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Увод 
 
Един от най-важните въпроси в историята на Централна Азия е 

произходът на народа, отбелязан в китайските източници като  Юечжи (Yuèzhī) 

(月氏 / 月支). Засега историческите и археологическите изследвания не могат да 

обяснят убедително техния произход. Тази статия представя и анализира 
различни теории за произхода на Юечжите и връзката им с тохарите. За 
решението на този въпрос, авторът е изследвал уйгурските и китайските 
названия и етнотопонимите свързани с Юечжи в Афганистан и Синцзян. В края 
на изследването са дадени и две карти, показващи разпределението на 
етнонимите свързани с Юечжите, които илюстрират точно географски, 
първоначалното разселване на този народ в Афганистан и Синнзян. Въз основа 
на тези топоними и исторически данни проучването прави опит да се 
реконструира името на народа Юечжи (Yuèzhī). 

Ключови думи: юечжи, тохари, тохарски въпрос, тюркско-тохарски 
отношения. 

 
1. Въведение1 
 
Един от най-важните въпроси в историята на Централна Азия безспорно е 

произходът на народа Юечжи (Yuèzhī) 月氏. Засега историческите или 

археологическите изследвания не могат да обяснят убедително произхода на 
Юечжите.  

В своята книга за Юечжите (Yuezhi), анализираща повечето, известни до 
сега, изворови (китайски, индийски, гръцки), археологически и нумизматични 
доказателства, проф. Крейг Бенджамин (Craig G. R. Benjamin, 2007) отбелязва, 
че „връзката между юечжите и тохарите твърдо (ако не абсолютно) е 
установена, ... Но идентифицирането на юечжите като носители на тохарските 
езици не е общоприето ”.2 Наскоро Михал Витек (2018) се опита да представи и 
да разгледа критично различни езикови, палеографски и лексикографски 
подходи, както и съществуващите теории за произход на юечжите и връзката 
им с тохарите. Въз основа на своя анализ той заявява, че „не можем нито да 
докажем, нито опровергаем нито една от различните хипотези.“3 
                                                           

1
 Бих искал да изкажа своята дълбоката благодарност към колегата си Мехмет Саван за 

поправките и коректурата на английския текст. 
2
 Benjamin 2007: V, 22. За теориите и критиките, за това кой са юечжите, виж Еноки / 

Кошеленко / Хайдари 1996: 166-168. 
3
 Witek 2018: 208. Някои турски историци смятат, че Юечжи са от тюркски произход. (1) В 

това отношение един от основните им аргументи е титлата „ябгу“ (Yabgu) (Mızrak 2014: 375, 
380). Но нито етническата принадлежност, нито езика, могат да бъдат доказателство за това, 
тъй като титлите, могат лесно да бъдат взаимствани. Другият аргумент на Мизрак е свързан с 
генетични изследвания, които уж „показват ясно“ (sic), че управляващата династия на Юечжите 
може да е от тюркски произход (пак там, 399). Въпреки че науката генетиката сама по себе си е 
много обективна дисциплина, подборът на генетични проби (в зависимост от това кой ги избира 
и от самите избрани материали) обаче може да бъде доста субективен и спекулативен. Да не 
говорим, че - според мен - генетичният произход не е същото като езиков произход. Тоест, 
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Не разполагаме, с твърди лингвистични доказателства за езика на 
Юечжите.4 Въпреки че Малори се съмнява относно „анализът на потенциални 
етноними или племенни имена, колкото и гениален да е, всъщност може само 
да ни насара да търсим археологическите доказателства, за езиковите предци 
на тохарите “.5  

Аз смятам, че можем да осветим произхода им, чрез анализа на името им 

(т.е. Yuezhi 月氏 / 月支), което е единствената езикова податка, можеща да даде 

решение. Това, е подкрепено от: 

 (1) от варианта на изписване Yuezhi (月支) на по-полулярното Yuezhi 

(月氏) и…  

(2) с етнотоними, които очевидно се отнасят до Юечжите, не само в 
Северен Афганистан, но и в Синцзян (виж карта 1 по-долу), както и (3) чрез 
сравнителен метод. 

 
2. История на изследванията на възстановките, на името Юечжи 

(Yuèzhī) 

月氏 / 月支 

 

Преди да започнем анализа на името Юечжи (Yuèzhī) 月氏 / 月支), 

накратко ще разгледаме, без да целим пълнота на казаното дотук по въпроса 
за неговата възстановка. 

Доколкото ми е известно, първият сериозен опит за реконструкцията на 

името Юечжи (Yuèzhī) 月氏 / 月支, е направен от Халун (Haloun, 1937). Според 

него реконструкцията в OC (древнокитайски) е *zŋi̯wă-t tʹia или *ŋi̯wă-ttʹia, което 
отразява чуждо название *zguǰa или *zguǰaka, която той свързва със скитите.6  
Епоки, Кошеленко, Хайдари (Enoki / Koshelenko / Haidary, 1996), приемат 
реконструкцията на Халун: „Изглежда най-правдоподобно е да се 
идентифицира Юе-чих със скитите“, и това решение е „по-добро от всяка друга 
теория“. Следователно, според тях, zguǰa „може да се разглежда като 
транскрипция на името скити“, и „може също да се предложи, че Yüeh-chi не са 
наричани само скити, но самите те са скити“ .7 Както ще видим по-долу, 
реконструкцията *zguǰa на Халун (Haloun) не е правилна и затова не може да 
бъде приета. *Zguǰa със сигурност не може да бъде старото произношение на 
Юечжи (Yuezhi), както мислят и учените Еноки, Кошеленко и Хайдари (Enoki / 
Koshelenko / Haidary). 

                                                                                                                                                                                     
езиковият и генетичният (както и етническият) произход са напълно различни явления, които 
изобщо не бива да се бъркат. По този начин генетичният и етнически произход изобщо не могат 
да бъдат използвани за доказване на езиковия произход. (2) От методологическа и езикова 
гледна точка аргументацията на моя колега историка Кюршат Йълдърим също е много 
проблематичен. Той смята, че Юечжите всъщност са от тюркски произход и могат да бъдат 

идентифицирани с Цзуши 車師 (=Чеши / Chēshī 車師), според него, уж клон на кушаните. Той 

смята, че името Jūshī (т.е. Yuezhi) е с тюркски произход и трябва да се обяснява като 
еквивалент на прото-тюркското * koč / * koš (sic) 'овен,' в множествено число (т.е. Yuezhi = 

Kushan <Jūshī 車師← * koč> Тюркски koč, обяснението му е отбелязвано като бележката под 

линия в турския превод на книгата на Beckwith 2011: 5, бележка под линия 16). Това всъщност е 

популярна етимология, тъй като Jūshī (車 師 или Chēshī 車 師) имат - както се вижда по-долу – 

фонетично, нищо общо с името Yuezhi (вж. Jū 車 = OCM * ka; shī 師 = OCM * srī). Всички 

реконструкции на ранния среднокитайски (т.е. EMC) се основават на Pulleyblank 1991, докато 
всички по-късни реконструкции на Han (т.е. LH) и Old Chinese Minimal (т.е. OCM) се основават 
на Schuessler 2007. Baxter & Sagart's ( 2014) OC реконструкциите се цитират като OCB. 

4
 Както отбелязват Малори и Меир: „няма твърди доказателства от нито един китайски 

източник за езика, на който са говорили“ (Mallory / Mair 2000: 282). 
5
 Mallory 2015: 16. 

6
 Haloun 1937: 315-316. 

7
 Enoki / Koshelenko / Haidary 1996: 166-168. 
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По-късно Пулейбланк (Pulleyblank) реконструира Юечжи (Yuèzhī) 月氏 като 

ŋi̯wat-ci̯e <*ŋwāt-tēɦ, което според него отразява споменатите в „Географията“ 
на Птолемей (II в.) народ Ятии „Ἰάτιοι”, в Централна Азия.8 Той поддържа това 
мнение и в по-късните си трудове.9 Хенинг уточнява, че това сравнение е 
направено за първи път от Маркварт през 1901 г.10 

Въз основа на *ŋi̯wă-ttʹia или реконструкцията на Халун (Haloun), Хенинг 
смята, че тя отразява форма Gu(t)-tʹi, която обаче е фонетично неприемлива.11 

Последният опит за възстановка на името Юечжи (Yuèzhī) 月氏 / 月支 е 

направен от Бекуит (Beckwith (2009). Той смята, че „в един от най-архаичните 

гранични диалекти на Древен Китай думата 月 „луна“ се е произнасяла *tokwar 

или *togwar», а „втория символ 氏 или 支, се реконструира в старокитайски като 

*ke (Sta. 567)”, (Sta. = Starostin). Въз основа на това, според него  „вероятно  
Сюнну са използвали *ke като “наставка или съставен елемент, определящ 
владетелския ранг за своите господари Юе-чи или * Токвар-ке“. „В заключение 
е ясно, че името, което днес се чете Yueh-chih, е транскрипция на древното  
*Tokwarke“, което всъщност означава, според него - „царете Токвар“ 
(Тохарските царе) или „Царските *Токвар (царските тохари)".12 Следователно, 
според Бекуит "Токарке" е екзоним от произход, даден им от Сюнну. 

Смятам, че хипотезата на Бекиут е изключителносъмнителна и нереална, 

тъй като (1), ако вземем предвид за zī 氏,реконструкцията на Пулейбланк 

(Pulleyblank) в OC *tēɦ13 и на Старостин *ke, със сигурност тази на Старостин, 

не може да се приеме, защото първоначалната съгласна на 氏 в OC е била 

дентален стоп (спирачкова съгласна) *t- (т.е. *tēɦ), а не веларен стоп *k- (т.е. 
*ke), както мисли Бекуит. (2) Също е невъзможно да заменим чуждата дума от 
две срички (т.е. * togwar / * tokwar) с една сричка в древнокитайски. Основният 
проблем на на Бекит е, че неговото заключение се основава върху верига от 
погрешни предположения. 

(доп. преводача, в древнокит. 月, луна е *[ŋ]ʷat (nguat) или *ŋod (ngod), (ŋ  = 

ng / nh) тибетски паралел od - светлина, бурмезки nij-at – слънчева светлина. 
Това древно произношение се е съхранило в южнокитайските диалекти: 
Наначан (Nanchang): ńyɔt, Меисян (Meixian): ńiat, Сямен (Xiamen): ŋuat (литер.); 
ŋeh, Шачжоу (Chaozhou): gueh, Фучжоу (Fuzhou): ŋuɔh. И в синокавказкия 
буришки език, ghuhá, ghuá – луна. Няма как въстановката на Бекуит да е вярна!) 

 
3. Изписване на на името Юечжи (Yuèzhī) в китайските хроники 
 
Нека разгледаме най-ранните китайски извори, където името Юечжи се 

появява под различни форми (т.е. Yúzhī 禺知, Yúzhī 禺氏, Niúzhī 牛氏, Yuèzhī 

月氏, Yuèdī 月氐, Yuèzhī 月支), т.е. в „Mu Tianzi zhuan“ 穆天子傳 (Му Тянзи чжуан, 

или Пътуване на Му сина на небето) , „Yi Zhou Shu“ 逸周書 (И Чжоу шу или 

изгубената история на династията Чжоу), „Guanzi“ 管子 (трактата Гуанзи) и 

„Shanhaijing“ 山海經 (Древнокитайската география „Описание на планините, 

пустините, моретата и реките“).14 
 

3.1. Yúzhī 禺知 

                                                           
8
 Pulleyblank 1962: 109. 

9
 Pulleyblank 1995: 425; Pulleyblank 1999: 156. 

10
 Henning 1978: 223; Marquart 1901: 206. 

11
 Henning 1978: 223. 

12
 Beckwith 2009: 381-383; Beckwith 2010: 8; cf. Starostin 1989: 567. 

13
 Pulleyblank 1962: 106-107. 

14
 Thierry 2005: 4; Benjamin 2007: 31-36; Taishan 2010: 421-539. 
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„Mu Tianzi zhuan“ 穆天子傳 „Пътуването на Му, Синът на небето“ е 

произведение, за което се смята, че е написано между 403 и 350 г. пр. н.е. То 
разказва, за едно пътуване, което е предприел Му-ван или цар Му (р. 956–918 г. 
пр. н.е.). Копие от него е намерено през 281 г. от н.е. В гробницата на Сян-ван, 

владетел на китайското царство Вей 魏魏 (р. 318–296 г. пр.н.е.). Юечжите са 

споменати в този текст (Глава 1) под формата на Юджи 禺知.15  Така Юджи 

(禺知) изглежда е сравнително най-старата документирана форма на името. 

 

3.2. Yúzhī 禺 氏, Yuèzhī 月氏, Yuèdī 月 氐 

 

„Yi Zhou Shu“ 逸 周 書 (или Чжоу шу / Zhou Shu 周 書) също е текст, открит в 

през 280 г., в гробницата на Сяна-ван от Вей 襄魏. Първоначално текстът се е 

състоял от 32 глави и е написан в края на IV или началото на III в. пр. н.е. По-
късно е редактиран двукратно при преписите. 

 В глава 59, се споменава Yuezhi във формите Ючжи (Yuzhi) 禺氏 и Юечжи 

(Yuezhi) 月氏, първоначално не е била част от 32-те глави.  

Тйери (Thierry) смята, че текстът е съставен в епохата Старша (Западна) 
Хан, през първата половина на I век пр. н.е. Според Шонеси също 
„редактирането на текста, какъвто го имаме днес, би могло да се извърши не 
по-рано от средата на периода на Старшата динаситя Хан.“16 

Наред с формата Юечжи (Yuezhi) 月氏, текстът предоставя и формата 

Yuèdī 月氐 в късната добавка на И Ин чжаосян (Yi Yin chaoxian 伊尹 朝 獻) към 

глава 59, която Тери счита за неправилно изписване на Yuezhi 月氏 (т.е. di 氐 

вместо zhi 氏) .17  

Формата Yuezhi 月氏 се среща много пъти също и в Ши цжи и в Хан Шу 

漢書. От друга страна, някои смятат, че знакът yuè 月 „луна“ (в Yuèzhī 月氏) 

всъщност представлява символа ròu 肉 „месо“ от периода на Цин и по този 

начин трябва да се чете като Ròuzhī 月氏, а не Yuèzhī 月氏. Както правилно 

отбелязва Тери обаче, четенето на Ròuzhī от 月氏 е грешно. 18 (Бележка 

преводача: точно Тйери греши, правилното изписване е Ròuzhī). 
 

3.3. Yúzhī 禺 氏, Niúzhī 牛氏 

 

„Гуанзи“ (Guanzi) 管子 е политико-философски трактакт, който 

традиционно се датира към VII в. пр. н.е. Настоящият текст е редактиран от Лю 
Сян около 26 г. пр .н.е. и „съдържа широка смесица от материали, написани от 
редица неназовани автори за дълъг период от време. Някои глави могат да 
датират още от V в. пр. н.е., докато други ясно принадлежат към периода на 
Ранната (старшата) Хан, към средата на I в. пр. н.е.”19  

                                                           
15

 Thierry 2005: 4-5; Mathieu 1993: 342; Taishan 2010: 1, 26-27; Benjamin, 2007: 31-36. За 

китайския текст вижте https://ctext.org/mutianzi-zhuan/zh?searchu=禺知  и https://ctext.org/mutianzi-

zhuan/zh?searchu=月氏 (достъп: 7.12.2019) , Според Yu Taishan Yuzhi (禺知) може да се 

разглежда като транскрипция на Gasiani (Taishan 2010: 10). Това обаче е фонетично 
невъзможно. 

16
 Тhierry 2005: 5; Shaughnessy 1993: 229-230; Benjamin 2007: 31-32. For the Chinese text 

see https://ctext.org/lost-book-of-zhou?searchu=禺氏  (accessed: 7.12.2019). 
17

 Thierry 2005: 5. Тери може да е прав. Следователно формата Yuèdī 月 氐 тук няма да 

бъде разглеждана (вж. Dī 氐 < LH tei
B
, OCM * tî

h
). 

18
 Thierry 2005: 30, бележка 34. 

19
 Rickett 1993: 244; Thierry 2005: 6; Benjamin 2007: 33-34. 

https://ctext.org/mutianzi-zhuan/zh?searchu=禺知
https://ctext.org/mutianzi-zhuan/zh?searchu=月氏
https://ctext.org/mutianzi-zhuan/zh?searchu=月氏
https://ctext.org/lost-book-of-zhou?searchu=禺氏
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Формата Ючжи (Yuzhi) 禺氏 се среща в този текст в главите 73 (Guo Xu 

國蓄), 78 (Kui Du 揆度), 80 (Qing Zhong I 輕重 甲), 81 (Qing Zhong II 輕重乙) и 

формата Нючжи (Niúzhī) 牛氏 в глава 77 (Di Shu 地 數).20 

 

3.4. Yuèzhī 月支 

 

„Шанхацзин“ (Shanhaijing) 山海經 или „Описание на планините и моретата“ 

е географско произведение, съставено в епохата Хан (206 г. пр. н.е. - 220 г. от 
н.е.).21 Името Юечжи е засвидетелствано в този текст (глава 13) под формата 

на Yuèzhī 月支.22 Според Тери, тази форма се среща главно в текстовете от III 

в. от н.е. И причината, по която shì / zhī 氏 (т.е. 月氏) е заменена от zhī 支 (т.е. 月 

支), се дължи на факта, че „ши“-произношението на 氏 започва да заменя с 

„чжи“-произношението на 氏.23 Пулейбланк (Pulleyblank) също отбелязва, че 

„най-вероятното обяснение за това заместване с 支 или 枝 в Младша Хан е, че 

настъпилата палатализацията на денталните стопове вече не е подходяща за 
изразяване на чуждия звук"24. 

 

4. Реконструкция на името Юечжи (Yuèzhī) 月氏 / 月支 

 
Има много различни форми, с което се е предавало названието на народа 

Юечжи, появили се в различно време и в различни източници. Но има и няколко 
други имена, които досега не са били свързани с Юечжите. Това не е 
изненадващо, тъй като китайските източници често са записвали с различни 
знаци, имената на едни и същи народи и племена. 

Има много причини за това (напр. Разлика на екзоним / ендоним, 
междуезичен алоним, многократно преписване на хроники, хронологични 
разлики в китайските хроники, фонетика на посредническия език, фонетични 
промени на името с течение на времето, фонетично актуализиране на чуждо 
име и др.). Ще се докосна обаче само до последното (т.е. фонетично 
актуализиране на чуждо име), а не по всички горепосочени причини. Основният 
проблем тук е: (1) как да ги реконструираме и (2) дали всички тези форми 
наистина са свързани с юечжите или тохарите. 

Що се отнася до реконструкцията, както може да се види и от горния 
преглед на литературата, различните изследователи предлагат различни идеи. 
Тъй като проблемът все още не е решен и не е постигнат консенсус, е напълно 
ясно колко труден и сложен е той.  

Това е и моят скромен в решаването на този сложен проблем чрез 
предложените реконструкция. В момента не е възможно да се решат всички 

неясноти свързани с този въпрос. Но мисля, че реконструкцията на Yuèzhī 月氏 

/ 月支, тоест най-важната сред тях, ще допринесе за разбирането и на другите 

варианти. Затова се спирам основно върху формата Yuèzhī 月氏 / 月支. 

 

4.1. Юечжи (Yuèzhī) 月氏 

 
Излишно е да казвам, че правилното датиране на първата употреба  на 

формата Yuezhi 月氏 е първата стъпка към възстановяването на нейното 

                                                           
20

  Виж китайския текст на:. https://ctext.org/guanzi/zh (последно видян: 7.12.2019). 
21

 Thierry 2005: 6; Fracasso 1993: 357. 
22

 Виж китайския текст на:. https://ctext.org/shan-hai-jing?searchu=月支  
23

 Thierry 2005: 6. 
24

 Pulleyblank 1962: 106-107. 

https://ctext.org/shan-hai-jing?searchu=月支
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произношение. Това е станало, за първи път в епохата Старша Хан, и първата 
ни реконструкция трябва да се основава на древнокитайски (OC).25  

В своята реконструкцията на Yuezhi 月氏, Пулейбланк (Pulleyblank, 1995) 

представя първата сричка „юе“ (yuè) 月 като OC *ŋwt.26 реконструкцията на 

Шюслер (Schuessler, 2007) в OC, също е *ŋwt (LH - средновековен кит.: ŋyat).27 
 Бъксър (Baxter) го реконструира първо както *ngwjt (/*Nwj t) в книгата си 

през 1992 г.28 По-късно е променил мнението си, тъй като в книгата си 
„Древнокитайски: нова реконструкция“ (2014), в съавторство с Лорен Сагар 
(Sagart) дават формата в OC като * [ŋ]wt29 Както се вижда, има общ консенсус 

относно OC реконструкцията на юе (yuè) 月. 

Случаят с втората сричка чжи (zhī) 氏 обаче е по-труден въпрос. Бъкстър и 

Сагар, както и Шюслер, не предоставят никаква OC реконструкция за нея. 

Пулейбланк я реконструира като *tēɦ, а името Yuezhi 月氏, реконструира 

първо като *ŋw:t-te:ɦ, което за него е вероятно еквивалентната форма на Ятии 
(Ἰατιοι), име на народ, споменато в Птолемей в неговата  „География“.30 По-
късно е променил мнението си, и през 1995 и 1999 г. е дал не OC формата, а 
EMC (ранносредновековно китайската) форма *ŋwt-tɕi ̌ = *Ywati (sic) за името 

Юечжи (Yuezhi) 月氏.31  

Неговата реконструкция на Ятии Ἰατιοι (т.е. *Ywati) обаче не може да бъде 
приета. Като се вземат предвид по-ранната му реконструкция *ŋw:t-te:ɦ и въз 

основа на реконструкцията на Бъкстър-Сагар и Шюслер в OC за yuè 月, 

споменати по-горе, възможната OC реконструкция на Yuezhi 月氏 изглежда е 

*ŋwt-tēɦ (или *[ŋ]wt-tēɦ).  
Основният въпрос е, (1) как да се интерпретира тази реконструирана 

форма на OC; (2) и как да изберем един от вариантите за най-верен; (3) каква е 
била формата в езика-донор и как да се реконструира; (4) кое е по-важно, как 
да проверим донорската форма или нейната реконструкция? 

Що се отнася до първия въпрос, OC *ŋwt-tēɦ с „*ŋ“, е най-възможна 

реконструкция на Yuezhi 月氏, тъй като и другите варианти на името Yuezhi, 

споменато по-горе (което ще бъде анализирано по-долу) имат също 
първоначален гласов веларен носен звук *ŋ- / *ŋw- в OC (в LH ŋy-).  

Това е първият ключ към решението на въпроса. Според Пулейбланк, има 
някои доказателства, че *ŋ- и неговият аспирирантен вариант *ŋh- са били 
използвани в периода Хан, за да предават чужди думи с начален *y-. По този 
начин, според него, използването на *ŋ- за предаването на чужд *y- показва, че 
„китайците са нямали по-добър еквивалент;“32 (т.е. OC * ŋ- / * ŋh- ← чужд * y-). 

                                                           
25

 Древнокитайски (ОС) с енарича езикът на текстове и документи от началото на 
китайската писмена тразиция, около 1250 г. пр. н. е., до периода на динаситята Хан (206 г. пр. н. 
е. - 220 г. сл. Хр., Schuessler 2007: xi, 1). Така текстовете от династиите Старша и Младша Хан 
също са източници на древнокитайски (пак там). 

26
 Pulleyblank 1995: 425; Pulleyblank 1999: 156.. 

27
 Schuessler 2007: 595. 

28
 Baxter 1992: 226. 

29
 Получено от http://ocbaxtersagart.lsait.lsa.umich.edu/BaxterSagartOCbyMandarinMC2014-

09-20.pdf.  
30

 Pulleyblank 1962: 66. 
31

 Pulleyblank 1995: 425; Pulleyblank 1999: 156. 
32

 Pulleyblank 1962: 93, 99 (срв. древнотюркската титла ябгу ~ явгу). Според него в 
транскрипциите преди периода на Тан, има данни, че *ŋ- е бил използван за обозначаване на 
чужд начален ø- ~y- (Pulleyblank 1966: 17). Шуслер обаче предлага, че в OC това не е *ŋh-, а 
*hŋ- (s. Schuessler 2007: 5, 51, 56). Бакстър се съгласява и с Шюслер: * hng- (s. Baxter 1992: 206, 
209), вж. Pulleyblank 1962: 143. 

http://ocbaxtersagart.lsait.lsa.umich.edu/BaxterSagartOCbyMandarinMC2014-09-20.pdf
http://ocbaxtersagart.lsait.lsa.umich.edu/BaxterSagartOCbyMandarinMC2014-09-20.pdf
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1. "*ŋi̯ap-pa-la" = * Yapala <Yapana (старо име на Гандхара, бел.пр.: по-
скоро е Гопала, а не Гандхара, Гопала е Евилат на византийските автори, 
индуистка секта в Севера Индия, известна като „страна на голите мъдреци“) 

2. „*ŋei-la-gye-tei“ = *Yaxartes (= Gr. Ιαξάρτης „Jaxartes“, Яксярат или р. 
Сърдаря) 

3. „*ŋhēāp-goɦ“ = титлата ябгу *Yabgu.33 
Въз основа на горните примери би било правдоподобно да се предположи, 

че донорската форма е имала начален *y-. Тоест, първоначалното *ŋ- на OC, в 
*ŋwt- се връща към чуждото *y-.  

Трябва да анализираме крайния *-t на OC * ŋwt-, и неговия краен звук *-t на 
*ŋwt-, изглежда предава чуждия звук *-r. Най-често срещаната и широко 
забелязана кореспонденция на чужд *-r в OC всъщност е *-n.34  

Според Пулейбланк, друг възможен еквивалент за чужд *-r е *-t. Това е 
нормалният еквивалент на чужд (напр. алтайски) *-r, през по-късния период на 
династията Тан, но според него „китайски *-t за *-r се появява спорадично в 

много по-ранен период“.35 Един от малкото му примери е Mǎnqū 滿屈 (<OCB * 

mh[o][n]h -[kʰ]ut) за името Бакур (= Пакор), името на царя на Партия, изпратил 
посолство в Китай през 101 г. от н.е., което, спорен неговото мнение, изглежда 
много вероятно по исторически причини, въпреки фонетичните затруднения.36  

Следователно, може да приемем, че крайният *-t на първата сричка *ŋwt- 
отразява чуждо *-r и *ŋwt- сама по себе си ни връща към чужда сричка *yar- 
(или *iar-): OC * ←wt- ← чужд *yar-.  

Как да го проверим това? Възможно е по два начина, т.е. като се вземат 

предвид (а) LH 月支 и (б) от етнотопоними като Yārkī (ىكرای) и Arčī (ىچرا), 

местните имена в Афганистан, които в древността са част от територията на 

Големите Юечжи (Da Yuezhi) 大月氏, и от топонимите Арки, Арки и Арги в 

Синдзян (виж карти 1 и 3 по-долу). Нека започнем с първата. 
 

4.1.1. Среднокитайското произношение (LH) на „Yuezhi“ 月支 

 

Формата Yuèzhī 月支 се появява първо в периода на Младша Хан, в 

текстовете от III в. сл. Хр. Първата сричка yuè 月 се появява в този период като 

LH ŋyat, а втората сричка zhī 支 като LH tśe (<kie, OCM *ke).37  

Най-вероятното обяснение за замяната на 氏 в 月氏, с 支 (т.е. 月氏 > 月支), 

настъпила в Младша Хан, според Пулийбланк е „че палатализацията на 
денталните стопове вече не са можели да предават точно чуждия звук.“38 
Обяснението му изглежда правдиво.  

Но възниква друг въпрос: какъв чужд звук би могъл да се предава? И 

отговорът е доста прост. По-късната ханска реконструкция на Yuèzhī 月支 е 

звучала като *ŋyat-tśe, изхождайки от това и от казаното по-горе, трябва да 
мислим, че LH формата *ŋyat-tśe отразява чуждо назване *yār-śi, който в според 
мен е ясен еквивалентността на името Ārśi [arɕi] „тохари“, т.е. на 
самоопределението на носителите на езика тохарски А.39  

                                                           
33

 Pulleyblank 1962: 93-95. 
34

 Schuessler 2007: 85; Pulleyblank 1962: 228. 
35

 Pulleyblank 1962: 228; Pulleyblank 1966: 17. 
36

 Pulleyblank 1962: 227; по този въпрос, виж Pulleyblank 1983: 456. 
37

 Виж Schuessler 2007: 595, 614; cf. zhī 支 (~ 枝) 'клон' <MC tśye <* kje (Baxter 1992: 211, 

294, 569), OC * ke (Baxter / Sagart 2014), EMC ʨiă / ʨi <* kye <OC * kēɦ (Pulleyblank 1962 : 100, 
107, 262). 

38
 Pulleyblank 1962: 106-107. 

39
 Pulleyblank 1962: 109. 
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Отговорът е също, че чуждият звук, който е представен от LH -tś- (т.е. tśe 

支) може да е алвеоло-палалатен фрикатив изговарен без глас, с придихание 

<ś> [ɕ], точно както в тохарското Ārśi. Това предположение изглежда също е в 
съответствие с твърдението на Пулейбланк, че в периода Хан денталните 
африкатни звуци са били използвани за предаване на чужди палатални 
такива.40  

Чуждият (т.е. Ārśi „тохарски“) палатален фрикативен <ś> [ɕ] е заменен от 

LH дентален фрикатив -tś-, и показва следната линия на развитие: LH 月支 

*ŋyat-tśe ← *Yarśi ~ * Arśi 'тохарски' > тохарски A Ārśi (вж. по-долу) 
 
4. 1.2. Ярки Yārkī ىكرای 
 

Вторият ключ за разбиране на името Yuezhi 月氏 е неговата OC фонетична 

форма, и тълкеването на втората сричка „чжи“ (zī) 氏. Както видяхме, нейната 

OC форма е *tēɦ. Първоначалният *t- ясно се отнася до вид плосивна или 
взривна съгласен в езика-донор и със сигурност не към фрикатив <ś> [ɕ], както 
е в тохарски A Ārśi. Това налага преосмисляне на съвременната етимология на 
името Arśi.  

Преди да реконструирате и анализирате еквивалентността на втората 

сричка *tēɦ 氏 (в Yuezhi 月氏) на езика-донор и чуждия първоначален звук, 

заменен с OC *t-, трябва накратко да разгледаме сегашните възгледи за 
произхода на тох. A Ārśi. Тези възгледи могат да бъдат обсъдени в две групи:  

(1) някои учени смятат, че Ārśi се връща към формата *ārki (т.е.  тох. A ārki 
'бял';41 *ārki;42 (2) други учени обаче смятат, че Ārśi произхожда от 
санскритското ārya (т.е. тох. A Ārśi 'будистки монах, аскет; арийски ← пракрит * 
ārśa- / * ārža- ← Skr. Ārya -).43 

Второто мнение обаче създава сериозни проблеми и със сигурност не 
може да се приеме, като се има предвид, че първоначалният съгласен звук (т.е. 
*t-) на втората сричка в OC *twt-tēɦ ясно се отнася до плосивен, взривен 
съгласен звук в езика-донор, а не към алвеоло-палалатен фрикатив <ś> [ɕ] или 
до палатален апроксимант *-y-. Освен това предполагаемата иранска междинна 
форма * ārśa- / *ārža- също не е засвидетелствена изобщо.  

По този начин, макар и недоказано досега, смятам, че първото мнение е 
правилно. И как това може да се докаже?  

От етнотоними, които очевидно се отнасят до Юечжите, такива има не 
само в Северен Афганистан и Таримски басейн (вж. Карти 1 и 3 по-долу), а 
също и други топоними, срещащи се в китайски исторически текстове, 
отнасящи се до Юечжите. 

След като Юечжите са победени от Сюнну през II в. пр. н.е., те мигрират от 

родината си, т.е. територия между Дунхуан и днешен Цилян 祁連 (в Гансу), на 

запад, първо към долината на р. Или или до ок., 30 години по-късно – в 
Бактрия, включително в северната част на днешен Афганистан, и там 
завладяват Гръко-бактрийското царство. Там създават своя държава, и налагат 
властта си над съседните у територии.  

                                                           
40

 Съгласен съм с Крейг Г. Р. Бенджамин, който с основание смята, че терминът „Юечжи“ 
се отнася до династия, управляваща конфедерация „на пасторални номади, включително 
племена от различни етноси и различни езици“ (Benjamin 2007: 120). 

41
 Poucha 1955: 25. 

42
 Hirotoshi 2014: 107. 

43
 Pelliot  1936:  265;  Bailey  1937:  906;  Krause  /  Thomas  1964:  168;  van Windekens 

1976: 623; Carling 2009: 48b; Douglas 2013: 57; cf. Sieg 1937: 130-139. 
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В китайските извори тези хора се наричат Големи Юечжи или Да Юечжи 
(Da Yuezhi). По-малка група Юечжи обаче не участва в миграцията на запад. В 
китайските извори те се наричат Малки Юечжи или Сяо Юечжи (Xiao Yuezhi).44 

Не е изненадващо, че в Афганистан има топоними, отнасящи се до 
Юечжите.Такива, могат да бъдат открити и в Синцзян. Наличието им е особено 
важно, тъй като те ни помогат за възстановяване на фонетичната форма на 
името Юечжи (Yuezhi).  

Така аз събирам етнотопонимите от наличните китайски, съвр.  уйгурски и 
други източници, които може да са свързани с Юечжите и накрая представям 
данните на карта (виж по-долу).  

Така може да се добие географска представа за първоначалното 
местоположение на Юечжите в Афганистан и Синцзян.  

Етнотопонимите, но Юечжите, се появяват обикновено (1) в четири 
различни фонетични форми в Афганистан, и в Синцзян, - Арчи (Arči) и Ярки 
(Yarki), и (2) под формата на Арги (Argi), Арчи (Arči) и Арки (Arki) в Синцзян, 
както се вижда и на картите по-долу. 45 

За да разберем по-добре връзката между тези имена и  тох. A Ārśi и по 
този начин да реконструираме OC *ŋwt-tēɦ, трябва да изясним връзката на тези 
топоними помежду си. Като работна хипотеза и въз основа на 
етнотопономичните данни, следните фонетични разработки могат да бъдат 

реконструирани за тох. A Ārśi и OC 月氏 * ŋwt-tēɦ: 

 
 

4.1.3. Вероятната (непълна) въстановка на тохарски A Ārśi (= Yuezhi) 
 
4.1.3.1. *Арки (*Arki) и *Ярки (*Yarki) изглежда са най-старите 

реконструирани форми. Но не е съвсем ясно коя е основната. За да знаем това, 
първо трябва да знаем етимологията на името. Това обаче трябва да бъде 
оставено на специалистите по индоевропейска лингвистика. 

Формата *Arki [arki] се предава от 焉支 съвр. произн. yān-zhī, в OCM *ʔn-

ke, форма, срещаща се в „Ши цзи“ (Shiji) 史記. Пулейбланк, я реконструира като 

„*ïan-kye“ от формата *Арги (*Argi) и отбелязва, че е спомената в „Хан шу“ 漢書 

като име на планина в Гансу.46 Както споменах по-горе, най-често срещаната и 
широко забелязаното съответствието на чужд звук *-r в OC е *-n.47 Така първата 

сричка в OCM 焉 *ʔn предава чуждата сричка *ar (в Arki [arki]). Що се отнася до 

                                                           
44

 За историята и миграциите на Yuezhi, inter alia вижте следните изследвания: Haloun 
1937, Maenchen-Helfen 1945, Henning 1978: 224; Enoki / Koshelenko / Haidary 1996; Thierry 2005; 
Liu 2001; Mallory 2015; Benjamin 2007; Yu 2010a. 

45
 Поради фонетичната форма Ārśi [arɕi] името формата „Токуз Ерсин“ в старотюркски 

надпис (S3) на Кюле Тегин (732 CE) трябва да се цитира по-скоро като „Tokuz Eršin“  или девет  
(рода) Ārśi с <š> [ʃ], което се отнася до племенната организация на народа  Ārśi, от тюркски тип; 
т. е. старотюркското Eršin [ɛrʃin] <Erši [ɛrʃi] + множествено число -n ← Ārśi [arɕi]. 

46
 Pulleyblank 1983: 20. 

47
  Schuessler 2007: 85; Pulleyblank 1962: 228. 
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втората сричка в OCM 支 *ke, Пулейбланк я реконструира като *kye, за 焉支. 

Предвид факта, че палатализацията на веларите, е настъпила доста по-късно 
от палатализацията на денталните стопове (спирачни звуци) които все още не 
са били палатализирани, както става през епохата на Старшата динаситя Хан48, 

възстановяването на OCM 支 е *ke (или kie?)49, възстановяването на 

произношението за топонима  焉支 в „Ши цзи“, т.е. OCM 焉支 *ʔn-ke,  

хронологично изглежда по-разумно. По този начин, предполагам, че OCM 焉支 

*ʔn-ke изглежда представлява чуждото название *Arki [arki]. 
Що се отнася до формата *Yarki [jarki], тя се среща в Афганистан като 

Ярки кел (Yārkī khēl) لېخىكرای, името на село до Газни.50 Засега обаче не е 
съвсем ясно дали Yārkī с начално y- е относителна първична или вторична 
форма.  

Формата *Arki [arki], може да бъде потвърдена от следните факти: 

a) Ājǐ (阿濟) / Arki:  Според географското описание в „Сию тучжи“ (Xiyu 

tuzhi)51 (Глава 9), Ājǐ (阿濟) е име на област в североизточната част на окръг 

Баркул (Zhenxi fu 鎮西 府) в Синцзян. Според Чжон, уйгурското име на Ājǐ (阿濟) 

е Arki52 (виж карта 3). 

(b) Ājǐ (阿濟) / Arki: Според географското описание в „Сию тучжи“  (Xiyu 

tuzhi) (гл. 20), Ājǐ (阿濟), т.е. Ājǐèlā (阿濟鄂拉) „планината Aji“, е името на 

планинска верига53 край Урумчи (Wulumuqi) 乌鲁木齐 в Синцзян, Вторият 

компонент è-lā (鄂拉) се връща, според мен към монголската форма aγula(n) 

„планина“. Според Чжон, уйгурското име на Ājǐ 阿濟 също е Арки, а днешното му 

име е връх Богдо или Богдошан (Bogeduo shan) 博格多山;54 (вж. Другото 

планинско име Arčī, т.е. Ā-ěr-qí 阿尓齐) под номер (4) по-долу, вижте карта 3). 

4.1.3.2/3 В средновековен китайски LH 焉耆 *ʔan-gɨ отразява чуждото 

название *Argi. Както е общоприето, това е древното име на днешния Карашахр 

или Корашар (Yanqi) 焉耆, тохарски град в Синцзян в древни времена55 (вж. 

Карта 3).56 Арги също е атестиран под формата на Argia „мъж от Арги“ в 
документите на Ния.57 Досега не е взето под внимание, че реконструираната 
форма *Арги като наименование на селищата, всъщност може да бъде видяна 
на сравнително много места в съвр. Синцзян. В съвременния уйгурски, могат да 
бъдат споменати следните два топонима: 

(a) Арги-булак (Arġi Bulaq)  „Арги-извор“ в окръг Токсун (Tuokexun 

xian 托克逊 县). Китайското му име е Аежбулаке (A'erbulake) 阿尔布拉克58 (виж 

карта 3). 

                                                           
48

 Виж Pulleyblank 1962: 105, 108-109. За хронология на палатализацията на OC 
началните*K- виж също Baxter 1992: 210-211, 569. 

49
 За kie cf. zhi 支 < “LH tśe < kie < OCH *ke)” (sic) (Schuessler 2007:635). 

50
 Виж: https://www.geonames.org/1438984/yarki-khel.html  (N 33°05 ′ 30 ″ , E 68°04′55″. 

51
 Xiyu tuzhi (西城 图 志), илюстрирана книга от западните региони с много карти е 

подробно описание на района на Синцзян от периода Цин (1644-1911). Трудът е започнат през 
1756 г. и завършен през 1782 г. (виж Zhong / Wang / Han 2002: 177, 186); Чжон 2008: 18. 

52
 Zhong 2008: 18. 

53
 Zhong / Wang / Han 2002: 3003, 313; Zhong 2008: 18. Ājǐ èlā (阿 濟 鄂 拉) се споменава 

също в Xiyu tong wenzhi 西域 同 文 志 (IV / 5b). За неговото турско издание вижте Кюршад 

Йлдъръм (Yıldırım 2015: 85). 
54

 Zhong2008:18;seeN43°47′36″,E88°20′40″ 
55

 Pulleyblank 1983: 20. 
56

 N 42°03′43″, E 86°33′59″ (https://www.geonames.org/1529031/yanqi.html ,: 07.12.2019). 
57

 N 42°03′43″, E 86°33′59″ (https://www.geonames.org/1529031/yanqi.html: 07.12.2019) 
58

 Henning 1938: 571. 

https://www.geonames.org/1438984/yarki-khel.html
https://www.geonames.org/1529031/yanqi.html
https://www.geonames.org/1529031/yanqi.html
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(б) Аргистан Даван (Arġistan Davan)  (<Арги-стан). Това е 

планински склон в окръг Хецзин (Hejing xian 和静县). Китайското му име е 

Аежгасутан дабан (A'ergasutan daban) 阿尔尕苏坦达坂59 (виж карта 3).  

Както се вижда, в LH 焉耆 *ʔan-gɨ, така и в уйгурски и средновековен 

уйгурски Argi ( ) [ɑrgɨ] се запазва междинната форма *Argi, която се връща 
към по-стара форма *Arki (т.е. Arġi ← * Arġi <* Arki). По този начин можем 
спокойно да кажем, че тези и други имена като „Арги“ всъщност са оставени от 
Юечжите. 

Във формата в OC 月氏 * ŋw -tēɦ, първата й сричка OC 月 *ŋwt - е съвсем 

ясна. Втората сричка zhi 氏 обаче изисква обяснение. Първоначалният *t- в OC 

*tēɦ 氏 и * k- [c] на реконструираната чужда форма в *Yarki [jarci] не съвпадат.  

Както е известно, ако границите на фонемата между /k/ и /t/ се загуби, 
можем да предадем фонемата, изговаряна по този начин като [c], безгласен 
палатален плосивен или взривен звук.  

Звук [c] може да се появи като алофон на /k/ точно като в турски или в  
много други езици. Тоест в някои звуци /k/ и /t/ могат да бъдат фонетично доста 
сходни. Като се има предвид това, мисля, че може да предположим заместване 
на фонемата (т.е. OC *t- ← с чужд звук *[c]). Ако вземем предвид, че 
фонетичното развитие *k > * c > * tɕ͡ > *ɕ <ś>, реконструирано на базата на 
ономастичните (т.е. топонимични и исторически) данни по-горе, може да бъде 
частично проверено и в тохарско B (т.е. *k > *c> *ɕ <ś>)60, предположението за 
a). *[c] (в *Yarki [jarci]) също изглежда основателно. С други думи, при заемането 
но думата, древните китайци заменят неясно оформената чужда сричка *ki [ci], 

която има начална *k- [c], с добре оформена (т.е. *tēɦ 氏), точно както в много 

други тюркски заемки в китайски, при които, като едно от фонотактическите 
ограничения е неизявените начални звуци да са променени в изявени. Въз 
основа на казаното, мисля, че е много възможно OC ŋ *ŋwt-tēɦ да отразява 
чуждото название * Yarki [jarci]. 

4.1.3.4. LH 月支 *ŋyat-tśe се връща към форма *Yarśi. А афг. Arčī (ىچرا) 

[ɒrt͡ ʃi:], се появява самостоятелно или като първи компонент от много сложни 
имена в северната част на Афганистан. И всички те са следи от Юечжите като 
племенно име. След миграцията им на запад (II в. пр. н.е.), от родината им в 

Гансу, към Бактрия, Да Юеджите (大月氏) или „Великиге / Големи Юечжи / Арки“ 

се заселват там и доминират над околните територии, или това са северната 
част на Афганистан, Согдиана, долините на север от Амударя в днешен 
Узбекистан.61 Изобщо не е изненадващо, че в Афганистан намираме много 
топоними, отнасящи се до тях. Топонимите Arčī (ىچرا) [ɒrt͡ ʃi:] в северен 
Афганистан, обаче отразяват по-късен етап на фонетично развитие (т.е. Arčī ← 
*Arči [art͡ ɕi] < *Arki). Това в същото време означава, че когато юечжите идват в 
Бактрия, тяхното име (ендоним) звучеше като *Arči [art͡ ɕi], което днес се среща 
като Arčī (ىچرا) [ɒrt͡ ʃi:] в Афганистан. 

Фонетичната форма Arčī също е засвидетелствана в Синцзян, което е 
едно от най-силните доказателства за разселването на Arčī (т.е. Великите 
Юечжи) от Изток на Запад. Това име се среща под формата на Аежицишан 

(Ā'ěrqí shān) 阿尔齐山) „връх / планина Арчи“ до Куча (Qiūcí 龜茲) (карата от 1909 

                                                           
59

 Sabit / Nasir 1994: 2b;coordinates: N 42°10'49.2", 
E82°39'07.8" 
(https://www.google.com/maps/place/42%C2%B010'49.2%22N+82%C2%B039'07.8%22E/@33.05776
7,95.4455176,3.88z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.1803333!4d82.6521667  

60
 Sabit / Nasir 1994: 3a. Its coordinates remain unknown for the time being. 

61
 Craig 2007: x. 

https://www.google.com/maps/place/42%C2%B010'49.2%22N+82%C2%B039'07.8%22E/@33.057767,95.4455176,3.88z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.1803333!4d82.6521667
https://www.google.com/maps/place/42%C2%B010'49.2%22N+82%C2%B039'07.8%22E/@33.057767,95.4455176,3.88z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.1803333!4d82.6521667
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г.), където връх Арчи (阿尔齐) се намира на изток от река Куча (Куче) и 

югоизточно от днешния тунел Телемет (Tielimaide daban 铁里买德达坂)62 (виж 

карта 3). Според Чжон, уйгурското име на планината Аежи (Ā'ěrqí) 阿尔齐, е 

"Archi"63, т.е. Arči. Въпреки, че за сега е единственият пример за фонетичната 
форма Arčī в Синцзян, сигурен съм, че бъдещите изследвания ще разкрият 
много други подобни имена. (бел.пр.: Авторът е забравил да посочи името на 
гр. Яркенд в Таримсикя басейн, който е съхранил по-древната форма „ярки“). 

Географското местоположение на имената на Арчи (ىچرا) в Афганистан е 
много интересно и важно, тъй като повечето от тях са концентрирани (вж. Карта 
1 по-долу) по североизточните гранични райони на днешен Афганистан, за да 
бъдем по-точни, в североизточната част на подстъпите към Хиндукуш.  

Предлагам, като работна хипотеза, че този факт може да се обясни с 
териториалното разселване на Арчите (Arčī) (Yuezhi) от север на юг. Този 
феномен изглежда е вид етническа, териториална и селищна граница. Казано 
по-различно, от ономастична гледна точка имената на местата Arčī (ىچرا) могат 
да се отнасят до гранична линия по северните подножия на планинската верига 
Хиндукуш между Арчи (Големите Юечжи) и не-Арчи (не-Големите Юечжи) 
население или населени места. Това в същото време би означавало, че тези 
местни имена, отнасящи се до населението, групите, селищата или 
територията на Arčī, може да са били дадени от южните съседи на Arčī (Велики 
Юечжи). Така разбира се, възниква въпросът „кои“ са били тези съседи. 
Отговорът вероятно ще бъде „тохари“. Ако погледнем карта 2 по-долу, ясно се 
вижда, че южните съседи на Арчи (Големите Юеджи) са били така наречените 
племена токарак / тагхарак / тугарак / туграк и др., Т.е. тохари.  

Същият феномен може да се наблюдава и при тохарите, чиито селища са 
подредени по южното подножие на планинските вериги на Хиндукуш. Това не 
може да бъде чисто съвпадение.  

Смятам за продължа това изследване и да посоча тази топоними и в други 
региони. Аз наричам това явление «етнотопонимична граница», когато става 
въпрос за онези етнотоними, които са подредени между етнически, 
териториални и селищни граници. Така разпространението на въпросните 
етнотопоними показва, че Арчи (Големите Юечжи) и Тохари (Токарак и др.), се  
заселват в различни, но съседни региони. Това е много важно от гледна точка 
на историческата география на тохарите и Великите Юечжи. Откритите 
наименования на Arčī (ىچرا) по северните граници на днешен Афганистан 
представляват южната граница на селището на народа Арчи (Големите 
Юечжи). Те са както следва (виж карта 1 по-долу). 

1. Manţaqah-y Archī Guz̄aris местност в окръг Даркад, провинция Тахар, 
Афганистан.64 

2. Dasht-e Archī е окръг в провинция Кундуз, Афганистан.65 
3. Dasht-e Archī е името на равнина в провинция Кундуз, Афганистан.66 
4. Archi, Archī е населено място в Dasht-e Archī, окръг в Кундуз, 

Афганистан. Алтернативното му име е Чичка, Чика и др.67 

                                                           
62

 Zhong 2008: 10. Tielimaide daban 铁里买德达坂 е планински проход, намиращ се в 

планиата Тяншан на 164 км семерно от Куча. 
63

 Zhong 2008: 10. 
64

 N 37°19'10'', E 69°25'48'', https://www.geonames.org/1465292/mantaqah-ye-archi-
guzar.html; accessed: 29.10.2019. 

65
 N 36°57'49'', E 69°9'26'', https://www.geonames.org/7053313/dasht-e-archi.html; 

accessed: 29.10.2019. 
66

 N 37°1'30'', E 69°10'28'', https://www.geonames.org/1143839/dasht-e-archi.html; accessed: 
29.10.2019. 
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5. Archī Kōtal (~ Archi Kotal) е името на проход в Gurzīwān, местност в 
провинция Faryab, Афганистан.68 

6. Archī Kham е населено място в област Shahr-e Buzurg в провинция 
Badakhshan, Афганистан.69 

7. Archī Poshteh (~ Archē Pushtah), Pushtah – хълм, височина, е името на 
планина (2835 м) в област Shahid-e Hasas в провинция Орузган, Афганистан.70 

8. Nahr-e Archī е името на канал в провинция Кундуз, Афганистан.71 
9. Dasht-e Archī е населено място в област Имам Сахиб в провинция 

Кундуз, Афганистан.72 
 

4.1.4. Учжи (Wūzhī) 烏氏 / 烏枝 

 
Преди да разгледаме други варианти на името Yuezhi, си струва да 

анализираме вариантите на името Wūzhī 烏氏 / 烏枝, тъй като правилното 

разбиране на тези две имена, ще помогне да се разберат и други варианти. 
Доколкото ми е известно, досега тези имена не са считани за варианти на 
името Yuezhi. Както ще се види по-долу, Пулейбланк, никога не е свързвал тези 
варианти с Yuezhi, въпреки, че е използвал тези варианти като аналогия за 
някои фонетични явления. Въз основа на историческите събития, само Крейг Р. 

Бенджамин внимателно свързва варианта Wūzhī 烏氏 с името Yuezhi но с 

въпросителен знак: „Wuzhi (Yuezhi?)“.73 Мисля, че той е прав за тази 
въпросителна.  

Името Wūzhī 烏氏 е засвидетелствано (1) като етноним на „Ши цзи“ 史記 

(гл. 129).74 Както пише Бенджамин, „Сима Цян споменава аристократ на име Лю 
от Учжи (Юечжи?), Който по време на първия император на Цин (Хуанди, р. 
246-210 г. пр. н.е.), е извесетн търговец на нефрит, но също така и на тоне“.75 

(2) Wūzhī 烏氏 е също име на древно находище в Гансу, което по времето 

на динаситята Младша Хан се нарича Учжи (Wūzhī) 烏枝.76 

Като се има предвид, че Юечжи мигрира далеч на запад, от родината си 
Гансу, тогава не е изненадващо да се намери име, свързано с тях в Гансу. 

Wūzhī 烏氏 се среща като етноним в „Ши цзи“ (Shiji) 史記 и може да бъде 

свързан с Yuezhi, което ясно показва, че според мен Wūzhī 烏氏 или Wūzhī 烏枝 

в Гансу, е местно наименование с произлизащо от етнотоним, от времето на 
Юечжите. (бел.пр.: тук авторът бърка, учжи е друг народ – прауйгурите!) 

При тяхната реконструкция, се наблюдава и феноменът между OC 月氏 

*ŋwt-tēɦ и LH 月支 *ŋyat-tśe. Да започнем с втората сричка. Точно както в случая 

на OC 月氏> LH 月支, OC 烏氏 също е заменен с 烏枝 в по-късен Хан (т.е. OC 

                                                                                                                                                                                     
67

 N 37°4'13'', E 69°17'54'', https://www.geonames.org/1145001/chichkah.html; acessed: 
29.10.2019. 

68
 N 35°39'14'', E 65°20'45'', https://www.geonames.org/1148422/archi-kotal.html; 

accessed: 29.10.2019. 
69

 N 37°11'52'', E 70°8'13'', https://www.geonames.org/1467402/archi-kham.html; accessed: 
29.10.2019. 

70
 N 33°1'44'', E 65°16'55'', https://www.geonames.org/1477368/arche-pushtah.html; accessed: 

29.10.2019. 
71

 N 36°58'26'', E 69°13'23'', https://www.geonames.org/1148421/nahr-e-archi.html; accessed: 
29.10.2019. 

72
 N 37°08'00'', E 69°10'00'', https://www.geonames.org/1143838/dasht-e-archi.html; accessed: 

29.10.2019. 
73

 Benjamin 2007: 32 
74

 Китайски текст: https://ctext.org/shiji?searchu=%E7%83%8F%E6%B0%8F. 
75

 Benjamin 2007: 32; за превода на този пасаж от „Ши цзи“  (Shiji) 史記 виж Watson 1993/II: 

440 и Benjamin 2007: 32. 
76

 Thierry 2005: 7; Pulleyblank 1962: 106, 263. 
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烏氏> LH 烏 枝). Тоест zhī 氏 (в 烏氏) е заменен от zhī 枝 (в 烏枝). Както бе 

отбелязано по-горе, най-вероятното обяснение за замяната с 枝 „в Младша Хан 

е, че палатализацията на денталните стопове не го прави вече подходящ за 

предаване на чуждия звук.“77 Следователно, втората сричка zī 氏 (в 烏氏) може 

да бъде реконструиран като *tēɦ в старокитайски език, а zhī 枝 (в 烏枝) като * tśe 

(<kie, OCM *ke)78 в Младша Хан. Що се отнася до първата сричка wu 烏, 

нейната реконструкция е OCM *Ɂâ на старокитайски, а LH *Ɂɑ в Младша Хан. 

От това следва, че формата Wūzhī 烏氏 може да бъде реконструирана 

като *Ɂâ-tēɦ в старокитайски език. Точно като *tēɦ в OC 月氏 *ŋwt-tēɦ, този OC 

*Ɂâ-tēɦ изглежда отразява чужд звук* ki [aci] / [a: ci] (вж. Arci [arci] ~ * Yarki [jarci] 
по-горе), който вероятно се връща към по-стара форма *rki (т.е. OC * Ɂâ-tēɦ ← 
*ki [aci] / [a:ci] <*rki). 

Като се имат предвид рефлексите на чужд */- r/ в сричково-крайната 

позиция на древнокитайски79, и случаите на *-r в други варианти (т.е. OCM 焉支 

* ʔn-ke ← *Arki [arki] и OC 月氏 *ŋw -tēɦ ← * Yarki [jarci], вижте по-горе), няма 

причина сричката завършваща на *-r в *rki да изчезне, когато е заимствана в 
древнокитайски. 

Може и да греша, но като се вземе предвид това обстоятелство, 
предполагам като работна хипотеза, че сричката завършваща на *-r в *rki вече 
трябва да е изчезнала в диалекта на донорския език (т.е. на юечжите). Тоест 
загубата на *-r може да бъде диалектна характеристика. Това в същото време 
би означавало, че *rki се е променил първо на *ki и е заимстван едва след това 
в древнокитайски (т.е. OC *Ɂâ-tēɦ ← *ki [aci] / [a:ci] <*rki). Вероятно същото 

явление може да се наблюдава и при другите варианти Yúzhī 禺 知, Yúzhī 禺 氏, 

Niúzhī 牛氏. 

Тъй като обаче - точно като *Arci [arci] > *Arči [art͡ ɕi] > тох. A Ārśi [arɕi] – 
плосивният звук  -k- [c] в *ki [aci] / [a: ci] (<* rki) се е променил във времето първо 
на афирикат *-t͡ ɕ-, а след това на алвеоло-палалатен фрикатив *-ɕ- на езика- 
донор (т.е. *-k- [c] > *-t͡ ɕ- > *-ɕ-), в по-късния период на динаситята Хан възникна 

необходимостта от замяна на OC 氏 *tēɦ (в OC 烏氏) с LH 枝 tśe (в LH 烏 枝), 

поради „палатализацията на денталните стопове (изговаряни през зъби) не го 
направи вече подходящ за да предаде чуждия звук."80 Това може да е 
причината, че чуждия фрикатив *-ɕ- е заменен от денталния африкат -tś- в LH 

枝 tśe и така се появи LH 烏枝, което според мен отразява чуждото * Aśi [aɕi]81. 

Фонетичното развитие на въпросните форми може да бъде обобщено в 
основата на следното82: 

                                                           
77

 Pulleyblank 1962: 106-107 
78

  Виж Schuessler 2007: 595, 613; cf. zhī 支 ~ 枝 ‘клон’ <  MC tśye < *kje (Baxter 1992: 211, 

294, 569), OC *ke (Baxter / Sagart 2014), EMC ʨiă / ʨi < *kye < OC *kēɦ (Pulleyblank 1962: 100, 
107, 262). 

79
 Schuessler 2007: 80 ff. 

80
 Pulleyblank 1962: 106-107 

81
 Вж. „Yâkiy ṭûγrak“ „Yākī (т.е. Арки) и тохари“, наименованието на племенен съюз в 

Махрнамаг (IX в.), Виж Мюлер 1913: 12; за тугарак „Тохари“ вижте Айдемир 2014. 
82

 Според Маркварт Аси, или Асите, на Помпей Трог и Юечжите от китайските извори са 

идентични, така че  „Ἄσιοι = 月支“, тоест Yuèzhī (Marquart 1901: 206). Според Ю, обаче, Асите са 

едно от четирите племена саки. (Yu 2010b: 9). 
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4.1.5. Вероятната (непълна) въстановка на 烏氏 / 烏 枝  

 

Името на планината Аци (Āqí) 阿奇, Ацишан (Āqíshān) 阿奇山83 също може 

да принадлежи към този корен, напр. в уйгурски се нарича Акитаг (Aqitag) (<Aqi 

+ тюркското *tagh „планина“). Āqí 阿奇 отразява чуждо име *Agi [ɑgi] / [ɑ:gi], което 

се връща към *Argi, разгледано по-горе (т.е. Āqí 阿奇 < EMC * Ɂ-gi ← *Agi < *Argi 

< *Arki). Със сигурност има други подобни имена в древните територии на 
Юечжите (т.е. Арки) в Синцзян, които трябва да бъдат систематично събрани 
(виж карта 3).  

След изследването и реконструкцията на Wūzhī 烏氏 / 烏枝, сега можем да 

се върнем към другите варианти Yúzhī 禺知, Yúzhī 禺氏, Niúzhī 牛氏. Ще оставим 

настрана първите два варианта, тъй като съществуват непреодолими 
затруднения в техните реконструкции. А именно, все още няма надеждна OC 

реконструкция на първата сричка yú 禺. Предполагам, че и двете форми 

отразяват чуждо име с начален *y- (без средносричков *-r-), ако вземем предвид 

EMC *ŋu, за yú 禺. Синолозите със сигурност ще дадат по-добър отговор на 

този въпрос. Що се отнася до другия вариант Niúzhī 牛氏, ситуацията е 

сравнително по-добра, както се вижда по-долу. 
 

4.1.6. Нючжи (Niúzhī) 牛氏 
 

Както бе отбелязано по-горе, Niúzhī 牛氏 е употребено в „Гуанзи“ (Guanzi) 

管子. Първата сричка niú 牛 може да бъде реконструирана като OCM *ŋwə и 

OCB * [ŋ]wə. Съответно, OC реконструкцията на Niúzhī 牛氏 може да бъде *ŋwə-

tēɦ или *[ŋ]wə-tēɦ, което, също като 烏氏 / 烏枝 отразява чужда форма без *-r- 

(т.е. OC * ŋwə-tēɦ ← * yaki [jaci] / [ja:ci]84 < *Yarki [jarci] < *Yarki [jarki]). Ако тази 
реконструкция е правилна, можем да предположим като работна хипотиза, че и 

трите форми (т.е. Niúzhī 牛氏, Yúzhī 禺 知, Yúzhī 禺 氏), са най-ранните варианти 

на името Юечжи, и се връщат към чужди форми с първоначално *у-, в която 
медиалният *-r- е изчезнал вече от донорски език (т.е. OC *ŋwə-tēɦ ← * yaki [jaci] 
/ [ja:ci] → Yākī в „yâkiy ṭûγrak“ 'Yākī (т.е. Арки) и тохари 'в Mahrnāmag, 9 в. в.). 

 

                                                           
83

 N 41°49'00", E 90°38'00", https://geographic.org/geographic_names/name.php?uni=-
2609077&fid=1194 &c= china; accessed: 16.12.2019. 

84
 Вж. Yākī в „yâkiy ṭûγrak“ „Yākī (т.е. Арки) и тохари“, наименованието на племенен съюз в 

Махрнамаг (IX в.), Виж Müller 1913: 12. 
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5. Заключение 
 

Ако изоставим последните три варианта (т.е. Niúzhī 牛氏, Yúzhī 禺 知, Yúzhī 

禺 氏), които изискват допълнителни изследвания, възстановките на всички 

други варианти на името Yuezhi, разгледани по-горе, се отнасят към по-стара 
форма *Arki (~ *Yarki). Така мисля, че *Arki / *Yarki е името на хората, записани 

като Yuezhi (月氏 / 月支) в китайски източници, което впоследствие е променено 

на Ārśi, името на носителите на тохарски А. 
В този момент, възниква въпросът дали Юечжи са тохари. Моят отговор на 

този въпрос определено е „да“, защото:  
(1) Носителите на езика тохарски А наричат себе си Ārśi, което се връща 

към по-стара форма *Арки.  

(2) Името Yuezhi (月氏 / 月支) в китайските източници произлиза от чужда 

форма *Yarki, вариант на *Arki, както Yuezhi, така и Ārśi (т.е. *Arki) са един и 
същи народ.  

(3) Тъй като езикът на тохарски A в стария тюркски (уйгурски) текст 
„Maitrisimit nom bitig“ (превод на тохарската версия) се нарича twqry85 (т.е. 
тохарски) език, почти сигурно е, че името „Тохари“ и неговите варианти са били 
използвани като екзоним за хората говорещи тохарските А (т.е. Ārśi). 
Следователно, ако Ārśi се наричали тохари, и Ārśi са също Юечжите, тогава 
можем спокойно да кажем, че Ārśi са всъщност тохари. С други думи, Ārśi е 
ендоним, това е самоназвание, докато „Tochar“ е екзоним, външно име, 
използвано между другото и за говорители на тохарска А. (бел. пр.: не е съвсем 
точно, Тохари е общото название на сродни племена, говорещи близки езици, а 
Арси е едно от тези племена. И не е екзоним, защото се среа в най-ранната им 
история – народа Тукри, който мигрира на изток, и прародителят им Тевкр, 
засвидетелствано е в китайските източници като названието Дася и Даван). 

В този момент възниква друг въпрос, "чие" име всъщност е тохари? Засега 
не може се даде категоричен и ясен отговор на този въпрос с езикови методи. 
Като работна хипотеза обаче и въз основа на трите типа етноними на Yuezhi 
(т.е. 1. *Arki, 2.*Yarki, 3. *Aśi / *Aci), разгледани по-горе, предполагам, че 
Юечжите са се състояли от поне три относително големи групи. Водещата 
династия може да бъде във всеки случай *Арки или *Ярки (= тохарски А). 
Юечжи можеше да има и други големи племена, тъй като те са били племенна 
конфедерация, която се състои и от много други племена. Както Бенджамин 
правилно смята, че терминът "Юечжи" се отнася до династия, управляваща 
конфедерация.86 Следователно може да се предполага, че Тохарите (= 
Тохарски В) е било най-голямото или едно от най-големите племена или групи 
в това конфедерация и техните племенни територии вероятно са били 
разположени до голяма степен на запад от конфедерацията Юечжи. Китайците 
можеха да имат контакт само с *Арки (или *Ярки), тъй като те са управляващата 
династия. Тъй като тохарите и другите племена са били покорени и са имали 
малко значение в конфедерацията Юечжи, те не са били в полезрение за 
китайците. Когато Юечжи са изтласкани на запад от Сюнну, тяхната племенна 
конфедерация се разпадна, а тохарите (=носители на тохарски В), разположени 
на запад от територията на Юечжи, са изтласкани по „ефекта на домино“ и 
следователно трябва да са се придвижили, по-далече на запад, където са били 
познати от околните народи (бактрийци, согдийци, перси, гърци, индийци) като 
тохари, собствено име, докато китайците продължават да наричат бившите 
племена на конфедерацията като юечжи. 

                                                           
85 Древнотюрк. Twqry ‘Tocharian A’,согд. twγry [tuγre] / [toγre] <согд. twγr’k [tuγrāk ~ toγrāk]; 

за повече инф. виж Twqry. Aydemir 2009. 
86

 Benjamin 2007: 120. 



17 

 

Подобно явление се наблюдава и в случая с етнонимите Кипчаки и Кумани 
от тюркски произход през Средновековието. Кипчаки е използвано от араби и 
перси, докато западните източници ги наричали кумани, макар и двете  да са 
едно и също. По-късно името „Toχar“ е използвано като екзоним и за Ārśi групи, 
живеещи под господството на тохари. Много други аналогии могат да бъдат 
показани от Евразийската степ за горните предположения за юечжи и тохари. 

Описаните по-горе процеси безспорно показват, че сега трябва да гледаме 
на тохарско-тюркските етнически и езикови отношения от съвсем различна 
гледна точка. А именно, няма особена необходимост да се подчертае, че 
правилното разбиране на въпроса за Юечжите е не само от основно значение 
за историята на Централна Азия, но и за историческия фон на тохарско-
тюркските или юечжи-тюркските етнически и езикови отношения. 

И накрая, не мисля, че тази статия е отговорила на всеки поставен въпрос, 
посочен по-горе. Със сигурност има много въпроси, които изискват 
допълнителен анализ, като някои аспекти изискват допълнително разширяване 
на изследването. Надявам се обаче те да бъдат изяснени чрез допълнителни 
проучвания. Въпросът за Юечжите е един от най-сложните и предизвикателни 
въпроси от историята на Централна Азия. 

 
Съкращения 
 
Afg. = пуштунски 
Chin. = китайски 
Gr. = гръцки 
LH = Късна (Младша Хан), виж Schuessler 2007 
MC = средновековен китайски = Schuessler 2007, Baxter / Sagart 2014 
MUyg. = съвр.уйгурски (тюркски) 
OC = древнокитайски 
OCB = древнокитайски, виж Baxter / Sagart 2014 OCM = Old Chinese 

Minimal, виж Schuessler 2007 Sogd. = Согдийски 
Toch. A = тохарски A 
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