзекутиран през 1230 г. 
[PSRL 18: 54]. 

Така че, религията е изиграла своята историческа роля във Волжка България. 
През 922 г. ислямът се използва да разруши междуетническите бариери в държавата. 
Но приемането му става повърхностно и обхващо основно феодалния елит, 
търговците и занаятчиите. По-късно те формира ядрото на бъдещия татарски народ. 
Земеделското население, продължава да се придържа към старата си традиционна  
религия. Редица учени са склонни да вярват, че това земеделско население са 
станали основа за формирането на днешните чуваши. Андрей Лихачов посочва, че 
"мюсюлманската религия пуска корени основно само в рамките на управляващата 
династия, аристокрацията и сред жителите на град Булгар. Народните маси 
продължават да почитат своята стара религия, която е оцеляла и до днес, и има 
ограничен брой последователи "[Likhachyov 1876: 3]. Същата идея по-късно е изразена 
от Василий Каховски, Василий Дмитриев и други историци.  

В края на XII и началото на XIII век, жителите на град Булгар, са изповядвали 
исляма от т.нар. ханифитско течение. [Abu-л-Fida'2009: 125]. Ибн Ал Сaид  
Магриби съобщава, че по-голямата част от българите са мюсюлмани, но сред тях има 
и християни [Ибн Саид 2009: 31]. Вероятно той е имал предвид началото на XIII век. 
Споре сведенията на унгарския монах Юлиан, който през 1236 г. посетил Волжка 
България, която нарича „Магна Булгария“, все още се срещали езически ритуали и 
вярвания [Anninskii 1940: 80]. Разбира се, Юлиан пише за южните покрайнини на 
държавата, и впечатленията му не се отнасят за столицата град Булгар.  
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През 1253 г., друг един фламандски монах посетил Волжка България, на път за 
Монголия, констатира, че "тези българи са едни от най-злите сарацини, усърдно 
изповядващи проклетата религия на Мохамед, в сравнение с каквато и да е всяка 
друга нация " [Rubruk. Puteshestviye XXI]. 

Арабският пътешественик от XIV век Ибн Батута, също съобщава за дълбоките 
корени на исляма в град Булгар. При пристигането си във Волжка България, той се 
присъединил към местните жители, в молитвата при залез слънце. Същото направил и 
за вечерната молитва [Ибн Батута-1884: 297].  

През 1323 г., друг християнски мъченик, заагинал заради вярата си в земите на 
бившата Волжка България. Той се е кзвал Теодор [PSRL 28: 67].  

В една история от 731 г. по х. (1330/31 г.) Булгар се нарича един от най-
известните градове на Кипчакия.  

Ислямът запзва силните си позиции. Например в града е имало специален човек, 
който точно определял времето за молитва. Името му било Масуд и е използвал 
астрономически инструменти, за да се изчисли точното астрономическо време [Elomari 
1884: 237].  

По отношение на събитията от 1376 г., руска хроника нарича жителите на Велики 
Булгар „бесеремени“ (т.е. мюсюлмани), и техните управители се казвали Осан и 
Махмат Салтан [PSRL 18: 117]. 

Точно три века след екзекуцията на православния мъченик Аврамий, в 
1529 г., подобно събитие се състояло в Казан. Този път жертвата е бил руснак на име 
Иван, християнин затворник от Нижни Новгород. Той е накаран да се отриче от 
Христос, и да приеме ислама, но предпочита мъченическа смърт [PSRL 19: 261-262]. 
Въпреки това, не може да се смята че християнството е било напълно подтиснато във 
Волжка България. Още през IХ век е имало християнска арменска колония в страната. 
Техните надгробни плочи са били открити в т.нар. „гръцка палата“ в Булгар. Има 
гробове на арменци от XIII и XIV век. Паметниците са изписани с арабски букви на  R-
език (khir "момиче", tokhur "девет") и Z-език (kïz, tokuz), което показва, че и двете норми 
са били официалните езици [Lepyokhin 1771 : 272-283; Mukhametshyn, Khakimzyanov 
1987]. 

Няма да бъде правдиво, ако се твърди, че ислямът се утвърждава масово 
сред волжките българи още в началото на Х век. Първоначално, новата арабска 
религия е приета само от градското население, занаятчиите, търговците и другите 
заможни слоеве на обществото. По-голямата част от обикновеното население  си 
придържало към старите си традиции. Дори през XVIII век в татарските села е имало 
гробища, които са били покрити със зеленина. Архивни източници сочат, че през 1920 
г. татарите (включително и покръстените такива), са провеждали колективни молитви в 
полетата, за да изразят благодарността си към божествата, за реколтата за да бъде 
богат урожая, да има благополучие за селото. За тази цел те коллели бикове и овни и 
общо приготвяли празничната трапеза. Също се избирало място до селището където 
течала вода (река, поток) където се принасяла жертва и се извършвала молитва за 
дъжд. Дори в средата на ХХ в. сред татрите е имало спомени за молитви в горите, за 
езическите празници Киримет и Симек и ülle čikkan kön, за старите традиции, които все 
още са съществували. Ритуалите за общуване с духове от отвъдното, също са 
свързани със старата народна религия и нямат нищо общо с исляма. Разкази на стари 
хора за това, са известни в различни населени места, например Верхные Меретяки, 
Платоновка, Ахметиево, Владимировка (Татарстан) и Старые Курбаши (Цивилск Уезд) 
[ChGhI 216: 442-443; 309: 21]. В това отношение татрите от селските райони на 
Поволжието, се вписват в общата религиозна култура на региона.  

Едва в началото на ХХ век, останките от езическите „киримети“ са били 
унищожени по настояване на мюсюлманските духовници, поради тяхната 
несъвместимост с исляма [Воробьов 1948: 65]. 

Учените историци не обичат да използват израза „ако беше станало така“?. 
Независимо от това, обаче следва да е признаем, че промяната на религията 
извършена от националния елит, по ирония на съдбата, води до твърде бързото 
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отслабване на Волжка България. Суварите – едно от основните племена в държавата, 
не желаейки да се откаже от вярата на дедите си, я напускат и се преслват на десния 
бряг на Волга. А отслабването на Волжка България спомага за затвърждаване на 
хазарската хегемония. Както казва руската поговорка „това за което се борили, води до 
тяхната гибел“. От този момент ние можем да смятаме, че започва залезът на Волжка 
България, а също и отслабвянето на волжките българи като народ. Ако българите не 
бяха приети исляма в 922 г., вероятно страната и народа щяха да оцелеят. И днес 
нямаше да има спорове, дали татарите в Поволжието са или не са потомци на 
волжките българи. Това също така е вярно (на ретроспективно-реконструктивна ниво, 
разбира се), че суварите, които на приемат исляма, съхраняват  своята етноним във 
формата която е имал в началото на Х век. И с него, също съхраняват своята вяра и 
традиционна народна култура. (ЖВ.: Абсолютно правилно! Приемът на византийското 
православие на практика унищожава древнобългарското начало в Дунавска 
България!!!) 

 
Език. Пишейки за модела на кореспонденцията между звуците z/r и š/l  в 

тюркския и чувашкия език, Рона-Таш посочва един особен случай. За тюркското baš – 
глава и köz - око, отбеляза той, ние трябва да очакваме -r и -l в чувашки (pur и kul), но в 
действителност имаме puş и kuş. Това е така, защото тези думи не са били повлияни 
от процеса на прехода z/r и š/l. Те запазват своята по-древна фонетичната 
характеристика, предхождаща z/r и š/l преходите. От това следва, че замяната z/r и š/l 

не е твърда фонетично правило, а просто силна тенденция в територията на която 
възниква прабългарския език [Rona-Tas 1970: 209-228]. Вижте също мнението на този 
автор [Rona-Tas и др. 2011: 1104-14] за хипотет. западнопратюркска форма balč – 

глава. Това означава, че съвременният чувашки език е запазил истински следи от 
прабългарския и савирския език, от пратюркския период. Крайният „R“ в етноним 
Булгар (българи) показва, разбира се, първоначалната им принадлежност към r-
езиковите племена.  

Николай Меперт има редица статии посветени на връзките между българите и 
савирите. Той специално подчертава, че българите, са били племенна група 
независима от аварите и тюрките. "Кубрат успешно продължава и завършва работата, 
започната от Органа, за освобождението на българите от върховенството на 
Западнотюркския каганат " [Merpert 1957: 17]. (ЖВ в това изречение няма и една вярна 
дума!) Между другото, името Кубрат трябва да се преведе по смисъл, като събирам, 
натрупвам. Този смисъл е известен от тюркския превод на ирански манихейски 
религиозни текстове от V – VIII в., открит в Северозападен Китай и върху паметника на 
Кюл Тегин в Монголия. Тези текстове съдържат две форми на думата - qubrat и quvrat 
[Nadelyayevet Ал. 1969: 462, 475]. И двете форми са отразени в византийски източници. 
(ЖВ: името е иранско – xub – добро, осет. rattыn - създавам, бълг. ратувам – желая, 

посочената етимология изцяло невярна!) В различни периоди нетюркските племена на 
аланите, кутригурите, оногурите, хазарите и савирите, са били част от българския 
племенен съюз. Всичко това ясно говори в полза на савирите, както и българите, че не 
са част от тюркския племенен съюз, докато други огурски племена са били подчинени 
на тюрките). Основните огурски племена – огури, сарагури и оногури в областта 
Азовско море и Западен Кавказ рядко са действали заедно. Поради това в българския 
съюз са влизали няколко огуро-огузки племена [Klyashtornyi 2009: 171]. Във връзка с 
това може да се посочи един от трудовете на Бернат Мункачи [Munkácsi 1927: 131-135; 
Dmitriyeva,Agyagási2001: 30]. В него, на базата на заемките от прабългарския език в 
унгарски, той заключава, че в българските племена в Кавказ са говорили няколко 
диалекта. Разбира се, тук става дума не за български диалекти, а за унгарски заемки и 
от езиците на съседните, свързаните с тях племена - хуните, хазарите и суварите, 
паралелно с прабългарите.  

Както смята Питър Голдън, много от народите на Евразия са използвали 
руническата писменост. Сред тях са кимаките, българите, хазарите, печенегите и 
уйгурите [Golden 2008b: 311]. 
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Напълно правилно Данил Хволсон, възразява срещу твърдението Ал Масуди, че 
в началото на Х век волжките българи са тюркски племена. Уважаваният ориенталист 
пише, че той не желае да оспори Ал Масуди, но съобщенията арабските автори, в по-
голямата си част са безполезни, тъй като те не са в състояние да разграничат 
финските от тюркските племена. Той също така предполага, че името на българския 
владетел Алмуш, най-вероятно се е произнасяло като Алмус или Алмос (Álmos), 
каквото е било и името на унгарския владетел – бащата на Арпад. Затова първо 
трябва да се изясни дали това е финско (или по-скоро угорско), или тюркско име  
[Khvol'son 1869: 81,91, виж също обсъждане в Rona-Tas и др. 2011, II: 1171-1172 на 
Hung. Álmos, от западнотюркското Almuč]. Фактите показват, че във Волжка България е 
имало два тясно свързани основни езика, които дори могат да бъдат разглеждани като 
диалекти. Те обаче са два отделни езика, всеки от които има своя собствена история. 
И това са езиците на българите и суварите. Учените винаги са обръщали внимание на 
разликите между двата. Андрей Ковалевски дава пример с имената на реката Джаушиз 
(Jaushyz) и Джаушир (Jaushyr) - те отразяват две различни произношения на едно и 
също наименование от две различни местните племена (ако не са плод на грешки от 
различни преписвачи, нещо много често срещани в арабските преписи поради 
приликите в изписването на буквите r ر и z ز). Друг пример, който дава Ковалевски е 
името на още една река в южната част на Волжка България – Кундурча (Kundurcha) и 
Кундузча (Kunduzcha). Днес чувашкото название на тази река е Хантарча, от чув. 
hăntăr - "бобър" + тюркската наставка –ča, показваща място, т.е. боброва река или 

"реката в която има изобилие на бобри"). Без да обръща внимание на такива разлики в 
двате сродни езика, се стига до обърквания и затвърждаването им, в продължение на 
повече от един век. Разбира се имало е и други разлики между езиците на българите и 
суварите. Така например, в суварският език са отсъствали звучните съгласни. Сергей 
Малов, Николай Ашмарин и други лингвисти отбелязват тази характеристика на 
чувашкия език и предположиха, че липсата на звучни съгласни е знак за неговата 
древност. По този въпрос Ковалевски заключава: "стария чувашки диалект все пак се 
различава от волжкобългарския със своите беззвучни съгласни, и не съществуват 
основания да се предполага, че това е една стара тюркска особеност" [Kovalevskii 
1956: 17]. Всички историческите индикациите са, че в Поволжието суварсикя език, се 
формира отделно от тази на съседните волжки българи. Това е и моята позиция, и тя е 
подкрепена от други автори, които са изследвали езика на волжките българите. 

Азгар Мухмадиев смята, че суварския език, се е оформил "в изолация от другите 
хуно-български племена" [Mukhamadiyev 2011: 36].  

През Х век населението на Поволжието (главно жителите на България и Хазария) 
са говории взаимно разбираеми езици. Следи от тези езици, според Василий Бартолд, 
по всяка вероятност са оцелели само в чувашкия [Bartold 1968: 204]. Според Андраш 
Рона-Таш, в началото на Х век волжките българи все още са говорили език от чувашки 
тип. Речта им е отразена и в откритите на територията на Волжка България епитафии, 
които датират от 1281-1350 г. Рона-Таш смята, че този език не е прародител на съвр. 
чувашки, но е мноог близък до него [Rona-Tas 1996; Dmitriyeva, Agyagási 2001: 156]. От 
това следва, че трябва да се търсят следи от бившия волжкобългарски език в чувашки. 
Пример за това, че волжките българи са използвали чисто чувашки думи, е името на 
мястото Хелече (Helleče) – една от най-натоварените точки във Волжка България, 
намираща се на могъщата река. Хелече е бил известен като търговско място, където 
са се срещали и търгували помежду си руси, тюрки, араби, очевидно и северните 
български съседи. Ибн Фадлан съобщава, че Алмуш и приближените му, прекарвали 
тук по-голямата част на годината. Думата Helleče се образува от суваро-чувашкото hel 
/ le – зима + тюркския словообр. суфикс за място če. Така значението на името е 
"зимен лагер". Това място е разположено между реките Волга, Утка и Ниясна и има три 
езера – Чисоте, Курушевское и Атманское - и сега се нарича съответно местността се 
нарича днез „Три озера“ - "Трите езера". (ЖВ. халиче означава езеро, блато, идентично 
е ТМ, ороч. xālči, нан. xālo, мандж. xali – блато.) 
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Наличието на български елемент в чувашкия език и култура, и 
съотв. на чувашки елементи в езика на прабългарите, е частично, и се изразява в това, 
че някои църковноославянски думи заети от прабългарски и някои диалектни 
бълагрски думи в езика на дунавските българи, са идентични по смисъл и 
произношение със съот. чувашки думи. Например: църковнославянската белегъ - знак, 
чувашки palăk и съвр. български белег; в чувашки tĕkĕr – огледало, староруски < от 
старобълг. тикоръ, което не съществува в съвр. бълг., но се среща в унгарски tűkör – 
огледало < западнодр.тюркски *tikär, *tükär, източнодр.тюркски *tagir, в крайна сметка, 

произлиза отдума означаваща "кръг, кръгов," кръгъл по форма, виж Rona-Tas и др. 
2011, II: 877-882, 959-960) Българското сумачи – касиер, счетоводител (ЖВ но и сума – 
пари, сума – много на брой); в чувашки sum - сметка; Чувашки osă, ст.бълг. осохъ - 
полза; Чувашки kap - форма, ст.бълг. капъ – идол; Чув. čavka, бълг. чавка – вид птица; 
Чувашки kĕtes, ст.бълг/бълг. кътъ - ъгъл и т.н. [Егоров 1950: 83]. Тук също 
следва да включи чувашкото tura - cъдия, праведен човек, божество" и балкарското 
türe – почетно място, също закон, порядък, което идва от обощотюрк. toru – закон.  

Йоханес Бенцинг е смятал, че ако отнасянето на българския език, който се е 
говорил в Дунавска България към тюркските езици е спорно, то езика на волжките 
българи е несъмнено тюркски. Чрез източници той цитира мнението на Махмуд Ал 
Кашгари, който определя волжкобългарския език като тюркски, и също така 
волжкобългарските поминателни надписи от XIII и XIV век. Разбира се, ние трябва да 
подчуртаем, че Махмуд Кашгари, определя езика на волжките българи, като близък до 
този на печенегите. Бенцинг подкрепя тезата си с примери от езика хазарите, 
вярвайки, че това е общия език, говорен от прабългари и хазари. Броят на хазаро-
прабългарските паралели, обаче е оскъден: град Саркел, река Итил, личното име 
Булан [Bentsing 1986: 18-19]. Всички тези три примера са междувременно чисто 
чувашки: сар-кил - жълто (бяла) къща", Итил - Волга, тюрк. bulan, чув. pălan - елен. 

Тези думи са били несъмнено суварски по произход. Така аргумента за тюркския 
характер на езика на българите, основавайки се на хазарите не е съвсем правилен.  

Все пак е по-подходящо да се говори за влиянието на огурските езици върху 
българския език. Не е ясно защо Бенцинг, дели българите от „булгарите“ като пот това 
название има предвид пратюрките. В Северен Кавказ, преди да се разделят и едната 
част от тях да отиде до река Дунав, а друга – по-късно на р.Волга, българите са единен 
народ. Това мнение е напълно вярно и за по-късните периоди от историята им.  

Много подходящо е, да си припомним мнеието на Константин Иречек, който 
смята, че дунавските българи са били угрофини, които бързо се претопили с 
балканските славяни: "Кръвта на финските прабългари, която е текла предимно във 
вените на благородните български клановете, управлявали българската страна - 
между Дунава и Балканите, изглежда, отдавна се размила ... Старият български 
угрофински език, не е имал почти никакво влияние върху славянския български език“. 
(ЖВ: изцяло невярно, но все пак е писано в 1876 г.!) Езикът на волжките българи също 
не е оцелял. Причината за това е, че той не се използвал в дипломацията, 
образованието, общественото богослужение или литература. Станислав Малютин 
казва, че "Ако това се беше случило в периота от Х до XII век, език на българите, не би 
изчезнал в ХV в. Езикът на волжките българи постепнно изчезва, защото неговите 
публични функции са ограничени. Изместване му в Поволжието, в мюсюлманската 
среда, от кипчакския език, използван във всички сфери на живота, става по изцяло 
естествен начин "[Malyutin 1996: 60]. 

Татарски лингвисти смятат, че брошура Николай Ашмарин „Болгары и чуваши“ 
(Българи и чуваши) е изцяло едностранчива. Латиф Заляй например смята, че 
Ашмарин защитава своите изводи, върху основата само на няколко „чувашизми“ от 
надгробните плочи, и напълно игнорира езиковия материал в текстовете на тези 
епитафии, които показват наличието на пряка връзка с още по-съвременния език на 
татарите от Поволжшето, "Проф. Ашмарин е наясно, че в тези надписи наред с 
чувашката форма "Dzhiat dzhur dzhal" (700 г.) е налице, дори и в по-голямо количество, 
изрази като "Yete yüz utuz yete" (737 г.) и т. н., които са чисто татарски форми. Но 
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въпреки това, в своите изследвания, той стига до заключението, че преките потомци на 
волжките българи са чувашите" [Zalyai 1948: 157]. В този контекст мога да спомена и 
едни предмет - златна лъжичка, която постъпва в „Кунсткамера“ през XVIII век. 
Предметът е под № 617 и е с надпис -  Alti yïr un iti  [Altï yüz un yiti], където вместо 
очакваното българо-татарско yüz, намираме суваро-чувашкото yïr - сто [Mukhamadiyev 

2011: 46]. Лингвистите признават обаче, че татарският език (още повече - съвременния 
татарски език) не е напълно продължение на волжкобългарския език. Като всеки език, 
и татарския е претърпял големи промени през своята история. Независимо от това, 
той е продължение на волжкобългарския. Александър Ритик смята че "истинските 
татари" (т.е. Казанските татари) са потомци на волжките българи [Rittikh 1870: 28,54]. 
Големият брой епитафии в периода XIII – XV в. от волжко-камския регион, имат 
арабски текстове, съдържащи тюркски фрази. В литературата, тези надписи се нарича 
„волжкобългарски“ . Една част от тях, обаче, е на език близък до съвр. чувашки, а 
останалите са на кипчакски тюркски диалект. Надписите на чувашки език, също 
съдържат тюркски елементи не се по-късни от средата на ХIV век, докато други видове 
надписи са от по-късно време.  

Още от началото на XI – XII в. думи от езика на волжките българи, попадат като 
заемки в староруски. Напр. думата „товар“ - стока, стоки, идва от волжкобълг. *tavar. Тя 
също присъства и в унгарски под формата tár - съндък, а също и като част от някои 
сложни думи, напр. kincstár - съкровищница. Същата дума е дала като производна на 
руска почва, думата товариш - другар, спътник, помощник, която е аналог, на 
аналогично производно в унгарските tars – търговски съдружник, другари. Друга такава 
руска дума е „хазяин“ - домакин, търговец от корена hozja, която е съществувала 
независимо първоначално и в руския език. Това е перс. χwāja пренесена чрез 
волжкобългарски (срв чувашкото huşa, ЖВ по-доре сравни с осет. hiсcau – господар!). 

Според някои източници известния квартал Арбат в Москва първоначално е бил 
тържище на волжките българи (след това на татарите). Името идва чрез 
волжкобългарски от арабското rabaţ - предградие, квартал. (срв. с името на 

мароканската столица Рабат) [Rona-Tas 2007].  
През XIII – XIV в., кипчакските племена оказват сериозно влияние върху Волжка 

България, и чрез тях са приети на много думи от монголски, арабски и персийски 
произход. Общоприето е, че татарският език се формира върху българо-тюркски 
субстрат. До средата на XIII в., когато се създава Златната орда, оцелелите волжки 
българи, започнали да се чувстват влиянието на "тюрко-татарите" и най-накрая 
приемат техния език. Известно е че много от монетите на монголските ханове, са 
сечени в град Булгар. От надписите върху тях е ясно, че населението на Волжка 
България е запазило своя език от домонголския период, и остатъкът от него, днес се е 
съхранил в чувашкия език.  

Българо-суварското население попада под силното и трайно влияние на тюрко-
кипчакския език. Този нов език, постепенно, но твърдо се превръща в език на 
държавата, а в градовете, основани в Поволжието в монголския период (например, 
Казан), татарския кипчакски език става основен и единствен от самото начало [Bartold 
1968: 136]. Интересно е становището на Широ Хатори, според което волжките българи 
приемат тюрко-татарския език, въз основа на тяхната собствена система от гласни, 
която се съхранява като субстратен елемент и по-късно се трансформира в системата 
от гласна на съвр. татарски и башкирски език [Khattori 1980: 93]. Подобно мнение е 
изразено от Габор Беречки [Bereczki 1983: 207-236; Dmitriyeva, Agyagási2001: 101]. В 
началото на периода, българо-тюркските влияние върху татарския език е по-силно, по-
късно, става обратното, татарското влияние върху чувашкия език се засилва. 

Волжките българи претърпели огромни демографски загуби, в резултат на 
геноцида от монголското завладяване, последван от чумната епидемия продължила 
десеттина години, 1340-50 г. [Shamiloglu 2002: 18-19]. 

Голяма част от кипчакското население се появява в Поволжието заедно с 
монголите и следващите години. Въпреки това, не може да се изключи, че някои групи 
от монголи, са имали контакт с волжките българи и в по-ранни времена.  
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Съвр. татарски и башкирски език съдържат определен брой думи от 
волжкобългарски произход, Например, думата izge която в татарски и башкирски 

означава "свят, свещен". Думата съществува в казахски и някои други тюркски езици в 
смисъла на "добро, сакрално". Тази форма произлиза от волжкобългарското *еzgi < 
ezgü, и е волжкобълг. вариант на др.тюрк. edgü - добър. Тя се открива и в унгарски, 
където тя е придобила смисъла "свята". Вж. egyház - църква, egy - светия свещен < 
зап.пратюрк *edü, изт.др.тюрк. ädgü, + ház – къща [Рона-Таш и др, I: 307-310]. В много 
тюркски езици, промяната следва прехода edgü > ezgü > eygü, в съвр. турски iji.12 (ЖВ 
сравни с българското изгора – любима! Чувашката дума е максимално близка до 
тунгусомандж. эskē – славя, прославям, а не до древнотюркски!) 

Така много думи често получават втори живот. Напр. чувашкото  
šărpă[к] - рибена кост е заемка от татар. šïrpï, който на свой ред, е наследено от езика 
на волжките българи (şïrpï). Думата šărpă е могла да бъде заета в марийски, или от 
татарски, или директно от чувашки [Rona-Tas 2007]. 

От всичко това можем да заключим, че сред волжките българи е имало племена 
говорили на език от чувашки тип, които по-късно са били асимилирани от кипчаките 
които проникнали в района през и слез XIII век [Zimonyi 2007]. Очевидно е налице 
известна доза историческата истина в това твърдение. Така че "наследници на 
културата на Волжка България са казанските татари, в чийто кипчакски език в най-
добрия случай има няколко десетки субстратни заемки от волжкобългарския език 
[Napolskikh. Permsko-ugorskiye]. В този случай тезата за идентифициране на волжките 
българи като историческите предците на поволжките (Казански) татари става още по-
очевидна. 

 
Етнография. След смъртта на Атила, българите, които са били част от хунския 

племенен съюз (ЖВ ?), започват да се появят в източниците под своето собствено име. 
За събитията от 539/540 г. Теофан споменава за безредици, причинени от българите в 
Илирик (Западните Балкани). Силите на гепидите, които бяха съюзници на Византия, 
унищожили почти всички разбунтували се прабългарите. (ЖВ. Изкл. невярно 
тълкувание на фактите, става дума за Мундо и преминаването ме на византийска 
служба! Гепидите и българите живеят в една държава до нейния край!) 
Подстрекателите на бунта и много пленници били изпратени в Константинопол, и са 
прекарани през хиподрума, а след това заселени в Армения и Егриси. По този повод 
Теофан добавя: "И мир настъпи в Тракия, защото хуните вече не се осмелявали да 
пресечат река Дунав" [Теофан. Лет.]. Така че Теофан нарича българите хуни. В 
действителност прабългарите (или "смесени хора", "бунтовниците") са били голям 
конгломерат от огури, хуни и други елементи [Golden 2008а: 259]. Bernát Munkácsi 
основателно смята, обаче, че военната и политическата връзка между българите и 
хуните не дава основания за да се приравняват на етническо ниво. Според него 
българите не са хуни по произход или по език, но заедно с други номадски племена в 
района на Черно море, те в крайна сметка са подчинени от хуните и са поподнали под 
влияние на тяхната култура [Munkácsi 1903: 67-68; Dmitriyeva, Agyagási 2001: 23]. Някои 
учени предполагат, че българите са били първоначално угри като маджарите. Но под 
хунско влияние се тюркизирали, подобно на тюрките-хазари. [Beyer 2009: 481]. Що се 
отнася за оногурите, това име се появява както в китайските източници, така и в 
древните тюркски паметници. Оногурите не са били първоначално българи, като 
твърдят някои изследователи, но вероятно са били от угорски произход, родствени на 
унгарците. Основната част от тях участва във формирането на прабългарите. Името 
уногундури е вариант оногури [Моравчик 1983: 167; Chichurov 1980: 107-108,111] (за 
огур - чувашки vună yăh- "десет племена") (ЖВ. Абсолютно невярно!). Източниците 
(Теофан, например) и някои етнографи (като [Beyer 2009: 481]) идентифицират 

                                                             
12 в среднов.тюрк. съществуват формите azag > adag – крак, отг. на чувашкото ura -  крак. По подобен 
начин е съществувала и продполагаема волжкобългарска форма, отговаряща на среднов. кипчакското  
eygi, egi, eygü, eyi, eyü, igi, izgü. 
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българите с уногундурите и ги споменават във връзка с котрагите и също смятат, че 
тези племена са имали общ произход. Когато българите в северната част на 
Черноморския регион стават част от Тюркския каганат, започнали да ги наричат тюрки, 
въпреки че те запазват своя език и племенно име [Mukhamadiyev2011: 14]. В VIII и IX 
век прабългарите са един от етническите компоненти на Алания [Кузнецов 1992: 102-
103]. Имената на племената във Волжка България, които познаваме от ръкописа на 
Ибн Фадлан са: българи, сувари, ескели, башгирд (башкирите), русия (руси / ЖВ става 
дума за езря – коми, а не руси), вису (вепси) и баранджари - членове на едно 
домакинство (очевидно име на голям патриархален клан). Въпреки факта, че много 
арабски източници и учени споменават че Булгар е само име на град, във времето Ибн 
Фадлан това е било и име на страната. В енциклопедията на Наджаб Хамасани, 
„Булгар“  се описват като "голям регион". Учените с право го превеждат като "земя" 
[Kovalevskii 1956: 153 161]. 

Има съмнения за това дали е съществувал град Булгар по време на посещението 
на Ибн Фадлан. В източник датираща от 895 г., Булгар е описан като селище, в което 
сградите били дървени [Al-Mukaddasi 1994: 289]. Според информация от XII век, в град 
Сувар сградите също са били дървени. Жителите обикновено ги обитавали през 
зимата, а през лятото живели в шатри [Ал-Идриси 2006: 120]. С други думи, в един 
период от два века след посещението на Ибн Фадлан, дървени къщи и шатри се 
използвали в Сувар. Източниците не споменават наличието на тухлени сгради. "Всички 
сгради и надписи, които са оцелели в [Булгар] датират от периода на Монголската 
власт" [Bartold 1968: 136]. Тези които се занимават с изследване на културното 
наследството на Волжка България, трябва да имат това в предвид и да не пренасят 
информация за състоянието в периода  1200 – 1500 г. обратно към по-ранното време в 
периода 900 – 1100 г. Така например, през първата половина на XII век Ал Гаранти 
съобщава, че гр. Булгар е изцяло „дървен град“. Той пише: "Булгар също е огромен 
град, но всичко в него е изградено от бор, а градските стени - от дъб ... в тази страна 
студът през зимата може да е толкова силен, че дори и дървените трупи замръзват и 
се разрушават" [Ал-Гарнати 1971: 30]. Важно е да се помни, ча най-старите съхранени 
останки от тухлени сгради в Булгар, са строени след 1236 г. и в по-късните периоди. 
Най-малкото, което трябва да се помни е, че съвр. исторически паметник – музеят-
резерват Булгар, няма нищо общо със суварите.  

В края на XIII – началото на ХIV век в град Булгар е имало три бани. През 
първата половина на ХIV век градът се състои от къщи, построени от борови трупи, а 
крепостните стени са палисаден тип, от дъбови трупи [Khvol'son 1869: 87]. 

Около 1220 г. град Ошел, също е бил изцяло дървен. Руската хроника съобщава, 
че през тази година силите на княз Юрий Всеволодович обсадили Ошел. "Около града 
е имало палисада от дъбови колове ... русите успели да подпалят част от коловете, 
направили пробив, така влезли в града и го превзели, след което го подпалили", 
съобщава летописецът. "И Святослав стоеше там, докато градът Ошел беше завладян 
и опожарен" [PSRL 28: 48,205-206]. За сравнение: през 1437 г., градовете Рязян и 
Коломна също са били укрепени основно с дървена палисада, отколкото с тухлени 
стени, тъй като в тези части, е имало малки количества строителен камък [Barbaro. K 
ist. 9]. С други думи, до XV век дървените сгради преобладават в градовете от целия 
регион, и това е местна особеност. 

В началото на Х век волжките българи носели дълги кафтани. По това те 
приличали на хазарите и баджанаките (печенегите) и се различавали от русите, който 
носели къси връхни дрехи [Al'-Balkhi. Book7; Book1.6.2.14]. В 985 г., новгородските 
воеводи Владимир и Добриня победили волжките българи, но като видели, че всички 
те са били обути с ботуши, се въздържали да ги обложат с данък. С други думи, 
руснаците са знаели предварително, че тези хора не биха приели потисничество. 
Сключен е почетен мир, като двете страни решилиха, че "трябва да има мир между 
нас, докато камъкът започне да плува във водата, а хмел да потъва", т.е. за вечни 
времена [PSRL 4,1: 60; 6,1: 71; 16: 250].  
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Хан Берке, владетелят на Златната орда носел, наред с другите скъпи дрехи, и 
златен колан със скъпоценни камъни, изработен от зелена кожа наречена „Булгар“ [El'-
Mufaddal "1884: 193]. Кожата булгар, е била известна през средновековието далеч 
извън Поволжието. "Абсолютно е сигурно, че употребата на шарените кожени обувки 
от казанските татари, имат своите древни волжкобългарски традиции" [Fakhrutdinov 
1986: 67]. 

В края на XIII  - началото на ХIV век, българите не са имали овощни дървета или 
лози. Източниците обясняват това със студеният климат. Но пък Абул Фида съобщава, 
че там се отглеждала черна ряпа, достигаща до големи размери. [Abu-л-Фида "2009: 
125]. 

Основният поминък на Волжка България е била търговията. Основните търговски 
партньори са Хазария, Русия, както и всички племена, живеещи на двата бряга на река 
Волга. Основната стока която предлагат волжките българи е кожа от самури, 
хермелини и катерици. Чуждите търговци, са плащали мито под формата на 1/10 от 
техните стоки. Българите са познавали монетите, внасяни в замяна на тяхната основна 
богатство – хермелиновите кожи, и са секли свои емисии. Различните видове скъпи 
кожи са достигали до южните земи, като Крим например. Във Волжка България е било 
добре развито отглеждането на зърнени култури и животновъдството. Източниците 
най-често споменават пшеницата, ечемика и просото  [Ibn-Dasta. Изв III. 3,4,6; Rubruk. 
Puteshestviye 7]. Ибн Фадлан съобщава: "Те (българите) ни посрещнаха носейки със 
себе си хляб, месо и просо," [Ibn-Fadlan1956: 131]. Гардизи пише, че във Волжка 
България се е добивало зърно, месо, тикви, леща и боб. 

 През 1024 г. избухва голямо въстание в Суздал, поради настъпил глад. Много 
райони от Горното Поволжие също са сполетяни от глад. Според Лаврентиевската 
хроника: "Цялото население по бреговете на Волга, купувало зърно от волжките 
българи и така е оцеляло" [PSRL 1: 148]. Същите факти се съобщават и в други руски 
хроники (Новгородска, Софийска), но вместо вместо "зърно" те уточняват жито и 
пшеница. [PSRL 4,1: 112]. Както се вижда, селското стопанство е било основен отрасъл 
в икономиката на волжките българи". Независимо от това, животновъдството също 
играе значителна роля в живота на населението [Греков 1959: 523]. 

Във Волжка България се сечели дирхами, и по-малки монети, тъй като основната 
търгувия с Русия и славяните е ставала срещу дирхами [Bartold 1973: 58]. 
Управляващата класа изкупувала земеделската и занаятчийска продукция от 
българите-производители, и след това я изнасяла в страните от Изтока. Например за 
Хорезъм, те са изнасяли предимно кожи от самур, катерица, хермелин, лисица, белка, 
бобър, заек и кози кожи, както и восък, стрели, шапки, лепило и "зъби", мед, лешници, 
мечове, ризници, овце и крави [Al-Mukaddasi 325]. "Рибните зъби" са намерени 
мамутски бивни и зъби от морж, които волжките българи, изкупували от предците на 
мансите (вогулите) [Fakhrutdinov 1986: 67]. Във Волжка България се внасяли изделия 
от Изтока, те на свой ред ги препродавали на своите северни и западни съседи, което 
носело печалба на търговците [Firsov 1866: 14]. Особено близки търговски отношения 
били установени с хазарите и русите [Al-Bekri 1879: 63]. Този вид дейност по-късно е 
наследена от татарите в Поволжието. Суварите, а по-късно и чувашите, са били 
основно земеделци, докато волжките българи, както и татарите са били предимно 
търговци. Културата на българите от периода на Златната орда, се формира въз 
основа на местните традиции. "Ако се направи сравнение на българо-тараската 
култура с тази на Казанското ханство и днешните татари, не е трудно да се разбере, че 
волжкобългарската култура е наследена и е в основата на културата на Казанските 
татари" [Смирнов 1948: 16 ]. 

През втората половина на IX и началото на Х в., войската волжките българи, е 
представена предимно от добре въоръжени конници. Всеки мъж, който искал да 
встъпи в брак с жена, е трябвало да плати на владетеля данък под формата на 
оседлан кон [Ibn-Dasta. Изв III. 5-6].  

През 1172 г. е основан град Казан. Градът възниква на удобно място, не само 
географски, но и икономически. "Мястото е най-удобно и местността е най-красивата, 
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има много пчели, всички видове зърно и зеленчуци в голямо изобилие, също много 
диви зверове и риби, и богата земя ", пише ентусиазираният летописец [PSRL 19: 10]. 
"Традиционната материална и духовна култура се променя радикално, главно поради 
смущения дошли от Средна Азия и Хорезъм. От средата на XIII век град Булгар става 
лятна резиденция на хановете на Златната орда, които се заселили с хората си, в 
долното течение на река Волга "[Егоров 2009:155].  

Тъй като монголо-татарите се прочули като един от най-силните народи, и най-
успешни завоеватели, и се ползвали с голям респект сред покорените страни и 
народи, в крайна сметка победените и покорените започнали да се наричат татари. 
Както вече беше казано, през 1395 г. русите завладяват градовете Булгар, Жукотин, 
Казан и Керменчук. Хрониките наричат всички тези земи "Татарски". С други думи, по 
това време, вече понятието "българи" е заменено с "татари". Лаврентиевската хроника 
казва, че в 1229 г. "Половците избягали от низините на българите и се присъединили 
към татарите" [PSRL 1: 314], т.е. те са потърсили убежище при монголо-татарите. 
Казанските етнографи съвсем правилно коментарат този епизод: "Кипчаките едва ли 
биха отишли при волжките българи, ако не се надявали за някаква подкрепа ... Още в 
предмонголската епохаа етническото взаимодействие между кипчаки и волжките 
българи вече е било започнало. Това също се доказва от някои топонимни данни 
[Исхаков, Измаилов 2000: 50]. Такива топоними са Тухчин, Собекул, Каибич, Читаим, 
Ширдан и Тарлу. 

Българите несъмнено приемат татарското върховенство [Kunik 1878: 146]. С 
изместването на центъра на държавата от Булгар в Казан, това състояние на нещата и  
консолидирацията продължават. "От този момент нататък името „татари“ започва да 
се използва, веднъж и завинаги за населението на Поволжието" [Смирнов 1948: 16]. 
Това, обаче, е само промяна на екзоним, защото българите продължават да говорят за 
себе си като българи. Руските летописите от XIV до XVI век продължават да наричат 
волжките българи с тяхното собствено име. Сред официалната титулатура на 
владетелите на Русия и в официалните документи, името България продължава да се 
използва: "Василий III – господар всеруски, и велик княз на Владимир, Москва, на 
Новгород, Псков, Твер, Югра, Перм, Булгар, Вятка и др. ..." или "Иван Василиевич – 
велик княз на Владимир, Москва, Новгород, Псков, Твер, Югра, Перм, Булгар, 
Смоленск и много други земи, Цар и господар всеруски". Петър Велики се титлува "Цар 
на Москва, Киев, ...Казан, ... Булгар, ..."  

"Местното население, което сега се наричат татари, до XIX век вкл., наистина не 
само до XIX век, но чак до Октомврийската революция, се наричало българи. Именно 
обикновените хора, са използвали това име" [Raimov 1948: 145]. Тенденцията 
продължава и до днес сред определена част от населението.  

Както можем да видим, въпросът за приемственост между българите и татарите 
получава положителен отговор. На симпозиум по произхода на Казан татарите през 
1946 г., Александър Якубовски излиза с окончателно формулировка: "Етническата 
основа на Казанските татари ... се състои от волжките българи, които също усвояват 
нови елементи, все още слабо проучени, и едва впоследствие приемат името татари" 
[Iakubovskii 1948: 133]. В същото време Алексей Смирнов също изразява подобна 
идея. Той смята, че културата на волжките българи, е в основата на създаването на 
по-късната татарска култура [Смирнов 1948: 150].  

Ние, обаче следва безспорно да се вземем факта, че в периода между XVI и XIX 
век историческите връзки с Волжка България, и споменът за нея са почти напълно 
изчезнали в народностното съзнание на народите от Поволжието. А желанието на 
някои съвременни казански татари, за да получат името “българи“ спокойно може да се 
определи като "изобретяването на традициите" [Shamiloglu 2011: 280]. Твърде големи 
промени са настъпили в историята на народите, обитавали някогашна Волжка 
България. Твърде много време е преминало. Желанието на тези казански татари да 
върнат обратно етнонима българе днес е просто академична теория и бюрократична 
процедура [Тишков 2013: XLV]. (ЖВ и изцяло политическа прищявка, зад която стои 
един прикрит пантюркизъм). 
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Определено трябва да се признае, чи по време на Волжка България, волжките 
българи и предците на чувашите, въпреки че са били генетично близо един до друг, се 
формират като различни народи "[Khattori 1980: 93]. По време на периода, на Волжка 
България, суварите макар и да се били обособоли, все още не са успели да се 
завършат формирането си като народ. По-късно, също са налице видими различия 
между северната и южната група. Тази специфичност се изразява в съществуването 
на две основни културни диалекти, на горните и долните чуваши - е оцеляла в 
рудиментарен вид и до нашето време. Но това не пречи на формирането на единен 
чувашки етнос.  

Прегледа на етнографските източници, потвърждава тезата, че чувашите не е 
могат да произлизат от волжкобългарските племена. Дори и с обратна сила, чисто 
теоретично е невъзможно да се изгради такава схема. Данните от пътеписа на Ибн 
Фадлан показват конфронтация, дори враждебните отношения между суварите и 
волжките българи. Ръкописът „Худуд ал Алам“, съставен в края на Х век, разказва за 
събития от началото на този век, свидетелства не само за антагонизма между 
българите и суварите, но също така и за военни сблъсъци между волжките българи и 
другите племена на барсилите и есегелите. Питър Голдън сащо обръща внимание на 
този факт. [Голдън 2008: 236]. Василий Бартолд твърди, че днешният чуваши очевидно 
не могат да са потомци на градските жители в Поволжието, а преди всичко на 
населението от селските и горски райони на Волжка България, което винаги е живяло в 
горите и е било слабо засегнато от ислямската градска култура [Bartold 1968: 520]. 
Разбира се, ние трябва да добавим, че основният поминък на суварите е било 
земеделието и животновъдството, и са продължили да следват традиционните 
ритуали и вярвания на предците си, докато през монголското нашествие и след това  
някои от тях са приели православното християнство, а други дори и днес са езичници.  

В отговор на въпроса дали българите са били предците на чувашите, Бернат 
Мункачи (Bernát Munkácsi) дава много обоснован отговор. В чувашкия етнически 
въпрос основното съображение е, че те никога не се наричат българи, според думите 
на унгарския учен. Безспорно етнонима „чуваши“ отхвърля всякаква идентичност с 
волжките българи. Въпреки това, като се има предвид всички други обстоятелства, 
трябва да се признае, че „чуваши“ е името на един народ, който в миналото, е бил 
исторически свързани с българите. Наистина няма какво да се добави и няма какво да 
се премахне от казаното. Независимо от това, Мункачи е направил очевидна 
историческа грешка. Той смята, че предците на чувашите по всяка вероятност са били 
подчинени от българите и като такива са сменили своя собствен език с този на 
българите [Munkácsi 1903; Dmitriyeva, Agyagási 2001: 24]. Но това не се е случило. 
Въпреки това Мункачи не уточнява за какъв исторически период в историята на 
предците на чувашите, това е станало, и как след това  чувашите възстановяват 
своето историческо име. И в Кавказ и на Волга на савирите / сувари в различни 
периоди от време, заедно с българите и др. племена образуват един и същ 
политически или военен конгломерат, но двете племена никога не се смесват до 
степен на загуба на идентичността. Въпреки, че в процеса на формирането на 
българо-татарския етнос е имало несъмнено и частично савирско участие.  

*** 
 
Сравнително изследване на историята и културата на волжките българи и 

казанските татари показва, че те са генетично свързани. Въпреки това, основна роля 
във формирането на волжките татари като етнос имат културните традиции на 
волжките българи, които са били продължени и развити в културата на казанските 
татари. От племената на Волжка България, предимно българите, се превръщат в 
основната част от татарския етнос. Това е ставало чрез народните маси, а не чрез 
племенния елит, който е свързан съд Златната орда, и това трябва да се има предвид, 
когато говорим за историята на татарите в Поволжието. Искам да подчертая още 
веднъж, че ние трябва да се разделим двете понятия "Булгар" и "Сувар" и да не 
говорим изкуствено за "българо-сувари " или "българите сувари". Няма нито един 
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известен „българо-суварин“ или нито едно известно „българо-суварско“ племе.  Ние 
трябва да се говорим за суварите като индивиди само в конкретно значение, „сувар“ е 
човек принадлежал към племето/народа сувари. Възможно е да се пише "за суварите 
като жители на Волжка България", но българите и суварите, съотв. волжките българи и 
чувашите, са отделни понятия, както изцяло независими помежду си, така и 
исторически тясно свързани. Когато не успяват да идентифицират предците на 
чувашите, няои учени "прибягват до хитрост" и пишат "българо-сувари", така че да 
може да се посочат и двете племена като предци. Като че ли искат да ни кажат, "нека 
читателите да си изберат това, което предпочитат." Но това вече не е научното 
изследване. Междувременно някои изследователи в историята на Волжка България 
правята ясна класификация на българите като номади скотовъдци и на суварите като 
земеделци.   

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В тази книга съм анализирал двете основни версии за произхода и формирането 
на чувашкия народ – савирската и волжкобългарската хипотеза. Всички племената на 
Евразия са свързани помежду си в една или друга степен. Обаче всеки народ е 
извървял свой собствен исторически път.  

За предците на чувашите генетично най-близките племена и най-близките съседи 
до средата на I в. от н.е. са били угрите и иранците, а от II до V век -  хуните. След това 
идват прабългарите, хазарите, източните фини, татарите и руснаците. Първоначално 
савирите са били най-близо до угрите и иранците. Според основните източници и по 
мое лично мнение, савирската хипотеза е най-близо до истината. Въпреки, че 
днешните чуваши не могат да се нарекат преки потомци на савирите, защото тяхната 
историята, антропология, традиционни обреди и вярвания, както и езика им, в една 
или друга степен са абсорбирали компоненти от всичките си исторически съседи. 
Тези, които изследват историята и религията (независимо дали са на световно или на 
национално ниво) неизбежно ще се окажат на „огневата линия“. Атаките срещу тях, 
могат да дойдат, както от изразители на съотв. държавна политика, така и от 
ревностните привърженици на основните религии, или от представители на  
националистическите лагери. Нито един от тях ще приеме изцяло като истина 
изводите на един историк и етнограф, който се опитва да систематизира реалната 
картина на това, което се е случило, без да внушава свои идеи. Ние обаче не трябва 
да смятаме, че политиците и политиката решават съдбата на хората. Религия, език, 
етнография, изкуство, фолклор, историческите личности - лидери на племената и 
народите - са тези фактори, които определят и „циментират“ етническата идентичност. 
Известно е, че двуезичието рано или късно води до асимилирането на единия 
народ/племе от другия. В сферата на традиционната култура (например, от 
икономически-културен тип) може да има взаимни влияния, обогатяване и усвояване. 
Въпреки това, наличието на две религии у един народ, или още повече, налагането на 
външна религия, означава огромна промяна в етническото съзнание и поемане на курс 
към отхвърляне на собствените ценности, натрупани през вековете и наследения от на 
предците кулутурен опит. Поради тази причина годините от XVIII век до наши дни не 
изглеждат толкова успешни на фона на етническата история. Фактите показват, че 
сапирите-савари-савири-сувари са преценили съвсем правилно историческата 
ситуация като са предприели своето „стратегическо пътуване“. След 922 г., заради 
отхвърлянето на ислямя, суварите които се преселват на десния бряг на Волга, се 
превръщат в ядрото на днешния чувашки народ, които е изминал дълъг път на 
историческо развитие, но е съхранил своите собствени народностни традиции, и е 
успял да избегне съдбата на много други народи, погълнати от ислямския или 
православния културен модел. Пътят изминат от предците на чувашите е историята на 
търсене на себе си. 

А любовта към историята, издигната до равнището на сляп фанатизъм, без да се 
обръща внимание на фактите, а да се търси идеализация на миналото и желанието да 
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се представят собствените предци като стоящи на по-високо ниво в културно и 
политическо отношение от други племена и народи, е равносилно на екстремизъм. 
(ЖВ. много вярна мисъл, типична и за нашенските махленски разбирачи на историята 
от патриотарски тип!) И най-общо казано силното чувство за етническа идентичност 
може да се прояви по различен начин в различните ситуации. В някои случаи то може 
да помогне на хората да се адаптират, а в други - то може да се превърне в заплаха за 
целостта на държавата. Всяко едно научно изследвания е непълно, особено, ако то се 
опитва да постигне невъзможното – да изследва изчерпателно изследване на 
произхода на един народ. Както всяка научна работа, това есе не може да се счита 
последна дума. Дори и само, защото винаги има изследвания и факти, които могат да 
внесат чувствителни изменения в представените тези, но поради една или друг 
причина са останали извън полезрението на автора. Тези изменения обаче ще засягат 
само отделни точки, а не общото изложение. Изводите, направени тук се основават  
върху надежден корпус от първични източници и трудовете на водещи учени. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

67 

 
БИБЛИОГРАФИЯ 
 

 



 

68 

 
 



 

69 

 
 



 

70 

 



 

71 

 



 

72 

 



 

73 

 



 

74 

 



 

75 

 



 

76 

 



 

77 

 



 

78 

 



 

79 

 



 

80 

 
 



 

81 

 
 



 

82 

 



 

83 

 



 

84 

 
 
УСЛОВНИ СЪКРАЩЕНИЯ 
  

 
 

 
 

Антон Салмин 

 
Доктор на историческите науки, водещ изследовател в отдела за източните 

славяни и народите от Европейска Русия, в Музея по антропология и етнография 
(Kunstkamera), основан от Петър Велики, към Руската академия на науките 

 
antsalmin@mail.ru  
 

(компютърен превод от англ. ез.: Ж. Войников) 
 

mailto:antsalmin@mail.ru


 

85 

ЧУВАШСКАЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА  

  
адрес для писем: 9840450@mail.ru 

 
Антон Кириллович Салмин 

 

Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Отдела этнографии 
восточных славян и народов Европейской России Музея антропологии и этнографии 

имени Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии 
наук. Основной научный интерес – этнография, история и 
религия чувашей. 

Родился 20 октября 1949 г. в д. Старое Ахпердино 
Батыревского района Чувашской Республики. После 
окончания с отличием историко-филологического 
факультета Чувашского государственного университета 
работал в должности ассистента по фольклористике, затем 
– библиографом Государственной книжной палаты, 
переводчиком в редакции республиканской газеты. В период 
с 1983 по 1986 год обучался в очной аспирантуре при 
Ленинградской части Института этнографии АН СССР. Во 
время учебы защитил диссертацию «Типология 

этнографических связей чувашских сказок о паттырах». С 1986 по 2004 год – старший 
научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, руководитель лаборатории 
религиоведения Чувашского государственного института гуманитарных наук. С 1989 по 
1992 год являлся докторантом-очником Института этнологии и антропологии АН 
СССР/РАН в Москве. Во время учебы защитил диссертацию «Народная религиозно-
обрядовая система чувашей». Научная специальность – «Этнология». По 
совместительству работал профессором этнологии в Чувашском госпедуниверститете 
(2000-2001 гг.) и Чувашском госуниверситете (2002-2004 гг.). С2004 г. – старший 
научный сотрудник Библиотеки РАН (СПб.). С этого же года – ведущий научный 
сотрудник Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) 
РАН. 

Является автором 146 научных работ (в том числе 20 книг и брошюр) по 
этнологии, истории и религии чувашей и их исторических соседей. Печатался в 
странах дальнего и ближнего зарубежья (Берлин, Брюссель, Киото, Lewiston, Нью-
Йорк, Баку, Минск, Ташкент). Работы А.К. Салмина публиковались на чувашском, 
русском, английском, немецком и нидерландском языках. Становился стипендиатом 
Президента РФ  в области науки «Выдающимся ученым России» (1997-2000 гг.), 
обладателем грантов Президиума РАН (2012 г. – «Тексты традиционной культуры 
чувашей (материалы научного архива Чувашского государственного института 
гуманитарных наук)»), Российского фонда фундаментальных исследований (1994 г. – 
«Народная обрядность чувашей»), Российского гуманитарного научного фонда (1997 г. 
– «Семантика дома чувашей»), Санкт-Петербургского научного центра РАН (2007 г. – 
«Система фольк-религии чувашей»), МАЭ РАН (2010 г. – «Материалы о чувашах в 
архиве Société Finno-Ougrienne, Helsinki») и Edwin Mellen Press (Lewiston, USA, 2011 г. – 
«The Encyclopedia of Chuvash Folk Rites and Beliefs»). 

В 1997-2004 гг. являлся членом Диссертационных советов по защите докторских 
диссертаций по специальностям «Языки и литература народов России», «Этнография, 
этнология, антропология» и «Отечественная история» при Чувашском ГУ и по 
специальности «Этнография, этнология, антропология» при Ульяновском 
госпединституте. В 1999-2004 гг. – член Ученого Совета ЧГИГН. С2008 г. – член 
Диссертационного совета по защите докторских диссертаций при МАЭ РАН. Выступал 
официальным оппонентом на защитах 7 докторских и 11 кандидатских диссертаций в 
Москве, Санкт-Петербурге, Чебоксарах и Ульяновске по специальностям «Этнология», 

http://www.чнкаспб.рф/
http://www.чнкаспб.рф/
mailto:9840450@mail.ru


 

86 

«Философия», «Искусствознание», «Педагогика». А.К. Салмин – член Ассоциации 
этнологов и антропологов России, Member of Japanese Society for Slavic and East 
European Studies (2010-2012 гг.), Member of European Association the Study of Religion 
(2010-2012 гг.). Член аттестационной комиссии МАЭ РАН (2012, 2013 гг.). Ветеран 
труда. 

Награды: Медаль «За воинскую доблесть» (Постановление Президиума 
Верховного Совета СССР, 1970 г); Благодарственное письмо Президента ЧР (1999 г.); 
Почетная грамота Президиума Государственного Совета Чувашской Республики (№ 
113, 1999 г.); Премия имени члена-корреспондента РАН Н.Я. Бичурина Национальной 
академии наук и искусств ЧР (2001 г.); Почетная грамота Санкт-Петербургского 
научного центра РАН (2009 г.); Благодарность МАЭ РАН (2012 г.). 

Салмин А.К. Система фольк-религии чувашей. СПб., 2007 
Салмин А.К. Традиционные обряды и верования чувашей. СПб., 2010 
Салмин А.К. Савиры на Кавказе 
Салмин А.К. Чувашско-осетинские параллели 
Салмин А.К., Терюков А.И. Первая музейная коллекция одежды народов Волго-

Камья в Кунсткамере Санкт-Петербургской Академии наук 
Салмин А.К. Системный подход в трудах К.В. Чистова 
Салмин А.К. Колокольчик в ритуальной практике чувашей 
Салмин А.К., Терюков А.И. Георг Унферцагт и первая коллекция одежды народов 

Волго-Камья 
Салмин А.К. Юпа – антропоморфный столб на могиле чувашей 
Салмин А.К. Угорская страница в истории предков чувашей 
Салмин А.К. Божество Тор: чувашско-скандинавские и другие типологии  
Салмин А.К. Они хранят традиции  

Салмин А.К. Материалы о чувашах в архиве МАЭ РАН  
Салмин А.К., Лаврентьева Л.С., Кондратьева Н.В., Толмачёва Е.Б. Праздники, 

обряды и верования марийцев и удмуртов  
Салмин А.К. Этнология религии как направление в науке  
Салмин А.К. Человек и его тело в представлении чувашей  
Салмин А.К., Терюков А.И. Первая коллекция одежды народов Волго-Камья  
Салмин А.К., Терюков А.И. Кунсткамера: 1747 год  
Салмин А.К. Этноним чуваши в лабиринте времени  
Салмин А.К. Народная обрядность чувашей 
Салмин. А.К. "Savirs - Bulgars - Chuvash" на английском языке 
Салмин А.К. Традицианная культура чувашей. 2014 год 
Телепередачи: 
Земляки. Кунсткамера  Рассказывает Антон Салмин 
Земляки. Кунсткамера  Рассказывают Екатерина Кондратьева и Антон Салмин 
  

 
Электронный адрес: antsalmin@mail.ru  

  
  

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/978-5-02-025320-1/
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/978-5-02-025605-7/
http://www.kunstkamera.ru/files/lib/978-5-88431-239-5/978-5-88431-239-5_05.pdf
http://izvestia-soigsi.ru/archive/2011/107-article2
http://vestnik.udsu.ru/2010/2010-053/vuu_10_053_05.pdf
http://vestnik.udsu.ru/2010/2010-053/vuu_10_053_05.pdf
http://www.kunstkamera.ru/files/lib/978-5-88431-209-8/978-5-88431-209-8_04.pdf
http://www.kunstkamera.ru/files/lib/978-5-88431-189-3/978-5-88431-189-3_26.pdf
http://www.kunstkamera.ru/files/lib/978-5-88431-176-3/978-5-88431-176-3_05.pdf
http://www.kunstkamera.ru/files/lib/978-5-88431-176-3/978-5-88431-176-3_05.pdf
http://www.kunstkamera.ru/files/lib/978-5-88431-161-9/978-5-88431-161-9_33.pdf
http://kunstkamera.ru/files/lib/978-5-88431-227-2/978-5-88431-227-2_22.pdf
http://www.kunstkamera.ru/files/lib/987-5-88431-196-1/987-5-88431-196-1_35.pdf
http://www.kunstkamera.ru/files/lib/987-5-88431-196-1/987-5-88431-196-1_35.pdf
http://www.kunstkamera.ru/files/lib/978-5-88431-155-8/978-5-88431-155-8_02.pdf
http://www.kunstkamera.ru/files/lib/978-5-88431-198-5/978-5-88431-198-5_10.pdf
http://www.kunstkamera.ru/files/lib/978-5-02-025233-2/978-5-02-025233-2_07.pdf
http://www.kunstkamera.ru/files/lib/978-5-02-025233-2/978-5-02-025233-2_07.pdf
http://www.kunstkamera.ru/files/lib/978-5-88431-154-1/978-5-88431-154-1_46.pdf
http://www.kunstkamera.ru/files/lib/978-5-88431-135-0/978-5-88431-135-0_64.pdf
http://www.kunstkamera.ru/files/lib/978-5-88431-173-2/978-5-88431-173-2_37.pdf
http://www.kunstkamera.ru/files/lib/978-5-88431-211-1/978-5-88431-211-1_26.pdf
http://www.kunstkamera.ru/files/lib/978-5-88431-235-7/978-5-88431-235-7_68.pdf
http://suvar.org/books/salmin_a._k._narodnaya_obryadnosty_chuvashyey.pdf
http://i.чнкаспб.рф/u/92/83484eb03f11e4b988a17183f0c2e6/-/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B8%D0%BD.%20%D0%90.%D0%9A.%20Savirs%20-%20Bulgars%20-%20Chuvash%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5.pdf
http://i.чнкаспб.рф/u/62/23f742b41e11e48314ad493325838e/-/%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90%20%D0%A7%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%99.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=8EfPP9zmKic&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=3elYaGh5TKM&feature=youtu.be
mailto:antsalmin@mail.ru

