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I. Китайските източници 
 

Що се отнася до произхода на Ефталитите или техните отношения с другите 
племена, както и родствените им връзки, е въпрос за който липсва достатъчно 
информация, дори и за техните съвременици – китайските хронисити.  

Според китайските им съвременици, едни ги определят като част от Да 
Юечжи , други – като клон на Каоче/Гаоче , а трети – като потомци 
на Пa Хуа / Ба Хуа  “генерал” произлизащ от племаната Цзюши , живял 
във ІІ век от н.е. (по време на динаситята Хан), или според четвърти, са потомци на 
Канцзюй  от времената на Старшата династия Хан. Разнообразието на 
мненията, само по себе си ясно показва, ненадеждността на тези идентификации. 
Всъщност, един от авторите откровено заявява, че той не може да изясни 
произхода им. (1) 

Въпреки това, на първо място, за нас е необходимо да знаем причината, 
поради която са изказани толкова различни мнения за идентифицирането на този 
народ.  

 

1. Цзюши  или Турфанската теория. 
 

Сред тях теорията, която разглежда Ефталитите като потомци на генерал Па 

Хуа,  от Цзюши , очевидно е възникнало, въз основата на произволна 

идентификация на племенното название Хуа  , с което те са били известни с в 
китайската хроника “Лян-шу”, с името на Па Хуа, което се изписва със същия 
йероглиф. В “Лян-шу” Кн. 54, (както и в “Нан-ши” Кн. 79.)  се казва: “Страната на 

Хуа  е друг клон на Цзюши   (Турфан). В 1-вата годината на периода 
“юнчен” (126 г.) (съгласно датирането в Хан), един човек от Цзюши на име Па Хуа 
(Ба Хуа), според доклада на генерал Пан Юн (командир-защитника на западните 
региони Бан Юн), оказал голяма помощ на китайските войски в разгрома на 
“северните диваци” (Хсюнну), поради което по предложение на Бан Юн е повишен 
в звание “Ху-пу Чжен Хан хоу” (Hou-pu Ch'in-han-hou) или “наместник на Цзюши 
Задно и приятел на Хан”. 

През епохите на династиите Вей и Цзин, пратеници от Хуа са пристигнали в 
Китай във времето на Юан Вей (или Toба Вей) преди столицата да бъде преместена 
от Санчжен (2), в Пинчжен, на север от Татун (т.е. 398-494 г.), и тогава Хуа все още 
са били малка племенна общност подчинена на Жуй-Жуй (Жужаните).  
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(1) Вей Чжие (Wei Ghieh)  „Си фан чжи” (Si-fan-сhi) , цитиран  в „Тунцзян” 
Кн. 193, Ита (Йеда) Що се отнася до израза „итатунг” (I-ta-t'ung), вижте стр. 6-7. 

(2) Сан-чиен  е името на горното течение на река Юн-Тин  (Yung-ting) . Тук Сан-чиен 
(Sang-ch'ien) означава долината на река Сун-чиен. Виж „Вей-шу”,Кн. 2, в 1-вата година на периода 
„хуанши”. Но в „Сун-шу”,Кн. 95 (1 а), Со Лу Чжуан  пише: . 

 

 
(Е.Шпехт, превод в JA, 1883, 2, стр. 335-337 и A. Херман в „Азия Майор”, II. стр. 168,568-

569,) 
 
 
Но, постепенно с времето, те ставали все повече по-мощни и силни, и успели 

да покорят племена, разположени в района на Поси  (Боси или Сасанидска 

Персия), Пан-пан  (Варвализ/Warwaliz?), Цзипин  (Кашмир / по-

точно Каписа), Янци  (Карашар), Гуица  (Kучa), Шуле  

(Кашгар), Куме /Гумо  (Аксу), Юитян  (Хотан), и Чжюпан / 

Чжуцзюбан  (Карглик) и разшириха своята територия с повече от хиляда 
Ли” (1) Според “Лян-шу”, пет пратеничества са били изпратени от страна на Хуа в 
държавата Лян между 15-та година на периода “тянчен” (516 г.) и 7-та година на 
периода “татун”  (541 г.) (2) Така че тази, посочена по-горе информация, вероятно е 
била получена от тях. По това време, Eфталитите са в кулминацията на своята мощ, 
и поставят под властта си изброените страни. Началото на техния възход не е точно 
известно, но най-вероятно започва в края на ІV век или в началото на V век, като се 
има в предвид че Ефталитите става известни за Китай едва в 456 г., когато са 
изпратили първото си посолство в Северна Вей, и в енциклопедията “Тунцзян” 

  Кн. 193, се посочва, че това е станало в осемдесеттат или деветдесетата 
година след създаването на тяхната империя. (3) Така че според съобщението на 
“Лян-шу”, държавата на Хуа или Ефталитите е възникнала в периода 398-494 г., 
като тази информация не е неточна, но твърде непълна, поради оскъдност на други 
доказателства, които да осветяват този период на първоначална им зависимост от 
Жуй-Жуй или Жуан Жуан (Жужаните), вероятно в региона на Цзюши Задно или 

съвр. Урумчи.. Около 485-486 г. племената Гаоче/Каоче придобиват  
независимост от Жуан Жуан, в района северно от Урумчи (4) но те са били 
нападнати от Ефталитите и владяни от тях за известно време, след 14-та година от 
периода “тайхо” (490 г.: период “тайхе” (Taihe) 太和 “tìi-hé” 477-499 г.), когато в 
Северна Вей е изпратено посолство от независимото Гаоче. (5)  
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(2) Хрониката „Лян-шу”, Кн.3, регистрира техните посолства в началота на 7-та година на 
периода „путун” (520 и 526 г.), и в началото на 7-та година на „татун” (535 и 541 г.). За посолството 
от 516 г. е отразено само в Кн. 54. 

(3) Тук „времето на император Вен-чжен” означава 456 
г., когато Eфталитите изпратили първото си посолство в империята Вей. Но източникът, на който се 
основава тази хронология, не е известен. Във „Венсян Тункао”, Кн. 338, се казва че: 

, записано е в „Тунцзян”, и цитирано в „Тайпин юлан” ( T'ai-p'ing yu-
lan) Кн.96  Въпреки това, управлението на Вен-ди , на престола не се вписва в периода 471 до 
499 г. (Ж.В.: Става дума за император Сяо Вен-ди (Xiao Wen Di) 孝文帝, управлявал точно в този 
период 471 – 499 г.) Според сирийски източници, датата на появането на Ефталитите също не може 
да се върнете по-рано, от около 460 г. (Н.Пиголевская. Сирийские източници по история народов 
СССР.  Изв. АНСССР:.... Труды Института Востоковедения, XLI Москва, Ленинград, 1941, стр. 47-
79, цитирано от карол Цегледи, IV-IX. szdzadi'nipmozgalmak a steppen, A Magyar JVyelvtudomdnyi 
Tоrsasоg, 84. szоm,, Будапеща 1954, стр. 1). Вж. Камила Тревер. Кушаны, хиониты и эфталиты в 
армянские източниками IV-VII. „Советская Археология”, XXI, 1954, стр. 145-146.) 

(4) д-р Хисао Мацуда „Kosha Dokuritsu Nendai ko” (Времето на освобождеването на Каоче), 
Kaikyoken, Vol. 1, № 1, стр. 14-20. 

(5) „Вей-шу”, Кн. 103 (= „Бей-ши”,Кн. 98.) 
 
Така, преди 490 г. няма никаква следа за Ефталитите, като обитатели на 

Урумчи, или в източния регион на север от планините Тяншан. Така че е доста 
малко вероятно, Ефталитите да произлизат от региона на Урумчи, където да са 
били под властта на Жужаните в периода 398-494 г. Ефталитите се появяват в 
района на Урумчи, в резултат от експанзията им, идваща от северозапад от 
Тохаристан, където е бил център на властта им. Този факт е в противоречие със 
сведенията на “Лян-шу”, която твърди, че Ефталитите са обитавали района на 
Урумчи.  

Според “Лян-шу” Ефталитите са част от племената от федерацията Цзюши и 
са посочени като “наследници” на народа на Па Хуа . Той самия е син на 

Нунчжи (Nung-ch'i) , цар на “Цзюши Задно” (Ж.В.: възстановка на името: 
農, съвр.форма nóng, в древнокитайски и класически старокитайски nūŋ, епохата 

Хан nəuŋ, значение: земеделец, селско сотпанство, и剞, съвр. форма ci, lüè  

значение, гравюра, резба, гравиран нож, производно но 奇, съвр.форма qî, в 
древнокитайски до епохта Хан kaj, значение: странен, необикновен, възстановка: 
“nəuŋ-kaj”  виж. индийското име Нанак, согдийското Нанич) в 1-ва година на 
периода “юнчжен” (126 г.) от династията Източна или Младша Хан, помага на  Пан 
Юн / Бан Юн в победата над Ху-Йен-вана на Северна Хсунну. Информация за Па-
Хуа е поместена в “Хоу-Хан-шу” Кн. 118, “Сию-чжуан” (Повествование за 
Западните райони или Западния Край) но е очевидно, че по-късните данни в “Лян-
шу” не са нищо друго освен неоснователна история, производна на случайното 
съвпадение на името Па Хуа / Ба Хуа (八滑) с името на племето Хуа (滑), както са 

наречени Ефталитите. (1). (Ж.В.: Възстановката на името Па Хуа: йероглиф 八, 
съвр.форма bā, в древнокитайски и класически старокитайски prēt, епохата Хан 
prjāt / priāt, значение: числото осем, и йероглиф 滑, съвр.форма huá, 
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древнокитайски grūt, класически старокитайски и епохата Хан grwət, значение: 
лепкав, гладък, хитър, коварен. Възстановка “priāt-grūt”. Възм.връзка с 
индоиранското phrat(h)am, в санскрит prathimān, авестийски fratāma – преден, 
начален, широк, голям, санскрит pŗthu, авестийски frāah – широк, в санскрит prātka 
– лице, предна част, тох. (а) pratsak, тох.(б) pratsāko – гърди, предна част на тялото 
(индоиранска заемка), латински front – преден, начален, и тохарското (б) kartse – 
достоен, благороден, красив  krent, тох.(а) krant – красив, достоен, в санскрит gārtā 
– възхвалявам, gŗnāti,  литовски giriü – похвала, литовски gēras – красив, 
протоиндоевропейски *gwrha-ont- / gwrhaņt- красив, добър, благороден, 
възхваляван. Така че името на “Ба Хуа” се е произнасяло най-вероятно като 
Праткрант, и е означавало, “пръв по красота и достойнство”.)  

И такава произволна идентификация на името на страната, в Западните 

райони Поти  или Бахди / Bakhdhi (Балх) (Ж.В.: Йероглиф 白, съвр.форма 
bái, от древнокитайски до периода Хан вкл. brāk, в епохите Вей, Тан и ранното 
средновековие bēk, зн.: бял, и йероглиф 題, съвр.форма tí, до епохата Западна Хан 
dē, Вей, Тан и ранното средновековие diēj, значение: глава, начало, възстановка: 
„bēk-diēj” което твърде точно предава името Бахди). В “Лян-шу”, Кн. 54, се казва: 
“Страната Поти (Po-t'i), чийто цар е Чжишичии / Чжишицзии (Сhih Shih-chi-i) 

  (支, съвр.форма zhī, до западна Хан вкл. ke, Източна Хан, Вей, Тан 

kje, зн.: клон, част, подразделеине,  史, съвр.форма shĭ, в епохата Хан şə, в епохите 

Вей, Тан şï, значение: история, 稽, съвр.форма jī, в епохата Хан kjəj, в епохите Вей, 

Тан и ранното средновековие kiēj, значение: разучавам, търся, и 毅, съвр и 
единствена форма yì, значение: решителен. Възстановка: „kje-şï-kiēj-yì”. Вероятно 
става дума за Киоцзикю от „Хан-шу” или Куджула Кадфис), вероятно е 

разклонение на Хсюнну. Кун Йн  от Хан воювал с Хсюнну и убил (техни) 
конници под Поти /Po-t'i. В момента страната е разположена на изток от страната 
на Хуа, на разстояние от 6 дни път. На запад се простира, до Поси / Боси  (Персия). 
Земята тук ражда такива култури като ориз, пшеница, диня и други видове плодове 
почти еднакви със страната на Хуа. В 3-та година на периода “путун” (P'u t'ung) 
(522 г.) (период “путун” (Putong) 普通 “pǔ-tōng” 520-527 г. на император У-ди (Wu 

Di) 武帝 (502-549 г.) от династията Лян) е бил изпратен пратеник, който да 
представи продуктите на страната”. (2)   

В “Повествонаито за Куан Ин”, поместено в “Ши-цзи” Кн. 95 и “Хан-шу” Кн. 
41, се казва, че той е убил важен предводител на Хсюнну (?) Поти (3) Не е ясно 
дали Поти (Po-t'i) е личното име на хунския предводител, или е име на местност, 
регион, (4), тъй като това име се свързва със страната Поти. Според Беи Цзи Йе 

 (471-532 г.) трябва да се смята че това е лично име. В биографията на 
Беи Цзи Йе се казва както следва: “По това време (когато той служеше на Као-Цзу 

 в Лян (Liang) дойдоха посолства през Мин-Шан-дао и от Поти и страната 
Хуа. И двете се намират отвъд северозападната ни граница и дойдоха да 
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засвидетлестват своето уважение. Тези две страни никога до сега не са изпращали 
свои пратеници (в Китай) и за това никой от предишните поколения не знаеше за 
техния произход. (Беи) Цзи Йе, свърза Поти с името на предводителя на Хсюнну, 

което събитие се коментира от Фу Чжен като лично името на един от 
военаначлниците на Хсюнну убити от Ин (?) ин-хоу (Ying(?)-yin-hou) (т.е. Кун Йн), 
и поставя въпроса за евентулана връзка със събитията около Па Хуа който 
помогнал на Бан Юн да розгроми Хсюнну, което би обяснило названията на тези 
две страни.  

 
(1) Хуа, ако е родово име от общността „Сянби” под властта на Тоба-Вей. Хуа Чжи (Hua Chi) 

 се среща в „Сун-шу”Кн.93 (б), и Хуа Хейну (Hua Hei-nu)  надпис на стената на 
пещера в Дунхуан. Шанхай 1955 г., стр. 155). 

(2) Чжи (Ghih) е родовото име на царя на Поти (Po-t'i) (Бахди), очевидно е съкращение на Да 
Юечжи, под чиято власт е регионът когато става известен за китайците.   

(3) „Ши-цзи” казва: 

„ ” В 

„Хан-шу” е записано , вместо , и вместо .  
(4) В „Хан-шу Пу-чжу”  Кн. 41, Ван Сян Чжен, цитира Ту Фу , който смята че „по-ти” 

означава, средство с което Хсюнну” си боядисват челата в бяло.   
 
Като на човек (Беи Цзи Йе) с много широки познания, Као Цзу му е наредил 

да се състави една книга, озаглавена “Фанкуошицзу”, която описва всичките 
двадесет страни, от  границите при Яо-фу до морето, които са изпратили посолства, 
засвидетелствали уважение към Лян”. (1) От това пояснение, ние знаем, че 
свързването на Поти и Хуа в “Лян-шу” се основава на “Фанкуошицзу” чийто автор 
е Беи Цзи Йе. 

Въпреки това, Хуа е името на една страна, чийто цар се наричал Йен-тай-и-

ли-то  (*Yeptailitha). (2) Като имаме цитираното по-горе, от “Лян-
шу” се вижда че Хуа е на разстояние от шест дни път на запад от Поти (Бочжи) или 
Bakhdhi (Балх). В “Лян-шу”, Кн. 54, се казва също, че Поси / Боси (Персия) е 

разположена западно от Хуа: Kуo-пан-тo  (Ташкурган) е източно от Хуа 

и Чжоукуко (Сhou-ku-ko)  (Kaрглик), Хопотан (Кобадиан)  

и Хумитан  (Кумед във Вахан), са съседни на Хуа, през която минава р. 
Окс/Oxus. 

От тези изявления можем да предполагаме, че Хуа е съществувала някъде по 
течението на р. Окс / Oxus (Амударя). О.Франке и Макварт (О. Franke, Marquart), 
четат Хуа като “Варт” (Wart) и го обясняват, (3) като запис на Варз (Warz), 
ефталитската титла със значение “цар”, а  War или Warwaliz, го свързват като име 
на град намирал се в близост до съвр. Кундуз (1)  

 
(1) “Лян-шу”,Кн. 30 (“Нан-ши”, Кн.33). Яо-фу е крепост на разстояние 5 Фу, и според едно от 
обясненията, това се равнява на 1 500-2 000 Ли от метрополията. “Лян-шу”,Кн. 54 (9б), съобщава, че 
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По-су / Боси (Сасанидска Персия), са потомци на владетелят Посуни (Po-ssu-ni)   
(*Pasenig,  Pasenadi, Prasenajit) (Йероглиф 波, съвр.форма bō, епоха Хан pāj, Вей-Тан pā, зн.: вълна, 

вълнение, йероглиф 凘, съвр.форма sī, Хан se, Вей-Тан sje, зн.: местоимение, той тя, йероглиф 匿, 
съвр.форма nĭ, Хан ņək, Вей-Тан ņïk, зн.: крия се, зн.: “pā-sje-ņïk”), който управлява в Сарасвати по 
времето на Буда. Това обяснение, също се среща и във “Фангуоситу” (Fang-kuo-shih-t'u). В 
държавата Лян, друго съчинение свързано с описанието на чуждите страни е “Чжикунту” (Chih-
kung-t'u) и е съставено по времето на император Ян-ди, през 526-541 г. (Ж.В.: Император У-ди (Wu 
Di) 武帝 от Лян, известен и с името Сяо Ян, управлявал от 502 до 549 г.) Но не ви е известно дали 
има някаква информация за Ефталитите в в тази книга. Що се отнася до “Чикунту”, виж 
К.Ширатори, “Seiikishi Kenkyu”, Токио 1944, стр. 667-670 (Годишник на отдела за научни 
изследвания на Тойо Бинко, 15, стр. 240-251): П. Пелио в “TP”, 1932, стр. 265 Бележка 1: Ф. Хирто в 
“WZKM”, 1896 с. 227. 

(2) “Лян-шу”, Кн. 54 (8б). 
(3) Теорията според която, “Хуа” се разглежда като транскрипцията на “Хуна” (Huna) или 

“Хион” (Xion) и т.н. вече не е състоятелна. Сега, виж M. Bussagli, Osservazioni sul problema degli 
Unni, Accademia naz. dei Lincei, Rendiconti d. Classe di Scienze morali, etc. VIII, V, 3-4, 1950, p. 212  
(М.Бусали. Наблюдения върху въпроса за Хуните), стр. 212 и следващите. 

 
Според разчитането на Маркварт  (Marquart) би трябвало Хуа да се прочете 

като  *Ghwar> *Гор, и да се идентифицира със съотв. област Гор/Гур в Афганистан, 
по поречието на р.Харируд. Смятам това мнение за вероятно, но за съжаление не 
разполагам с подробна информация за Гор по отношение на  географията и 
археологията, на този регион.  Гор, е разположен югозападно от Балх, на изток от 
Персия, и изглежда че можа добре да се свърже с Хуа. В средата на VІІ век, тук е 
създадено от империята Тан, губернаторството (дудуфу) Тахан (Ta-han Tu-tu-fu) а 

столицата на губернаторство, е гр. Хулечен (Huo-lu-ch'eng) , който е бил 

в центъра на Ефталитската общност. (2) Това название Хулу вероятно ще 
представлява Гор или Гур (Ghur), както е предложено от Шавани (Chavannes), (3) 
или може да би е транскрипция на реката Хари Руд, ако това име вече е 
съществувало в момента. (Ж.В.: йероглиф 活, съвр.форма huó, в древнокитайски и 
класически старокитайски ghwāt, епохите Хан, Вей, Тан wāt, значение: жив, 
жизнен, и йероглиф 路, съвр.форма lù, в древнокитайски rāks, класически 
старокитайски и епохата Хан rāh, епохите Вей и Тан lā, значение: път. 
Възстановката е „ghwāt-rāh” в ранните епохи и „wāt-lā” в по-късните. В епохата 
Вей, близостта до Гор е по-малка, но за сметка на това „(γ)wāt-lā” може да отразява 
Хатлан ири Хуттал – един от топонимите свързвани с  Ефталитите!). 
 

(1) О.Франке. История на Китайската Империя, том ІІІ (О. Franke, Geschichte des chinesischen 
Reiches), III, Берлин, Лайпциг 1937 стр. 312: Маркварт. “Верхрот и Аранг” (J.Markwart, Wehrot und 
Arang), Лайден, 1938, стр. 45. Варз / Warz (?) е цар на Ефталитите, които е бил убит от хакана 
Синджибу,  през втората половина на VІ  век, и това не е доказателство, че той е управлявал в 522 г. 

(2) Що се отнася до създаването на административните единици “тутуфу+ или “дудуфу” от 
империята Тан в Руски Туркестан и Афганистан в средата на VІІ-ми век, виж К.Еноки. “Изследване 
за Фулингуо през епохата Тан”. (К. Enoki. Todai no Hutsurinkoku ni Ran sum ichi mondai), в “Kita Ajia 

Gakuho” стр. 225-233. Местоположението на страната Хуа (Huа)  (*γwat) е сложен въпрос, тъй 
като Хуа е много подобно на Хуо  (Huo) (*γwât) в пътеписа на Сюанзан Кн. 1, стр. 27; Кн.12, 
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стр. 6-7, изд. на Университета на Киото. Според Сюанзан, Хуо се намира в района Варвализ 
(Warwaliz), който е бил разположен на север от съвр.Кундуз, защото, Сюанзан пише, че от Хуо 

може да се достигне до Куосито (K'ou-hsi-to)   (Хост) и Анталофу    

(Andarab) на югоизток, и до  Фушилан (fu-ch'ieh-lang)  (Баглан), на югозапад, (Кн. 1, т. 
27), което показва, че Хуо (Huo) не може да бъде Гор по горното течение на р.Харируд, или района 
на Гор или (Ghori) към южната част на Баглан. Освен това, “Лян-шу”, Кн. 54, не съобщава за 
наличие на будизъм в Хуа, докато Сюанзан описва Хуо, като център на будизма, с повече от десет 
будистки храмове и няколкостотин монаси. По този начин, Хуа и Хуо не могат да се смятат за едно 
и също място, въпреки приликата в имената. Всъщност Хуо на Сюанзан е същия гр. A-Хуан-чен  

 (с няколко на изписване), тук през епохата Тан е основана “Юечжи тутуфу” и той се 
явява център на Тохаристан. Тази административна единица се управлява от “ябгу” с тюркски 
произход (Ж.В.: след краха на Ефталитската държава, начело на повечето области в Тохаристан 
застават тюркски аристократи и започва мирно заселване на тюркски племена). Оттук той 

контролира областта между Балх и Бадахшан. Фучжи(то)-чен  е транскр. на 

Бахди (Балх), а Патешан-чен (Pa-t'e-shan-ch'eng) е Бадахшан, и тук е седелището на 

наместника на административната еденица Дася-чжоу (Ta-hsia-chou)   и Фан-тан (или 

юан?)-чжоу (Fan-t'ang (yuan?)-chou) , които са подчинени на Тутуфу (в кит. 
туту/дуду – губернатор (титлата е заета при аварите и тюрките като “тудун”, “тутуфу” – 
губернаторство). По време на Танското владичество, Тухоло обхваща цял Тохаристан и района на 
Варвализ, като Ахуан-чен (гр.Ахуан) е център на цялото губернаторство. Нищо не е споменато за 
Ефталитите във връзка с Хуо (Huo) или Юечжи-тутуфу (губернаторство Юечжи), макар че 
жителите на Тохаристан, през времето на династиите Суй и Тан са стари тохаристанци (наследници 
на кушани) и Ефталити, според “Суй-шу”,Кн. 83 (4), и “Tан-шу”, Кн. 221В (3а) както и някои др. 
източници. 

Маркварт и Херман посочват че “Тахан-тутуфу” е съвр.Бадахшан и района на изток от него, 
където Сун Юн се срещнал с царят и царицата на Eфталитите в 519 г. (Marquart, “Wehrot und 
Arang”, стр. 46-48 бележка: Herrmann, “Asia Major”, II, стр. 576) 

Но това локализиране е несъстоятелно, тъй като Бадахшан е влизал в Юечжи-тутуфу. 
Маркварт. “Ераншахр”, стр. 65:, последван от Дж. Уокър, “Каталог на арабско-сасанидските 
монети”, 1941. стр. IXIX) казват, че Eфталитите проникнали със силата на оръжието, до Бадхиз и и 
Херат в 578 г. Аз предполагам, че той тук е сгрешил в интерпретацията си, защото става дума за 
поход на тюрките (Хакана на тюрките, за който говори Табари. (I, стр. 991, изд De Goeje: Noldeke, с. 
269) като за цар на Eфталитите. 

(3) “Документи за Източните Тюрки”. (Documents sur les Tou-kiue (Turcs) occidentaux), стр. 69. 
 
Това показва, че регионът на Гор е бил обитаван от Ефталите в края на VІІ-ми 

век. Но обаче се забравя, че страната Хуа не може да се гледа като център на 
Ефталитската империя, в началото на VІ век, а това е страна под властта на 
Ефталитите, които са окупирали Хорасан, Тухаристан, Согдиана, Гандхара, на 
север на Tяншан и част от Китайски Туркестан. Eфталитите са номади и царя им, 
няма постоянно пребиваване, а пътува от едно място на друго, всеки месец. (1)  

По някаква незнайна за нас причина, Хуа са се преименували на Ефталити и 
са създали ивперия. Това, че пратеник на Хуа казва в Лян, че царят им се нарича 
Йен-тай-ли-то (*Yeptailitha) само показва, че страната е под контрола на този цар. 
Така че, когато „Лян-шу” казва, че Ташкурган, Карглик, Кобадиан, Кумед, са в 
съседство на Хуа, показва, че тези страни, граничат с Тохаристан и са под 
върховенството на Ефталитите. Но виждайки, че съществува голяма ефталитска 
общност около Хуолу или Гор през VІІ век, разбираме защо Прокопий (I, 2, I, IV, 
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10) казва, че Ефталитите имат град на име Горго / Gorgo, ( 2), което показва че Гор 
може да се идентифицира с Хуа – важен център на империята на Eфталитите. 
Езикът на Хуа не е бил разбираем от хората в Лян, но хората от Хонан /Хенан (Ho-

Nan)  обитаващи около ез. Куку-нор, казвали че Туюхуните , били 
техни преводачи. (3) Това съвпада със съобщението в биографията на Беи Цзи Йе, 

че пратеник на Хуа който дошъл от Мин-Шан-дао , или пътя от 
планината Миншан към Съчуан, по който Южните династии се свързвали със 
западните региони, включително и с Туюхун. Но преводачите на Туюхун, вероятно 
не биха могли да обяснят произхода на Eфталитите, което води до произволното 
тълкувание на Беи Цзи Йе. (Ж.В.: Туюхун (Tuyuhun) 吐谷渾, (в епохите Младша 

Хан и Вей: thā-kōk-hún) е известен също като Хенангуо (Henanguo) 河南国, или 
царство Хенан и „А-ша” (А-zha) или Тогон (Togon) в тибетски е силно царство, 
съсдадено от номадски племена, свързани с племената Сянби (Xianbei) заселили се 
в планина Цилян (Qilian) и горното течение на  Жълтата река. 

След разпадането на държавата на Сянбите / Xianbei, номадски групи, водени 
от хана им, Туюхун заселват, богатите земи и пасища, около езерото Куку-нор 
около средата на ІІІ век от н.е. 

Туюхунската държава е създадена през 284 г., и подчинява местните народи, 
като Цян (Qiang), и около 100 по-малки и разпръснати племена. Племена от групата 
Сянби (Xianbei) формират ядрото на Туюхунската държава и наброяват около 3,3 
милиона във времето на своя възход. Те провеждат големи  военни експедиции на 
запад, достигат до Хетян (Hetian) или Хотан в Синцзян и до покрайнините на 
Кашмир и Афганистан, и създават голяма държава, която обхваща Цинхай, Гансу, 
Нинся, северната част на Съчуан, източната Шанси, южната част на Синцзян, и по-
голямата част от Тибет, като се простира на 1500 км от изток на запад и 1000 км от 
север на юг. Съвременната монголоезична група монгури (Monguor) се смятат за 
потомци на Туюхуните. Това е твърде важен извод, който прави Еноки, без да 
осъзнава неговото значение, щом монголите туюхуни разбирали езика на Хуа, 
това означава че и те за говорили древен монголски език, аналогично на 
Аварите, остатък от Хуа, появил се в Европа!) 
 

2. Канцзюйската  теория 
 

 
Втората теория, която може лесно да бъде изключена е т.нар. Канцзюйска 

теория, която гледа на Ефталитите като потомци на Канцзюй. Вей Чжи казва в 
„Хси-фан-чжи” (4), както следва: „имах личен разговор с някои Ефталити и от тях 

научих, че те също се самонаричали Идан (I-t'ien) , а в „Хан-шу” се казвало, 

че първият заместник на царя на Канцзюй се казвал също Идан (I-t'ien) , 
който се свързал с Чен Тан за общи действия срещу шанюя Чжичжи. Това може да 
означава, че те ефталитите Идан са потомци на Канцзюй.  
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(1) “Бей-Ши”, Кн. 97 (= “Вей-шу”, Кн.102). Виж “Азия Майор”, II, 1925, стр. 570-571. 

(2) Горго / Gorgo ( )  обикновено се идентифицират с Гурган / Gurgan в древна 
Хиркания / Hyrcania. Но тя може да бъде Горга / Gorga ( ) на Приск (FHG, IV, стр. 106, Frag 
33), тук е плацдарма от който Йездигерд ІІ и Пероз извършват своите походи срещу Кидаритите и 
трябва да се идентифицира, точно с Гурган /Gurgan. 

(3) Туйхуните играят важна роля, в комуникациите на страните от Западните Райони и 
Северните и Южните династии. Вижте д-р Хисао Мацуда. “Toyokukon kenshiko, Shigaku Zasshi” 
Vol. XLVIII, П. 1373-1409, 1481-1505. 

(4) Що се отнася до “Сифанчжи”, виж “Суй-шу”, Кн. 83 (1); “Бей-ши”,Кн. 97, (16); 
Ед.Шавани, Документи за Източните Тюрки”, стр. 375 по Уей Tsieh: A.Херман, в “Азия майор”, II, 
1925, стр. 579-580. 

 
Въпреки това, таза информацията е дошла от далечни страни и чужди езици, 

затова може да е изкривена и недоразбрана, още повече ча става дума за по-древни 
събития. Така че ние не знаем какво е сигурно. По този начин е невъзможно да се 

разреши (произхода на Ефталитите)”.(1) Вей Чжи е на служба при Ян-ди от 
династията Суи (605-616 г.), който го изпратил на мисия в Западните страни. „Си-
фан-чжи”, е състване въз основа на събраната от него информация за страните в 
Средна Азия, от която обаче са били включени само откъслечни цитати в 

енциклопедията Тунцзян . Идан {*iep-tHen) е китайска транскрипция 

на името на Ефталитите, която също се изписва и като Ида, Иеда (I-ta)  
(*iep~tât) (2), в „Суй-шу” Кн. 83, и по-късните „Тан-шу” Кн. 221 Б, и „Тунцзян” Кн. 
193. Вей Чжи свързва това название с името на висшия аристокарт от Канцзюй във 
времето на династията Хан, но както и самият той казва, това твърдение е твърде 
съмнително, базирайки се единствено на приликата в имената.   

 

3. Теорията за произход от Да Юечжи  
 

Теорията, че Ефталитите произлизат от Да Юечжите е записана във „Вей-шу” 
Кн. 102, „Чжоу-шу” Кн. 50, „Суй-шу” Кн.83, и „Бей-Ши” Кн. 97. Както е добре 

известно, този текст е цитиран в Сиючжуан”  (Повествование за 
Западния Край или Западните региони) от „Бей-ши” тъй като във „Вей-шу” 
оригиналният аналогичен текст е бил загубен. (3)  

 
(1) Във всяко достъпно издание на “Хан-шу”,Кн.70 (Биография на Чен Тан), И-тен (Йдан) 

 е написано като И-пао  (Ж.В.: Йерогилф йероглиф 悒, съвр.форма yì, зн.: 

безпокойство, тъга, производен на 邑, съвр.форма yì [yè], до епохата Хан вкл. æəp, Вей, Тан æip, зн.: 

селище, областен град,и йероглиф 抱, съвр.форма  bào, Хан-Вей-Тан  bhəw, зн.: държа в ръце, 
прегръщам, възстановка7 “æəp-bhəw” Ебау, Абау, ср. със скитите-абии, на гръцките автори, т.е. 
става дума за грешка, Идан не съществува като название в епохата Хан, а въпросният велможа може 
би е свързан с тези малкоизвестни “скити”!?) 

(2) По отношение на името Ефталити в китайски източници, вижте Херман, “Азия Майор”, II, 

стр. 572. Изглежда, че формата Итен / Идан (I-t'ien)   е адаптирана  от Вей Чже, а Ита / Йеда 
(I-t'a)  от Бей (Пей) Чжу (Виж предговора към “Сию туцзи” (Hsi-yu t'u-chi) в “Суй-шу”, Кн. 
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67, (36). Вижте също П.Пелио  в “JA” 1920 (1), стр. 143 забележка 1, на фонетична стойност " на 

 . 
(3) Ян, Лян-шен, “Основни теми в китайската история {Харвард-Йенчин (Yenching) институт 

за изследвания, IV), Кембридж / Cambridge, 1950, стр. 34. Що се отнася до добавката на изгубени 
глави, вижте Тойо Гакухо (Toyo Gakuho)  XXXVII, П. 431-432, 466 бележка 10. 

 
Така че, строго погледнато, ние не знаем какво точно е било написано за 

Eфталитите, в оригиналното „Повествование за Западните райони” във „Вей-шу”. 
Въпреки това, не е невъзможно до известна степен да се направи сравнително 
проучване и до известна степен да се реконструрира текста във „Вей-шу” тъй като 
за написване на „Повествованието…” в „Бей-ши” се ползва информация от 
„Повествования…” от „Чжоу-шу” и „Суй-шу”. Връзката между тях се илюстрират, 
както следва: 

 

 
 
Сега, нека да сравним описанието в „Бей-ши” с тези на „Чжоу-шу” и „Суй-

шу”.(1)                
                “Бей-ши”                    “Чжоу-шу”                 “Суй-шу” 
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(1) Сравнението е направено от А. Херман. “Ефталитите и отношенията им с Китай”) (A. 
Herrmann, Die Hephthaliten und ihre Beziehungen zu China), “Азия Майор”, II, 1925, стр. 566-571 и 
К.Фунаки. “Китайските източници за отношенията с Ефталитите” (Ehutaru ni kansuru Chilgoku shiryd 
ni tsuite) “Shien” бр. 61, стр. 57-77.  

 

 
 

Очевидно е, че в “Бей-ши” № 29-33 (цифрите показват броя на пасажи в 
горния списък), са преписани от “Чжоу-шу” № 12-14 и “Суй-шу” № 12 и 11. В 
“Бей-ши” № 27, съобщава за посолства на Ефталитите  след периода “юанси” (533-
534 г.) от управлението на имератор Сяо У-ди 孝武帝 от Северна Вей. Посолства 

идват в 12-та година на периода “датун” (Datong 大統: 535 – 551 г.) или 549 г., от 

управлението на император Вен ди 文帝, от империята Западна Вей (наследила 
Северна Вей) и във 2-рата година на детронирания император (553 г., император 
Фей ди 廢帝, детрониран в 554 г.) и във 2-рата година от управлението на Мин ди 
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明帝 от династията Чжоу (558 г.). Те първоначално са били записани в “Чжоу-шу” 
и оттам преписан в “Бей-ши”. (1) В “Бей-ши” № 28, са вмъкнати нямащи нищо 
общо с Ефталитите, описания на Чжучжу (Chu-chu)  (Карглик/Karghalik), 
Копанто (K'op'ant'o)  (Ташкурган/Tashkurgan) и други страни, които са 
извлечени от Сун Юн , тъй като в текста му, следват разказа за Ефталитите. 

Сигурно е, че в “Бей-ши” №6 е взето от “Чжоу-шу” № 3, защото Чжанъян е 
бил столица на Чжоу, а не и на Вей. (2) “Бей-ши” № 7-9 също е преписано от 
“Чжоу-шу” № 4-5 (3) и “Суй-шу” № 6-7. “Бей-ши” № 17-18 казва, за Ефталитите че 
са номади без постоянно пребивавене и техният цар нямал постоянна столица. 
Мисля, че данните в “Бей-ши” №10, което гласят, че нравите и обичаите на 
Ефталитите са почти еднакви с тези на Да Юечжите, са взети от “Чжоу-шу” № 6. 
Империята Вей не е имал близки връзки с Да Юечжите, до разделянето си на 
Източна и Западна Вей в 534. (4) Що се отнася до останалата част на “Бей-ши”, 
които са пасажи със същата фразеология, както в “Чжоу-шу” и “Суй-шу”, ще бъде 
правилно да се каже, че те са били преписани от последните две, и дори мога да 
стигна и по-далече, като твърдя че първоначално във “Вей-шу” не е имало сведения 
за Ефталитите. В “Бей-ши” №4, се казва че страната на Ефталитите се намира на 
запад от Хотан, за което аз мисля че първоначално този текст не е съществувал в 
оригиналната “Вей-шу”, и в последствие е взет от “Чжоу-шу”. (5) Това е така, 
защото “Чжоу-шу” описва Ефталитите като живеещи на запад от Хотан. Аз също 
съм на мнение, че пасажа в “Бей-ши” № 5, който ни информира за мястото на 
столицата на Ефталитите, е преписан от “Суй-шу” № 1, (6), тъй като се влиза в 
противоречие с твърдението за номадския характер на Ефталитската държава, и 
липсата на постоянна столица (“Бей-ши” пасажи №  17-18).  

 
(1) Всъщност, “Чожу-шу” отразява и историята на Западна (Си) Вей, от 1-та година на 

периода “татун/датон” (Ta-t'ung или Datong 大統: 535 – 551 г.) (535 г.), от управлението на 

император Вен-ди 文帝 (535-551 г.). Посочените посолствата посещават Западна Вей и Северна 

(Бей) Чжоу която е приемник на бившата Си-Вей, в 557 г., когато император Сяо Мин-ди 孝閔帝, 
обявява новата династия. 

(2) Фунаки, п. съч., стр. 65. 
(3) Фунаки, п. съч., стр. 65. 
(4) Фунаки, стр. 69. Според Чжен Чжун-мен (Ch'en Chung-mien) Туцзи (Тюрките) се появи в 

китайските извори за първи път в 8-та година на периода “татун или датон” (542 г.). Виж 
биографията но Ю Вен Цзе (“Чжоу-шу”, Кн. 27). (T'u-chüeh chi-shih) “Туцзе чжи-цзи”, том 1, Пекин 
1958 стр. 15). 

(5) Фунаки, п. съч. стр. 64. 
(6) Херман, п. съч., стр. 573; Фунаки, п. съч., стр. 64. 
 
От друга страна, в “Бей-ши” на (пасажи № 11-13), които, от фразеологичните 

гледна точка, очевидно са преписани от “Чжоу-шу” № 7-9, може да се гледа като 
заместител за някои пасажи от оригиналната “Вей-шу”. Подобни сведения за 
полиандриата при ефталитите и обичаят, жените да носят шапки с рогове, на брой 
съобразно броя на мъжете им, е белег, твърде специфичен и няма как да не е бил 
записан. “Бей-ши” № 23 може да бъде повторение на “Чжоу-шу” № 10, но, “Бей-
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ши” № 24, което е малко по-различно от “Чжоу-шу” № 11, най-вероятно е заето от 
оригиналната “Вей-шу”,  в която вероятно е имало такъв пасаж. 

От тези сравнения, ние може да заключи, че “Бей-ши” е копирала предимно  
“Чжоу-шу” и “Суй-шу”, достатъчно подробно, тъй като пасажите показват еднаква  
фразеология, но също така, в “Бей-ши” се откриват по-малко, но различни по 
фразеология пасажи, което показва че те са преписани от оригиналната “Вей-шу”, и 
вероятно техни аналози са липсвали в “Чжоу-шу” и “Суй-шу”, така че в някои 
случаи, изглежда оригиналната “Вей-шу”, е съдържал информация, нямаща аналог 
в останалите две династични истории, и е предпочитана от редактора на “Бей-ши”. 
По този начин, съобщението на”Бей-ши”, че “Ефталитите са клан на Да Юечжите” 
може да бъде считано като преписано от “Чжоу-шу” и “Суй-шу” или от 
оригиналната “Вей-шу”, но и в двата случая, не е ясно защо Ефталитите са били 
възприемани като част от Да Юечжите, за съставителите на тези династични 
хроники. 

Както е добре известно, в китайските източници, названито “Да Юечжи” се 
използва с три значения. Първо, това е името на племето, коието е емигрирали от 
Гансу в територията наричана днес Руски и Афганистански Туркестан (Ж.В.: съвр. 
Синцзян Таджикистан, Афганистан, Северозападен Пакистан). Второ това е 
названието на Кушаните и техните наследници, и трето това е названието на земите 
управлявани от Кушаните, или историческите области Тохаристан и Гандхара. В 
V-ти и VІ-ти век с (Дa) Юечжи се означава обикновено територията от двете 
страни на планината Хиндукуш. (1) 

Твърде слабо вероятно е през тази епоха китайците да са знаели историята на 
Да Юечжите като племе обитавало Гансу (както е в епохата Хан). Аз смятам, че 
свързването на Ефталитите с Да Юечжите, е резултат не на действителна 
етногенетичина връзка, а на факта че Ефталитите са завладели и управляват района 
който преди това е бил известен в Китай като Да Юечжи (Кушанската държава). 
Друга възможност е Ефталитите да са били сметнати за наследници на Кидаритите, 
които във Вей са наричани Да Юечжи. (2) Кидаритите владеят Тохаристан и 
Гандхара до идването на Ефталитите. (3) Приликата на името Йен-та или Йеда  

 с Юечжи  , насърчава някои автори от ХІХ и ХХ в. да поставят знак 
за равенство: Да Юечжи = Ефталити. (4) 

 
(1) Виж, например, П.Пелио, “Тохари и Кучасци” (Tokharien et Kutche'en), “JA”, 1934, стр.44: 

Г.Халун, “По въпроса са Юечжите” (Zur Frage Üe-tşi). ZDMG; 1937 стр.277-278, обърнете внимание 
също на: К. Еноки. “За датата на Кидаритите”, Toyo Gakuho, XLI, 1958, стр. 301-305. 

(2) Фунаки, п. съч., стр. 60, “Чжоу-шу”,Кн. 54 (3б), идентифицира По-си или Сасанидска 
Персия, с клон на Да Юечжи, тази информация е пропусната в “Бей-ши” (Кн. 97, 5а). 

(3) Кидаритите обединяват Тохаристан и Гандхара за известно време между 412 и 437 г. Но 
Eфталитите ги лишава от Тохаристан в средата на 5 век, и от Гандхара за известно време между 477 
и 520 г. Вижте К. Еноки “За датата на Кидаритите”  Toyo Gakuho, XLI, 1958, стр. 283-334. 

(4) Ето списък на основните предмети: Фен, Чжа-шен ,  в “Yeng-ch'ing Hsieh-pao” 
XIII. 1933, стр.233-238. 

Фуджита Тойохачи  “Echo-den senshaku”, Пекин 1910 г., стр. 36б-38б. 
 
Много от тях правят това не само въз основа на данните от “Бей-ши”, “Чжоу-

шу” и “Суй-шу”, но също се опитват да се установят и фонетична връзка между 
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двете названия Юечжи и Йента / Йеда. Например, Фуджита Тойохачи казва, че 
Юечжи (Yueh-Shih) е транскрипция на Гутал (Ghuttal), което се променя в Ютал 
(Yuttal), Йетал (Yettal), Хайтал (Haythal), Ефтал (Ephthal), Хутал (Khuttal), Хотал 
(Khottal), Хоталан (Khottalan) и, че Хотал (Khottal) или Хотлан (Khottalan), е 
разположен между реките Вахш и Пандж, като по този начен е бил център и на 
държавата на Юечжите. (1) От друга страна, Сергей Толстов издигна теорията, че 
названието “Ефталити” произлиза от тюркското “Gweta-äli”, което означавало на 
тюркски език “хората, народа на Гуета / Gweta или Юечжи”. (2) Не искам да се 
занимавам читателя с изброяването на многото сложни и противоречиви 
тълкования на името Юечжи. Аз самият следвам реконструкцията на Г. Халоун, 
който чете Юечжи (Yueh Shih) като *Skudja, което означава, Скити. (3) (Ж.В.: Това 
също е невярно! Днес вече е известно и доказано че Юечжи/Роучжи = Арси!) Но по 
никакъв начин, фонетично няма как да се приравнят двете названия Юечжи и Йета 
/ Йеда, за да се докаже че Ефталитите са потомци на Юечжите.  

 
*(Фуджита обърква Eфталитите с Кидаритите) “Daien no Kizan-jо to Gesshi no otei” (Tozai 

Koshoshi no Kenky, Seiiki-hen, стр. 38-39). Gesshi no kochi to sono seii no nendai (Пак там, стр. 94-96) 
(Същото объркване се повтаря тук.) Кингсмил Т.У. “Миграцията и ранната история на Белите 
хуни”, JRAS, X, 1878, стр. 285-304. Ф. фон, Рихтхофен, Китай, том 1, Берлин 1877, стр. 439-441. 
Вивиен де, Сен-Мартен, “За Белите Хуни и Ефталитите”, Париж 1849 г., стр. 64, “Mimoire analytique 
sur la carte de l`Asie centrale et de l`Inde” (Me'moire sur les contre'es occidentals, II, Париж 1858, стр. 
285-286) (Той настоява, че Eфталитите са тибетски племена). С.П. Толстов, “Древний Хорезм”, 
Москва 1948, стр. 276., и “По следам Древнехоремзийской цивилизации”, Москва-Ленинград 1948, 
стр. 211 (вж. версията на Л.Петег (L.Petegh), публикувана във “Вестник за ориенталски 
изследвания”, XXV, 1950: 142) “Rivista deli Studi orientali”, XXV, 1950, стр. 142) 

(1) Вж. Статията на Фуджита, посочени в Забележка (4) на стр. 11. 
(2) Вж книгите на Толстов в бележка (4) на стр. 11. 
(3) Кратко описание на моето мнение е публикувани в “Monumenta Serica”, XVII, 1958, стр. 

483-484 
(4) по тази точка вж. Допълнителните бележки в края на изследването. 
 
 

4. Теория за произход от племаната Гаоче  
 

Ние виждаме от текстовите сравнения на “Бей-ши”, “Чжоу-шу”, и “Суй-шу”, 
че тази теория произлиза от оригиналната “Вей-шу”, която заключава, че: “Някои 
казват че те (Ефталитите) са клон на Гаоче (Kao-ch'e) и произлизат от северните 
земи над китайската граница и са слезли на юг от панината Цзишан. Гаоче е 
обединение на тюрски племена, които пасели стадата си в басейна на р.Селенга, и 
след като се съединяват с другите тюркски племена разположени между западната 
част на планината Алтай и северната част планинината Тяншан, стават независими 
от Жужаните, около 485 или 486. Така планината Цзиншан, спомената тук, във 
връзка с Ефталиите означава южния клон на Алтайските планини, който днес е 
западната граница на Народна Република Монголия. (Ж.В.: под Цзиншан, което 
озн. „Златна планина” не трябва да се разбира Алтай, а хребеда Карлъкдаг, най-
източните разклонения на Тяншан, минаващи на север от Цзюши (Турфан), както 
смята Л.Боровкова, или планината Алтънтаг, която китайците също наричат 
Цзиншан, северозападно разклонение на Кунлун, на границата между Тибет и 
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Гансу. Разположена е на юг от Лоп-нор и Дунхуан и отделя Таримската от 
Цаидамската котловина. Намирала се е в района в който са се заселили туюхуните!) 

Гаоче са били добре известни на Тоба Вей от края на ІV-ти век, когато е 
създадена империята Тоба Вей, до края на V век, когато Гаоче са били завладяни от 
Ефталитите. Те са нахлували на територията на Tоба Вей, която е трябвало да се 
бори срещу тях. (1) 

Но с Ефталитите в Тоба Вей се запознават през 456/457 г., когато първото им 
посолство достига до Пинчжен. (5) А малко след това,  след 490 г., Ефталитите 
завладяват Гаоче и достигат района северно от Урумчи (2), така че в Tоба Вей са 
можели да има някаква информация за отношенията между тези две племена. 
Както споменах, Ефталитите разширяват властта си от Тохаристан към Урумчи, 
като до Урумчи достигат в последното десетилетие на V-ти век и някаква част от 
Гаоче попада под техния контрол. (3) Преди тази дата, няма сведения за 
съществуването на някаква връзка между тях. Не е ясно, защо Ефталитите са били 
идентифицирани като клон на Гаоче. 

Въпреки факта, че езикът на Ефталитите е различен от този на Жуан Жуан, 
Гаоче и другите племена от Централна Азия (виж “Бей-ши” №15), също така, 
трябва да кажем че няма доказателства, нито от източниците, нито археологически, 
който да показват, че Ефталитите са възникнали като народ в околностите на 
планината Алтай, или някъде на север от планината Tяншан. В същото време, 
Ефталитите започват възхода си в Тохаристан и дори след краха на тяхната 
империя, продължават да живеят там. Това ще покаже че произхода на Ефталитите 
трябва да се търси, в региона на Тохаристан.  

Причината поради която Ефталитите се свързват с Гаоче, може да бъде и 
сведението на “Чжоу-шу” № 6, че нравите и обичаите на Ефталитите са почти 
същите като при Туцзе (Тюрките), а Гаоче е сродно с тюрките племе.  

Те не са Ефаталити както и Гаоче, но също така се формират на северната част 
на китайската граница, и слезат на юг от планината Цзиншан. (4) 

В резултата на всички изброени обстоятелства, човек стига до извода че по 
въпроса за произхода или родината на Ефталитите, китайските източници са 
толкова неточни, че не може да им се вярва. “Си-чжи” (Повествование за Западния 
Край) съставено около 666 г. казва по този въпрос: “Що се отнася до техния 
произход (на Ефталитите), някои казват, че са клон на Цзюши, други казват, че са  
клон на Гаоче, а трети смятат че са клон на Да Юечжите”. (6) 

 
(1) “Бей-Ши”,Кн. 98, 7а (= “Вей-шу”, Кн.103,. 6а).  
(2) “Бей-Ши”,Кн. 98, 7b (= “Вей-шу”, Кн.103, 6б-7а.)  
(3) “Бей-ши”, Кн. 98, 8а (= “Вей-шу”, Кн.103, Фол. 7а). 
(4) По тази точка, виж Допълнителни бележки. 

(5) Датата на съставяне на “Си-чжи” , която също се нарича “Си гуо ши” 

 е дадена във “Фа-юан-чжу-лин” , Кн. 100 и 5 (Трипитака Тайшо) LIII, стр. 
1024ab, 310b). Цитирана е от С. Жулиен, “Сборна Азиатска география” (Melanges de gеographie 
asiatique), и т.н., Париж, 1864, стр. 203: Ф.Хирт. “За Китайските източници” (F. Hirth, Ueber 
chinesischen Quellen) и т.н., стр. 23: П.Пелио, “Бележки за някои художници, от времето на Шестта 
династии и Тан” (Notes sur quelques artistes des Six dynasties et des T'ang), IP, 1923, стр. 274-276: и К. 
Еноки, Todai no Hutsurin-koku ni kansuru ichi mondai, , Kitaajia Gakuho, II, стр. 233-235. Това са най-
автентичните разкази на “Западните райони” през VІІ век. 
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 (6) цитирана по “Таипин Хуан юши”, Кн.183  за “Йен-та-Куо” или “Страната Йеда). 
 
“Си-чжи” (Повествование за Западния Край) е пълна колекция на информация 

по отношение на Централна Азия по това време и е съставено от цитати на  
(оригиналната) “Вей-шу”, “Лян-шу”, “Чжоу-шу” и т.н. Оттук се вижда че въпросът 
за произхода на Ефталитите, дори и в епохата Тан не е ясен.  Бързият възход на 
този народ, е причина за различни догадки, които бяха изяснени по-горе в нашето 
изследване. Но в “Тан-шу”, Кн 221Б (3а-б), човек се натъква на следното 
съобщение за Ефталитите. “Страната на И-та / Йеда е от расата на Да Юечжите, от 
времето на Хан. Да Юечжите били прогонени от своята територия от народа на 
Усуните, и се отправили на запад, покрай Даюан, след което нападнали Дася и я 
покорили. Тяхната столица е гр.Ланши. Дахия не е нищо друго, освен Тухоло 

(Тохаристан / Tokharestan). Йента / Йеда  е името на управляващия царски 

род. Потомците на този род са дали и имета на страната Ита /Йеда  , която  

също така се нарича Итен /Идан . Техните нрави и обичаи приличат с тези на 
Туцзе. По време на периода на “тянбао” (Tianbao 天保 “tiān bǎo” или 562 – 585 г., 

от управлението на император Сяо Мин-ди (Xiao Ming Di) 孝明帝 (562-585 г.), от 
династията Южна Лян), те изпратиха посолствата, за да отдаде почит (на Китай)”. 
(1)  

(Ж.В.: Янда 嚈噠, название на управляващото племе при ефталитите. Първият 

йероглиф  厭, съвр.форма yàn,  в древнокитайски åem, епохата Хан åjam, Вей, Тан 

åjem, значение: притеснявам, досаждам, и вторият йероглиф 噠, производен на 達, 
съвр.форма dá, в древнокитайски до епохите Вей и Тан d(h)āt, значение: достигам, 
овладявам. В интересуващия ни период (Вей, Тан) е звучало като åjemd(h)āt. За 
Ида 悒怛, йероглиф 悒, съвр.форма yì, зн.: безпокойство, тъга, производен на 邑, 
съвр.форма yì [yè], до епохата Хан вкл. æəp, Вей, Тан æip, зн.: селище, областен 
град, йероглиф 怛, съвр.форма dá, до епохата Тан вкл. tāt, зн.: скръб, страх. 

Възстановка: “æip-tāt” т.е. Йепта(л) и Идан 悒闐, разликата е във втория йероглиф 

闐, съвр.форма tián, в древнокитайски d(h)īn, в епохата Хан d(h)jən, Вей, Тан 
d(h)iēn, значение: звук на барабан, възстановка “æip-d(h)iēn”, или Йепдйе(л). Така 
че ако първата форма озн. Ятии, то втората и третата означават Йептал / Абдал, и  
Йеда 悒達 (“æip-d(h)āt” Йепда(л), изп. в “Суй-шу”.) 

 Това може да създаде у случайния читател впечатление, че Ефталитите, най-
накрая са определени като потомци на Да Юечжите от епохта Хан. Въпреки това, 
съставителят на “Tан-шу”, без съмнение се е основал върху “Суй-шу” Кн. 83, (2),  
където се дава собствената си преценка, че Ефталитите са потомци на Да Юечжите, 
към която се добави историята на тяхната емиграция, както е описана в “Хан-шу” 
Кн. 96. (3) Той също е преписал и от “Лян-шу” относно името на Eфталитите (4), а 
описанието на нравите и обичаите име пък е взето от “Чжоу-шу”. Така, това което е 
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ново в “Тян-шу” е извода че Дася = Тухоло, както и съобщенията за ефталитско 
посолство в периода “тянбао” (天保) или годините 562-585 г., от управлението на 

Сяо Мин ди 孝明帝 (562-585) г., от династията Южна Лян. (6) Така че “Тан-шу” не 
ни дава необходимите доказателства които да подкрепят идентичността на 
Ефталитите и Да Юечжите.  

 
(1) Вж. Eд. Шавани, “Документи за Източните Тюрки”, стр. 158. 
(2) “Суй-шу” 2, на списъка на стр. 8. 
(3) “Хан-шу”,Кн. 96В, 1а, (за Усун), 96а, 4б (Да Юечжи). 
(4) “Лян-тян” е съставена от Лю Фан и завършен от сина му, след смъртта му в 3-та година на 

периода “тянхо” (568 г.), е историята на държавата Лян (виж биографията на Лю Фан и неговия син 
в “Чжоу-шу”,Кн. 42, 4a-б: (ново изд IV, стр. 4958 - 4959, 4265-4266; V, стр. 6688.). Той казва 
следното: “Родовото име на (царя) на страната Хуа е Йен-та. Потомци направили от това родово 
име, името на страната. Тя се нарича Ита (Йеда). (Цитирано в “Тунцзян”, Кн.193, за израза “Ита-
тун”. 

(5) “Чжоу-шу” 6 (виж стр. 8). 
(6) Съгласно “Цзефу юан куеи” (Ts'e-fu yuan-kuei), Ида изпратили пратеник в 6-та година на 

периода “каиюан” (718 г.) и в 7-мия месец, на 7-та година на периода “тянбао” (748 г.) и в 6-ия 
месец на същата година - 645. Що се отнася до последното, вижте Шавани. Документи за Източните 
Тюрки., стр. 80.  

 
 

II. Съвременните теории 
 

Eфталитите привлечат вниманието на учените, от 1697 г. насам, когато 
Бартоломю д`Ербело дьо Моленвил (Barthélemy d'Herbelot de Molainville) 
публикува в “Bibliothegue orientale” (Ориенталска библиотека), статия в който 
пише за народа  “Хаетелах” (Haietelah) или Ефталитите (Ephthalites). (1) След това 
Асемани (Assemani) споменава народа “Хаитал” (Haithal) в “Bibliotheca Orientalis” в 
публикуции през периода 1719-1728 г. Но тогава все още не беше се появил 
капиталният труд на Жозеф дьо Гин (Joseph de Guignes) “История на хуните” 
(Париж, 1756 г.) в който той прави преглед на китайските източници. На стр. 282, 
325, Дьо Гин се спира на въпроса за Ефталитите и обяснява, че името им произлиза 

от “Аб-Теле” (Ab-te-le) или племето “Теле” (T`ieh-leh) и иранската дума ab 
– вода. Теле са същите племена като Гаоче и очевидно е че дьо Гин, смята 
Ефталитите за част от племената Гаоче. През 1776-88 г. Гибън (Gibbon), в своя труд 
“Упадъкът и падението на Римската Империя”, XXVI, (2) идентифицира 
Eфталитите с групата на Хуните, създали племенен съюз под водачеството на 
Атила, но тази хипотеза е оборена от Роулинсън (Rawlinson), в книгата му “Седмте 
велики Ориенталски монархии”, Лондон 1876, стр. 295, (The Seventh Great Oriental 
Monarchy) основавайки се на физическата (антропологическата) и културна разлика 
между двата древни народа. От друга страна, Вививен де Сен-Мартин издава книга 
посветена на историята на Ефталитите в „Academie des Inscriptions et Belle Lettres” 
в Париж през 1849 г., със заглавие: „Huns Blancs ou Ephthalites des auteurs 
byzantins.” (Белите хуни или Ефталитите, според византийските автори). Той 
приема Ефталитите като идентични с Да Юечжите, и неговата хипотеза е възприета 
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от Рено (Reinaud,1849 и 1863 г.), (3) Кингсмил (Kingsmill, 1878 г.), (4) Рихтхофен 
(1879 г.) (5) и някои други автори. (6)  

 
(1) Б.Д`Ербело (D'Herbelot, Bibliothegue Orientate,), “Ориенталска Библиотека”, II, 2-ро изд. A 

La Haye, 1777, стр. 179. 
(2) Том. 3, стр. 91-92, 522, Eд. Бъри. 
(3) Ж.Рейно (J.T. Reinaud) “Данни за Индия” (Mеmoire sur l`lnde, Memoires de l`Academie des 

Inscriptions et Belle-Lettres), 1849 г., стр. 103; “Политичеси и търговски връзки на Римската империя 
и Източна Азия” (Relations politiques et comrnerdales de l`Empire Roman avec l`Asie orientate), Париж, 
1863 г., стр. 294. 

(4) T. Кингсмал. “Миграция и ранната история на Белите хуни”. JRAS, X, 1878, стр. 285 /. 
(5) Ф. фон Рихтхофен, Китай, том 1, Берлин, 1877 г., стр. 439. 
(6) Виж стр. 11 Забележка (4). 
 
Необходимо е да се каже че през 1895 г.,  Ед. Дроен посочва връзките между 

Ефталитите и Сасанидска Персия, в книгата си “Данни за Хуните-Ефталити и 
отношенията им със сасанидските царе” („Memoire sur les Huns Ephthalites dans leur 
rapports avec les roisperses sassanides”. Le Museon, XIV, 1895, p. 73-84, 141-161, 232-
247, 277-288).”  Що се отнася до етническия произход на Eфталитите, Дроен 
(Drouin) пише: „От гледна точка на етническия и географски произход на 
Ефталитите, ние имаме някои указания, благодарение само на китайските 
историци, които са твърде скромни и оскъдни, за това татарско племе, но макар и 
толкова оскъдни, все пак са достатъчни за да се изясни объркването на античните 
автори, по отношение на връзките и отношенията между Ефталитите и другите 
народи”. (стр. 74-75).  

И след Шпехт, (1), той заключи, че Ефталитите са клон на Да Юечжите. 
Въпреки това, както обясних в предходната глава, китайските източници, относно 
произхода на Ефталитите показват твърде различаващи се информация и затова са 
твърде ненадеждни, за да бъдат взети като основополагащи, поради това е 
невъзможно, да се реши, дали Ефталитите са Да Юечжи или са клон на Гаоче, 
както и очевидно че няма връзка в произхода им, с племената около Цзюши.  

Три години по-рано от Дроин, А. Кънингам публикува статията си  
„Eфталитите или Белите хуни” в Сборника на 9-ия Международен конгрес на 
изтоковедите (ориенталистите), която по-късно, е публикувана и във „Вестника на 
Нумизматичното общество и археологическите проучвания на Индия”. (2) Но, 
становище Кънингам започва с голямо недоразумение, че Ефталитите не са нищо 
друго, освен Жужаните, поради което днес може да се игноририа изцяло от 
сериозните изследвания посветени на произхода на Ефталитите, (3) макар че някои 
точки от злополучната работа на Кънигам, могат да бъдат полезни. 

 
(1) Вж допълнителни бележки. 
(2) Сър А. Кънингам, “Археологическо проучване на Индия”, том. II, 1871, стр. 75-82, 

“Ефталити: Ефталитите или Белите хуни”, Сборник на Деветия международен конгрес на 
изтоковедите, проведен в Лондон, 5-ти до 12-ти септември 1892 г. /, Лондон, 1893 г., стр.. 222-244: 
по-късно “Индо-скитите; Ефталитите или Бели хуни”, Нумизматичен Бюлетин и вестник на 
Нумизматичното общество, 3-та серия, № 55 (1894 г., част III), стр. 243-293 с илюстрации IX-XII. 

(3) Вж критика от Исоки Миядзаки в “Seikyu Gakuso”, VI, 1931, стр. 73-80. Хипотезата че 
Ефталитите за Жуан-Жуани, се приема все още от К.С. Латуре “Китайците: Тяхната история и 
култура, т. I, (1-во изд.), Стр. 161. 
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1. Хунската теория 
 

Както се посочва от Дроин, китайските автори, дават само някои индикации 
за произхода на Ефталитите. Единствената индикация, която дават византийските и 
индийските автори е, че Eфталитите се наричат още „бели Хуни”, в гръцки 
( ) или в индийски (Sita Huna, Sveta Huna), което означава, че те са 
разглеждали Ефталитите като клон на хуните. Тази гледна точка, след съответната 
обоснована е отречена от Гибън и Роулинсън, но е изкарана на дневен ред отново 
от А. Стейн, който публикува статия, озаглавена „Afeher Hunok is rokon törzsek 
Indiai szereplese”, Будапеща „Szemle”, 91, 1899 г., която по-късно е преведена на 
английски език като „Белите хуни и сродните им племена в историята на Индия и 
Северозападните и граници” в сп. „Indian Antiquary,”, 34, 1905, стр. 73-87. В тази 
статия той твърди, че Ефталитите са идентични с Хсюнну и трябва да бъдат 
класифицирани като тюркско племе. Същността на неговия аргумент е: (1), фактът 
че Приск около 530 г., нарича Ефталитите   или „бели Хуни”, като 
това съобщение се отнася за период, около един век след възхода на Атила, то 
вероятно има нещо общо хуните под неговото управление (2), и племето с името 
„Huna” което се появява в Индия около 448-466 г. по време на царуването на цар 
Яшордхарман, така че тези „Хуна” (Huna) всъщност са Ефталитите. Надписът 
върху паметника за победата на цар Яшордхарман над Михаракула, цар на 
Ефталитите, нарича народа на Михаракула „белите Хуни” или Ефталитите са Хуна 
(Huna) (3), също както китайските документи, описват Ефталитите като Хсюнну 

 (4), а според проучването на А.Вамбери, хуните, които нахлуват в Европа са 
тюрки-татари; (5) Също той смята че думата „Jauvla”, титлата която използва царят 
на Ефталитите Торамана, царувал в Северозападна Индия, е тюркска дума, 
название на неговата династия, според проучването на Карабек (Karabaeck) 
публикувано във Виена; (6) също се позовава на Ал Бируни който в своя труд 
„Индия”, пише чи „Тюркските царе са управлявали Кабул по време на Исламската 
инвазията след 664 г.”, и според китайските източници У Кун (Wu-k'ung) също 

споменава за върховенството на Туцзе (T'uchueh)  над Гандхара и Кабул 
около 753 г.  

Въз основа на тези точки, (6) се вижда че Западните Тюрки са управлявали 
Средна Азия и Северозападна и нямат нищо общо с Eфталитите. Карабек (5) 
твърди че “Ji” проилиза от Jauvla и означава ястреб, а името Торамана (Taramana, 
turamun, toremen) означава бунт или бунтар, но в тюрските езици няма такива думи, 
които да означават ястреб и бунт. Смисълът на Jauvla трябва тепърва да се 
изяснява. (Ж.В.: Jauvla е форма на ябгу, явуга.) 

Що се отнася до (3), „Бей-ши”, Кн. 98 и „Вей-шу”, Кн.103, съобщават че Гаоче 
са странични потомци „племеници” Хсюнну (Hsiung-nu), но нито в „Бей-ши” и 
„Вей-шу”, нито в някакъв друг китайски документ, се посочват данни които пряко 
да свързват Хсюнну с Ефталитите. Освен това, няма никакви доказателства коита 
да свързват Михаракула, Торамана и техния народ „Хуна”, „Бели Хуни” или 
Ефталити (1) с хуните предвождани от Атила. Име Хун е било използвано за  
толкова много различни племена в Евразия, че е невъзможно за нас, да определим 
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всички народи, наричани с това име като едно и също племе – Хсюнну или хуни.  
(2)  

Постановкана на А.Стейн „Ефталити = Хсюнну” се нуждае от допълнотелни 
аргументи потвърждаващи това етническо родство. Той се базира на 
нумизматичните доказателства, според които самоназванието на Ефталитите е 
„хуна”. (2) Но ние трябва да се установим какъв клон на хуните са в етническо 
отношение Ефталитите. 

 
2. Монголската теория 

 
От друга страна, Й. Макварт (Marquart), сравнява нязвянията на Ефталитите в 

индийските източници, къде те фигурират като „Sveta Huna” или „Бели Хуни” и  
„Hara Huna” или „Тъмни, Черни Хуни”. Той свързва индийското  hara като заемка 
от тюркското Qara, монголското Xara – черен. (3)  

 
(1) К.Г.Санкар, “Нашествието на Хуна в Индустан”, Нов Индийски антиквар, IV, 36-43. 

К.Еноки, “Датата на Кидаритите”, Toyo Gakuho. LXi, П. 299-300 е на мнение, че Скандрагупта е 
воювал с Кидаритите, наречени Хуна в индийските източници.  

(2) За Например, вижте Г. Моравчик, “Byzantino-turcica”, II, Будапеща, 1943 г., стр. 199-204:  
К. Еноки. “Согдиана и Хсюн-ну”, Shigaku Zasshi, LXIV, стр. 777-778. 

(3) Вж, например, E. Херцфелд, “Кушано-Сасанидска Монети” (Данни от археологическо 
проучване на Индия, 38), стр. 19: Зороастър, II, Принстън, 1947 г., стр.. 772: Гиршман, “Хионити-
Ефталити” (Les Chionites-Hephtalites), Le Gaire, 1948 с. 9-21: М. Бушали, “Наблюдения върху 
въпроса за Хуните” Бюлетин на Националната Академия. (Osservazioni sul problema degli Unii, Atti 
della Academia Nazionale dei Lincei), 1950, Rendiconti Classe di Scienze morali, storiche efilologiche, V, 
3 / 4, стр. 219-221, 226-232: Карой Цегледи. Czegledy Karoly. “IV-IX Szаzadi nеpmozgalmak а 
steppin”, Будапеща, 1954, стр. 3-4, 6-8. 

 
Той мисли че оригиналното самоназвание на „Hara Huna” трябва да бъде 

„Qara Qun” а на „Sveta Huna” би трябвало да е Caγan Qun, или бели „Qun”, тъй като 
в монголски бял е сaγan, и вероятно с това е свъразан и топонима Чаганиан в 
Тохаристан, т.е. идва от самоназванието на „Белите Хуни”. (1) Тази гледна точка на 
Макварт, е подложена на няколко критики. (2) Само ще скицираме някои от тези 
аргументи.  

Макварт идентифицира китайското название Хуа , като транслитерация на 

самоназвание, предадено в гръцки като или  ,  (Вар, 
Вархонити), което се смята за истинското име на Аварите, които нахлуват в 

Европа, а също ги идентифицира с царството Хуо  (Huo-kuо) в Пътеписа на  
будисткия монах Сюанзан (Hsuan chwang / Hsüan-tsang или Xuanzang),  или A-Хуан 

чен (град Ахуан)  в „Tан-шу” като същото име се свързва с гр. Варвализ 
(Warwaliz) в района на съвр. Кундуз в Tохаристан (3), и по-нататък идентифицира 

Ouar / Uar с племето Хун , посочено като част от Гаоче. Обяснява названието 
 (Вархоните, Уархонити) като живеещи на р.Орхон, в Монголия. (4). 

Невъзможно е да се схване същността на теорията му, въз основа на свързване на 
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различни имена със случайна прилика помежду си. (Ж.В.: 活, съвр. форма huó, в 
древнокитайски и класически китайски ghwāt, в ехохите Хан, Вей, Тан wāt, 
значение: жизнен, подвижен. Сравни с 滑, съвр.форма huá, древнокитайски grūt, 
класически старокитайски и епохата Хан grwət, значение: лепкав, гладък, хитър, 
коварен, и 渾, единствена форма hún, значение: мътен, мръсен, хаотичен.) 

Независимо от слабостите този възглед на Макварт е получил популярност в 
Западна Европа Например, Грусе (Grousset) счита Ефталитите за „une horde turco-
mongole, plutot turque que mongole” или „една тюрко-монголска орда, смес от тюрки 
и монголи” (5); „de race mongole comme le Jouan-juoan” или „един монголски народ, 
произлизащ от Жужажаните”  (6), а също и като  „прото-монголи” (7); Гросе смята 
че Аварите трябва да са били Ефталити (8), или че Уархонитете (аварите) са били 
Ефталитите, които са мигрирали на запад. (9) Б.А.Херман (В A. Herrmann) в своя 
„Атлас на Китай”, Кеймбридж, Масачузетс, 1935, стр. 30, пише че  Хуа  е 
китайското название на аварите. Въпреки това, не е силно доказателство, което 
може да свърже директно Ефталитите с Аварите, и Аварите, с Хуа. Хуа не е името 
на племето, а името на страната. (10) 

 
(1) Маркварт (J. Marquart, Uber Das Volkstum der Komanen), “Произход на куманите” Берлин 

1914, стр. 70-71. 
(2) Пелио. (Pelliot), “За Куманите” (A propos des Comans), “JA”, 1920, 1, стр. 140; В.Бартольд. 

“Новый труд о половцах”. Русский Исторический журнал, 7, 1921, вж. “Верхрат и Аранг”стр. 39 - 40 
; W. Barthold, 12 Vorlesungen, и т.н., Берлин 1935, стр. 27-28. 

(3) Виж стр. 5, бележка (2); стр. 32. 
(4) “Хронология на Дравнотюркските надписи”, Лайпциг 1898, стр. 95:  “Произход на 

куманите”, стр. 74, 76, 77, “Верхрот и Аранг”,стр. 44. 
(5) П.Грусе. Империя на степите (Р. Grousset, “L`empire des stepes”), Париж 1938 г., стр. 110. 
(6) Пак там, стр. 227. 
(7) П.Грусе. Монголската империя, Париж, 1941, стр. 2: Л.Петег. История на Централна Азия 

и Източната цивилизация.Рим, 1956, стр. 932, също пише, “изглежда, че тяхната (ефталитска) 
управляващата класа е от прото-тюркски или прото-монголски произход”. 

(8) Империя на степите, стр. 226-227. 
(9) Пак там, стр. 127. 

(10) Л. Лигети е на мнение, че Хуа,  *γuad e транскрипция на uar / war (виж C. Karoly, IV-
IX, szdzadi ne'pmozgalmak steppin, Будапеща, 1954 г., стр. 8). Мисля, че тук точно той е на прав път, 
но греши като определя uar / war като транскрипцията на Хони /Хуни, което е името на племето, 
според Czegledy (, стр. 8-11). 

 
 
 

3. Тюрксата теория 
 
Юлиус Клапрот (J. Klaproth), предположи, че Ефталитите са племе с тюркски 

произход, в статия публикувана през 1824 г. „Tableaux historiques de l'Asie, Paris, 
1824, p. 258”., (Исторически таблици на Азия, Париж, 1824, стр. 258). В Япония, 
Шуншо Шигемацу (Shunsho Shigematsu), публикувани през 1917 г. „Ehutaru 
shuzoku ko”, Shigaku Zasshi XXVIII, 1916, стр. 20-50, 115-154, (Изследване за 
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етнологията на Ефталитите) в което се е опитал да докаже верността на теорията за 
техния тюркски произход. Неговите аргументи ще обобщим, както следва (1):  

1). Името на племето, което съответства на Ефталитите е дадено в Табари като 
тюркско (2):  

2). Владетел на Eфталитите със седалище в Гандхара има титла тегин (t'e-

ch'in)  или тигин/tigin, „принц” според Сун Юн (1), което е тюркска дума и 
официална титла при Туцзе  (T'u chiieh) или тюрките:  

3). Според индийският автор Таранатха (Taranatha), в дните на Асанга и 
Васубандху, основателите на Махаяна будизма, е имало тюркски цар на име 
Махасшамата (Mahasammata) в Кашмир, който, владеел тогава Тохара и Газни, 
управлявал е като светски владетел, но е построил много будистки ступове и е 
насърчавал будизма, навсякъде във владенията си.  

 
(1) Що се отнася до пътуването на Сун Юн, вижте Чжоу Цзумо „Lo-yang chia-lan-chi chiao-

shih”, което е на най-добрия текст, с който разполагаме по въпроса. Описанието на управляваната от 
Ефталитите Гандхара е на стр. 107. в „Бей-ши” (Вей-шу) титлата „T'ech'in” 特勤 (тегин) е написана 

като „теле” (t'e-lе) . (Ж.В.: йероглиф 特, съвр.форма tè, Хан-Тан dhək, зн.: самец, бик, и 

йероглиф 勤, съвр.форма qín, Хан ghən, Вей-Тан ghïn, зн.: усърдие, старание, вадстановка „dhək- 

ghïn”, в ефталитските, кушано-бактрийски написи tegino. За втората форма 特勒, или 铁勒, в първия 

случай имаме разлика във втория йероглиф 勒, съвр.форма lè, Хан rək, Вей-Тан lək, зн.: юзда, 
възстановка: „dhək-lək”. В случая вторият запис е явна грешка). Що се отнася до „t'ech'in” и „t'ele” 
въпрос в китайските източници, вижте Чжан Юан Чай. „Chia-shih sui-pi”, Шанхай 1957 стр. 61а-63б. 

(2) Във „Вей-шу” (Бей-ши) е копиран пасажа от „Чжоу-шу”. 
 
Неговият баща, който царува над Мултан и Лахор, е преследвал жестоко 

будизма. Васубандху (Vasubandhu) проповядва в земите на Империята Гупта (320-
455), и при тюрският цар в Кашмир. Общоприето е мнението, че става дума за 
Ефталитите:  

4). „Вей-шу”, (2) за „Йен-та” (Янда) , казва, че нравите и обичаите им 
са сходни с тези на народа Туцзе (T'u chueh) или тюрките:  

5). „Вей-шу” също представя Ефталитите като друг клон на Гаоче които се 
смятат за тюркско племе.  

На тези пет основания, Шигемацу (Shigematsu) смята, че Ефталитите са 
тюркски племена.  

След него Исоки Миядзаки публикува обширна статия в „Seikyu Gakuso” (4, 
6, 21, 1931-1935), статия озаглавена „Ehutaru shuzoku no hatten” (Развитие на 
Eфталитите) , в която той представя неадекватността на няколко по-стари хипотези 
за произхода на Ефталитите и твърди, остновавайки се на факта че Ефталитите са 
се спуснали на юг от Цзиншан (Златната планина), че е доказателство за тюркския 
им произход. Сега, макар че Шигемацу правилно посочва, (2) „тегин” (T'e ch'in) 

 като тюркска дума и официална титла, и че (4) нравите и обичаите на 
Ефталитите са били подобни на тези на племето Туцзе, Eфталитите не биха могли 
да бъдат определени като тюрското племе, само от тези факти. Освен това, относно 
автентичността на фактите свързани с историята на будизма в съчинението на 
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Таранатха (Taranatha), автор живял в ХVІІІ-ти век, е твърде спорна при 
определянето на този въпрос? Автентичността на труда му (5) също е много под 
въпрос. Така сред петте основания, изказани от Шигемацу тепърва трябва да бъдат 
проучени. 

Според Табари (1) Хаканът (Khakan), царят на тюрките, нахлува на 
територията на Персия по време на Бахрам Гур (420-438 г.) с войска от 250 000 
тюрки, но е бил унищожен (2) от Бахрам Гур, които завладял територии които са 
принадлежали на тюрките. Бахрам Гур поставя марзбан (marzban) или управител на 
гранична провинция, в земята, завладяна по този начин. Той приел под своята власт 
жителите на тези гранични райони, и преместил границата с „тюрките” отвъд р. 
Окс (Oxus). Не се посочва къде Хаканът на Тюрките е нахлул в земите на Бахрам, 
но очевидно това е Хорасан, където граничния управител носи титлата марзбан-и 
Кушан (Marzban-i-Kushan) или марзбан на Кушанските земи, които тогава са под 
персийска власт, според „Springling Godex” цитиран от Ньолдеке (Noldeke). (3) 
Табари пише, че Бахрам Гур назначил брат си Нарзес за управител на Хорасан, в  
Балх (за да управлява новозавладените земи) (4). Известно, е че Табари се основава 
на арабски превод на „Khodhāi-nāme” (5), (Худай-наме или „книга за владателите”) 
което е полу-официалната история на Сасанидска Персия, създадена при 
царуването на Хосров I Ануширван (531-578 г.) и неговите наследници до 
управлението на последния сасанидски шах – Йездигерд  III (632-651 / -652 г.). За 
съжалевние, самата „Худай-наме” и арабските и преводи, отдавна са загубени. Така 
че е невъзможно да се знае, какви са били първоначалните съобщания в „Худай-
наме” за въпросния „тюркски” Хакан с който воюва Бахрам Гур. 

Същото събитие описва Масуди (Mascudi) (6), който ни съобщава, че Хаканът,  
цар на тюрките, нахлул в Согд и навлязъл в земите на Бахрам, достигайки до Рей 
(Техеран) но Бахрам го побеждава. От друга страна, Фирдуоси (Firdusi) (7) казва, че 
по време на Бахрам Гур, Хаканът на Чин нахлул в земите му, но бил победен в 
района на Кашмихан (Kashmihan), близо до Мерв (Merv); Бахрам, като се възползва 
от това, и покорил някои държави в Согдиана и изградил каменна стена, от Фараб 
на север до Джейхун (Сърдаря) и така поставил новата граница на Иран с 
държавите Халадж и Туркестан.  

 
(1) Т.Ньолдеке. История на персите и арабите в Сасанидската епоха. Лайден, 1879, стр. 98-

102. 
(2) Според персиеца Табари (Chronique de Tabari, II, стр. 12), версия, адаптирана от 

оригиналния арабски текст на Баллами от Х век: „Хаканът е прогонен”. 
 (3) Т.Ньолдеке. История на персите и арабите в Сасанидската епоха. Лайден, 1879, стр. 102, 

бележка 2.J 
(4) Пак там, стр. 103.  
(5) По отношение на „Худай-наме” или „Хвадай-намак”, А. Кристенсен, „Иран при 

Сасанидите”, 2-ри издание, Копенхаген, 1944 г., стр. 59. Не можех да се сапозная с В.Розен. „К 
вопросу об арабских переводах „Худай-наме”. Восточные заметки. Санкт-Петербург, 1895 г. (вж. 
С.Иностранцев. Сасанидские этюды. СПБ, 1908, стр. 85). 

(6) Златните полета (Prairie d'Or), II, стр. 190. 
(7) A.Г.Уорнър и E. Уорнър, „Шах-наме”. Фирдоуси, VII, Лондон, 1915, стр. 84-90 . 
 
Фирдуоси описва подробно сраженията между персийския цар и хакана на 

Чин. както се вижда Фирдуоси е много подробен, в сравнение с Масуди. Това 
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показва, че с течение на времето, са добавяни все повече детайли, към историята на 
Бахрам Гур. И изглежда, че Хаканът за който става дума всъщност е Хаканът на 
тюрките, който завладява Согдиана, но в един много по-късен етап, когато Иран и 
Тюрките си поделят Ефталитските владения (558-561 г.) след което тюрките 
нахлуват в Иран. (1) (Ж.В.: Тук става объркване на името, тюрките са разгромени в 
битката при Херат от Бахрам Чубин). Също така предвид факта че империята Тан 
поставя под номиналната си власт целия Руски и Афганистански Туркестан в 
средата на VІІ-ми век (2), Фирдуоси пише за Хакан на Китай (Чин), вместо 
император на Китай (т.е. Тан), напреднал с армията си, близо до Мерв. Името на 
Туцзе (T'uchueh) се появява за пръв път в китайските извори около 542 г., или сто 
години по-късно от времето на Бахрам Гур (3), едва тогава Туцзе стават 
независими от Жужаните, преди това са техни поданици. (4) От хронологична 
гледна точка, това е съвсем невъзможно, Хаканът на тюрките да нахлуе в Персия 
по време на Бахрам Гур. Ако „Хакана на тюрките” е споменат в „Худай-наме” това 
е или анахронизъм, грешка на съставителите, които са написали книгата повече от 
сто години по-късно от времето, когато е било това събитие. (Ж.В.: Именно тогава 
Бахрам Чубин воюва с тюрките и ги разбива.) Освен това, ние не знаем, дали ако 
царят на Eфталитите е носел титлата „хакан”, но Табари ясно разграничава 
Тюрките от Ефталитите (Хайтал). Той пише, за “каменна врата” построена от 
Бахрам Гур като граничен знак между Персийската и Тюркската телитория, която е 
останала във владение на тюрките при Пероз, (457 г., 459-484 г.) (5), който в 
началото на царуването си търси помощта на Ефталитите, а по-късно (Ж.В.: 
неразумно) воюва срещу тях. Той също така е писател, добре запознат с историята 
на Персия, и уточнява че Пероз е протестирал пред Ахшунвар (6), цар на 
Eфталитите, за портата, която е била построена от Бахрам Гур като граничен знак 
между Хорасан и на страната на тюрките. Това означава, че Табари различава 
т.нар.  тюрки от Ефталитите. Поради това аз мисля че под „тюрки”, които нахлуват 
в Персия по времето на Бахрам Гур, трябва да разбираме не-персийски племена, 
които са живели на северозапад, от територията на Персия.  

 
(1) Д. Щайн в „Le Museon”, 1940, стр.126, забележка 6 (вж. А. Кристенсен, Иран в епохата на 

Сасанидите, 2-ро изд., Стр. 373 и Г.Винденгрен (G. Widengren) в „Orientalia Suecana”, I, стр. 9). 
(2) Вж К. Eноки в „Kitaajia Gakuho”, стр. 224-233. 
(3) Виж на стр. 10, бележка 4. 
(4) „Toyorekishi Daijiten” VI, стр. 535c. 
(5) Ньолдеке, п. съч., стр. 102. 
(6) Що се отнася до Ахшунвар, вижте Ф.В.К.Мюлер, Согдийски текстове (Sogdische Texte), I, 

Sitzb. Preuss. А. В., 1913, стр. 108: В. Хенинг, ZDMG, 90, 1936, стр. 17, №. 2:  Гиршман. Хионитите-
Ефталити (Р. Chirshman, Les Chionites Hephtalites), Le Caire, 1948, стр. 19: Г. Винденгрен, „Orientalia 
Suecana,” I, 1952 г., стр. 75, забележка 1. 

 
В тази връзка, бих искал да обърна внимание на читателите към това че 

племената живеещи северозападно от Персия обикновено наричат „тюрки” (1), а в 
„Шах-наме” „тюрки” са равносилни на Туран, която е страна различна от Иран (2), 
и ислямските автори обикновено с името на „тюрки”, наричат всякакви диви и 
агресивни племена. (3) По време на Бахрам Гур, Кидаритите обединяват 

Тохаристан и Гандхара (4) и „Венанаша” (Унанша /Un-nа-shа)  или 
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Хионитите завладяват Согдиана. (5) Така че най-вероятно нападателите на Персия 
са Кидаритите и Хионитите или Венанаша / Уананша. (6) Така че във всички 
случаи под „хакан на тюрките” използвано от Табари, трябва да разбираме 
предводител на племе, празлично от Ефталитите. Нито съобщениятя на „Вей-шу” и 
„Бей-ши”, които описват Ефталитите като клон на Гаоче, нито твърдението че са 
дошли от Цзиншан (Златната планина) (5) на които се опира Исоки Миядзаки, 
могат да се вземат като доказателства., както отбелязах в първата глава. (7) 

 
3. Теорията за „Алтайския народ” 

 
Тази теория е издигната от Ф.Алтхайм (F. Altheim) и неговата школа, които се 

опитват да се установят, че Ефталитите са алтайски по произход племена (вероятно 
тюрки или монголи). За съжаление, аз не знам в детайли аргументите на Алтхайм, 
(8), но, доколкото успях да събера информация, от работата на Хаусиг 
„Theophylakts Exkurs fiber die skythischen Volker”, Byzantion, XXIII, 1953, p. 320-
327, изглежда становището му се основава на две твърдения:  

 
(1) С. А. Макартни, BSOAS, XI, 1943-46 г., стр.272: П.Хити, „История на арабите”, 5-то изд, 

стр. 210, забележка 3. 
(2) Т. Ковалски. Гюрките в „Шах-наме” („Les Turcs Dans Le Shach-name”), Rocznik 

Orientalistyozny, XV, 1939-1940, стр. 84-99. 
(3) И.Голдцихер. „Ислямски изследвания” І, Хале. 1889 (I. Goldzieher, Mohammedanische 

Studien, I, Halle, 1889), стр. 270-271. 
(4) За датата на Кидаритите, К. Eноки, „Toyo Gakuho”, XLI, стр. 19-23. 
(5) К. Eноки. „Sogudiana to Kyodo”, II, Sigaku gasshi, LXIV, стр. 672-676. 
(6) Маркварт (J. Markwart) Каталог на провинциалните столици на Ераншахр, редактирано от 

Г. Месина (Analecta Orientalia, 3), Рим, 1931, стр. 43 е на мнение, че на тюркският цар, убит от 

Бахрам Гур трябва да бъдат идентифицирани с „тай-хан” (Великияят Хан) на A-but , чиято 

столица, според „Бей-ши”, гл 97 , лежи на запад от Нокмит  (*Нок-метан, Бухара) на 23 720 
Ли от Тай столицата на Северна Вей. И Маркварт гледа на А-бут като транскрипцията на думата 

„авари” или Жуан-Жуани. Въпреки това, „A-фу-тай-хан” (A-fu-t'ai-han)  е дадено като 

транскрипция на името на страната, която са съществувала между Нюми  и Ху-Ши-ми 

 (Хорезъм?) и че няма нищо общо с аварите или с Жуан-Жуаните. Според „Бей-ши”,Кн. 

97 (5а), Нюми се намира на запад от Сиванчин (Hsi-wan-chin)  (Самарканд) и „разстояние 
от Тай е 22 828 Ли. Както Сиванчин се намира на разстояние 127 20 Ли от Тай, Нюми е на 10 108 Ли 
на разстояние Самарканд, по същия начин се изчислява че A-фу-тай-хан е 892 ли по-отдалечено от 
Нюми и Хушими (Хорезъм?) е на 980 Ли от A-фу-тай-хан. Това ще покаже, че двете владения Нюми 
и Aфутайхан са били разположени в района на Хорезъм. 

(7) Не знам причината защо Фуад Кюпрюлю, „Турски правни институции през 
Средновековието” (Les institutions juridiques turques au moyen age), Истанбул 1937 г., стр. 10, 12, 26, 
класифицира Eфталитите като турското племе заедно с българите и оногурите. (Ж.В.: Защото е 
пантюркист.) 

(8) Не съм имал възможност да ползвам Алтхайм. „Късната Античност и Хриситянстото” 
(Altheim. Aus Spätantike und Christentum), Тюбинген, 1951 г., в която той обсъжда въпроса. 

 
(1) окончанието „-l” в haftal или haptal (т.е.Ефталити) е алтайски суфикс за 

мн.ч.  
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(2) в китайските източници се посочва, че Eфталитите са дошли от планината 
Цзиншан и са били клон на тюрската общност Гаоче. Що се отнася (2), вече беше 
обяснено колко ненадеждни са китайските документи, относно произхода на 
Eфталитите. Що се отнася до (1), не мога да разбера защо ние трябва да вземем 
Хафтал (haftal) или Хаптал (haptal) като комбинация от „хафта” (hafta) или „хапта” 
(hapta) и „-l”. Аз все още не съм срещал думата „хафта” (hafta) или „хапта” (hapta) 
като име на Ефталитите. (1) И обратно, Теофан пише  и 

 или Йен-тай-или-то  в „Лян-шу” (2)  може да се обясни като 
комбинация от Ефтал (Eftal) или Тептал (*Teptal) и -itae или -ithae, който е ирански 
суфикс за множествено число (3), следователно, ние Може да се кажем че 
Ефталитите са иранско племе. Произходът на Ефталитите трябва да се разглежда с 
други методи, а не чрез съмнителни тълкувания на тяхното име. За тази цел, е 
необходимо да разгледаме историята им доколкото е известна, и изевстните 
културни характеристики на този народ. (4) 

 
(1) Както и за варианти на името, вижте Карой Цегледи: „Czegledy Karoly, IV-IX. szаzadi 

nipmozgalmak steppen, Будапеща, 1954, стр. 4-5”. Ф.В.Хаусиг смята, че hafta или hapta означава 
„седем” в Средноперсисйки, и че това е титлата на цар, който нарича себе си „Der Grosse Herr der 
sieben Geschlechter und der Gebieter uber die sieben Klimata der Welt” (Велик Владетел на Седемте 
Племена и Седемте климата (области) на Света)(стр. 323, 319, 324-325). Въпреки това, титлата 
„Велик Владетел и т.н.” , той смята че се отнася за Кагана на Тюрките (Haussig, стр. 282, 6-8; 286) и 
няма доказателства, че тя е била използвана от Ефталитите. 

(2) Това може да бъде за Йен-Тай-ли-то. 
(3) или Ефтали, или *Йептали, съотв. за мн.ч. -thae или -tае. Що се отнася до тази наставка за 

множествено число, която е идентична с осетинското –tае, виж Маркварт. „Изследвания върху 
историята на Еран (J. Marqjuart, Untersuchungen zur Geschichte von Eran), II, Гьотинген 1890 стр. 77-
96: Г. Моравчик. Byzantino-turcica, II, Будапеща 1943 стр. 47. 

(4) Според Катиб Ал Хварезми и Исмаил Ал Джанхари Ал Идриси, Халук (Khallukh) 
(Карлуки/Qarluq)  са ефталитски племена в Бадахшан. Но аз не съм в състояние да анализирам защо 
и как Карлуките в Тохаристан се свързват с Ефталитите. Вижте Х. Хофман, „Карлуките в 
Тибетската литература” (Die Qarluq in der tibetischen Literatur), Oriens, 3, стр. 200-201. 

 
 
 

III. Географския произход 
 

 
От известно време смятам Ефталитите за иранско племе, и в 1944 г. и на 

среща на „Shigakukai” (Дружество на Историците) представих моите аргументи в 
доклад, озаглавен „Efutaru no Jinshu ni tsuite” (За етнологията на Ефталитите), а на 
общото събрание на „Toyoshi Kenkyukai” (Дружество за Ориенталска история), в 
университета на Киото, през ноември 1950 г., представих доклада си „Efutaru 
Minzoku ni okeru Iran-teki Yoso”  (Иранските елементи пре Eфталитите). Моите 
основания за иранския произход на Ефталите са два: (1), че първоначалното 
местообитание на Ефталитите, не може да се проследи до момента, в който вече са 
били в областта Тохаристан, и (2), че някои ирански елементи се наблюдават във 
физическите и културни аспекти на Ефталитите. Що се отнася до (1), дадох 
основанияти с в статията си „Efutaru Minzoku no Kigen” (Произход на Ефталитите) 
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публикувана във „Wada Hakushi Kanreki kinen Toyoshi Ronso”, Токио 1952, стр. 
133-150 и „Произход на Белите хуните” в „Изток и Запад”, VI, 3, 1955, стр. 231-236. 
Въпреки че трябва няколко точки, да бъдат ревизирани в тези статии, аз все още се 
придържам към хипотезата си че Ефталитите са възникнали в източната част на 
Тохаристан и притиснати от Кидаритите, те се предвижват на запад и създават 
силна държава. 

В 456/457 г., Eфталитите изпращат първото си посолство в Двора на Тоба-Вей 
и за първи път стамат известни на китайците. (1) Двадесет години по-рано от това 
събитие т.е. в 437 г., Tоба Вей изпращат Тун Юан и Гao Мин в Средна Азия, чийто 
доклад е използван като един от основните материали за написването 
„Повествованието за Западния Край” във „Вей-шу”. (2) Според уводната бележка 
на Тун Юан и Гао Мин в доклада им („Бей-ши”, Кн.97, = „Вей-шу”, Кн.102), е 
имало шестнадесет страни в Средна Азия по време на тяхното пътуване (437 г.) и 
тези страни са разделени в четири области:  

1). Региона на изток от Цунлин (Памир) и западно от Лю-ша  , (т.е. 
Таримския басейн),  

2). Региона на запад от Цунлин (Памир)  и източно от Хаиши  до 
Обиколното море (т.е. Согдиана, Хорасан, Персия и страните по източните и 
северните брегове на Средиземно море,  

3). Региона на юг от Чже-ше  (Ташкент) и на север от Юечжите (Yueh 

Shih)  (Tохаристан), (т.е. района на Ташкент и Тохаристан, с изключение на 
Согдиана),  

4). Регион между двете морета (Средиземно море разделено на две части от 

Италианския (Апенинския) полуостров) и на юг от Шуй-цзе  или „Блатното 
море” (Море, в представите на китайците, комбинация от Аралско, Каспийско и 
Черно море), (т.е.: територията, на Мала Азия, Балканите и Италианския 
полуостров, която е идентична или сходна с Да Цин (3).  

Тринадесет от тези шестнадесет страни са Гуица  (Куча), Суле  

(Кашгар), Усун , Юебан , Копанто  (Ташкурган), Шаншан 

, Янци  (Карашар), Цзюши  (Турфан), Суте  (Согдиана), 

Полона  (Фергана), Чжеше  (Ташкент), Да Цин  (Римската 
империя), и Юечжите  (Тохаристан), и другите три страни може би са били 

Чжеи , Сичжупан  (Карглик) и Боси  (Персия). (4)  
Трябва да се отбележи, че нищо не е известно за Ефталитите през тази 437 г.. 

По това време, Суте или Согдиана, се нарича Веннаша, или (Х)уннанаша  „царство 

на хуните” (5) е под върховенството на цар Ху-и ,  (忽, съвр.форма hū, в 

епохите Вей, Тан hwət, значение: внезапно, и 倪, съвр.форма  nì, в епохата Хан 
ŋ(h)ē, Вей, Тан ŋ(h)iēj, значение: малък, млад, слаб. Възстановка „hwət-ŋ(h)iēj” 
“хуйет-нгхйей”, вероятно отразява титлата в персийски хudāi, авестийски xaithya - 
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господин, осетински xuæcauæ, ягнобски xudo, кюрдски xuda, пущунски xuday, 
искашимски khuda, зебакски khudai, талишки xydo, персийски xoda, шугнански  
xudo, гилянски xudе, язгулемски xêdo, сариколски xûdoy, белуджи xuda,. пущунски 
khwadāy – господар, управлявящ, бог), който е третия потомък на първия цар от 
Хсюнну, който завладели страната.  

 
(1) „Вей-шу”, Кн.5, 2а). 
(2) Що се отнася до съставянето на „Си-чжуан” (Описание на Западния Край) във „Вей-шу”, 

вижте „Toyo Gakuho”, XXXVII, 4, стр. 430-444. 
(3) По отношение на местоположението на тези четири региона, вижте „Toyo Gakuho”, 

XXXVII, 4, стр. 437ff. 
(4) Пак там, стр. 435-437. 

(5) К. Eноки. „Согдиана и Хсюнну”, „Централноазиатски вестник” I, стр. 43-62: „Gisho Zokutoku-
koku-den to Kyodo Hun dozoku mondai” („Вей-шу” за Суте или Согдиана и проблема за Хсюнну = 
идентичност на хуните), Tоyo Gakuho, XXXVII, 4, стр.423-470. 
 

Разбира се тези Хсюнну са идентичен с хионитите съобщени от Амиан 
Марцелин, които са различни от Ефталитите. (1)  

В Тохаристан който китайците наричат Юечжи или Да Юечжи, Кидаритите 
вече са разширили територия си, до Гандхара. (2) При тези обстоятелства, 
Ефталитите още не са се появили в Согдиана и Тохаристан до 437 г., но в средата 
на V-ти век те вече са били владетели на Тохаристан. Табари ни информира, че 
Пероз, царят на Персия (457, 459-484 г.), избягал в земите на Eфталитите да търси  
помощ, срещу брат си Хормизд (457-459 г.) който узурпирал трона. (3) Земята на 
Ефталитите, при които избягал Пероз, трябва да са били в Северозападен 
Тохаристна, близо до персийската граница. Това показва, че Ефталитите са били 
достатъчно силни, за да се намесят в борбата за Персийския престол в средата на V 
век. 

И точно в този период 456/457 г., Ефталитите изпращат първото си посолство 
в Тоба-Вей. Те разширяват властта си и към Джунгария, където между 493 и 508 г., 
Гаоче постигат независимост от Жужаните, но веднага след това са покорени от 
Ефталитите, които завладяват още Янци (Карашар) и Гоачан (Турфан). Те 
детронират и убиват Чжунцзи (Сh'iung-ch'i) , владетел на южната част от 

племето Гаоче, и атакува северните Гаоче, като поставят Мийету  който 
е син на екзекутирания Чжунцзи за техен техният цар. (4)  

 
(1) К. Eноки, „Sogudiana to Kyоdo” (Согдиана и Хсюнну), „Shigaku Zasshi”, LXIV; стр. 540-

567, 663-681, 757-780. 
(2) К. Eноки, „Kidаra-ocho no nendai ni tsuite” (За датата на Кидаритите), Toyo Gakuho, XLI, 

стр. 289. 
(3) Т.Ньолдеке, „История на персите и арабите…”, стр. 115. 
(4) Точната дата на първата инвазия на Ефталитите в земите на Гаоче не е ясна, но вероятно е 

била между 493 и 508 г. Според „Бей-ши”, Кн. 98 7б, „Вей-шу”, Кн. 103, 7а, във Вей са разбрали за 
независимостта на Гаоче от Жужаните, в 14-та година от периода „тайхо” (490 г.), поради което от 
Двора на Вей изпращат мисия която на място да се увери каква е ситуацията, водена от Ю Ти (Yu-

T'i), която се връща във Вей заедно с представител на Гаоче – на име По Чие . После той 
отнове се върнал в Гаоче, заедно с Чжу Чжан Шен (Сhu Chang-sheng), който още се среща и с името 
Хо-Цу-Хун Чжан-Шен (Ho-tsu-hun Chang-sheng). Но те са били задържани от A-фу-чжи-ло в 
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продължение на три години („Вей-шу”, Кн. 87, 1B). След това Чжунцзи (Ch'iung-ch'i) , царят 

на южните Гаоче е бил убит от Eфталитите, които пленяват сина му Мийету  (Бей-ши, 
Кн.98, 7В, „Вей-шу”, Кн.103, 7а). Така че събирайки тези сведения, смятам че първата инвазия на 
Ефталитите в земите на Гаоче е осъществена най-малко три години по-късно от 490, т.е. 493. A-фу-
чжи-ло се бори с най-големия си син който той убива, но самият той е бил свален и убит от своя 

народ, защото е бил прекалено жесток, и е бил сменен с Полиен (Po-li-yen) , с обикновен 
произход, един от обикновените войни в племето. След повече от една година по-късно, Eфталитите 
отново нахлуват в земите на Гаоче и поставят Мийету на мястото на Полиен (пак там). От друга 

страна, в 1-ва година на перода „юнпин” (508 г.) , Футу (Fu-t'u)  , жужанският каган, напада 
Гаоче, но загива от ръката на Мийету („Бей-ши”, Кн. 98, 3а = „Вей-шу”, Кн.103,. 3а). Преди това, 
Футу изпраща пратеник във Вей, за да плати полагакщия се данък, и „Цзучи Тунцзян” (Tzu-chih 

t'ung-chien)  , казва че то пристигнал в Двора на Вей в 9-ия месеца на 1-та година на 
периода „юнпин” (ноември, 508 г.) (Бей-ши, Кн. 98,. 3а, „Вей-ши”,Кн. 8, 4б). Така че смъртта на 
Футу и поставянето на Мийету, са станали малко след и преди тази дата. По този начин, можем 
ориентировъчно да кажем, че първата и втората ефталитска инвазия в земите на Гаоче са извършени 
между 493 и 508 г. Вж. също „Цзучи Тунцзян” Кн. 104, която посочва 7-та година на периода 
„тянчжен”. Също така не е ясно, когато Eфталитите са поставили под свой контрал Гаоче и Янци. 
Гаочан е завладян от Гаоче кагото Футу загива във войната с Гаоче в 508 г. и група населние 

наречено „ху”  се преселва в Янци. Но по-късно Янци, също е завладяно от Ефталитите и Чжу 
Цзиа (Сh'u Сhia), цар на Гаочан, прави втория си син, цар на Янци, по искане на своите хора, които 
са мигрирали от Гаочан („Бей-ши”, Кн.97, 3а = „Вей-шу”, Кн.101, 5б). В 1-ва година на периода 
Юнпин 永平 (февруари, 508 г. - януари, 509 г.) от царуването на Суан У-ди (499-515 г.) от Северна 
Вей, Чжу Цзиа поискал от Двора на Вей, разрешение за премахване на вътрешна граница с 
Империята (Вей) (Вей-шу, Кн. 8, 5а, посочва 1-та година на „юнпин” - 508). „Бей-ши”, Кн. 97, 3а, 
„Вей-шу”, Кн. 101, 5б, описват събитието в 1 година на периода „сипин” (516 г.). По този начин, 
може да се каже, че Янци попада под властта на Ефталитите в 508 или началото на 509 г. Що се 
отнася до отношенията между Гаоче и Ефталитите, това не се споменава нито във „Бей-ши” или 

„Вей-шу” с изключение на това, че император Ши Цзу  или Суан У-ди 宣武帝 (499-515 г.), 
император на Северна Вей, е приел пратениците на Мийету като го е признал за владетел на Гаоче, 
а Жужаните, Ефталитите и Туюхуните също са имали контакти с Гаочан. („Бей-ши”, Кн.98, 8а = 
„Вей-шу”, Кн. 103, 7а). Това означава, че по това времето, Ефталитите са имали силно влияние в 
Гаочан. 

 

През 522 г., Поломен (P'o-ло-men) , владетел на Жужаните, който е 

поставен от Tоба-Вей, избягал в Сихайчен , град намиращ се на север от 
Дунхуан и там се срещнал с Ефталитите, като поискал тяхната защита и омъжил 
трите си сестри, за ефталитския цар. (1) По този начин, Eфталитите стават водеща 
сила в рейона разположен ан север от Тяншан, както и в района на Янци (Карашар) 
в последните години на V в. През първите три десетилетия на VІ-ти век те са в 
зенита на своята власт и мощ. Сун Юн, пише, че в 519 г. властта на Ефталитите се 

разпространила от Тиело (Tieh-lo)  на юг (Северна Индия, съвр. щати 

Уттарканд и Уттар-Прадеш), до Чиле  (Ch'ih-lе)  (т.е. Гаоче) на север, Ютен 

(Yitt'ien)  (Хотан) на изток и Боси (Po-ssu)  (Персия) на запад и 
повече от четиридесет страни, са им плащали данък, “в знак на почит”. (2) Същото  
положение за този период е отразено и в “Лян-шу”, Кн. 54 (8б), където се посочва, 
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че Eфталитите са завладели  съседните си страни, като например Боси (Персия), 

Пан-Пан (P'an-p'an)  (Варвализ / Warwaliz?) (Ж.В.: йероглиф 鎜, производен 

на 槃, в епохите от Хан до Тан вкл. bān, зн.: дървено блюдо, барабан, 盤, 
съвр.форма pán, в епохите Хан-Тан  bān, зн.: поднос, дървено блюдо), Цзибин 
(Кашмир), Янци (Карашар), Гуйца (Куча), Суле (Кашгар), Куми (Гумо / Аксу), 

Юйтен (Хотан), и Чжупан / Цзюпан (Chup'an)  (Карглик (?): Йерогилф 句, 
съвр.форма jù, епохата Хан kwah, Вей-Тан kwò, зн.: мисъл, фраза. Възстановка 
“kwò-bān”), и разширяват територията си с много хиляди Ли.  

Ефталитите изпратили второ посолството до Тоба-Вей в 507 г., т.е. 50 г. след 
първото, а от 507 г. до 531 г. са изпратени вече 13 посолства в същия Двор. Това 
основно се дължи на засиленото ефталитско влиянието в Таримския басейн и около 
планина Тяншан. 

Смятам че завладяването на Согдиана от Ефталитите е станало във втората 
половина на V в., след като те установяватна властта си в Тохаристан, и преди 
разширяването на своето господство в района на Тяншан = Янци. Според 

летописите на Вей, Суте , или Согдиана са изпратили десет посолства в 
Двора на Тоба-Вей от 435 до 479 г., докато Сиванцзин (Hsi-wan-chin)  или 
Самарканд са изпратили десет посолства в преида 473-509 г.  

 
(1) Сихай-чюн  се намира в Чюйен (Цуян)  или близо до съвр.Харахото. Що 

се отнася до мястото и значението на този регион, вижте „Бей-ши”, Кн 98 (4б) – „Вей-шу”, Кн.103. 

4б) и биографията на Юан Фан  („Вей-шу”, Кн.69, 5б 6а =”Бей-ши”, Кн. 47, 2а). Юан Фан, е 

управител на Лянчжоу  [по времето, когано жужанския каган Поломен, търси помощ от 

губернатора на Лянчжоу срещу нападението на Ифу , брат на Мийету, който е бил убит от 
жужаните. („Бей-ши”, Кн. 98, 8а, „Вей-шу”, Кн.103, 7а). Това е станало във 2-рата година на 
периода „чженгуан” (521 г.) („Бей-ши”, Кн. 98, 4а, „Вей-шу”,Кн. 103, 4а), но Поломен (Брахман), 
въстава срещу Вей и бяга при Ефталитите, където живее за известно време между 12-ти месец на 2-
рата година и 12-ти месец на 3-та година на същия период „чженгуан” (522 г.). Виж „Бей-ши”, Кн. 
98, 4b, „Вей-ши” Кн. 103, 4б.) 

(2) Сун Юн: Вж. стр. 100 
 
Това може да означава, че Согдиана е завладян от Ефталитите между 473 и 

479 г., или, че Согдиана е във второстепенно положение в Двора на Вей, след 
възхода на Ефталитите, и вероятно имат някакава самостоятелност към 473 г. (1) 

В какъвто и да е начин, изчезването на името на Сутe, според „Вейските” 
хроники, може да означава, че Хсюнну или Хионитите са станали господари на 
Согдиана, но са били изместени като политическа сила от Eфталитите. Ефталитите 
завладяват Гандхара a между 477 и 520 г. В 477 г. Кидаритите (в Гандхра) и 
изпратили последното си посолството в Двора на Tоба-Вей (2), а в 520 г., когато 
Сун Юн посетил Гандхра, тя вече е под контрола на Eфталитите. (3) 

Ние не знаем точно кога Eфталитите са сложили ръка на Хотан и Кашгар, по 
силата на своето господстващо положение в региона, но вероятно това е станало 
през втората половина на V век. По този начин, на Eфталитите израстват като 



 31

могъща държава в Тохаристан от средата на V век и след това разширяват своята 
територия, до Тяншан, Янци и Гандахра, и няма следи за тяхното присъствие в 
района между Алтай и Тяншан до края на V-ти век.  

Това естествено води до извода че Ефталитите произхождат някъде между 
Согдиана и Хиндукуш, т.е. в Тохаристан или в Хорасан, което съвпада с 
изявленията на арменските и арабо-персийски източници. Арменски източници 
посочват тяхното местообитание в района на Бактра (Балх), а арабо-персийските 
източници – в  Тохаристан и Чаганиан (в Трансоксиана). (4)  

 
(1) К. Eноки, „За произхода на Белите хуни или Ефталитите”, Изток и Запад, VI, 3. 1955 г., 

стр. 233-234. 
(2) „Вей-шу” Кн. 7а,. 3б). „Toyo Gakuho”, XLI, 3, стр. 298, 328. 
(3)  п.там, стр.107. 
(4) T. Ньолдеке, „История на персите и арабите…”, стр. 115 бележка 2. 
 
След това възниква въпроса, от коя част на Тохаристан произлизат 

Ефталитите? За да се реши този въпрос, бих искал да представя съвременните 
китайски източници, по отношение на централните райони на Ефталитската 
държава.  

 
1. Гор / Гур (Ghor, Ghur) 

 
Както обясних в първата глава, границите на страната на Хуа (Hua) , са 

съобщени в “Лян-шу” (Кн. 54, 8б-9a). Хуа се намира западно от Поти (Po t'i)  
(Бахди или Бактра/Балх) на разстояние на шест дни път. Тъй като По-ти (*b`ok-
d`iei) без съмнение е транскрипция на Бахди (Bakhdhi), то Хуа трябва да се намира 
в района западно от Балх, което съвпада с областта Гор/Гур (Ghur) по горното 
течение на р.Харируд, като за това говори и приликата на името с китайската 
транскрипция. (1) Локализиране също е оправдана от описанието на “Лян-шу” (Кн. 
54, 9б), че По-су /Боси  (Персия) и Мо  или Мерв (Marw) граничат с Хуа 
на изток. (2) Тази зема Хуа е идентичен с Хулу (Huo-lu)  (γwât-lu: По 
Старостин възстановката е „ghwāt-rāh” в ранните епохи и „wāt-lā” в по-късните. В 
епохата Вей, близостта до Гор е по-малка, и предполагам че е транскрипция на 
Хуттал / Хутталан), където се установява Тахан тутуфу/Дахан дудуфу (T`a-han tu-
tu-fu), административна единица създадена от империята Тан в средата на VІІ-ми 
век, за да се контролира Ефталитите (3), което означава, че това мястото остава 
като най-големият център на пребиваване на Ефталитско население и през VІІ-ми 
век. 

Въпреки това, Хуа е името на страната, която е под върховенството на 
Eфталитите, тя не е център на тяхната империя, защото Ефталитите имат и някои 
други центрове в Тохаристан. “Лян-шу” не ни казва защо Хуа са изпратили  
посолствата, в Лян, или са се представили за Ефталити. Това може да стана при 
условие че Хуа са под прякото управление на Ефталитите, след като управляващата 
им династия е свалена. По някакъв начин Ефталитите стават известни в Лян под 
името Хуа, (4), докато при Северните династии са известни като Йента, Янда 
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, Йеда, Идо  и Сянда  . (Ж.В.: Йероглиф 獻, съвр.форма xiàn, в 
епохата Вей hàn, Тан hən, значение: поднасям, почитам, мъдрост, и вторият 
йероглиф 噠, производен на 達, съвр.форма dá, в древнокитайски до епохите Вей и 
Тан d(h)āt, значение: достигам, овладявам, възстановка “hàn-d(h)āt / hən-d(h)āt”.)  

 
(1) Има област Гори (Ghori) по горното течение на р.Сурхаб (Surkhab) или р.Кундуз. Също 

Горбад (Ghorbad) намиращ се североизточно от Бамиян (Карта на Кабул, 2-ро изд публикувани от 
War Office, 1944 г.). Г.Джеринг (G. Jarring) в своя доклад, казва че населението в Гор (или Ghur) е 
много смесено (“За разпределението на тюркските племена в Афганистан”, Лунд (Lund), 1939, стр. 
15, 16). Не знам колко стари са тези топоними, но и двата не могат да бъдат идентифицирани с Хуа 
на Лян-шу от географска гледна точка. 

(2) “Лян-шу”, Кн.54, 96). (пак там). “Лян-шу” грешки за Мо  и Чемо  (Сh'ich-mo) по 
време на Хан, изглежда са били прилежащи към Посу (Персия) на запад от Поти (Балх) и на изток, 
от Мерв. “Лян-шу”, казва че Mo граничи с Динлин и Гаоче в северната си част, и това объркване 
идва от грешното приравняване на Мо с Чемо или Черчен в Китайски Туркестан. Както Посу 
(Персия) граничи с Хуа и Мо (Mерв) на изток, Хуа трябва да бъде поставен в съседство с Мерв, на 
източната граница на Персия. Районът на Гур е напълно подходящ за тази локализация.  

(3) Виж стр. 5. 
(4) В “Лян-тйен” на Лю Фан (510-568 г.) и синът му Лю Сю Чен (или Сян) (534-580 г.) е 

посочено, че родовото име на (царя) на страната Хуа е Йен-та (Янда) техните потомци са направили 
името на страната (Тундян, Кн. 193, е използван израза  Ита-тун (I-TA-t'ung). Все пак, това не 
означава непременно, че име на Йен-та е била известно в Лян, защото Лю Фан и синът му 
произлизат от земита на Северните династии (Вей и Чжоу), вероятно заменя Йентайилито от “Лян-
шу” с Йен-та, названието което те знаят. Що се отнася до “Лян-тиен”, вижте биографиите на Лю 
Фан и сина му в “Чжоу-шу”,Кн. 42, 4а-б, “Бей-ши”,Кн. 70. 6а,б. 

 
В “Лян-шу” описанието на Ефталитете, трябва да се има предвид че страната 

на Хуа, не обхваща цял Тохаристан, който е сърцето на Ефталитската импреия. 
Според на “Лян-шу”, в страната Хуа, има много реки и планини сеят, се пет 

зърнени култури, основната храна на населението е “Шао”  , или пържено 
овесено брашно и месо, овнешко месо. Също там се срещат лъвове, двугърби 
камили, диви магарета, и др.зверове. (1) Това описание, спокойно може да бъде 
адекватно както за района на Гур (Ghur), така и за цялата територия на Тохаристан. 

 
2. Балх 

 
Другият център на Eфталитите е Балх, Според “Суй-шу”,Кн. 83 (4а), страната 

Ида (I-ta)  (или Ефтал) се намира на юг от река Уху  (Окс/Oxus) на 
разстояние от 200 и повече Ли е нейната столица, която е повече от 10 Ли широка. 
Там има много будистки храмове и пагоди, които са украсени със злато. (2) 

Страната Ида е на разстояние 6500 Ли от Гуачжоу  (4а б). (3) “Суй-шу” 
разграничава Ида от Тухоло, което е разположено на разстояние от 5800 Ли от 
Гуачжоу, и се намира, както ще обясня в момента, във Варвализ, на север от съвр. 
Кундуз. Така че, Ида е на разстояние на 200 и повече Ли на юг от Окс и 700 (= 6 
500-5 800) Ли на запад от Тухоло или Варвализ, което трябва да съвпадне с Балх. 
Информация за Ида е достигнала до Двора на Суй, от техните посолства, Които са 
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посетили Китай в периода “даие” (Dàyè) 大業 (605-617 г.), което показва че Балх е 
пробдължавал да бъде голям ефталитски център и в началото на VІІ-ми век. Както 
пише “Суй-шу”, войската на Ефталитите тогава наброява 5 – 6 000 бойци, от което 
може да се изчисли че общият брой на ефталитското население може да възлиза на 
50 000 или 60 000 души, ако на един войн се пада семейство от десет души. (4) 

Балх е бил най-важният град в Тохаристан от древни времена и поради това  
трябва да е бил и един от центровете на Ефталитите от средата на V век, когато те 
завладява Тохаристан. Във “Вей-шу” се казва че в 509 г., в Двора на Вей е 

пристигнало посолство от Бочжи  (Бахди или Балх) и на Янда или 
Eфталитите. (5) Сун Юн посочва също, че в 519 г.  

 
(1) “Лян-шу”, Кн.54, 8б.( 
(2) Виж стр. 8. 
(3) Виж стр. 9. 

(4) И. Миядзаки “Tokushi Sakki” Shirin, XXI, стр. 139, казва, че един “ло” (lo)  или едно 
семейство от северните племе се състои от повече от 10 души, през ІІІ - ІV-ти век. 

(5) “Вей-шу”,Кн. 8, 5а. Тук  не означава  и , а  от 

| | В летописите на Вей, когато посолства от повече от една страна са пристигнали по едно и 

същото време, те се записват с думата   “заедно” или   “всеки”, по такъв начин, страната “А” 
и страната “Б” са посочени че заедно изпращат всеки свое посолство за да плащат данък (да 
засвидетелстват почит). 

 
Ефталитите управлявал територия, простираща се от Персия до Хотан (1), 

което очевидно означава  че Ефталитите контролират и Балх по това време. Освен 
това, Балх е голям център на будизма в началото на VІІ век, което Сюанзан описва 
подробно (2), и което е отразено в “Суй-шу”. В своето въведение към “Сиютучжи” 

  Бей Чжу  пише, че южния път (към Сию) води на Северна 

Поломен  (или Северозападна Индия, в случая Поломен е транскрипция 
на Брахман, т.е. Индия – страна на брахманите) през Хуми  (Кумед във 

Вахан), Тухоло (Варвализ), Ида (Балх), Фанйе  (Бамян) и Цао  (Газни), и, 
точно както “Суй-шу”, Кн. 83, той не казва нищо за държавата Хуа или Гур. (3) 
Необходимо е, следователно, да се изясни, дали Ида в “Суй-шу” и “Сиютучжи” 
включва района на Гур, и дали страната Сянда в “Чжоу-шу” е идентична със 
страната Ида в “Суй-шу”. “Чжоу-шу”, Кн. 50 (3б) съобщава, както следва: 
“Страната Сянда (Хсиен-та) се намира на запад от Юйтян (Хотан) и е на разстояние 
от 10 100 Ли от Чжанъян (на столицата на Чжоу). Царят управлява в Патиенчен 

, което означава Ваншечен (Wang-she-chceng) (или мяста на 
пребиваване на царя). Градът е 10 и повече Ли на ширина.”(4) Макварт 
идентифицира Пa-ти-йена с новоперсийското padhiyân - царски, имперски, които с 
право съответства на “ваншечен” (царски град). (5)  

 
(1) Повествование за Западните региони, стр. 100. 
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(2) Повествование за Западните региони, изд. Киото-университет, Кн. 1, т. 28-31:, I, стр. 108. 
(3) “Суй-шу”, Kн. 67 (3б).  
(4) Виж стр. 8.  
(5) “Верхрот и Аранг”, стр. 36, 38 и др.  
(6) Това се вижда от сравнението на разстояние, дадени в “Чжоу-шу” и “Суй-шу”. 

Разстоянието от Чанъян до Куча е 3 600 Ли. Разстоянието от Хотан до Чанъян е 7 700 Ли, а от Хотан 
до Куча 2 800 Ли. Оттук изилиза че разстоянието от Куча до Чанъян трабва да е 4 900 Ли.  В случая 
Куча е объркана с Черчен 

 
 
Приравняването на Сянда = Ида = Балх, следва от изчислението на 

разстоянията:  
1). 10 100 Ли, е разстоянието между Чанъян и Сянда и се равнява на общото 

разстояние между Чанъян и Гуачжоу (3 600 Ли) плюс разстоянието между Гуачжоу 
и Ида (6 500 Ли); (6)  (3 600 + 6 500 = 10 100) 

 2). Широчината на столиците на Сянда и на Ида са еднакви - по 10 и повече 
Ли (1):  

3). Балх се нарича Сяо Ваншичен или Малък Ваншичен (Малка столица) 
защото там просперира будизма през 30-те години на VІІ-ми век, когато е посетен 
от Сюанзан, и съответства на Патиенчен, столицата на Сянда. (2) 

Както беше цитирано по-горе, “Лян-шу”, съобщава че Бочжи или Бахди е 
била управляван от Цзишицзии (Сhih Shih-chi-i),  (Възстановка: „kje-
şï-kiēj-yì”) който е изпратил пратеник на Лян в 3-та година на периода “бутун” (P'u 
t'ung) (522 г.). (3) Но “Лян-шу” не дава информация за края на Ефталитската 
държава,  а Балх е бил несъмнено под върховенството на Ефталитите. 

Владетелят на Балх е изпратил самостоятелно посолство в Лян, тъй като е 
търсел по-голяма изгода от контактите с Китай. Ако неговите пратеници са били в 
състава на общите Ефталитски посолства, той не би могъл да очаква повишено 
внимание. И не само Поти (Бахди) но и много други страни които са под властта на 
Ефталитите изпращат самостоятелни посолства в Китай. Теофан ни казва, че 
Ефталитите, лишават Персия от много търговси центрове и пристанища (?), 
посещавани от Серите или Китайците, (Ж.В.: Сери не е равно на Китайци, а на 
тохарските търговци от Таримския басейн), които по-късно заели тюрките. (4) И 
вероятно всеки един от тези центрове е възприеман в Китай, като независима 
държава. 

 
(1) Обиколката на Балх се дава по различен начин, както следва: 
(а) (Бей-ши”, Кн.97,. 6б = “Вей-шу”, Кн.102, 5а). Описание на Тухоло в “Бей-ши”, не е 

установено, но и в двете “Суй-шу” и “Чжоу-шу”, трябва да са копирали оригиналния текст във 
“Вей-шу”. Аналите на Вей регистрират посолство от Тухоло през 12-тия месец на 5-та година на 
периода “хопин” (464 – 465 г.) (“Вей-шу”, Kн 5, 3б), тъй като това е единственият запис за страната 
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Тухоло в аналите на Вей и името се изписва в едни и същи йероглифи . Информация за 
Тухоло съобщава че в столицата на Вей, е дошло посолство от тази страна в 464-465 г. По това 
време, Поти (Бахди) или Балх е център на Тохаристан, както преди. 

(б) Тази информация, е получена от Вей Чие, който е отишъл като пратеник в Западните 
Страни, на император Ян-ди (605-616 г.) по време на динасията Суй. Но, “около четиринадесет или 
петнадесет Ли” ще означава “около четиринадесет и петнадесет Ли площ” и обиколката на града е 
около 60 Ли, както съобщава (а). 

(в) “Чжоу-шу”, Kн 50,вж.стр.8. 
3б). вж.стр. 8. 
(г) “Суй-шу”, Kн. 83, 4а. Виж стр. 8. 
(д) Сюянзан “Записки” (Hsuan-chwang, Record), изд. на Университета в Киото, Кн. I, стр. 28). 

Между другото, аз съм на мнение, че Фухо  (* b'iwakxat) е записване на името * *Bax(l)-kath 
или град Бахл - Балх 

(2) Според П. Хартман, използвания от Сюянзан израз “Hsiao Wang-she-ch'eng” вероятно е 
предаване на персийското “shahwaran”(Енциклопедия на Исляма - Балх) 

(3) “Лян-шу,” Kн. 54, (9А) и Кн. 3 (1B). 
(4) Frag. “Hist. Graecorum,” ІV, стр. 270: Жул Корде (Yule-Cordier), Катай (Cathay), I, стр. 204-

205. 
 
 

3. Хуо  или Ахуан-чен  или Варвализ 
 

Друг център на Ефталитската империя е Хуо, A-Хуан-чен или Варвализ (1) 
разположен на север от съвр. Кундуз. В средата на VІІ-ми век, империята Тан 

установява там административна единици Юечжи дудуфу  и 
контрол върху Тохаристан. (2) A-Хуан също се изписва като E-Хуан (*ât-xuân) 

 (3) или Похуан/Бохуан (Pohuan) (*puât-хuan)  (4), като всички 
варианти са транскрипции на названието „Warwar” (Варвар/лиз). (Ж.В.: А-Хуан:  

1). 阿緩, Йероглиф 阿, съвр.форма ē, ā, до епохата Хан вкл. æāj, Вей-Тан æā, 

значение: хълм, бряг, ъгъл, йероглиф 緩, съвр.форма huăn, от древнокитайски до 
епохите Вей-Тан wān, значение: бавен, възстановка: „æā-wān”.  

2). 阿換, Разликата е във втория йероглиф 換, съвр.форма huàn, до епохата 
Хан wānh, Вей-Тан wān, значение: обменям, възстановка: „æā-wān”. 

3). 遏換, Разликата с (2) е в йероглиф 遏, съвр.форма è, в епохите Хан, Вей, 
Тан æāt, значение: оставям, прекратявам, възстановка: „æāt-wān”. 

4). 撥換, йероглиф 撥, съвр.форма bō, от древнокитайски до епохите Вей-Тан 
pāt, значение: подстрекавам, прибавям и др., възстановка: „pāt-wān”.) 

Това е Тухоло в „Суй-шу”,Кн. 83 (4а) и Хуо (Huo)  в Пътеписа на Сюанзан 
за държавите в Западния Край (изд. Университета в Киото, Кн.12, стр. 6). 
Столицата на Хуо е с диаметър от 12 и повече Ли, а в „Суй-шу” се казва, че 
столицата на Тухоло е едва 2 Ли в диаметър. Несъответствието се дължи вероятно 

на грешека в преписите на буквата   wu –5, и   erh  - 2. (5) Сюанзан 
обяснява, че Хуо е с много важно значение за Туцзе (Тюрките) и затова те там са 
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установили ябгу (yabγu), за да контролира на района разположен на юг от прохода 
Железни врата, (1), който свързва Тохаристан и Трансоксиана. Ябгуто в 
Тохаристан, се запазва и след като империята Тан, унищожава тюркското 
владичество и у становява провинцията Юечжи дудуфу (тутуфу). Създадени са 25 
„чжоу” или окръзи, като в Сицзюнчжоу (Hsi-jungchou) е установен тюркския ябгу, 
който продължава да управлява до VІІІ в. районите на Бадахшан и Бахди или Балх. 
(2) Това означава, че Балх остава като местен политически център в Тохаристан, 
под върховната власт на Тан, и че Хуо-лу, където е създадена Taхан Тутуфу, за да 
държи под контрол местното ефталитско население, не може да се намира в 
региона между Балх и Бадахшан. (3) Според „Суй-шу”,Кн. 83 (4а) и”Тан-шу”, Кн. 
221В (3а), Тохаристан е бил обитаван от местно насаление, което маже да наречем 
както „тохари” така и „ефталити”. Има и Туцзе (тюрки) които остават в региона 
дори и след унищожавана властта на Запдно-Тюркския хаганат. 

Хуй Чао (Hui-Chао)  посещава Балх и Бамян, в 15-та година на периода 
„кайюан”  (727 г.) и съобщава че в Балх живеел царя на Тухоло, но е бил 
принуден да отстъпи Бадахшан на арабите. (1) Този цар на Тухоло трябва да е бил  
същия  ябгу, който искал от императора на Тан помощ срещу арабите през същата 
година. (2) В 17-ата година от периода „кайюан” (729 г.), титалата на владетеля на 
Тухоло е и цар на Ида (Йеда), което показва че за императора на Тан жителите на 
Тохаристан и Ида са едни и същи и се управляват от един васален нему владетел. 
Въпреки това, Балх престава да бъде резиденцията на владетеля на Тохаристан в 
средата на VІ век, когато Туцзе (тюрките) окупират региона. Така че аз не знам, ако 
Хуй Чао е прав, когато казва, че царят на Тохаристан е живял в Балх, докато той е 
бил прогонен оттам от арабите. Това показва че Варвализ е бил центъра на 
Тохаристан по време на тюркското господство и последвалото владичество на Тан.  

 
4. Симотало  на запад от Бадахшан 

 
 

Последният и най-големият център на Ephthalites в Tokharestan е Симотало, на 
запад от Бадахшан. В Пътеписа за „Западните държави” на Сюанзан (изд. на Киото- 
университет, Кн.12, стр. 8-9) за тази страна и нейния народ, се съобщава както 
следва: „Страната Симотало е бил част от страната Тухоло, в обиколка е с деаметър 
от  3000 и повече Ли, има планински релеф, богата е на реки. Земята е плодородна 
и добра за зърнените култури, широко е разпространена пшеницата (hsiu-mai) 

 (4). Има много видове цветя и плодовете са в изобилие. Но страната е 
студена. Хората са простовати и груби. Те не съзнават кое е грешно и какво е 
щастие. Техните лица имат грозновати черти. Техните нрави и обичаи, са груби, 
подобни на Туцзе. Носят дрехи от кожа и груби платове, подобно на Туцзе. 
Техните жени носят дървени рогове на шапките си, като разклоненията им 
символизират родителите на съпруга им, по-високия за свекъра и по-ниския за 
свекървата. Когато някой от тях умре, се премахва и съотв. рог, всеки по 1 чжи  
висок. (5)  
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(1) Маркварт. “Ераншахр”, стр. 60, забележка 4: “Верхрот и Аранг”, стр. 44. Виж 
“Географията на Абулфеда” (Geographic d'Aboulfida),превод Рейно (Reinaud), II, 2, стр. 207: 
“Валвалидж (Walwalidj) е столицата на Тухаристан (Tukharistan), който е бил царството на Хаятилах 
(Hayatilah)”. (Шавани, Документи, стр. 155, бележка 6). Сюанзан, пише, че от страна Хуо (Huo) се 
намира по течението на р.Окс и е разположена на източната граница на Тохаристан: столицата и е 
на южния бряг на река Окс”. - Тъй като Кундуз се намира на около тридесет мили на юг от Окс (Е. 
Баргър (Barger) и П. Райт. “Разкопките в Сват и изследване на поречието на Окс на територията на 
Афганистан”, Бюлетин за Археологическо проучване на Индия, 64, стр. 44) и там има река, която се 
влива в северната част на р.Кундуз, с известно колебание, може да се мисли че тук се е намирала 
столицата на Хуо (Huo) във Варвализ или Кундуз. Този въпрос няма да бъде решен задоволително, 
докато ние не знаем географията на мястото в детайли. По никакъв начин, Хуо не може да бъде във 
Варвализ. В своите “Записки” Сюанзан пише че Хуо се намира под властта на тюрките и оттук 
владетелят на “Туцзе” (тюрките) управлява малките страни намиращи се на юг от прохода Железни 
врата, преминавайки от едно място на друго, без да е имал постоянно пребиваване, а в  
“биографията” си, той пише, че той видял внук на Ябгу Каган в резиденцията му в Хуо (Huo). 

(2) Шавани. Документи, П. стр.68-69. 
(3) “Тан хуй-яо”, Кн. 73. 
(4) T. Фуджита, п.съч. стр. 27). 
(5) През 1938 г. британската експедиция на Университета в Бристол, водена от проф. Евърт 

Баргър (Е.Bargar) и Филип Райт от Индийската секция на музея “Виктория и Албърт” извършват 
проучване на в долината на р.Сват и северната част на Афганистан, като са изследвали три 
археологически обекта близо до Кундуз, от които най-големият от тях, вероятно е идентифициран с 
руините на Варвализ. В своя доклад те съобщават, като следва: “На следващия ден ние се върнахме 
в Кундуз, за да проучване огромната могила, намираща се на около миля и половина северно от 
град. Тя е, с изключение на Балх, най-големият археологичен комплекс от Древността, който 
видяхме в Северен Афганистан. Представлява овална крепост, със стени от кирпич, с обиколка 
около миля. Кирпичените стени се издигат на височина около 100 фута и са обградени с ров широк 
около 30 ярда. Крепостта е имала четири главни порти. Откриват се и много по-малки купчини или 
куполовидни “могили”, добре загладени от времето, което показва че са останки от сгради, градени 
с кирпич. Има останкиот два добре изравнени пътя, които се пресичат в центъра на селището, и 
свързват четирите порти. 

На външен вид този забележителен паметник, е много сходен с партянските крепости, като 
тази от Тахт-и Сюлейман, която г-н Поп наскоро проучи, в западните краища  на Сасанидската 
Империя. …. Руините в Кундуз са обект, за която нищо не може да се каже в момента, но 
предполага големи очаквания за бъдещето. Този обект може да се окаже една от важните крепости, 
които са поддържали властта на Сасанидските царе в неспокойната Бактрийска гранична 
провинция.” (Разкопки в Сват и проучвания на поречието на р.Окс, в територията на Афганистан”. 
Бюлетин за Археологически Проучвания на Индия, № 64,  Калкута, 1941, стр. 43-44). Две мили  са 
грубо, равни на 6 Ли, от епохана Тан (виж Адачи, Toyo Ronso, № 20, стр. 40). Така че от гледна 
точка на големината на крепостта, тя е твърде малка за да бъде сметната за столицата на Хуо, за 
която се знае че е била с диаметър около 20 Ли. Баргър и Райт, описват и друг археологичен 
комплекс, с диаметър от една миля и половина, разположен североизточно от града, където са 
открити останките на будистки манастир, без съмнение, според тях, това е един от (над) десетте 
съществували, по времето на Сюанзан, за които той съобщава, след посещението си в Кундуз (пак 
там, стр. 44). Няма информация за подобни обекти на територията на съвр.Кундуз. Така не мога да 
кажа, дали тези руини са сасанидска крепост, чрез която Сасанидските царе са поддържали 
разклатената си власт в района, както мислят Баргър и Райт (стр. 44), или един от тези обекти е 
древния Варвализ. 

 
 
Когато и двамата починат, тя сваля роговете. Техните предци са създали 

силна държава, на която царят им е бил по произход от Ши (Shih)  (Sakya / 
Сакя). Много (страни) на запад от Цунлин (или Памир) (1) са били поробени от тях. 
Когато тяхната  територия е започнала да граничи с Туцзе, те са били повлияни от 
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нравите и обичаите на последните. В допълнение, те са извършили много 
нашествия и грабежи, за да запазят собствената си територия. Поради тази 
причина, хората от тази страна са мигрирали и разпръснали в чужди страни, където 
те управляват десетки силно укрепени градове, и (в страната им) има много 
господари. Те (също) живеят в палатка от кожа и пътуват от едно място на друго. 

Страната граничи с Цзилисимо (Ch'i-li-she-mo)  на запад. (2), При 
пътуване на изток през долини, на 200 иповече Ли се достига до Поточжуна (Po-to-

ch'ung-na)  или Бадахшан”. 
Сюанцан също ни казва, че един от четирима Шаки (Sakyas) от Капилавасту  

(Kapilavastu) (Капилавасту е столицата на царството Шака), които са оцелели след 
клането на Вирудхака (Virudhaka), цар на Кошала (Kosala), става цар на Симотало 
(3) и че царят на Симотало и Тухоло завладява Цзилито (Ch'ih-li-to)  или 
Крита в Кашмир, във времето от 600 години след смъртта на Канишка. (4) 
Названието Симотало означава „подножието на снежната планина”, и е аналогично 
на Химатала (Himatala) „снежна равнина”. (5) Кънингам, Макварт и Видекенс имат 
основание да смятат, че е санскрнитска форма на Хептал (Hephthal) или някои от 
неговите варианти. (6)  

 
 (1) Биография на Сюанзан, Кн. 5 (19а), изд. на Toho Bunka Gakuin Kyoto Kenkyusho. Виж 

също “Тан-шу”, Кн. 221 б (2b). 
(2) Taся-чжоу - е административна единице, създадена с главен град Фуши-чен (Fu-ch'ih-

ch'eng) > Bakhdhi (Балх) и Юан-тан-чжоу - с главен град Патешан-чен  (Pa-t'e-shan-ch'eng) или  
Бадахшан. Фуджита е на мнение, че йероглиф  ch'ih, в названието Фуши-чен (Fu-ch'ih-ch'eng) 

 е  писмена грешка, погрешен препис на йероглиф  t'a или тлябва да имаме 

, изд. 1910 г., л. 56а. Мисля, че Фучжи (Fu-ch'ih), възстановка *b'iwak-t'si, е 
вариант на Бахди (Bakhdhi) и както посочва П.Пелио, Юан-тан (Yüan-t'ang) е погрешен запис на 

Фанян (Fan-yang)  или Бамян. (виж “Бей-ши”, Кн.97, 6б, за “T'u-хо-ло” = “Вей-шу”, Кн.102, 
4б:.... Пелио в “TP”, XXVI, 1929, стр. 184 забележка 2). 

(3) Маркварт търси Хуо-лу на запад и на юг от Бадахшан (Верхрот и Аранг, стр. 47, бележка), 
с което аз не мога да се съглася. Маркварт смята че Хуо-лу е транскрипция на думата “Ordu / Орда” 
(пак там, стр. 48 бел.а.) Херман по-удачно е локализирал административната Танска единица “Тай-
хан Ту-ту-фу” в Бадахшан и  съседните райони. (“Азия майор”, II, стр. 576, бележка 1). 

(4) “Тан-шу”,Кн. 43 (4б) и др. 
 
Историята на Симотало, разказана от Сюанзан несъмнено е историята на 

Ефталитите, които завладява не само на територията на запад от Памир, но също 
така и голяма част от Китайски Туркестан и част от Джунгария. Рогът носени от 
жените в Симотало е без съмнение аналогичен на роговете използвани от 
ефталитските жени, за които съобщава „Бей-ши” (= „Вей-шу”), „Суй-шу”, (1) 
„Тунцзян”, Кн. 193. подобни съобщения за Тухоло прави и Сун Юн (2), макар че 
обясненията, дадени в тези книги се различават помежду си. (3) През 664 г., 
Сюанзан преминава през Симотало, около 100 години след края на Ефталитската 
империя. И по това време Ефталитите наистина са разпръсанти в няколко части на 
Тохаристан, точно както казва Сюанзан. По този начин, от всяка гледна точка, 
народа на Симотало са идентични с Ефталитите. Симотало се е намирало по 
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средното течение на р.Кокча, западно от Бадахшан. (4) И вероятно там, където по 
времето на Сюанзан е Химотало, през 519 г. Сун Юн се среща с царя и царицата на 
Ефталитите. (5) Дори и днес там все още има място, наречено  Яфтал (Yaftal) и 
народност, наречена Яфтали (Yaftali). (6)  

*** 
 
От тези четири места (т.е. Гур, Балх, Варвализ и Симотало), които са били 

центрове на Ефталитите, все пак кой е изходния им регион, Ефталитската родина ? 
Аз съм на мнение, че тя е Симотало. Причините за това са, както следва: (1) Както 
бе посочено по-горе, вероятно това е Симотало и съседните му райони, и там Сун 
Юн се е срещнал с царят и царицата на Ефталитите, в 10-ия месец или ноември на 
519 г., което е най-ранният запис за местообитанието на царското семейство на 
този народ. То е имало лятно и зимно местообитание. Ние не занем къде е 
предпочитал да остане ефталитския цар през лятото, но твърде вероятно зимният 
център е бил в Симотало. (2) През втората половина на V-ти век, Кидарите 
вероятно за били изтласкани на запад от Балх, тъй като столицата им носи името 
Валаам или Балхан (Balkhan), когато са били притиснати от Ефталитите. (7) Това 
означава, че Eфталитите са ги притиснали в Балх от изток. (3) Сюанзан обяснява, 
че Симотало е мястото от където когато произлизат предците на народа завладял 
много страни на запад от Памир. (4) Симотало остава един от най-големите 
центрове на Ефталитите и след унищожаването на тяхната империя. (Така че не е 
невъзможно това да бъде Гур, който е център и на държавата на Гуридите през ХІІ 
в., но това местоположение не можа да обясни миграцията на Кидаритите на запад, 
притиснати от Ефталитите). (5) Полиандрията като специфична особеност на 
Ефталитите предполага че те са живели сравнително изолирано от другите 
племена, преди да започне техния възход, така че трябва да ги търсим в някои 
изолирани райони в Хиндукуш на юг от Симотало, във високопланинските райони 
на Тохаристан.  

 
(1) Haneda-hakushi Shigaku Rombunshu, том. 1, стр. 622 
(2) Шавани, “Документи”, Париж, стр. 206-207, * 47. 
(3) Пак там. П. * 49. Името на ябгуто и записано като Ku-tu-lu Ghieh-ta-tu .  
(4) За значението на “hsiu-mai”, вижте Пелио, в “TP”, XXVI, 1929, стр. 185-187. 
(5) Има два вида на чжи (chih)  по време на Тан. Едната мярка е 10/33 от метъра, 3 чжи би 

означавало около един метър.  
(1) Сюанзан посочва като част от планината Цунлин, планинските масиви, разположени от 

Хиндукуш на юг, до ез.Исък-кул и Чжу-чжуан  (Аули Ата) на север, Хуо на запад и Уша на 
изток. (Уша се намира на изток от Kопанто (Ташкурган). Виж “Записки” Кн.12, стр. 20 (изд. на 
Киото университет). 

(2) Чжилишемо (Сh'i-li-she-mo) е транскрипция на “Krisma” или  “Kŗšma” и се намирало в 
района на Таликан (Кънигъм), Иш-Кешим (Сен Мартен), Кишм (Жул). Придържам се към 
възстановката Кишм, както смята и Хори, Токио 1912, стр. 949. 

(3) “Записки”, изд. Киото университет, Кн. 6, стр. 17-18. : Уотърс, II, стр. 276-277. 
(4) Пак там.,Кн. 3, стр. 30-31. 
(5) Пак там,Кн. 3, стр. 30.  
(6) A. Кънигъм “Късните Индоскити”, Нумизматичен Бюлетин, 1894 г., стр. 244: Маркварт. 

“Ераншахр”, стр. 239: “Верхрот и Аранг”, стр.. 32, 47-48: А. Виндекенс “Към обяснението на 
географското наименование Химатала”. (Zur Erklarung der geographischen Benennung Himatala bei 
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Hiian-tsang), Archivum Pragensis, JG. 14, № 1-2, стр. 152-153. Виж също Павел Пуша, “Арх.ор.”, XIII, 
1-2 (1942 г.), стр. 146. 

 
ІV. Иранските елементи 

 
Най-важната причина, поради която смятам че Ефталитите са от ирански или 

арийски произход е, че те са възникнали в областта на Симотало, в земите на 
югозапад от Бадахшан или вероятно някъде в Хиндукуш. Вярно е, че съвременните  
им, китайски автори описват техните обичаи като наподобяващи тези на Туцзе или 
тюрките, но това е така защото и едните и другите са били номади в Средна Азия и 
не е изненадващо, че и двата народа са имали много сходен начин на живот. В тази 
глава бих искал да обясня някои физически и културни характеристики на 
Eфталитите, което могат да подкрепят моята теория. 

1). За физическата (антропологическата) характеристика на Eфталитите може 
да научим от Прокопий (Кесарийски) който казва за тях както следва: “Eфталитите, 
въпреки че носята името на хуните в действителност, те не се смесват с никое 
племе от известните ни хуни, известни на нас. Те са единствените, сред хуните, 
които са с бяла кожа и красиви лица” (1) 

Амиан Марцелин (XXXI, 2) дава интересни и подробни детайли за външния 
вид, облеклото и, начина на живот на хуните (на Атила): “Тъй като има бузите на 
децата им са дълбоко набраздени с нож от самото им раждане, след като 
възмъжеята, лицата им са набърчкани и без бради, без каквато и да е красота, 
приличащи на евнуси. Те всички са набити, със силни крайници и дебели вратове, 
и са толкова чудовищно грозни, че човек може да ги вземе за двукраки диви 
зверове, или за чудновати образи издялани от дървени трупи с които се укрепват 
мостовете. Тези човекоподобни грозни същества, са много издръжливи, поради 
начина си на живот. Те нямат нужда от огън, нито от вкусно ястие, те ядат 
корените на дивите растения и наполовина сурово месо от всякакъв животински 
вид каквото и да, което слагат между гърбовете на конете си и седлата, като, по 
този начин го изсушават”. (1)  

По този начин, описанието на физическите характеристики, дадено от 
Прокопий за Ефнталитите, показва че не трябва да ги смесваме с истинските хуни. 
Те са представители на бялата раса, със светли очи и коси, докато хуните са 
мургави. Ефталитите имат красиви лица, за разлика от хуните, които са описани 
като страшни и отвратителни. Вероятно поради тази причина, Ефталитите се 
наричат Бели хуни в индийската и византийска литература. 

Че лицата им не са били грозни се вижда от портретите на царете им, 
гравирани върху ефталитските монети. (2) Повечето от тези монети наподобяват 
кушанските, индийските от империята Гупта и сасанидските, и портретите, 
гравирани върху тях следват съответния канон на изображение. Така че ние не 
трябва да търсим непременно ирански характеристики в тези изображения, но също 
така съвършенно липсват монголоидни лица, което показва че те могат да бъдат 
класифицирани като представители на Бялата раса. Разбира се, светлата кожа не 
означава непременно, арийска или иранска раса. Светла кожа може да се появи и 
като белег на метисация с представители на бялата раса, или в резултат на живот в 
северните области. (3) Въпреки това, що се отнася до Eфталитите за които се счита, 
че произхождат от източните покрайнини на Тохаристан, дори и да се смесели с 



 41

други племена след средата на V век, когато създават своята империя, трябва да 
отчитаме факта че преди това са живели изолирано, за което говори и обичая 
“полиандрия” (една жена встъпва в групов брак с няколко мъже, най-често братя). 
(4) Както вече цитирания по-горе, Сюанзан пише: царят на Симотало (или на 
Ефталитите) произлиза от род Сакя (Саки), също като царете на Удаяна, Бамян, 
Шуанми или Читрал. (5) Основание за това твърдение не е известно, но това ще 
означава, че китайския пътешественик не е видял етнографски разликата между 
царете на тези страни. Бамиян и Шуанми, се намира в района на Балх и Бадахшан, 
където са големите центрове на Ефталитската общност. Удаяна вероятно също е 
била завладяна от Ефталитите или е била под тяхна зависимост, (1) но владетелят 
на Удаяна е бил е благочестив вярващ будист, по времета на Сюанзан, което 
показва че едва ли е бил ефталит по произход, но също е бил вероятно от арийски 
или ирански състав.  

Всъщност, Хуй Чао отбелязва че царят на Удаяна е Туцзе  , т.е. тюрк по 
произход, докато царят на Бамиян е Ху , т.е. от ирански произход. (2), Това 
съобщение за произхода на династията на Симотало от “Сакя”, също подкрепят 
теорията на ирански или арийски произход на Eфталитите.  

2). Следващата точка е въпросът за езика на Eфталитите. “Бей-ши”(= “Вей-
шу”) казва: “Езикът им е различен от този на Жужан-Жуан, Гаоче и различните Ху 

”. (3) Жуан-Жуан или Жужаните без съмнение са говорили старомонголски, а 
Гаоче, вероятно древнотюркски, следователно, на езика на Eфталитите е различен 
от тях, което е важно основанието, че етнически са се отличавали от тези две групи. 
(Ж.В.: етимология на названието Жужани (Róurán) 柔然, 茹茹, 蠕蠕. Йероглиф 柔, 
съвр.форма róu, в епохата Хан nәw, в епохата Вей ńiw, епохата Тан ńəw, значение: 
мек, слаб, нетраен. Йероглиф 然, съвр.форма rán, в епохата Хан nan, Вей, Тан ńen, 
значение: съгласявам се, одобрявам. Въстановка: „ńiw-ńen”. При втората форма е 
използван йероглиф 茹, съвр.форма rú, в епохата Хан ń(h)a, Вей, Тан ń(h)o, 
значение: сплетени корени, вид блюдо, храна. Въстановка: „ń(h)o-ń(h)o”. При 
третата форма: йероглиф 蠕, съвр.форма ruăn, в епохата Хан, Вей, Тан n(h)ón, 
значение: подвижен, непостоянен, вид насекомо. Въстановка: „n(h)ón-n(h)ón”. 
Виждаме че и трета варианта предават сходен етоним, звучал като „нюнен”, 
„нхонхо” или „нхоннхон”. Предполага се че отразява монголска дума Nirun, но 
като произход, близък до китайските транскрипции, може да посочим 
прамонголското *nökör, средновековен монголски nokor, nūkər, халха-монголски 
nöxör, бурятски nüxer, калмикски nökŗ, ордоски nöγör, дагурски nugur – млад мъж, 
стопанин, съпруг, приятел, заето в солонски nuhö, и еднозначното в 
пратунгусоманджурски *ń(i)ari, евенкски nirawī, евенски, орокски ńarị, нанайски 
nịŕa, солонски nirō, чжурчженски nerma – млад мъж, стопанин, съпруг, приятел, в 
средновековен корейски narná- храбрец, чувашки śarmъk – млад мъж, 
древнотюркски (караханидски)  jezne - зет.) 

 Изразът  “Различни Ху” е неясен, но вероятно включва различни 
ирански и арийски племена в Средна Азия и Индия (4), които са били известни на 
Вей. Според Сюанзан, в Тухоло или Тохаристан, “език и буквите се различават в 
известна степен от тези в другите страни. Броят на основните букви е двадесет и 
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пет, и чрез комбинирането им те изразяват всички обекти около тях, пишат и четат 
на страницата хоризонтално от ляво на дясно. Тяхната литература нараства 
постепенно, и надвишава тези на (народа на) Сули (или Согдиана).” (5)  

Това съобщение на Сюанзан, е предизвикало спор между учените във връзка с 
проблема с определянето на т.нар. Тохари. Днес те ясно, че азбуката с 25 букви, 
използвани в Тохаристан около VІІ-ми век не е нищо друго освен гръцката азбука с 
обичайните и 24 букви с допълнителната буква “Þ” за означаване на “ш”. Това е 
било забелязано от А. Кънингам (Numismatic Chronicle,, 1893, стр. 125), Кентоки 
Хори (Kentoku Hori) (“Kaisetsu Saiikiki”Токио 1912, стр. 76), Ф.У. Томас (JRAS, 
1924, стр. 672), Л. де ла Вале Пусен (Valee-Poussin: (“Ulnde aux temps des Mauryas”, 
Париж, 1930 г., стр. 315-316), Х.У.Бейли (BSOS, 1937, стр. 891) и П. Пелио (TP, 32, 
стр. 260-261). Тохаристанското писмо произлиза от гръцкия бързопис (наследен от 
Гръко-Бактрия) и си открива върху монетите на Кушанските царе (Канишка І), и 
след това то се използва и за т.нар. кушано-санадиски, ефталитски и арабо-
ефталитски монети. Надписите или легендите на тези монети са изследвани от 
Кънингам, Шпехт, Юнкер, Херцфелд, Де Морган, Уокър и Гиршман. (2) В 
допълнение, има някои надписи от същия тип върху каменни плочи, както и върху 
хартия. Такъв каменен надпис е билингвалния текст с пехлеви, (3), който е бил 
проучен от Хансен, Томас и Бивар. (4) Необходимо е тази форма на гръцко писмо, 
която се нарича “ефталитско писмо”. Един такъв текст на това писмо е открит в 
Лулан и не може да бъде по-късен от V-ти век. (5) Т. нар. “ефталитско писмо” е 
било използвано до втората половина на VІІ-ми век, когато е изместен от 
персийски писан с арабската азбука, идващ с налагането на Исляма (6) и този 
персийски диалект започва да преобладава в Тохаристан. (7)  

 
(1) Виж стр. 8. 
(2) Сун Юн, изд. “Сhou Tsu-Mo”, стр. 101. 
(3) Не се дава обяснение от Сун Юн. Във всички документи, с изключение на Сюанзан, се 

казва, че броят на “роговете” означава, броя на съпрузите-братя. Във връзка с това, виж стр. 51. 
(4) За локализацията на Чжилишемо в Кишм, вж. Хори, стр. 951. 
(5) Това е “Голямата равнина” между По-хо (Ишкашим и Вахан) и Пo-чжи (Зебак и Читрал), 

според Маркварт, “Ераншахр”, стр. 245), където Сун Юн се срещнал с царя на Ефталитите. 
(6) Яфтал (Yaftal) се намира северозападно от Файзабад и е населен предимно с таджики (Г. 

Джеринг. “За разпределението на тюркските племена в Афганистан, 1939, стр. 27). Но, според 
Маркварт “Верхрот и Аранг”, стр. 48, има и топоним  “Хафтал” (Haftal) който се намира на изток от 
Файзабад - Карта на Афганистан, EWN раздел (Калкута 1904, 1: 1 073 760), който вече не е на 
Картата на Самарканд, G.S.G.S. 2555, лист N.J.-42, трето издание. Професор Ивамура Шинобу 
съобщава че е видял една група от хора, които се нарича Яфтали (Yaftali), но нямам информация за 
тяхното местоположение. 

(7) К. Eноки. “За датата на Кидаритите”, Toyo Gakuho, XLI, 3, 1958, стр. 298-298. 
(1) De Bella Persico, I, 3. ; 2, 4. (Loeb Classical Library, Vol. 1, p. 12-15), Vol. Ill, стр. 380-383. 
(2) Що се отнася до така наречените Eфталитски монети, вижте Р. Ghirshman, Les Chionites-

Hephtalites, Le Gaire, 1948 г., стр. 9 
(3) К. Х. Менгес, “Каракалпакски граматика”, Pt. Аз, фонология, Ню Йорк, 1947, стр. 8-9. 
(4) Виж стр. 37. 
(5) “Записките”, изд. Киото университет, Кн. 12, стр. 8: Bk. 6, стр. 18 (Си-мо-та-ло):Кн. 3, стр. 

8-11 Удаяна/Uddiyana): BK. 12, стр. 14  (Шан-ми), 
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Така че Ефталитското посмо, изглежда се появява много по-рано от появата 
на Ефталитите в Тохаристан, и не изчезва веднага слад изчезването на 
Ефталитската държава и на самите Ефталити от историческите хроники. (1) 

Много детайли от Ефталитските надписи все още не са проучени подробно, 
но в момента, е съвсем сигурно, че този език, написан на тази азбука, принадлежи 
към иранските езици. Въпреки това, няма окончателно решение на въпроса, на 
какъв език са говорили Ефталитите.  

Възможно е, че някои от текстовете да представят езика на самите ефталити, 
докато други да са на партски или гръцки език. Както е добре известно, Сун Юн 
заявява, че Ефталитите са неграмотни, не познават писмото, и са груби и 
необразовани. (2) 

И “Лян-шу”,Кн. 54 (8б-9a) казва: "В страната Хуа ... ... хората нямат букви, но 
използват дървени плочки, при извършване на преговори със съседните племена, те 
използват буквите на съседните Ху племена, като пишат върху овча кожа, а не 
върху хартия. Езикът им е разбираема само чрез устен превод и тълкуване, от хора 
от Хенан  (или Туюхун / Тогон, които са монголци)” (3)  

Това е съобщение за Ефталитите в първото десетилетие на VІ-ти век. Кои са 
били тези “Ху” от съседните страни? Това трябва да са основно местните жители 
на Tохаристан, която е била център на Eфталитската империя, а буквите и език на 
“Ху” племената, може да бъде съответно гръцкия и родния език на Тохаристан 
(Ж.В.: кушано-бактрийския). В този смисъл е вероятно, че т.нар. “ефталитски език” 
е т.нар. “истински тохарски” (Ж.В.: кушано-бактрийски). 

Согдийският език, е бил език на търговията, поради това той също е бил 
широко разпространен и е пивлиял някои от известните ни ефталитски думи.  

При такива обстоятелства, ако искаме да видим какъв е истинския език на 
Eфталитите, ние трябва да събираме и проучваме документи даващи ни примериза 
този език. За момента това са само няколкото известни имената на ефталитските 
царе и вождове, официални титли, както и някои други думи, които са станали 
известни. Въпреки това, малко е направено досега за тяхното изследване. 

 
(1) “Бей-ши”,Кн. 97, (7б) – “Вей-шу”, Кн. 102 (6а) 
(2) Фуджита, “Хуй-Чао”, изд. 1910 г. стр. 44а и 53а. 
(3)   
(4) В епохата на Северните и Южните династии, “Ху” означава, чужденци, не само Хсюнну, а 

най-вече хора от ирански произход.  
(5) “Записките”,Кн. 1, изд Киото университет, стр. 25) Вж също BSOS, 1937, стр. 891. 
(1) Ф. У. Томас, Тохари (?) MS. JAOS, 64, 1944, стр. 1. 
(2) Кънингам, “късните Индоскити”, Нумизматичен Бюлетин, 1894, стр. 263. 
(3) Гиршвман в “JA”, 1943-1945 г., стр. 449: Ж.Филозат (J. Filliozat), Фрагменти от Кучастки 

текстове”, Париж, 1948 г., стр. 15: 
(4) Гиршман, “Хионитите-Ефталити”, стр. 9. 
 (5) Ф. У. Томас, оп. съч., стр. 3. 
(6) Уокър, п. съч., стр. l. 
(7) Маркварт “Ереншахр”, стр. 88-89: Х.У.Бейли в BSOS, VIII, стр. 893: Гиршман 

“Хионитите-Ефталити”, стр. 67. 
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1. Името “Ефталити” 
 

Хенинг е на мнение, че името и китайският му вариант 
“Йентайлито” (Yen-tai-i-li-t'o) , идва от согдийското название в мн.ч. 
*Heβtalit, ед.ч. *Heβtalak (4), но тепърва предстои да се реши, какво е истинската 
форма на името (5 ) и какво е неговото значение. 

 
(1) Eфталитите изчезват от източниците, след края на Таркан Незаку в 90 г. пж Хижрата  (Дж. 

Уолкър. Каталог на арабско-сасанидските монети”, стр. lxix.) 
(2) Ед. “Чжоу Цу-Mo”, стр. 101.  
(3)  
(4) У. Б. Хенинг в ZDMG, XG, 1936, стр. 17 Забележка 2. 
(5) Карой Цегледи, “IV-IX. szаzadi nеpmozgalmah а steppa, Будапеща, 1954, стр. 4-5. 
 
 

2. Ахшунвар (Axšunvâr) (1) 
 

Това е титлата или името на царя, които воюва с иранския шах Пероз. Салмън 
(Salemann) (2) и Ф.В.К.Мюлер (3) обясняват думата като согдийска xšâva, xšêvan - 
цар, а Хенинг се опитва да установи, че Axšondâr = Xš`wnder, в согдийски  
владетел, силен владател, което е изходната, правилната, форма. (4) Гиршман 
(Ghirshman) разчита думата *xiyon. (5) Виденгрен (Widengren) отхвърля четенето на 
Гиршман и предлага да се вземе традиционната форма на axšunvâr. (6) Като Варз 
(Warz), (7) името на друг цар, сгрешено с формата (Аxsun) Var? 

 
3. Тунг: (t`ung /d`ung)  

 
В енциклопедията “Тунцзян” Кн. 193, се посочва, че Итатун (Идадун / 

Йедадун) (I-ta t'ung)  се нарича  още Итакуо (Идагуо / Йедаго) (I-ta-

kuo)   или на страната на Ита (Ида /Йеда) през епохата Суй. (8) 
Следователно, думата “тунг /дунг” (t'ung) може да се разгледа като ефталитска 
дума означаваща страна. Това “тунг /дунг” (t`ung /*d`ung) може да се сравни с 
иранското -tun, което означава място в ормури, парачи, ягнобски, шугнански (9), 
както и don (като суфикс) в Осетински (10), в новоперсийски, пехлеви dān, 
согдийски δān, авестийски dana, санскрит dhana, което означава място, 
вместилище. (11) (Ж.В.: Йероглиф 同, съвр.форма  tóng, в епохата Хан lōŋ, Вей-Тан 
dōŋ, значение: един и същ, идентичен, еднакъв, общ. Вж. названиета “Иседони” – 
откриваме аналогичното “дон” – общност, място, Иседон – страна на Асите?!) 

 
 

4. Тилата  “таркан” (Незак) таркан 
 
Незак таркан, е името и титлата на силен ефталитски феодал, който вдига 

въстание в годината 90-91 по Хижрата, или 710 г., срещу арабите, но е победен и 
бил убит от Кутейба ибн Муслим. Титлата “таркан” (Tarkhan) очевидно е 
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идентична с tarqan или tarkhan от древнотюрксикте Орхонски надписи, както и в 
други тюркски надписи от Централна Азия. (12), Предполага се че е заемка от 

китайското Tа-Куан (*d`at-kuan) , “високопоставен служител”. (13) При 
Ефталитите, титлата е била заета от някой централноазиатски народ, или директно 
от Китай. (Ж.В.: Невярно, титлата е с арийско-тохраски произход!) 
 
(1) Ньолдеке. “История на пресите и арабите…” стр. 123. 128. 
(2) Изд. на Имперская Академия наук, 1907, стр. 542. 
(3)”согдийски текстове”, 1913, стр. 108. 
(4) ZDMG, XC, 1936, стр. 17 Забележка 2. 
(5) Гиршман. “Хионитите-Ефталити” (Les Chionites Hephtalites), стр. 19. 
(6) Винденгрен. “Хосроф Ануширван, Ефталитите и народа на Тюрките” Orientalia Suecana, I, 1952 
г., стр. 75 забележка 1. 
(7) Ньолдеке, п.съч., стр. 159. 
(8) В “Тундян” Кн. 193, също пише, че страната на Хуа се нарича Хуа-тун. В Късната Вей (Тоба 
Вей) се казва че знак (тун) е грешен запис на  (куо – страна). Но във “Вей-шу” не е записано 
Хуа, или Хуа-тун, а  Йен-та-Куо. Така че не е ясно, дали наистина имаме ефталитска дума “тун” или 
грешен запис, и аз се колебая дали Huatun е грешка при записа на Йен-та. 
(9) Ж. Моргенщерне, Индо-ирански гранични езици, т. II, стр. * 43. 
(10) Иранска филология, I, ANHANG, стр. 94. 
(11) Пак там, стр. 189, 82.  
(12) Виж С.Е.Малов. Памятники Древнетюркской письмености, Москва, Ленинград, 1951, стр. 427.  
(13) Гиршман. “Хионитите-Ефталити” стр. 26 №. 1.1 
 
 

*** 
  

Тези няколко думи, са твърде недостатъчни, за да идентифицират езика на 
Eфталитите. Но фактът, че на езика на текстовете и надписите, на ефталитските 
написани и документи е много подобен на иранските езици и една-единствена дума 
от алтайски език не е била открита, ни показва, че този език принадлежи към 
иранското семейство. 

 Ако родината на Eфталитите е в района на Бадахшан, езикът им би трябвало 
да бъде много подобен на т. нар. Памирски езици или диалекти. От лингвистична 
гледна точка, няма съмнение да се съмняваме в това. Петеч (Petech), който смята, 
че Eфталитите са протомонголци или прототюрки, обяснява този факт, с 
предположението, че официалният им език бил ирански. (1) Но, бих искал да 
отидем една стъпка по-далеч и да кажем, че собствената им език е ирански.  

Може да кажем няколко думи, за връзката между Eфталитите и т.нар. 
носители на езика Тохарски (а), или т.нар. тохари.  

Е.Макговърн, твърди че Ефталитите са говорили тохарски език, тъй като 
произлизат от района на Цзюши, т.е. Турфан, и че техният език се различавал от 
този на Жуан Жуан и Гаоче, следоватлено ефталитския език е най-вероятно 
тохарски. (2) За етнически връзки на Цзюши с Ефталитите не можем да говорим, 
както вече беше посочено, така че не бих могъл да подкрепя това мнение.  

 
(1) Л.Петеч. „Градът на Изтока”. Рим. 1956, стр.932 
(2) Х.М.Макговърн. „Древните Империи в Централна Азия”. Ню Йорк, 1939, стр.404-406 
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През 1941 г., A. ван Виндекенс публикува статия, озаглавена “Huns Blancs et 
Argi. Essai sur les appellations du “tokharien” (Le Museon, 54, 1941, стр. 161-186) 
“Белите хуни и  Арсите. Есе за името “тохари”, , в която той твърди, че т.нар. 
Тохари не са нищо друго освен Ефталитите и езикът им е тохраски. В  “Lexique 
etymologique des dialectes tokhariens (Bibliotheque du Museon, 11), Лувен, 1941, стр. 
XXI-XXVII, (Етимологичен речник на тохарските диалекти), той нееднократно е 
подчертавал своето мнение. Според него, argi [ārsi], е самоназвание на т.нар. 
Тохари, и означава, език, страна и населението на цялата страна, вкл. Карашар, 
където т.нар. Тохари са се наричали “Арси” / Ārsi което означава “бял / бели”, и 
аналогично по същия начин, управляващата династия на Куча, според китайските 

източници се е наричала “По / Бо”  - бял,  - бяла коприна, а в Куча е бил 
използван другият тохарски диалект – Тохарски (б). Аналогично на населението на 
Карашар, Ефталитите се наричат “бели хуни”, и владеята Карашар, Куча, Кашгар и 
Хотан, кактои цялата територия на Тохаристан, и вероятно се явяват потомци на 
старите Юечжи , които са говорили на езика “Арси”. Тези съвпадения показват 
че вероятно Ефталитите са били тохароезични, твърди Видекенс.  

Наименованието на т.нар. “тохари” носители на езиците (а) и (б) е един от 
най-спорните въпроси в историята на Централна Азия, но той е извън обхвата на 
тази статия, за да критикувам възгледите на Видекенс. Така че бих могъл само да се 
докосна до този въпрос. Да започнем с това, че все още не е изяснено “арси” / ārsi 
наистина ли означава “бял”. През 1935 г. Наоширо Цучжи (Naoshiro Tsuji) 
(псевдоним Фукушима /Fukushima) тълкува думата arsi като “бял” и свързва това с 
факта, че царските титли в Карашар, винаги завършват в “Арджуна” [в санскрит 
arjuna “бяло”), като заключава, че принадлежат към носителите на тохарския език 
(а) или Арси / Arsi. (1) В 1939 г., четири години по-късно, Виндекенс в неговата 
“Note sur l`etymologie de Arci (Revue belge de Philologie et d'Histoire, XIII,, 1939, стр. 
955) (Бележки върху етимологията на думата “Арси” (Белгийски вестник 
филология и история), стига до същото заключение. Дори и след това, Видекенс 
повтаря и перповтаря своето мнение.  (2) След това Бейли, през 1937 г., застъпва 
мнението, че думата “arsi” произлязла от Средна Азия, от пракритското ārsa, в 
санскрит ārya, така че не може да бъдат взети като исконно тохарска титла, респ. 
дума, а в тохарските текстове arsi е нищо друго освен заемка от санскрит.  (3) 
(Ж.В.: старо и отхвърлено вече мнение!) На това мнение, Зийг (4) Виндекенс (5) и 
Ван Цзин Цзу (6) издигат противоположни мнения. Зийг настоя, че в 
средноазиатската пракритска форма ārsa не може да бъде променена в arsi Ван 
Цзин Цзу се опита да установи, че Янци, китайското име на Карашар, от времето на 
Хан, не е нищо друго одвен транскрипция arsi, което е оригиналното име.  

Ако arsi означава бял, както твърди Виндекенс, не може да бъдат свързани с 
“белите хуни”, които са наречени така, не защото управляващата им династия се 
свързва с белия цвят, а защото, са били с бели тела и светли коси. Освен това, 
Eфталитите произлизат от Тохаристан, а не от региона на Куча-Карашар-Турфан, 
където са използвани езиците тохарски (а и б).  

Всъщност, името “Бо / По” за царската династия на Куча е бил известно от 
епохата Хан до епохата Тан, без прекъсване и няма данни за че някога са 
мигрирали към Тохаристан. Може да не е невъзможно, Ефталитите да са потомци 
на Юечжите, но това не е сигурно, както не е сигурно, че Юечжите са едно и също 
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племе с Асите (Asioi), Тохара (Tokhara) и Арсите (Arsi). Eфталитите са били 
номади, докато Арсите са били уседнлаи градски жители. По този начин, от всяка 
гледна точка е трудно да се гледат на Eфталитите като народ произлязъл от региона 
на Куча-Карашар-Турфан. (8)  

 
(1) За изясняване на въпроса за т.нар. тохарски езици, вж. Н. Фукушима, „Мемориал” 

Сборник в памет на покойния професор Каисчжи Фуджиока (Kaisuji Fujioka), Токио, 1935 г., стр. 7-
12. 

(2) „Изследване на морфологията на тохарските диалекти”. „Отново за името на тохарите 
Арси) (Etude morphologiquc des dialects tokhariens, p. XVff. ; Encore  l`appellation tokharienne Arci), Le 
Muse'on, 57, 1944, p. 177-179. 

 (3) Х.У.Бейли, Ттаугара (Ttaugara), BSOS, VIII, 1937, стр. 906-980. Последни разработки по 
въпроса за „Тохарите”, Публикации на Филологическото общество, 1947, стр. 1391T. 

(4) E. Зийг, „И отнова за Тохарите” (Und dennoch "Tocharisch"), SPAW, 1937, стр. 130-139. 
(5) A. ван Виндекенс, „Тохарският въпрос и хипотезата на Стен Конов”, Norsk Tidsskrift 

Sprogvidenskap, 14, 1944, стр. 305-312. 
(6) Ван Цзин-чжу, „Арсите и Янци, тохарите и Юечжите”. Monumenta Serica, IX, 1944 г., стр. 

81-91. 
(7) Сян Тай (Hsiang Tai, T'ang-tai Chang-an yu Hsi-yil-iven-ming) изд 
Пекин, 1947, стр. 11. 
(8) Съгласно източниците на Тоба Вей, е имало и някои родове Хсюнну които са били 

европеиди (с бели лица). Вижте Яо Вей-юан, Бей Чао „Ху-син као”, Пекин, 1958, стр. 294-296. 
 
Стен Конов, на базата на своето изследване върху фрагмент от т.нар. 

“ефталитски документи”, предполагат, че ефталитския език е езика на Тохаристан 
(1), но предложението му не може лесно да бъдат прието като правилно, защото не 
само в Toхаристан, но също в Бамиян, Шугнан и Шуанми (Читрал) е използвана 
същата писменост (5) и все още не е ясно дали езикът на фрагмента е свързан с 
Тохарстан. Фрагментът, проучени от Стен Конов е същия, която по-късно проучва 
и публикува O. Хансен (2) и прозилиза от Турфан. Друг фрагмент, проучени от 
Ф.У.Томас е бил открит в Лулан. (2) А това показва че вероятно е имало движение 
на литература от Тохаристан към Куча, Карашар, Турфан и Лулан. Разширението 
на Ефталитската държава може да способства за такова движение. Белите хуни и 
Арсите може да имат някаква връзка само в този смисъл. (3) 

Според Сюанзан (5), на езика на Тохаристан, които може да се нарече 
“истински тохарски” се говори само в Тохаристан през VІІ век. (5) И Симотало, 
родното място на Eфталитите е част от Toхаристан, така че напълно е възможно 
именно този “истински тохарски” да е бил и  езика на Eфталитите. Въпреки това, 
факта, че китайската хроника “Лян-шу” съобщова че езика на Хуа (Ефталитите) 
може да се разбара само с помощта на Туйхуните, подсказва че едва ли Ефталитите 
са говорили на “истински тохарски” (?) тъй като този език би трябвало китайците 
да познават отдавна (Ж.В.от епохата Хан). 

Третият момент в търсенета на иранските елементи, се наблюдават в 
религията и обичаите. При описанието на Ефталитите в района на Бадахшан, Сун 
Юн казва: „(По-голямата част от тях) не вярват в будизма. Повечето от тях се 
кланят на „уай-шен” (wai-shen)  или на чужди богове Те убиват животни и 
хранят с месо и местни продукти”.  (6)  

Освен това, за Ефталитите, господари на Гандхара Сун Юн казва: 
„Разделението на хората е жестоко и отмъщението е честа практика, придружено  с 



 48

най-варварски жестокости. Те не вярват в будизма, но обичат да се поклонят на 
„гоу-шен” (kuei-shen)   или демони”. (7)  

 
(1) „Белите Хуни в Тохаристан”. В памет на проф. Олаф Брох, Осло, 1947, стр. 77, 82. 
(2) Виж стр. 40 забележка 4. 
(3) В тази връзка, вижте новата теория на В. Хенинг за „аргите” и тохарите, BSOS, IX, 1938, 

стр. 545-571 и за „Тохарския” език, „Азия майор”, JV. С., I, стр. 158 - 162. 
(4) Виж „Записките”, изд. Киото университет,Кн. I, стр. 32; Кн. 12, стр. 13; Кн. 12, стр. 14. 
(5) В 729 г., Хуй Чао забелязал, че езикът на Тохаристан е също използван и в Хутал. 

Фуджита, изд. 1910, стр. 73б. „Страната се нарича Ку-чжу (Хутал/Khuttal). Царят произлиза от 
„Туцзе”, но населението наполовина е „Ху” и отчасти „Туцзе”. Езикът на Тухоло е местния 
(Хуталски език).  

(6) „Чжоу Цзу-Mo, стр. 101. 
(7) пак там , стр. 107). 
 

Хрониката „Лян-шу” , Кн.54 (8б) казва: „Те се покланят на „Тян-шен”  

или Небесния бог и на Хуо-шен  или Бога на огъня. Всяка сутрин те първо 
излизат навън (от палатките си) за да се молят на боговете и след това закусват. Те 
коленичат, за да се кланят само веднъж”. (1) Данните на Сун Юн, съвпадат с тези 
на Сюанзан относно народа на Симотало: „Хората са груби и примитивни. Те не 
съзнават що е грях и що е щастие”. (2) Така е очевидно, че „чуждите богове” и 
демони, в съобщението на Сун Юн, съответствата на Бог на Небето и Бога на 
Огъня в „Лян-шу”, и трябва да кажем че поклонението на огъня, е една от 
основните черти на религиозните представи на персите и другите ирански племена. 
(3) Въпреки това, не е ясно какви са характеристиките на този „Небесния бог”? 
Може би това е поклонение на Даеви (гръцкия Зевс) или индоиранския бог на 
Небето и дневната светлина? Или, поклонението на Митра или Слънцето, което 
отдавна се практикува сред арийските и ирански племена? Или това е Тангри на 
който са се покланяли монголските, тюркските и другите алтайски племена? (4) 
Тъй като няма данни относно този „небесния бог”, е невъзможно да се реши какъв 
точно е. Но аз предполагама че в случая става дума за Митра, който е почитан 
заедно с огъня. (5) И ние може да си припомним че култът към слънцето се 
практикувал и сред Масагетите (Херодот, I, 212) и Кушаните. Това че Ефталитите 
поставяли входовете на шатрите си на изток, също показва разпространената 
практика на култ към слънцето сред тях. (6) 

(1)  -  
„всяка сутрин”. 

(2) Виж стр. 34. 
(3) Вижте К. Ердмат и неговото отлично изследване „Иранският храм на огъня”, Лайпциг, 

1941, 94 стр., с 14 илюстрации, една карта и 8 фотографии. Поклонението на огъня се наблюдава и 
сред много други народи, но сред иранците е най-характерното в смисъл, че е много 
систематизирано както на теория и на практика. 

(4) Виж Тенгри в „Eнциклопедия на исляма” и П.Шмид, „Азиатските номади-скотовъдци”, 
Фрайбург, 1949. 

(5) „Бей-ши”, Кн. 97 (5б) казва за Персия, че хората се покланят както на Хуошен и Тяншен, 
но „Чжоу-шу”,Кн. 50 (4а) се казва, че хората се покланят Хуосяншен (Huo-hsienshen) 

 (6) „Лян-шу”,Кн. 54 (8б) казва: „Те поставят вратите на своите жилища на изток, към изгрева 
на слънцето”. В езика на „Туцзе” „преден” означава „изток” (вж. „ilgarti” в предната част, на *изток 
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в Орханските надписи. Индийците също са поставяли вратите на домовете си на изток, според 
Суянзан (Записки) Кн. 2, стр. 6 изд. Киото университет. 

 

В тази връзка, ще обсъдя вярата в Шун Тян-шен  и Чжунасило 

 в Газни. За „Цао-гуо” (Ts'ao-Куо) , или Забул (Газни), „Суй-
шу”, Кн.. 83, (5а), се казва следното: „хората се покланят на неприятни богове. В 
Цулин или Памир има светилище за божество с име Шун Тян-шен… то е 
изключително разкошно, покрито със листове от злато и сребро и изработени 
плодове и листа от тези благородни метали. Всеки ден повече от хиляда души 
идват да се поклонят в храма. В предната част на храма е поставена кост на 
гигатгска рибата, толкова гигантска, че човек може да я язди на кон. Царят носи 
златна корона във формата на риба на главата си и седи на златен трон във формата 

на кон”. (1) Сюанзан съобщава за популярна традиция от Чжунасило   

(в Каписа), където се почитал бог Алунао (Alunao)  (Ж.В.: йероглиф 阿, 

съвр.форма ā, ē, в епохата Хан æāj, Вей-Тан æā, зн.: хълм, стълб, йероглиф 路, 

съвр.форма lù, в епохата Хан rāh, Вей-Тан lā, зн.: път, улица и 猱, съвр.форма nào, 
зн.: маймуна, възстановка:  “æā-rāh-nào”), в планина, разположена в тази страна. 
Чжунасило е имета на планината, намираща в Цзаочжица (Забул). (2)  Този бог е 
силен и причинява нещастие и беди, за всеки който не вярва в него, а на тези които 
вярват, им помага за да им се сбъднат желанията. Затова хората, от близко и 
далече, аристократи и простолюдие, местни жители и от съседни страни, показват 
към него своето дълбоко уважение, и религиозно страхопочитание. Чужденци с 
различни обичаи от съседни страни, царе, длъжностните лица и обикновените хора 
в тази страна се срещат всяка година, през едно и също време, като принасят в 
жертва на този бог, злато, сребро и скъпоценни предмети, овце и коне, както други 
и домашни животни; всички, които присъстват, отправят молитвите си към него и 
никой не би посмял да присвои каквато и да е чест от скъпоценните дарове. Смята 
се че хора които не вярват в него, ако повярват и имат накакво болест, получават от 
този Небесен бог (тяншен) чудодейно изцеление.” (3) Според Уотърс (Watters), 
Алунуо (Alunao) е транскрипция на  Аруна (Aruņa), което означава, червен цвят, 

зората; а името на планината Чжунасило (Сhunahsilo)  е транскрипция 
на думата “sunasila”, от именно suna - скала, вероятно и sila – планински връх, и се 
отнасят за светилище разположено високо в планината, където се е почитал 
Слънцчевия бог (4) Хори (Hori) иранското hillа в санскрит sira – връх. (5) Според 
Куракичи Ширатори, Шун Тян-шен Сhunahsilo е бог Вишну или Водния бог, 
предвид голямата кост от риба, поставена в светилището, и предполага че това 
означава превъплъщение на този бог в “Matsya” или риба. (6) Макварт също 
интерпретира тази рибна кост, като символ на Водния бог или Бога на търговията.  

 
(1) Записките… 
(2) Записите, Кн. 1, т. 39. 
(3) Записките, Кн.12, изд. Киото университет, стр. 3-4). 
(4) Т. Уотърс, „Суянзян и пътуването му до Индия”, I, стр. 127. 
(5) Каесуцу Саукики, стр. 940. 
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(6) За страната Цзипин, Seiikishi Kenkyu, стр.450 - 456. 
 
(1) От друга страна, Гиршман, идентифицирана Шун и Чжуна (Ch'u-nа) със 

слънце, и твърди, че вярата в този бог не е нищо друго освен поклонение на 
Слънцето и по-нататъшно предлага, че този култ е донесен от Ефталитите, от 
първоначалната им родина в Китайски Туркестан. (2) Той казва, че короната на 
златни рибки и тронът във формата на златен кон, на царя на Цзао (Забул), както е 
казано в “Суй-ши” съвпадат с представата за каруцата, теглена от кон и на кораба, 
теглен от риба, на които слънцето се движи на изток отвъд океана през нощта, 
както са смятали, древните индоевропейци; Шун и Чжуна представляват 
Слънчевия бог, и приношенията направени в неговото светилище, напомнят много 

описанието в “Одисея” на 
поклонените проз бог 
Хелиос и приношението на 
едър рогат добитък, в 
храма му на остров 
Тринакиа (Thrinacia). 
М.Ф.К. Мартин се 
съгласявя с Уотърс, в 
идентифицирането на Шун 
Тян-шен с Бога Слънце и 
посочва изображенита на 
лицевата страна на 

монетите на Шахи-Тигин (Shahi-Tigin) открити в Северен Афганистан, като 
принадлежащи на Слънчевия бог. (3) Мартин е на мнение, че Шун Tян-шен е 
очевидно тюркски бог, чийто култ е бил донесен от Централна Азия, от Западните 
тюрки, които са управлявали в различни части на Афганистан от 567 до 658 г. В 
това отношение Жан Филозат (Jean Filliozat) смята идеята на Гиршман като 
несигурна, и по отношение на Сюанзан, предлага че въпросният бог “Чжуна” е 
Шива, тъй като неговия син Кумара, е почитан като “бог на планината”. 

Изхождайки от факта че името Кумара се среща и върху кушанските монети, 
той твърди, че този култ е бил изглежда широко разпространен в Бактрия. Също 
допуска че може да се счита, и като култо донесен от Централна Азия и 
наподобяващ култа към Тангри при древните тюрки и монголи. (4) По този начин 
самоличността на Шун Tян-шен или Чжунашило тепърва предстои да се рареши. 
(5)  

 
(1) Маркварт, Де Гроот; „Царство Забул и бог Зун”, Берлин, 1915, стр. 287. 
(2) „Хионитите-Ефталити”, стр. 120-124. 
(3) Някои монети от Напки Малк Шахи-Tигин, J. & PAS, Бенгалия, XXX, НЧ. 
№ 3, нумизматична добавки, XLVI, стр. 6-7. 
(4) „JA” 1948 г., 2, стр. 315-317: Х. Дедиер, „Принос към изучаването изкуството на 

Гандхара” (Contribution à l'étude de L'art du Gandhara), Париж, 1950 г., стр. 111. 
(5) Аз съм склонен да се съглася с Ширатори и Маркварт, които смятат, че Шун Тян-шен и 

Чжунасило са съотв. Бога на водите и Бога на търговията. Цюанзян ни разказва историята на един 
търговец от Цаочучжа, който се почитал Тяншен и презирал будизма, докато един път кораба с 
който пътувал в южните морета попаднал в буря и корабът му се загубил. Той се молеле на своя бог 
в продължение на 3 години, но не получил помощ. Попаднал на остров-планина с две слънца. Това 
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се оказала огромна риба, а очите и били слънцата. Тогава се помолил на Буда и чудовището 
изчезнало, с помощта на будистки свещеник, който дошълот небето. Той беше спасен и се върнал 
отново у дома. След това търговецът направил дарение на Буда в ступ в Магадха. (Записки, Кн. 8, 
стр. 39-40, изд. Университет от Киото). Това че търговецът се моли да Tян-шен, което очевидно е 
Шун Tян-шен или Чжунясило, което показва че той е бил Бог на водите и моретата.  

 
Дори ако това е бога Слънце, може твърде прибързано да се заключи, че 

култът е донесен в Забул от Ефталитите или Западна тюрки, при услвие чу култът 
към Слънчевия бог е бил почитан от индоевропейци в Средна Азия от древни 
времена (1) и това не означава че непременно Шун Тян-шен е тюркски култ, 
изповядван от Ефталитите и Западните тюрки. Това, което знаем със сигурност е, 
че Ефталитите са се покланяли на Небесния и на Огнения бог. И този факт не само 
че не противоречи на теорията на ирански или арийски произход, а даже и го 
подкрепя. Според някои съобщения на китайските източници, Ефталитите не са 
били будисти. Но също те споменават че ефталитските владетели активно са 
разпространявали на будизма в страната си. Така например, “Суй-шу” казва, че 
столицата на Eфталитите е бела град с диаметър повееч от 10 Ли, и там е имало 
много будистки храмове и ступове, всички от които са били украсени със злато. (2) 
Както вече показах, това се отнася за Балх, където е бли един от най-големит е 
центрове за будистките поклоници в Средна Азия. Балх е също така наречен 
“малката Раджагарха” (Rajagrha). Сюанзан пише за страната Хуо (Huo), че много от 

хората вярват в “сан-пао” (san-pao)  или “триратна” (triratna), както 
почитали  и други богове и духове. Имало десет “сангхарми” (sangharamas) или 
будистки манастири, с няколко стотин последователи: те изучаватли както 
“Махаяна” (Голямата колесница на спаснието) така и “Хинаяна” (Малката 
колесница на спасението) и на практика почитали и двете (будистки) учения”. (3) В 

Y”uyang-tsa-tsu”  “hsu-chi”  Kн. 8, се казва: “В страната на 

Йен-та  (Янда) в Си-ю (Hsi-yü) , има семейства, които поемат  
отговорността за поддържането на будистките храмове и манастири, и те по своя 
воля, изпращат в планината до манастирите, кервани от магарета натоварени с 
храна. Те тръгват винаги рано сутринта за да пристигнат в манастира по обед, 
никога не тръгват по-рано или по-късно.” (4) Но тази информация се отнася главно 
за местно население, включено под управлението на Ефталитите. Това е индо-
иранско население, изповядващо както зороастризма и други ирански култове, така 
и будизма, който също е бил много широка разпространен.  

Във връзка с религията, можем да кажем и няколко думи за погребалните 
обичай. “Бей-ши” (= “Вей-шу”) казва: “Ако умре човек от богато семейство, 
близките ще му изградят каменна гробница, а ако починалият е от бедно семейство, 
го закопават направо в земята… Предметите от ежедневния бит се поставят в гроба 
заедно с мъртвия”.   

 
(1) Виж стр.46. 
(2) Виж стр. 8. 
(3) „Записите”, Кн. 12, стр. 6:  
(4). Виж стр. 39 забележка 1. 
(5) Виж стр. 8. 
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(6) Според “Лян-шу” Кн. 54 (9а) 
 
 Според „Лян-шу” Кн. 54 (9а): “Мъртвите ги погребват в ковчези скомани от 

дъски. Когато на някой почине майка му, той трябва да си отреже част от ухото (в 
знак на скръб и мъка). Веднага след като погребението приключи, всички се 
връщат към ежедневния си бит, както обикновено (т.е. те нямат практика да ходят в 
траур за определен период, както е при китайците.)”. (1) (Ж.В.: Аналогично при 
средновековните осетинци, като почине мъж, се отрязва малко парченце от ухото 
на бойния му кон, този обичай се нарича бахфелдесын или “посвещение на кона”, а 
съпругата ме отрязва част от косите си и ги поставя с него в гроба.) 

Прокопий (1.3) пише, че, когато при Ефталитите почине знатен човек, 
другарите му искали в присътп на скраб да бъдат живи погребани с него.  

Останки от подобни богати гробници “Къаба” (ka'ba), са намерани в Иран, (2), 
но факът че Ефталитите са погребвали в гробници (Ж.В.: подобни склепове са 
открити основно във Фергана и показват паралели с Таштъкската култура и 
склеповете на осетинците-дигори в Кавказ), показва че те не са зороастрийци, или 
поне не се придържат строго към тази религия. Зороастрийският ритуал 
изискваоставянето на труповете на открито, до огниването му. В “Чожу-шу”, Кн. 
50 (4а), се съдържа следното описание на погребалния обичай в Сасанидска 
Персия, отнасящ се за същото време: “Когато човек умре, трупът се отнася в 
пустинна или отдалечена планинска местност. Извън селищата живеят отделна 
група мъже които се занимават с пазенето на труповете и после с погребението им. 
Обикновените хора ги смятат за “нечисти” и странят от тях. Когато на тях им се 
наложи да слязат в селището, трябва да носят звънче, с което да се разпознават че 
са “гробари”. (3) Обичаят ня символично жертвоприношение с порязването на 
ухото, за който съобщава Прокопий (4) отдавна се практикува сред номадските 
племена в Централна Азия и това показва, че Ефталитите са в една и съща културна 
зона с тях. (5) Ефталитие не кремират мъртвите, а ги е заравят. По това се 
отличават  от Хионитите, които практикували кремацията, според описанието на 
Амиан Марцелин, за погребението на царския син, убит от римляните при обсадата 
на крепостта Амида. Или по погребален обред, Хионитите и Ефталитите са 
различни народи. Така че от погребалния обред не може да се направят ясни 
изводи за иранският им произход, но пък, той и не противоречи на връзките на 
Ефталитите с номадските ирански общности в Средна Азия 

 

(1)  

(2) Думата ts'ang  означава помещение, склад, н в слуцая означава гробница в която се 
съхранява тялото на мъртвия. Туцзе правят ограда от камъни около гроба, като броя на камъните е 
толкова колкото врагове е убил мъртвия войн. („Чжоу-шу”, Кн. 50, 1B). Това се отнася за балбалите 
на тюрките. (С.Малов, „Памятники Древнетюркской мисьмености”, стр. 368). Но каменната 
гробница  „ts'ang” на Eфталитите, няма нищо общо с балбалите. 

(3) „Чжоу-шу”, Кн. 50, 4а 
(4) По отношение на този обичай, вижте Намио Егучжи (Въпросът за  обезобразяване на 

лицето, ушите и рязането на коса при погребалния ритуал при племаната в Северна Евразия, , 
Токио, 1951, стр. 144-157.  

(5) Прокопий и Менандър Протектор (вж. К. Дитерих. Византийските източници, и т.н., I, 
стр.28, II, стр. 16) представят Eфталитите като народ живеещ в градовете. Това влиза в 
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противоречие с китайските извори.  (Те нямат градове, но те поддържат реда с помощта на 
постоянна армия, която постоянно обикаля страната. Тези хора използват палатки, и живеят 
номадски живот. През лятото търсят прохладата на планината, а през зимата те се разпръскат по 
селата. Сун Юн, „Лоян чжилан”, Кн. 5 (Те нямат градове, а  живеят номадски живот в палатки. През 
лятото се предвижват в по-прохладните места, а през зимата – в по-топлите”. „Бей-ши”, „Вей-шу”.) 
Тук китайските извори са по-коректни, защото се взема предвид целият начин на живот на 
Ефталитите. Въпреки че са номадски народ, те са се заселили и в градовете, където имат 
администрация и откъдето управляват своята империя. 

Прокопий говори за градовете на Ефталитите, „Чжоу-шу” (= „Бей-ши” и „Вей-шу”) 
съобщават че царят на Ефталитите обитава град Пaтийена (виж стр. 8). 

 
От всички обичаи на Ефталитите, най-странният и интересен е 

многомъжеството или “полиандрията”.  “Чжоу-шу” казва: “В тази страна, братята 
имат съвместно една жена, и ако мъжът няма брат, тогава съпругата носи шапка с 
един рог Ако съпругът и` има много братя, тя носи шапка с много рога, в 
зависимост от броя на мъжете си.” (1)  

„Лян-шу”,Кн. 54 (8б) казва: 
„Жените са облечени с дрехи от 
животински кожи, но на главите си 
носят висок дървен рог, който е дълъг 6 
чжи, украсени със злато и сребро. Тъй 
като жените са оскъдни, по няколко 
братята имат една жена”. (2) (Ж.В.: 
относно тезе дървени рогове, виж 
възстановката на прическата на жена от 
Пазарикската култура – т.нар. 
„Алтайска лейди” открита от Наталия 
Полосмак и съпругът и Вячеслав 
Молодин, при разкопки на платото 
Укок в Монголски Алтай.) 

В „Суй-шу”, Кн. 83 (4а), за 
страната Тухоло се казва: “Тулоло 
(Tokhara), няколко братя имат 
съвместно една обща жена, с която 
всеки от тях спи (т.е. има сексуални 
контакти), като се редуват едни след 
друг. Докато единият мъж е с нея в 

спалнята, той оставя дрехите са да висят на вратата като е знак за другите че е със 
съпругата. Детето което ще се роди от този акт, по право принадлежи по 

старшинство на най-големия брат”. (3) В енциклопедията „Тундян”  Кн. 193, 
за страната Тухоло се казва: „Тъй като мъжете са повече от жените в тази страна, 
няколко братя живеят с обща жена. Ако една жена има пет съпрузи, тя ще носи пет 
рога на главата си, и ако тя има десет съпрузи, тя ще носи десет рога. Един мъж 
който няма брат, трябва да стане с друг мъж побратим, за да могат да се оженят за 
една жена, в противен случай той няма право да се ожени сам. Детето, което ще се 
роди, ще принадлежат на най-големият брат”. (4) Народа на Тухоло е представен 
като живеещи заедно с Ида (Йеда) или Ефталитите, и това трябва да бъде обичай, 
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разпростране и сред Eфталитите. (5) По този повод, Хуй Чао пише: „На 

територията от Тухоло  (Тохаристан) до Цзибин  (Каписа), 

Фанин  (Бамян) и Шеюех (Sieh yueh)  (Забул), десет, пет или трима 
братя притежават съвместно една жена, и не е разрешено за всеки едни от тях да се 
ожени само за една жена, отделно от другите. Това е, защото по този начин се 
предотвратява разделянето и разпиляването на семейното имущество.” (6)  

 
 
(1) Също така в „Суй-шу”. Виж стр. 8. 
(3) Това се отнася за Тухоло, но може да отнесе и за Ефталитите които живеели там. 
(4) Сходен пасаж има в „Тан-хуйяо”. Кн. 99, за Тухололо. 
(5) Въпреки това, „Бей-ши” и „Вей-шу” казва, че царят на Ефталите има няколко дворци, в 

които живеят по една от жените му, и той ги обикаля постоянно като остава при всяка една за 
известно време. Това показва че царят практикува полигамия. 

(6) . изд. 1910 г. 70B. 
 
В тази връзка Макгавърн казва: „Фактът, че Eфталитие са практикували 

полиандрията е от особен интерес, поради обстоятелството че този обичай е 
напълно непозната за другите хунски племена, за които имаме информация от 
източниците. Полиандрия също е неизвестна, доколкото можем да кажем, сред 
всички индоевропейски племена, обитаващи Централна Азия, включително 
Юечжите и населението на Турфан, с които Eфталитите би трябвало да са особено 
свързани. Ние знаем, със сигурност, че съвременните тибетци практикуват 
полиандрия това вероятно е следствие на чуждо културно влияние, вероятно на 
Ефталитите над населението на Тибет. В същото време ние трябва да се имаме в 
предвид, че там няма доказателства, за Ефталитско влияние над тибетците, също 
както и че най-древните китайски източници не споменават за такъв обичай сред 
тибетските племена. Това прави малко съмнително, пръвопроизхода на 
полиандрията от Тибет и Централна Азия”. (1) Съществуването на обичая на 
полиандрия между различните племена в Средна Азия отдавна е известен, и много 
хора са го в сравненявали с това явление при Ефталитите. Например, Вивиен дьо 
Сен Мартен, позовавайки се на едни и същи източници, за Ефталитите и тибетците 

(2) и Томашек, които обръща внимание за съществуването на т.нар. Ню куо   
или „Страна на жените”, за които „Суй-шу” и „Тан-шу” съобщават че е била силна 
държава в Тибет и предполагат че полиандрията е съществувала сред тибетски 
племена от древни времена (3). Макварт посочва за съществуването на обичая 
полиандрия сред народностите Хазараи и Калаши (4). Гиршман посочва 
изречението  (Техните бракове са само смесване на двата пола) 
отнасящо си за Каписа, и освен това, въз основа на резултат от едно (все още не 
публикувано) изследване от принц Пиер дьо Грис (Prince Pierre de Grece), в което 
казва, че в Малкия Тибет или Балтистан (областта Скард / Skard прилежащата на 
северозапад от Ладак) също съществува обичая полиандрия, главно заради 
необходимостта да се предотврати разпръскването на семейната собственост. 
Среща се само при будистите и никога при мюсюлманите. (6) Обичаят на 
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полиандрия, често се наблюдава сред арийците в Индия (7), сред индоевропейските 
(8) и някои други племена (9).  

 
(1) Х.M Макгавърн, „Древните империи в Централна Азия”, стр. 406-407. 
(2) „Белите хуни или Ефталитите във Византийските източници”. Париж, 1849, стр. 67, 

забележка 3: 
(3) В.Томашек, „Критика на новите свидетелства за северните скити”, Виена, 1888, стр. 751. 

Той приема Ефталитите за Юечжи, а Юечжите смята за тибетци, затова обяснява полиандрията като 
тибетски обичай.  

(4) Маркварт, „Исторически коментар на Дравнотюркските надписи”, WZKM, XII, 1898, стр. 
200. 

(5) Сюанзан, „Записки”, Кн. 1, т. 35, (изд. университета на Киото). 
(6) „Хионитите-Ефталити”, стр. 125, №. 4, 126-127. 
(7) Чотатцу Икеда „Махабхарата-Рамаяна”, стр. 77-90. 
(8) Шрьодер-Неринг, „Речник на индо-германската античност”, вж. Полиандрия. 
(9) Ф. Боас, „Антропология”, 1938 г., стр. 432-433: вж. полиандрия. 
 
Херцфелд, в разкопките на ступа Баку северно от Персеполис, открил руините 

на своеобразно село, съставен от редица съседни стаи, и предположи, че това са 
дължи на практикуване на полиандрия в праисторически Иран. (1) Дали 
предположението на Херцфелд е вярно или не, в древна Средна Азия, Масагетите 
които са ирански племена, обитавали района на Сърдаря и на северния бряг на река 
Аралско море, също са имали този обичай. (2) Ал Бируни през ХІ-ти век, пише 
„хората, обитаващи планината, простираща се от региона на река Пандишир 
(Panjshir) в региона на Кашмир, няколко братя имат една обща жена”. (3) Сред 
Казахските киргизи в ХVІІІ-ти век, „Няколко мъже имат една обща съпруга, с 
която са заедно като се редуват, но живеят в мир и съгласие. Ако едно момче, 
родено в този брак достигне 16 години, за него се отделя част от имуществото и 
даботъка за да започне самостоятелен живот”. (4)  

Също се цитира например, един монголски източник, че в първата половина 
на V век, Цзюцу Муджан (Juqu Mujian) 沮渠牧犍, владетел на Хеси , също 
имал една жена с другите си трима братя, и един по един влизали във връзка с нея.  
(5) Един от най-известните примери е с Тибет (6) и неговите съседи. За Болор в 

„Сию вен цзен лу” (Hsi-yü-wen-chien-lu)  Кн.. 3 (. 5а, б) и „Цзи и 
син пен” (Chih-i-hsin-pien)  Кн. 3, (7), казват: „Хората са дълбоко 
поставени очи и високи носове. Според техните нрави и обичаи са, не се наблюдава 
разлика между мъжете и жените. Като цяло, четири или пет братя се женят за една 
жена, и се редуват да спят с нея, и когато всеки е на ред, закача обувките се на 
вратата, за да даде знак че е със съпругата в спалнята. Те си разпределят децата по 
реда на старшинството и ги приемат като свои собствени, най-възрастния брат, 
взема за свое винаги най-голямото дете. Ако един мъж няма собствен брат, той се 
побратимява с друг мъж, така че те може да се оженят за обща жена. Децата също 
се разпределят по старшинство”. Болор и района около Гилгит, е населен не с 
тибетци, а с индоарийци. (8)  

 
(1) E. Херцфелд, “Иран в Древния Изток”, Лондон и Ню Йорк, 1941 г., стр. 9-11. 
(2) Херодот, I, 216: “Всеки мъж се жени за жена, но съпругите са общи за всички”. 
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(3) Вж. Ал Бируни, “Индия”, I, стр. 108. 
(4) “Сиювенченлу” Кн. 3 (1B) 
(5) “Вей-шу”,Кн. 99 (4б) “Тунцзян”, Кн. 123, в рамките на 3-ти месец на 16-тата година от 

периода “юанцзя”  . (Ж.В.: става дума за периода “юанцзя”  Yuanjia (元嘉 yuán jiā) 424-453 

г., или 439 г. Този период е от управлението на император Вен-ди (Wen Di) 文帝 (424-453 г.) от 
династията Сун. 

(6) Таиро Обаяши. Tairyo Obayashi. Tonan Azia Tairiku Shominzoku no Shinzokusoshiki. 
(Системата на родството на племената от Югоиззточна Азия), Toyobunka Kcnkyusho, 1955 г., стр. 
137-140. 

(7) В “Сиювенченлу” има много имена и Чжи-Син-пен е един от тях. Кордие, Библ. “Sinica” 
IV, 2803, 2805  

(8) “Kato Hakase Kanreki-kinen Toyo-shi Shiisetsu”  стр.182, 190-194 . 
 
Съществуването на обичая полиандрия в този регион е видно от изложеното 

по-горе. В долината на река Инд прилежащата към Болор на югоизток от Малък 
Тибет и на юг в района на Ладак около Лех, съществуването та полиандрията е 
добре известно. Наскоро, Ле Кок (Le Coq) съобщи за високото положение на 
женитев Ладак. (1) Те са на видно място, според доклада на Мир Изет Уллах от 
1812 г. (2) Не само сред жителите на Ладак, но също и сред Иседоните (Issedones), 
древно тибетско племе, за което се казва, че са обитавали източните области на 
Китайски Туркестан и Цайдам. (3) (Ж.В.: Автора греши, иседоните са усуните на 

китайските автори!) При Ку-Цзун  племе от тибетската раса в югозападната 
част на Китай, този обичай също е съществувал. (4) В пасажа посветена на Тан Сян 

, поместен в „Суй-шу”, Кн. 83 (2а), които гласи: „Хората са много 
извратени, и брат и сестра, и майка и син имат полови сношения, а това няма 
паралели с обичаите на другите варвари” (5) (6) Чао И , в “Йенпу цзачжи” 

(Yen-p'u tsa-chi)  Кн.4 (16а), съобщава подробности за жителите на 
пров.Гансу, където сексуална връзка била много хлабава: братя съвместно се 
оженвали за една жена, и те се редували всяка вечер за да имат полов акт с нея. В 
случай, че някой имал възможност да се сноши с нея през деня, оставял 
панталоните си да висят на вратата на стаята, като така оставял знак на другите, да 
не го безпокоят. Дори съществувал обичай, да се наема жена за определено време, 
например от мъж, който няма жена, но иска дете, или временно пребиваващ пътник 
(чужденец), тогава той сключвал договор със семейството за да наеме съпругата им 
за определен срок от време. (7) Според Чао И, тази история се основава на това, 
което чул от Чан Чжуан , управител на китайската провинция Нинся. Този 
обичай бил разпространен и в Нинся и Чао И го обяснява с факта че мъжете били 
повече от жените в тази провинция.  Нинся е и столица на пров.Синин  (по времето 
на Еноки) и граничи с Тибет, както и в пределите и е живяло тибетското население 
от древни времена. Така че обичаят “полиандрия” може да произлиза от Тибетците. 

 
(1) А. фон Ле Кок, “Гръцки документи от Източен Туркестан” (Auf Hellas Spuren in 

Ostturkestan), Лайпциг, 1926, стр. 153 (Заровените съкровища на  Китайски Туркестан, Лондон, 
1928, стр. 163.) 

(2) Клапрот, “Magazin asiatique”, XI, стр. 9. 
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(3) Що се отнася до местоположението на Иседоните,  А. Херман предлага нова теория за 
местоположението им между реките Исет и Тобол на изток от Урал вж. статията му “Die Herkunft 
der Ungarn, Turаn” – Произход на Унгарците и Туран”, 1918, стр. 344-362) Според него, Исет е 
името на реката, носеща названието на Иседоните. (Ж.В.: Тази теория е напълно невярна, 
Е.Гранатовский я популяризира в СССР на времето, но названието Исет е късно татарско и означава 
“Кучешка река” Самото название Иседони е свързано с Усуните/Асиани!) 

(4) Киоши Ширатори. “Обичаят за ползване на съдове за пиене, направени от черепи и 
неговото разспространение), Toyo Gakuho, XX, П. стр.607-608. 

(5) . 
(6) статията на Киоши Shiratori, цитиран в бележка (4). 
 
Тъй като този обичай е разпространен достатъчно широко, едва ли бихме 

могли да го използваме за проследяването на миграцията на едно племе обратно 
към неговата прародина. Въпреки това, разглеждането на обстоятелствата, при 
които се практикува обичаят ще хвърли много светлина върху извода за околната 
среда, в която е живяла и се е развивала тази общност. Обичаят на полиандрия е 
феномен за оцеляването на една общност, географска и следователно културна 
изолация от другите. Ето защо, факта, че този обичай е твърде важен за 
Ефталитите, показва че те първоначално са били една изолирана общност, и като 
такава, съобразно ландшафта на Тохаристан, те би трябвало да произлизат от 
район, където на са имали чести контакт с други племена. Поради тази причина бих 
посочил Хиндукуш като прародина на Ефталитите, и разпространието на 
полиандрията сред населението в този район, потвърждава моя извод. 
Информацията за “рогатите шапки” на Ефталитските жени е съобщена от 
пътешественика Сун Юн, който посочва че царицата на Ефталитите имала само 
един рог, т.е. царят е имал една жена. (1) Също за шапките с много рогове, 
Сюанзан съобщава за жените от Симотало. (2) Но това са само битови, 
простонародни наблюдения и едва ли заслужават абсолютно доверие, както биха 
казали някои. Само че информацията за рогатите шапки на омъжените жени, се 
потвърждава от Томашек, който съобщва че дори в края на ХІХ в. (1888 г.), такива 
шапки са били използвани от жените в Яркенд, и сред народа Башгили (Basgali) 
които са “кафирско” (Нуристанско) племе в Западна Читрал (3) 

Кафирите в Башгилската (или Башгулската) долина на Кафиристан 
(Нуристан) са тези, които се твърдят, като едно от трите племена Катир, Кам и Вай,  
като са потомци на едно общо племе, което е мигрирало на изток в Източен 
Афганистан. (4) Те имат особен език (дардски), който съдържа някои древни 
характеристики на арийския език, преди още отделянето на иранската общност. (5) 
Много племена в тази област твърдят, че са дошли от “културният Запад” и са 
горди със своя произход. Въпреки ча на твърдението за произхода им, не може да 
се вярва, факт е, че жените на кафирите носят рогати шапки. (6)  

 
(1) “Чжоу Цзу-мо”, стр. 101. (Тя носи на главата си рог, дълъг три фута, който е украсен с 

цветен нефрит). 
(2) Виж стр. 34-35. 
(3) Томашек в “SAW” Виена, 1888, стр. 751. 
(4) Робъртсън, “Кафирите в Хиндукуш”, Лондон, 1896, стр. 159, 157. 
(5) Дж. Ууд, “Пътуване към изворите на р.Окс”, 2-ро изд, стр. 186: Прозрачността. на Исляма, 

II, в Кафиристан. Стен Конов показва че езикът на Кафирите има много сходни черти с Иранските 
езици. (Г. Моргенщерне в “Acta Orientalia”, XI, I, 1950 г., стр. 6). 
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(6) Робъртсън, п. съч. стр. 627. 
 
Що се отнася до рогатите шапки на Ефталитките, Г. Шлегел казва, че те са 

били използвани в Европа до ХVІ век и сред киргизите през първата половина на 
ХІХ-ти век, както и в района на Предно Куку (Ku-ku, Kukul) , в Монголия, в 
различни варианти. (1) 

Когато се разглежда въпросът в тази светлина, едва ли е възможно да се 
намери връзка между рогатите шапки и обичая на полиандрия при Ефталитите. 

Като друг ирански елемент сред Eфталитите, трябва да добавим обичая на 
остригването на косата. (2) 

Позволете ми да резюмирам гореизложеното. Мотивите, поради които 
предполагам че Ефталитите са по произход иранското племе, са както следва:  

1). Първоначалното им местообитание е района разположен в източните 
покрайнини на Тохарстан. 

2). Тяхната култура, съдържа някои ирански елементи. Естествено, 
Eфталитите според някои, се разглеждат като друг клон на Гаоче, тъй като техните 
нрави и обичаи за съвремениците им, били близко до тези на Туцзе (тюрките). Но 
предвид номадския начин на живот, съществуват и сходни културни елеминти, 
произтичащи от социалната и битовата среда. Това сходство в културата на 
номадските народи е неизбежно. Така че това не е сериозна причина са 
определянето на Ефталитите като тюркско племе. Според други учени, Ефталитите 
са вторично иранизирано племе (3), а аз бих искал да ида по-далеч от тях и да 
призная това племе за иранско. Въпреки, че моите основания, както е посочено по-
горе, са доста оскъдни, би трябвало да се очаква, че ако се натрупат исторически и 
езикови материали по отношение на Eфталитите в бъдеще, все по-убедително ще 
потвърдят тази моя теория. 

През 1901 г., в своя труд “Ераншахр”, стр. 253, Макварт сравненява 
названието Ефталити с названието Абдел, което е старото име на афганското 
(пущунското) племе Дурани (Durrani). Същото прави Абдул Хай (Abdul Haiy), в 
своя труд “Хабиби” (Habibi), “Алманах за Кабул”, 1945-46 г., стр. 200. (4) 

 
(1) Островърхата женска шапка в Азия, Китай и Европа, “TP”, 1892, стр. 422-429. Що се 

отнася до Ку-ку, виж К. Ширатори за плитката като прическа при народите от Северна Азия, Toyo, 
IV, 1929, стр. 35-39 и Намуо Егами “Прическата на Монголските женит от  Ку-ку), стр.221-255. 

(2) Отригването на косата е прическа типична за иранците, а тунгусите, монголците, тюрките 
и тибетците обикновено са носели опашки. Вижте К. Ширатори, цит.съч, особено стр. 50. Ширатори 
е на мнение, че Eфталитие са тюркски народ и поради тази причина, са стрижели главите си (стр. 
64). 

(3) Шуншо Шигемацу, “Изследване на етнологията на Ефталитите”. Маркварт основавайки се 
на данните на Истахри са Халаджите че са тюркско племе заселило се в района на Гур, ги приема за 
наследници на Ефталитите. Вж. също В.Минорски, “Худуд Ал-Алам”, 1937 г., стр. 317. Х.Хоуърт 
свързва Ефталитите със Сарагури, които ся(а мигрирали на юг. (JRAS, 1892, стр. 623.) 

(4) Стен Konow, “Белите Хуни и Тахарите” – В Памет на проф. Олаф Брох, стр. 77.  Вж. също 
Карой Цегледи, цит.съч. стр. 5. 

 
 
През 1941 г., A. Ван Виндекенс издига идеята че Ефталитите са били 

първоначално тохароезични и са се наричали Арси (1) И през 1948 г., Гиршман, 
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основавайки се главно върху нумизматичните доказателства (ефталитските монети) 
предположи че Ефталитите са иранско племе. (2) Неговият довод е че езикът им е 
бил ирански. Той свързва тяхната прародина с раегиона на Кашгар в Китайски 
Туркестан и предполага че Ефталитите са последното иранско племе, живяло там и 
мигрирало на югозапад. (3) Една година преди публикуването на монументалния 
труд за Eфталитите на Гиршман, Стен Конов публикува статия, озаглавена “Белите 
Хуни в Тохаристан” във “Festskrift till Professor Olaf Broch”, (“Посвещение на 
проф.Олаф Брох”, Осло, 1947, стр. 77-82), в която той настояват, че Eфталитите са 
говорили на ирански език, върху основа на анализиран от него документ на 
“ефталитски езики” написан с гръцко писмо. 

Тези монографии и статии ме окуражиха много. Но аз не винаги съм съгласен 
със становищата, предложени от тези учени и затова мисля, че не е безполезно да 
се публикува и моето лично мнение, главно въз основа на китайските източници. 
Аз ще бъда много щастлив, ако тази статия предизвика някакъв интерес в моите 
колеги. 

 
(1) “Белите Хуни и Аргите (арсите)”, Le Musion, IAY, 1941, стр. 161-186. 
(2) “Хионитите-Ефталити” (Les Chionites-Hephtalites), Le Caire, 1948. 
(3) Пак там, стр. XIII, 81, 116, 118, 119, 120, 131. 
 

 
Допълнителни бележки 

 
стр. 5: професор д-р Хисао Мацуда, определя че “Хуа” е транскрипция на  Гур 

/ Ghur по фонетична прилика на названията. Вижте “Kidāra Gesshi ni tsuite no 
kangae” (Изследване за Кидаритите Юечжи) в “Kokushigaku”, III, стр. 50-51. 

стр. 11. Забележка 4: Някои хора не знаят, че Ед. Шпехтt е установил 
самоличността “Юечжи-Ефталити” в статията си “Etudes sur l`Asie Centrale, JA, 
1878 (“Етюди ЗА Централна Азия”, JA 1878 г.) (например, вижте Л. де ла Вале 
Пусен (Poussin), “L` Inde aux temps des Maurya”, Paris 1930, p. 306. (“Индия във 
времената на Маурите”, Париж 1930 г., стр. 306.) Въпреки това, Шпехт, тълкува 
“Хуа” като “Хун”, а Ефталитите като хунско племе (пак там, стр. 319, 340 n. 1). 
стр. 13. Забележка 4: Племената Гаоче са обитавали района на планината Цзиншан 
(Ж.В.: Карлъктаг или Алтънтаг, а не Алтай както погрешно се мисли). В началото 
на VІ век Юан Фан, управител на Лянжоу, в края на периода “шенгуе” (520 г.), 
изпраща доклад до императора, в който съобщава че Гаоче живеят в планината 

Цзиншан, разположена на повече от 1000 Ли (на север от) Сихайчун  (т.е. 

Чжуйен)  Виж “Вей-шу”,Кн. 69, (5б) и “Цучжи тунцзян” (Tzu-chih tung-
chien)  Кн. 149, се казва че това се отнася за “2-ра година на периода 
“путун”  Виж стр. 26 забележка 1. 

стр. 16. Бележка 1: Виж Допълнителна забележка към стр. 11, Забележка 4. 
стр. 46: Култът към Слънцето при Кушаните е ясно демонстриран от 

изображенията на Хелиос и Митро (Миро), т.е. Митра, върху кушанските монети 
сечени от Канишка. Вижте Х. Х. Уилсън, “Ariana Antigua” стр. 359: А. Кънингам, 
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“Coins of the Kushdn, or Great Yue-ti”, NCR., 1892, 1, p. 51, 61 (Монетите на 
Кушаните, или Великите Юечжи”, NCR, 1892, 1, стр.. 51, 61, и така нататък. 

стр. 53 Бележка 1: Същият вид сграда е била намерена от С.Толстов сред 
руините при разкопките в Хорезъм. Това е жилищна сграда , дълга 70 м., състояща 
се от два дълги коридора, които съдържат редове на отделни стаи с огнища. Стаите 
с огнищата, показват наличието на толкова много семейства, живеещи заедно под 
един покрив. (S, П. Толстов, “По следом древней Хоремзийской цивилизации”, 
Москва-Ленинград, 1948, стр. 89-90)  

 
Стандартните истории на Китай (Династичните хроники), използвани в тази 

статия, е по-малкото издание  “Чже шиен чаи” (Сhu-shien-chai)  . 
 
20.12.2011 г.                  компютърен превод с “Гугъл-преводач”: Ж.Войников 


