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ОБОБЩЕНИЕ 
 

Идеята за това проучване се роди, когато проф. Фалк ми даде да прочета една нова 
статия от Франц Грене: „Nouvelles donnйes sur la localisation des cinq “yabghus” des 
Yuezhi”, Journal asiatique (Paris) 294/2–2006, публикувана през 2007. (Нови данни за 
местоположението на петте „ябгу” на юечжите. Азиатски вестник. Париж). Когато авторът 
беше така любезен да ми изпратите отделно копие, малко по-късно, аз я прочетох отново с 
още по-голям интерес. Тогава разбрах че е необходимо да си изясня за себе си, по-
подробно събитията и фактите свързани с:  

-  Хронологията на мисията Чжан Цзян;  
-  Смисълът на китайската транскрипция  大 夏 (Da-Xia/Дахиа/Дася);  

-  Правилния прочит на китайското月氏(Ру-чжи/Ру-джи) вместо приелото известност, 
но погрешно „Ю-джи/Ю-чжи” (което е съвр.прочит).  

Моите въпроси и знания по въпроса продължиха да нарастват през следващите шест 
или седем месеца и постепенно разбрах, че тази тема е много сложна и изисква отделно 
изследвание. В крайна сметка, тази тема е свързана и с другия въпрос засягащ имената и 
броят на номадските народи, унищожили гръко-македонската власт в Бактрия.  

 
(1) Хронологията на Чжан Цзян.  
 
Що се отнася до известните факти за мисия на Чжан Цзян, сметнах за странно, че за 

годинана на пристигането му в държавата на ручжите/юечжи на север от р.Окс има 
различни мнения. Наистина е странно, тъй като единственият източник за тази мисия е 
„Ши-цзи” (Историческите записки) на Сима Цян, най-вече глава 123, където е поместен 
доклада на самия Чжан Цзян за пътуването си пред императора. Той ни съобщава че 
ручжите/юечжи са звладели страната Дася (Daxia), в която не е имало единен господар. Но 
това той разбира много по-късно, което показва че въпросните завоеватели на Дася и 
земите на юг от р.Окс (Амударя) не са ручжите/юечжи.  

Ако Чжан Цзян е пристигнал години след появата и установяването на 
ручжите/юечжи, тази гледна точка би била напълно допустима.  

Но проучването показва, че Чжан Цзян пристигнал при ручжите/юечжи в рамките на 
няколко месеца, след като те се установяват на тази територия. От това следва, че 
населението на Дася са станали поданици на Ручжите/юечжи и са вече включени в новата 
държава. 

Това е показано многозначително от китайскя пътешественик, който описва големият 
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пазар в Ланши (藍市 Lanshi), старата столица на Дася (Daxia). Почти веднага след своето 
пристигане от Согдиана, ручжите/юечжи са се установили временно на р.Окс (Амударя).  

 
(2) Значение на Дася 大夏 (Daxia).  
 
Големи трудности произтичат от твърде силното деформиране на чуждите 

некитайски имена, етноними и топоними, при предаването им в китайските извори. Това е 
така и до наши дни. Така нищо неподозиращият читател, не предполага че 美国, държавата 
„Мей”, е всъщност (A)ме(рика) или САЩ?   

От дълбока древност, китайските автор преписват чуждите имена в деформиран и 
съкратен вид, като не винаги запазват първата сричка на такова име.  

Настоящото проучване показва, че най-старите класически приравнявания на 
топонимите Дася=Бактрия е невъзможно уравнение.  Дори Шавани един от доаените на 
европейската китаистика прави тази грешка като пише че Дася това е Бактрия. 

По-късно като прави превод на една от главите в „Тан-шу” той пише: “Notice sur le T’ou-
ho-lo (Tokharestan). Le T’ou-ho-lo ... c’est l’ancien territoire (du royaume) de Ta-hia.” („Бележки върху T'у-
хо-ло (Тухаристан/Tukharistan). T'у-хо-ло ... това е бившата територия (царство) Ta-
hsia/Тася”).  

Следователно, Дася (Daxia) е древна Тохара (Tochara), по-късно Тохаристан и Тохара 
не е еквивалент на цяла Бактрия, а единствено на източната и` част: това вече е съществена 
разлика.  

Втората  глава от моето проучване се основава на три ключови факта: 
— 大夏 Дася (Daxia) = Тохара (Tochara) (а не Бактрия); 

— 藍市 Ланши (Lanshi) = Дараспа (Darapsa) (а не Бактра, или Балх); 

— 濮達 Пута (Puta) = Бактрия (Bactra) (а не Пушкалавати / Puşkalеvatī). 
 

Всички други предположения са последици от тези три уравнения. Те ни помагат да 
разберем че Та-хсия/Да-хсия/Дася на Чжан Цзян са тохарите (Tochari) на Помпей Трог, 
което изобщо не е изненадващо, като Трог също посочва, че асиантие (Asiani) (ручжите) 
станаха царе на тохарите (Tochari) (Дася/Daxia). 

Тези идентификация също ни помага да се разберем, че ручжите/юечжи, които 
управляват Дася от гр.Ланши по време на династията Старша Хан (206 г. пр.н.е. - 25 н.е.), 
все още продължават да управляват оттам и по времето на Младшата Хан (установила се в 
26 г.), т.е. повече от сто и петдесет години по-късно. Това означава, че е ручжите са 
отделни от Тохара за още дълго време - държана под контрол от непосредствените западни 
съседи, войствените парти, подчинили и васалната държава  на Саките със столица Бактра. 
Партите дори се опитват да се наложат и над ручжите/юечжи в Тохара. 

Трог чийто труд не е запазен, но е цитиран от Юстин в резюме, съобщават че 
партянският цар Артабан воюва с тохарите около 123 г. пр.н.е. и загива убит от тях.  Около 
две поколения по-късно, през 1 в.пр.н.е. ручжите/юечжи преминават бастиона Хиндукуш и 
се установят в Кабулската долина. Един век по-късно един основател на нова династия, 
успява да обедини всички ручжи/юечжи под своята корона. Едва тогава той е в състояние 
да воюва със силните парти и да им отнеме последователно: Кабул, Бактра и Таксила. 
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(3) Страбоновите четири племена. 
 

Чжан Цзян ясно описва Дася (Daxia) като коренното население на Източна Бактрия. 
По този начин следва че Дася или Тохарите, никога не са били номади участващи в 
завладяването на Бактрия. 

Според съобщението на Чжан Цзян излиза, че тохарите са се засели в тази земя, 
носеща името им, поне няколко века по-рано.  

Бактрия е обект на много чужди нашественици: Ахеменидите (персите), Александър 
Велики, Гръко-бактрийските владетели, средноазиатските саки и дошлите от изток 
ручжи/юечжи. Всички те са оставили своя отпечатък в тохарския език. 

Често се повтаря, че Страбон описва четири племена, а Трог само две племена 
участващи в завладяването на Гръко-Бактрия, а от китайските източници знаем само едно 
племе - ручжите/юечжи. Моето изследване показва че и китайските историци, също 
съобщават за две племена - завоеватели. В „Хан-шу” се съобщава че и племето „саиван” 
塞王 в букв.превод „царски саки” за кратко време владеят Дася (Тохара) преди да бъдат 
прогонени оттук от ручжите/юечжи.  

Трог се потвърждава от „Ши-цзи” и „Хан-шу” но племената съобщени от Страбон 
поставят въпроси. Това е основната цел на моето изследване.  

Едно име в този списък винаги е била поставяна под въпрос. 
В труда на Страбон се откриват имената на племената пасиани  и тохари (Pasiani,   

Tochari). Ръкописът на Страбон остава незавършен защото той внезапно е починал, така че 
може да се предположи че „пасианите” са добавени от по-късен, неизвестен редактор на 
текста. Другите две племена посочени от Страбон, се срещат и в китайските хроники, 
съотв. това са аси/Asioi (ручжи) и сакарауки/Sakaraukai (саиван). Страбон от Амасия е 
използвал същия източник, който е ползвал и Помпей Трог от Рим – „Партянска история” 
на Аполодор от Артемита.  

В миналото, падането на Гръко-Бактрия винаги е било представяне по начин, който 
влиза в противоречие с една или друга част от историческите извори.  

Въз основа на сравненяването, стъпка по стъпка, на източните (китайските) и 
западните (гръко-римски) източници, може да се изяснят събитията довели до  
унищожаване на гръцката власт на север от Хиндукуш. 

По този начин, и нов поглед върху анализа на събитията, може да се изяснят няколко 
въпроса. По-важните от тях са: 

- Истинските тохари и тяхното присъствие в Тохара/Тохаристан от векове.   
- Овладяването от „ручжите/юечжи” или арсите на Тохара, която се ограничава само 

от Източна Бактрия, за повече от 150 години, докато станалата част от Бактрия е под 
властта на силните парти. 

- В този дълъг период от време ручжите (юечжи/арси) стават известни като „псевдо-
тохари”. 

- Съотношението на силите, което в началото е в полза на партите, се обръща едва в 
средата на 1 в. от н.е., когато провъзгласилият се и обединил ручжите/юечжи цар (Куджала 
Кадфис) протгонва партите от Кохистан, Западна Бактрия, Пенджаб, както и цялата долина 
на р.Инд. С това са положени основите за една нова суперсила в Средна Азия: тази на 
„ручжите/юечжи” от Кушанската династия. Птолемей, в по-късния 2 в. пръска името 
тохари (Tocharоi) и неговите варианти по всички места, където ручжите/юечжи са били 
през последните триста години, завършвайки с Централна Азия или Серика където в 
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близост до Ордоса и Хански Китай е гр. Θogάra (Thogara) или Чжоаву (Zhaowu) 昭武в 

китайски източници (съвр.Чанъе (Zhangye) 张掖, в Гансу).   
 

І. ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА ЧЖАН ЦЗЯН ДОСТИГА Р.ОКС? 
 

От времето когато Готлиб Зигфрид Байер издава в С.Петербург, през 1738 г., книгата 
си “Historia Regni Graecorum Bactriani” интересът към еленистичното царство в древна 
Бактрия вълнува много европейски учени и любители на историята. Точното време при 
което възниква Гръко-Бактрийското царство, в средата на 3 в.пр.н.е. обикновено е предмет 
на оживени дискусии. Дори и след своя крах, продължава да съществува неговата високо 
развита култура – своеобразна смес от гръцко, персийско, индийско и местно влияние.  

Известен и универсално приет е броят на номадските племена, участвали в 
завладяването на Гръко-Бактрия, макар че той се нуждае от дъпълнително уточняване. 

За насилствения край на Гръко-Бактрийското царство, в земите на север от Хиндукуш 
(или съвр.Северен Афганистан) западните гръко-римски автори дават твърде оскъдни 
данни. Откриват се в “Пролозите” (Prologi) на Помпей Трог и в някои часто от 
“Географията” на Страбон. Пролозите към книга 44 от несъхранената “Световна История” 
на Помпей Трог, писана по времето на император Октавиан Август, съдържат информация 
за съседната на Партия Гръко-Бактрия, а книги 41 и 42 се занимават остовно с историята 
на партите. За най-голямо съжаление този обемист труд не е достигнал до наши дни, 
изключая “Пролозите” в който се съобщава само съдържанието на “Историята”. Също е 
загубена и изходната книга която са използвали и Страбон и Трог – “Партянска история” 
на Аполодор Артемитски. Загубена е също и една по-ранна работа “Исторически записки” 
на Страбон, в която вероятно е имало глава посветена на интересуващите ни въпроси. 

Колкото и оскъдни да са фактите за крушението на Гръко-Бактрия, за пръв път в 
световната история, това събитие е отразени синхронно, освен от западните, също и от 
източните, китайските извори. Това са т.нар. стандартни китайски извори, или 
династичните хроники ( ) и особено първите две от тях “Ши-цзи” ( ) и “Хан-

шу” ( ). Именно тези две истории съдържат доклада на единственият човек станал и 
пряк свидетел на тези събития Чжан Цзян ( ) пратеникът на ханския император У-ди 

( ) в “Западните земи”.  
Чжан Цзян (починал в 114 г.пр.н.е.) е бил човек с големи способности и 

наблюдателност, който е успял в доста сбита форма да напише за събитията на които е бил 
свидетел. По-късно този доклад предназначен за императора е включен в посочените 
хроники и така е достигнал до нас. 

В настоящото изследване ще се опитам да извлека това което Чжан Цзян съобщава за 
Бактрия и да го сравня с наличните гръко-римски извори по въпроса. Особено важен е 
въпросът за годината през която китайсикят пътешественик достига р.Окс (Амударя) и 
Бактрия, въпрос който и днес е предмет на горещи дискусии сред учените. 

Китайските източници показват определена точност относно годините на мисията на 
Чжан Цзян. Различни пасажи от “Ши-цзи” ясно посочват че Чжан Цзян е първият китайски 
пратеник в “Западните земи” и е бил изпратен там със секретна мисия от император У-ди, 
от която се завръща в ханската столица Чанъян (長安) през 126 г.пр.н.е. Също “Ши-цзи” 
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ни съобщава че мисията му е продължила точно 13 години, от които съотв.:  
1 около 10 години (十餘歲) е прекарал като пленник при Хунну  

2 около 1 година (留歲餘) е бил при ручжите/юечжи (月氏) в Дася – източният дял 
на Бактрия. 

3 за 1 година (歲餘) за втори път е пленник при Хунну. 
Към тях трябва да добавим и по-кратките етапи от пътуването му: 
3 пътуването от граничния китайски град Лунси (隴西) до земите на Хунну където е 

пленен. 
4 бягството му от Хунну, в района на гр.Шуле (疏勒 съвр.Кашгар) и достигането до 

земите на ручжите/юечжи (月氏) 
5 напускане на Дася и повторното му залавяне от хуните (Хунну). 
6 бягство от Ордоса, от стана на хунския шанюй (單于) и завръщане в Чанъян. 
Последните четири пътувания вероятно не са с обща продължителност повече от 

година. Първият период (до залавянето му) е продължил най-много няколко дни или 
седмици. Вторият период (прехода от Памир към Согдиана) вероятно е продължил 3-4 
месеца. Третият период едва ли е продължил повече от 3 месеца и четвъртият – няколко 
седмици. При повторното си бягство Чжан Цзян е в обкръжението на Ю Дан (於單) 
хунският принц-престолонаследник от управляващата династия, който обаче помага на 
китайсикя пътешественик да се предвижи от хунските предели до границата на империята 
Хан и сам бяга с него (тъй като е в немилост, поради узурпацията на трона от неговия 
чичо). 

От направена равносемтка излиза че мисията е започнала през пролетта на 139 
г.пр.н.е., а не в 138 г.пр.н.е. както смятат някои японски и китайски учени.  

Нашият китаец достига до Ордоса, придружен от слугата си Ган Фу (甘父) и “след 
това повече от десет години прекарва като пленик в Хунну” и приблизително 3-4 месеца е 
на път през лятото на 129, а не на 128 г.пр.н.е. както някои съвременни публикации по 
въпроса, погрешно съобщават. Чжан Цзян достига Дася (земята на ручжите/юечжи) през 
есента на 129 г. пр.н.е., презимува при тях и през следващата 128 г.пр.н.е. тръгва по 
обратния път. Отново е заловен от хуните и прекарва при тях годината 127, след което не 
по-късно от зимата или ранната пролет на 126 г.пр.н.е. заедно с Ю Дан достигат до Китай. 
На 02.05.126 г.пр.н.е. Ю Дан, заради оказаната помощ, получава благородническата титла 
“бо-ван” (Bowang) от император У-ди, но скоро след това умира. 

Според “Ши-цзи” гл.20, 1031: “В третата година “юан-шу”, четвърти месец в деня 
“бен-цзи) (т.е. самото начало на месеца) бе първата година за Ю Дан като “бо-ван” но в 
петия месец от настоящата година, той почина”. (元 朔 三 年 四 月 丙 子 侯 于 單 元, 年, 五 

月 卒). 
Тази информация е важна за определянето на точната дата през която Чжан Цзян 

достига при ручжите/юечжи (月氏), който той открива на северния бряг на р.Окс 
(Амударя) където те са се установили съвсем отскоро. 

Що се отнася до названието “ручжи/юечжи” (月氏) са необходими някои пояснения. 
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Четенето “ручжи” на китайските йероглифи 月氏 , което аз използвам в своето изследване, 
все още не е популярно в Европа и САЩ, но в издадения през 1991-92 г. авторитетен 
пояснителен речник към “Ши-цзи” – “Ши-цзи Цидан” (史記辭典) ясно се казва че: 月氏 

трябва да се произнася като “Роу-чжи” – [月氏 (róu-zhī) 肉支)]... 

Смислово съвр. 月氏 предава съответно древната форма на изписване 肉氏. Във 
великолепният каталог на изложбата “Ursprеnge der Seidenstrasse”  (Произходът на 
Копринения път) състояла се в Берлин през декември 2007 г. и на която писъствах, на 
стр.286, относно старите китайски текстове е отбелязано следното: ... die Yuezhi (nach 
anderer Lesart: Rouzhi) ...(юечжи – друго произношение роучжи/ручжи). 

В съвр.китайски знака 肉 се произнася като “роу” (rуu), но в древнокитайски е звучал 

като “ру” (ró). Затова предпочитам това название на 月氏 пред съвр. “юечжи”, тъй като 
отговаря напълно на известните западни еквиваленти на това име: Rishi(ka), Asioi / Asiani, 
Arsi  и  Árśi.  

Относно знака 氏 който днес се поризнася като “чжи” (zhī), според коментатора на 

“Ши-цзи” Чжан Шуцзе (張守節 живял в 8 в.), древното произношение е било “си” (si ) така 
че максимално близко до самоназванието  е “Ру-си” (Ru–si), а не например съвр. “Yue–si” и 
“юе-чжи”. Има и още други доказателства за верността на тази констатация. Знакът 月 в 
средновековен китайски е звучал като “iuąt” но с помощта на уйгурски текстове записали 
произношението на различни китайски йероглифи, днес е известно че по време на 
динаситята Тан, интересуващият ни йелоглиф се е произнасял като “ур/ар” (ur/ar) и е 
записан на староуйгурски като “вр/,р” (wr/’r). Тези данни бяха изнесени от проф. Шогаито 
(庄垣內) на лекция в Берлин през март 2007 г. Така вече става съвсем ясно че съчетанието 

月氏 отразява самоназванието “арси” (Ar–si). (Ж.В.: в тохарски arsi – сребърни, но 
вероятно е съществувала и на някаква диал.форма ’rsi с редукция на началното “а”.)  

Както беше доказано историческата дата през която Чжан Цзян пристига в царството 
на 肉氏 “ручжите” – арси, предавана в съвр.ф-ма 月氏, и придобило широка популярност, 
но не особенно правилно съвр.четене в китайски “юечжи”,  е лятото на 129 г.пр.н.е. или с 
други думи, тогава китайският пратеник пристига в Дася. Няколко месеца преди това е 
окончателно ликвидирано Гръко-Бактрийското царство. За това говорят и наличието на 
гръко-бактирйски монети последните от които са сечени през 130 г.пр.н.е. Тези уточнения 
са важни, тъй като ще ни помогнат да разберем описанието на Дахиа/Дася в “Ши-цзи” 
локализирана в източните предели на Бактрия, докато гръко-македонските колонисти 
продължават да държат рейона около столицата на областта – гр.Бактра (Балх). 

Интересен е следният факт. Още през 1759 г. Дегине и през 1973 г. Бернар посочват 
правилната година на пристигането на Чжан Цзян на р.Окс. И всъщото време в този 200-
годишен период между двамата френски ориенталисти, се натрупаха куп неверни 
публикаци и изчисления по въпроса. Дегине пише: “J’ai dit plus haut que Tcham-kiao rentra dans la 
Chine l’an 126 avant J.C. Il avoit employй treize ans а faire ce long voyage; il йtoit donc parti vers l’an 139 avant 
J.C. Mais comme il йtoit restй pendant dix ans prisonnier chez les Huns, il n’a pы arriver chez les Yue-chi que vers 
l’an 129 ...” (Казах по-горе, че Чам-Чиао (Чжан Цзян) се завръща в Китай през 126 г. пр.н.е. 
Той е прекарал тринадесет години за това дълго пътуване, започнало през 139 г. пр. Хр. За  
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десет години той е бил пленник при хуните, и не е могъл да пристигни при Юе-чи, през 
цялата  129 пр.Хр.) 

Авторът е допуснал явна грешка като твърди че Чжан Цзян 張騫 (Tcham-kiao) е 
останал при ручжите/юечжи до 127 г.пр.н.е. “… peut-еtre une partie de 126.” което не е 
възможно.  

В 1973 г. Бернар пише: “Il est incontestable qu’en 129 av. J.-C. — la date du voyage de Chang K’ien 
est fixйe de faзon sыre par les annales chinoises — la Bactriane avait perdu son indйpendance politique au profit 
des Yuй-chi, mais elle gardait encore l’identitй d’un йtat vassal ...” (Безспорно е, че в 129 г. пр.н.е., се е 
състояло пътуването на Чанг Чиен (Чжан Цзян), което се потвърждава от китайските 
летописи. Бактрия тогава е изгубила своята политическа самостоятелност в полза на Юе-
чи, но тя все още е съхранила идентичността си като държава-васал ...) 

Ето защо е толкова важна да се знае точната дата на срещата на Чжан Цзян н 
ручжите/юечжи 月氏, тъй като той е най-близкия, косвен свидетел на падането на Гръко-
Бактиря. На този факт в съвр. западна (европейска) литература не се обръща нужното 
внимание, въпреки че е известно отдавна кога Чжан Цзян достига до р.Окс и земята на 
月氏 ручжите/юечжи. Въпреки че от тогава са минали повече от 2000 години, днес 
разполагаме с един-единствен източник, осветяващ това събитие – Историческите записки 
“Ши-цзи” започнати от Сима Тан (починал в 110 г.пр.н.е.) и завършени от сина му Сима 
Цян (145-86 г.пр.н.е.). 

През 1825 г. (стр.115-116) Ремюз пише: “L’empereur … choisit pour son ambassadeur Tchhang-
kian, qui partit, accompagnй de quelques autres officiers, pour aller trouver les Youei-chi dans le lieu oъ ils 
s’йtoient retirйs … Tchhang-kian avoit а traverser, pour venir dans la Transoxane, des contrйes qui йtoient au 
pouvoir des Hioung-nou. Ceux-ci eurent connoissance de l’objet de son voyage, et rйussirent а lui couper le chemin. 
Lui et ses compagnons furent arrкtйs et retenus dix ans prisonniers … Ils parvinrent а s’йchapper, et vinrent 
d’abord dans le Ta-wan … En voyant Tchhangkian, ils eurent beaucoup de joie … ils s’empressиrent de lui donner 
toute sorte de facilitйs pour aller dans la Sogdiane. Ce fut lа qu’il apprit que les Youei-chi … s’йtoient rendus 
maоtres de Ta-hia. L’ambassadeur les suivit jusque dans ce dernier pays, au midi de l’Oxus; mais il ne put obtenir 
d’eux de quitter une contrйe fertile, riche, abondante en toute sorte de productions,  pour revenir dans les dйserts de 
la Tartarie faire la guerre aux Hioung-nou. Tchang-kian, fort mйcontent du mauvais succиs de sa nйgociation, et 
ayant encore perdu une annйe chez les Youeп-chi … il prit sa route а travers les montagnes du Tibet: mais cela ne 
lui servit de rien; les Hioung-nou, dont les courses s’йtendoient jusque lа, le prirent encore une fois, et le retinrent 
assez long-temps. Il parvint enfin а s’йchapper, а la faveur des troubles qui suivirent la mort du Tchhen-iu rйgnant, 
et revint en Chine aprиs treize ans d`bsence, accompagnй d’un seul de ses collиgues, le reste de l’ambassade.” ...  

(„Императорът избира сам своя посланик Чан Киян (Чжан Цзян), който придружен от 
няколко служители, се отправя да търси Юе-чи на мястото, където са се преселили ...  Чан 
Киян трябваше да се предвижи до Трансоксания, през земите, които са под властта на 
Хионг-ну. Те се запознават на целта на пътуването си, и му преперчват пътя. Той и 
спътниците му са задържани и пленени за десетилетие ... Те успяват да избягат, и 
първоначално се добират до Ta-Ван (Даван, Фергана)... Там Чан Киян е посрещнат добре и 
му е оказана помощ за да се предвижи до Согдиана. Той там, научил, че Юе-чи ... са 
завладели Та-хсия. Посланикът ги последва в тази страна, на юг от р.Окс, но той не може 
да ги накарат да оставят новата си  родина – плодородна, богата на всички видове блага, и 
да я заменят с пустините на Татария, за да водят войн с Хионг-ну заради тях (Хан/Китай).  
Чан Киан, е недоволен от неуспеха на своята мисия и след като е загубил с още една 
година при Юе-чи... той тръгва по обратния път през планините на Тибет. Но това не го 
предпазва, Хионг-ну го залавят отново. Той най-накрая успява да избяга, като се възползва 
от неприятностите, последвали след смъртта на управляващия чан-ю (шанюй) и се 
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завръща в Китай след тринадесет години придружен от един спътник.”)  
Като оставим на страни няколкото малки допуснати грешки в преразказването на 

съобщеното от “Ши-цзи” гл. 123, Ремюз не дава на читателя, никаква идея за точнота 
датиране на мисията на Чжан Цзян. За по-голяма точност е било необходимо да посочи 
името на шанюя 單于, пленил Чжан Цзян, както и че след смърта му, китайсикят пратеник 
заедно с хунския принц успяват да избягат в Китай. Ние не знаме дали Ремюз е чел гл.110 
на “Ши-цзи”. От неговия ранен превод не може да се установи че Чжан Цзян е достигнал 
до р.Окс (Амударя) една година по-късно.  

В 1826 г. (стр.57) Клапрот описва историята на неговото пътуване: “La nation de Yue tchi 
habitait alors entre l’extrйmitй occidentale de la province de Chen si, les Montagnes cйlestes et le Kuen lun, c’est-а-
dire dans le pays que nous appelons а prйsent le Tangout, oщ elle avait formй un royaume puissant. En 165, les 
Hioung nous l’attaquиrent,la chassиrent а l’occident, ou elle se fixa en Transoxiane. L’empereur Wou ti rechercha 
l’alliance des Yue tchi, parcequ’il espйrait qu’ils se rйuniraient avec lui contre les Hioung nou. Le Tchhen yu ayant 
pйnйtrй ce dessein chercha tous les moyens pour le faire йchouer. Tchang khian s’йtait offert а l’empereur pour 
entreprendre le voyage en Transoxiane, et il avait demandй а кtre accompagnй d’environ cent hommes; mais, en 
passant par le pays des Hioung nou, il fut arrкtй avec sa suite et retenu prisonnier pendant dix ans; au bout de ce 
temps il trouva l’occasion de s’йvader, et marcha du cфtй de l’ouest. Il trouva les Yue tchi dans leur nouveau pays. 
L’envoyй chinois y sйjourna pendant plus d’un an, au bout duquel repassant chez les Hioung nou il fut fait de 
nouveau prisonnier; mais il s’йchappa, et revint en Chine aprиs treize ans d’absence.” 

 („Народът Юе Чи живее тогава между западната външна част на провинция Шен-си 
и Небесната планина или Куен-лун, или по-точно в страната, което днес наричаме Тангут, 
където създава мощно царство. В 165 г.пр.Хр., Хионг-ну ги нападнат, и те се преселват на 
запад, като се установяват в Трансоксания. Императорът У-ти (У-ди) иска съюз с Юе Чи, 
защото се надява, че така ще може да се справи с Хионг-ну. Но Чен-ю (хунският шанюй) 
разбира за това и се опитва по всякакъв начин да провали китайските опити. Чан Киян 
(Чжан Цзян) предлага на императора да предприеме пътуване до Трансоксания и да му 
бъдат осигурени поне сто души с който да преминат през земите на Хионг-ну. Но той и 
спътниците му са задържани в плен в продължение на десет години, след което е намерил 
възможност да избяга и тръгва на запад. Той намира Юе Чи в новата им страна. 
Китайският пратеник останал там в продължение на повече от година, след което на 
връщане отнове е пленен, но успява да избяга и се завръща в Китай след тринайсет 
годишно отсъствие.) 

В края на текста, под линия, срещу “Tchang khian s’йtait” Клапрот е написал “126 av. 
J.-C.” (126 г.пр.н.е.). Пътят по който е достигнал до тази датировка е оставен на 
въобръжението на читателя. Не е ясно какво им в предвид за тази 126 г.пр.н.е., тръгването 
от Чанъян, пристигането на р.Окс (Амударя) или обратното връщане в Китай. След още 
няколко страници, Клапрот добавя: “Le voyage que le gеnеral chinois Tchang khian entreprit, en 126 
avant notre еre, dans les pays occidentaux, avait pour but de susciter des ennemis aux Hioung nou.” 
(„Пътуването от китайските предели към Западните страни, Чан Киян започва в 126 г. 
пр.н.е., като има за цел да привлече нови врагове на Хоинг-ну.”)  

От това изречение, читателят остава с впечатлението че това е годината на 
заминаването на Чжан Цзян. Трябва да сравним поне два превода за де се доближим 
максимално до информацията казана в гл.123 на “Ши-цзи”. В цялата тази история Чжан 
Цзян е наречен “генерал” (бо-ван) сякаш е изпратен на секретна военна мисия, а 
въсощност мисията е изцяло политическа. Титлата е получена едва няколко години след 
завръщането му. 

През 1836 г. (стр.37-38) Ремюз допълва под линия, в своя превод на по-късния 
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китайски трактат “Фогуцзи” (Foguoji 佛國記) или “История на Будистките царства” 

написана от Фа Сиян (法顯) – китайски будистки монах и поколоник в Индия през 399-414 
г.), следният текст: “Tchang khian, quе DEGUIGNES, par erreur, a nommй Tchang kiao, est un gйnйral 
chinois qui sous le rиgne de Wou ti de la dynastie des Han, l’an 122 avant J. C., fit la premiиre expedition 
mйmorable dans l’Asie centrale. On l’avait envoyй en ambassade chez les Yue ti, mais il avait йtй retenu par les 
Hioung nou, et gardй dix ans chez ces peuples. Il s’y йtait mкme mariй et avait eu des enfants. Durant ce sйjour, il 
avait acquis une connaissance йtendue des contrйes situйes а l’occident de la Chine. Il finit par s’йchapper et 
s’enfuit а plusieurs dizaines de journйes du cфtй de l’ouest, jusque dans le Ta wan (Farghana). De lа il passa dans 
le Khang kiu (la Sogdiane), le pays des Yue ti et celui des Dahж [Daxia]. Pour йviter а son retour les obstacles qui 
l’avaient arrкtй, il voulut passer au milieu des montagnes, par le pays des Khiang (le Tibet), mais il ne put йviter 
d’кtre encore pris par les Hioung nou … Il parvint а s’йchapper de nouveau et revint en Chine aprиs treize ans, 
n’ayant plus que deux compagnons, sur cent qui avaient formй sa suite а son dйpart. Les contrйes qu’il avait visitйes 
en personne йtaient le Ta wan, le pays des grands Yue ti, celui des Ta hia (Dahж) et le Khang kiu ou la Sogdiane.”  

(„Чан Киян, който Дегине транскрибира като Чан Кяо, по погрешка смята че е 
китайски генерал, когото У-ти (У-ди) императр от династията Хан, през 122 г. пр.н.е. е 
изпратил на първата експедиция за опознаването на Средна Азия. Той е бил изпратен като 
посланик при Юе-ти, но е бил задържан от Хионг-ну и престоява в плен при тях за десет 
години. Даже се жени (за местна жена) и има деца от нея. По време на престоя си, той 
научава много за страните, разположени на запад от Китай. В крайна сметка той успява да 
избяга и за десетина дни достига до Та-ван (Даван или Фергана). От там отива в Кан-кю 
(Кангюй или Согдиана), и страната на Юе-ти наречена Даха [Daxia] (Дася). За да се 
избегне нови пречки при връщането си той се опитва да премине през планинската страна 
Кян  (Тибет), но отново е заловен от Хионг-ну... Той успя да е избяга отново и се връща в 
Китай след тринадесет години, само с двама спътници, от сто, участвали в неговия отряд в 
началото на тръгването (от Китай). Страните, които той е посетил лично са Та-ван, 
страната на „Великите Юе-ти (Та-хсия или Даха) и Кан-кю или Согдиана.”)  

(И Ремюз и Клапрот който е редактор на текста, не доживяват отпечатването на 
превода.) 

Сравнявайки тези текстове с китайския оригинал става ясно, че преводачите са  
смесвали своите коментари в с преведения текст. Какъв тогава е китайския текст на гл.23 
от „Ши-цзи”? 

 Разбира се, още през 1828 година един от студентите на Ремюз публикува пълен 
превод на тази важна глава от „Ши-цзи”. Това го прави известен като своя учител Ремюз.  
Неговото име е Бросе (Бросе-младши) или мосю Мари-Фелис Бросе който обаче скоро се е 
отказва от синоложките си проучвания в полза на други източни езици. Една от причините 
може би е, че заниманията му с китайския език остават до голяма степен незабелязани от 
академичната общност на Западна Европа. За съжаление, френския превод на младия 
Бросе е публикуван без придружаващия оригиналния текст. Аз го включвам тук, за по-
лесно сравнение. 

(Бросе/BROSSET 1828: 418–421): „Les traces des Ta ouan (Fergana) sont connues depuis Tchang–
kien, capitaine des Han, en l’annйe ›kien–youen‹140 ans avant J.-C.). 
A cette йpoque, le fils du Ciel interrogeant des Hiong–nou qui s’йtaient soumis, apprit que les Hiong–nou avaient 
battu les Youe–chi et fait une coupe du crвne de leur roi;qu’enfin les Youe–chi s’йtaient dispersйs, la rage dans le 
coeur contre les Hiong–nou,sans vouloir faire la paix avec eux. A ce rйcit, l’empereur des Han, qui souhaitait 
dйtruire les barbares des environs, et pour rйaliser ses projets de communications par des caravanes qui 
traverseraient le pays des Hiong–nou, fit chercher des gens capables de cette commission. Kien, capitaine de la 
caravane des Youe–chi, et Tchang–y–chi kou–hou nou–kan–fou sortirent ensemble par Long–si, se portant vers les 
Hiong–nou; ceux-ci les arrкtиrent et les livrиrent au Tchen-yu c’йtait alors Lao-chang).Le Tchen–yu les retint … Il 
les garda dix ans et leur donna des femmes. Mais Tchang kien, qui avait ses instructions des Han et ne les perdait 
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pas de vue; se trouvant tous les jours plus libre au milieu des Hiong–nou, s’йchappa avec ses ompagnons, se 
dirigeant vers les Youe–chi (ils йmigrиrent vers la grande Bucharie, en l’an 139 avant Jйsus-Christ); Et aprиs 
quelques dixaines de jours de marche il arriva а Ta ouan. Les gens du pays avaient entendu parler de la fertilitй et 
des richesses des Han; mais malgrй tous leurs dйsirs, ils n’avaient pu nouer de communications. Ils virent Kien avec 
plaisir … Sur sa parole, le roi de Ta ouan lui donna des guides et des chevaux de poste, qui le menиrent а Kang–kiu 
(Samarkande). De lа il fut remis а Ta–youe–chi. Le roi des Youe–chi avait йtй tuй par les Hiong–nou, et son fils 
йtait sur le trфne. Vainqueurs des Ta–hia (habitans du Candahar) les Youe–chi s’йtaient fixйs dans leur pays, gras 
et fertile, peu infestй de voleurs, et dont la population йtait paisible. En outre, depuis leur йloignement des Han, ils 
ne voulaient absolument plus obйir aux barbares. Kien pйnйtra, а travers les Youe-chi а Tahia et ne put obtenir des 
Youe–chi une lettre de soumission. Aprиs un an de dйlai, revenant au mont Ping–nan, il voulut traverser le pays de 
Kiang; mais il fut repris par les Hiong–nou.Au bout d’un an, le Tchen–yu mourut. Le Ko–li–vang de la gauche battit 
l’hйritier de la couronne, et se mit en sa place; l’intйrieur du pays йtait en combustion. Kien, conjointement avec 
Hou–tsi et Tchang–y–fou, s’йchappa et revint chez les Han (en l’annйe 127 avant J.-C.) ... 

(„Пътуването до Ta-юан (Фергана) на Чан Чиен (Чжан Цзян), капитан на империята 
Хан, е започнало в годината „Киен-юен” или 140 пр. Хр.  По това време, синът на Небето е 
говорил с хунски пленници, които са му казали че Хсюн-ну са убили царя на Юе-чи и от 
главата му направили чаша, след което Юе-чи били разпръснати с ярост, без да бъде 
сключен мирен договор с тях. След този разговор императорът на Хан решил да унищожи 
варварите за да въстанови търговските пътища през земите държани от Хсюн-ню. Той 
изпраща отряд под командването на Чиен, и Чанг-у-чи, ку-хоу ну-кан-фу, които тръгват от 
заедно от Лунси през страната на Хсюн-ну, но са заловени и предадени на чан-ю (шанюй) 
Лао-Чан. Чан-ю ги задръжа за десет години. Те остават там дори си везмат жени. Но Чан 
Чиен, които не забравя за своите инструкции дадени от Хан, използва свободата с която е 
разполагал в следата на Хсюн-ню и успява да избяга при Юе-чи които са мигрирали в 
„Голяма Бухария” през 139 г. пр.н.е.; Пътувал е до Та-юан за няколко десетки дни. 
Местните хора били чували за богатата и плодородна страна на Хан, и са желаели да имат 
връзки с нея. Посрещнали Чиен с удоволствие ... Царят на Та-юан му обяснил как да 
стигне до Чу-кан (Самарканд) и му дал коне. Оттам той е заведен при царя на Юе-чи. Той е 
бил син и наследник на стария цар на Юе-чи, убит от Хсюн-ну. Победителите на Та-хсия 
(жители на провинция Кандахар), Юе-чи поставили тази плодородна и богата страна под 
своя власт, а населението и` е било мирно и спокойно. Чиен пристига в страната на Юе-чи, 
Та-хсия, но царят им не желае да изпрати писмо, което той да представи на (императора) в 
Китай. След една година време, Чиен тръгва обратно към връх Пин-Нан като се опитва да 
мине пред страната на Кяните, но повторно е заловен от Хсюн-ну. След една година Чен-
Ю (шанюя) починал. Ко-Ли-Ван вдига бунт и победил законния наследник на трона. 
Тогава Чиен заедно с Хоу-чи и Чан-и-Фу избягали и пристигнали в Хан (през 127 г. пр.н.е.) 
... 

„Ши-цзи” гл. 123. 3157–3159: 大 宛 之 跡 見 自 張 騫, 張 騫 漢 中 人, 建 元 中 為 郎, 

是 時 天 子 問 匈 奴 降 者 皆, 言 匈 奴 破 月 氏 王 以 其 頭, 為 飲 器, 月 氏 遁 逃 而 常 怨 

仇 匈 奴, 無 與 共擊 之, 漢 方 欲 事 滅 胡 聞 此言 因, 欲 通 使 道 必 更 匈 奴 中 乃, 募 能 使 

者, 騫 以 郎 應 募 使 月 氏 與 堂, 邑 氏 （ 故 ） 胡 奴 甘 父 俱, 出 隴 西, 經 匈 奴 匈 奴 得 

之 傳 詣 單, 于 單 于 留 之… 留 騫 十 餘 歲 與 妻 有 子 然, 騫 持 漢 節 不 失, 居 匈 奴 中 益 

寬 騫 因 與 其, 屬 亡 鄉 月 氏 西 走 數 十 日, 至 大 宛, 大 宛 聞 漢 之 饒 財 欲 通 不, 得 見 

騫 喜 …大 宛以 為 然 遣 騫 為 發 導, 繹 抵 康 居 康 居 傳 致 大 月氏, 大 月 氏 王 已 為 胡 

所 殺 立, 其 太 子 為 王, 既 臣 大 夏 而 居 地 肥 饒 少, 寇 志 安 樂 又 自 以 遠 漢 殊, 無 報 
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胡 之 心, 騫 從 月 氏 至 大 夏 竟 不, 得 月 氏 要 領, 留 歲 餘 還 並 南山 欲 從 羌, 中 歸 復 

為 匈 奴 所 得, 留 歲 餘 單 于 死 左 谷 蠡 王, 攻 其 太 子自 立 國 內 亂, 騫 與 胡 妻 及 堂 邑 

父 俱 亡, 歸 漢 … 
 
В тези времена, преводите на двамата водещи китаисти се превръщат в основа, върху 

която работят цели генерации ориенталисти, историци и географи, които не могта да четат 
китайските текстове, и върху преводите градят своите теории.  

Напр. Ритер (1837, стр.545-547) пише: “Einfluss des chinesischen Reiches auf West-Asien unter der 
Dynastie der Han (163 vor bis 196 nach Chr. Geburt). Tschangkians Entdeck und von Ferghana, Sogdiana, Bactrien 
und der HandelsstraЯe nach Indien, um das J. 122 vor Chr.G. … Hier ist der Ort, unter diesem Kaiser seines 
chinesischen Generals Tschankiang dessen wir schon fruher einmal ge dachten (Asien I, S. 201,195) genauer zu 
erwohnen als des Entdeckers Sogdianas, des Caspischen  Meeres und Indiens, nicht als Eroberer sondern als 
politischer Missionar, um das Jahr 122 vor Chr. Geb. … 

\„Влияние на Китайската империя в Западна Азия па време на династията Хан (163-
196 г.пр.Р.Хр.).  

Чанкиян открива Фергана, Согдиана, Бактрия и търговския път към Индия, през 
годината 122 пр.РХр. . ... Тук е мястото да кажем че Императорът изпраща китайския 
генерал Чанкиян, не като завоевател, както се смяташе досега (Азия I, стр. 201,195), а като 
откривател с политическа мисия, достигнал Согдиана, Каспийско море и Индия, в 
годината 122 пр.РХр.”) 

Не е много ясно, но Ритер вероятно е приел годината 122 пр.н.е., като времето на 
пристигане на Чжан Цзян в далечните “Западни земи”.  

Ласен (1838, стр.250) пише: “In diesen Szu hat man longst die Saker erkannt und es stimmt damit, 
dass die Saker sich schon vor dem Falle des Baktrischen Reiches eines Theils Sogdianas bemдchtigt hat ten … Die 
Yuetchi stossen die Szu weiter und nehmen die von ihnen besetzten Gebiete ein; die Szu nach Sьden gedrдngt finden 
Gelegenheit sich des Landes Kipin zu bemдchtigen, die nachrьckenden Yuetschi nehmen das Land der Tahia. Ein 
Chinesischer General Tchamkiao war auf diesem Zuge bei den Yu tschi und das wohlbegrьndete Ereignis fдllt in die 
Zeit unmittelbar vor 126 vor Chr. Geburt.” 

(“Тези Су (саи) или саки отдавна са се установили тук и са завладели от Гръко-
Бактрия, територията наречена Согдиана.  ... Под натиска на Юетчи, Су са изтикани на юг, 
а Юетчи завземат земите им. Су достигат страната Кипин, а Юетчи завладяват страната 
Тахия. Един китайски генерал Чамкяо, тръгва на пътешествие при Юетчи и пристига при 
тях в началото на 126 г. пр. Р.Хр. ") 

През 1829 г. в Санкт Петербург излиза първият голям превод на гл.96 от “Хан-шу”,  
направен от големия руски китайст Бичурин. Но този превод не включва нито биографията 
на Чжан Цзян, нито мисията при при月氏 (ручжите/юечжи), включени в гл.61. Все пак 
Бичурин е включил съкратен разказ за Чжан Цзян и неговата мисия. Като цяло тази 
публикация остава незабелязана за западноевропейската научна общественост (поради 
непознаването на руския език), изключая немския учен Скот, който пише обзор върху 
труда на Бичурин. Публикуван е в Берлин през 1841 г. На стр.164-65 и 169 четем: “… gab der 
Pater Jakinph (Hyacinth ) Bitschurinskij, fruher eine Zeitlang Archimandrit an dem Griechischen Kloster in Peking 
… bereits vor zwolf Jahren vorliegendes Werk her aus … aber seine Arbeit ist gleichwohl sehr verdienstlich, 
besonders … da der Verfasser hier aus einer Quelle geschopft hat, die bis jetzt keinem Europaischen Sinologen 
zugang lich gewesen … Diese Beschreibung, im O riginale Si-yu-tschuan (Kunde von den Si-yu, westliche Grenz-
Regionen) betitelt, bildet e inen integrierenden Theil der Annalen jenes Kaiserhauses, welches die Pariser Bibliothek 
schwerlich besitzen durfte; denn Abel-Remusat hat se ine Beitrage zur alten Geschichte Mittelasiens nur aus den 
Resume’s entlehnt, die sich in Ma-tuan-lin’s kritischer Encyklo padie vorfinden … In seiner 18 Seiten starken 
Vorrede macht Pater Hyacinth folgende Bemer kung[en] : … Aber zwei Jah rhunderte vor u. Z. stiftete ein 
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nordliches Barbaren volk, von den Chinesen Hiong-nu genannt, eine ungeheure Stepp en-Monarchie in Central-
Asien, die das Reich der “Himmelssohne” in langwierigen Kampfe n demuthigte, und der Chinesische Hof muss te 
endlich auf ausserordentliche Maassregeln denken, um diesen gefahrlichen Feind unschadlich zu machen. 
Gefangene Hiong-nu sagten aus, auf der Landstrecke von der Grossen Mauer bis Chamul (Ha–mi) habe v or nicht 
gar langer Zeit ein machtiges Volk — die Yue-tschi oder Yue-ti (Geten) — gewohnt , d as aber, von den Hiong-nu 
verdrangt, ins ferne Abendland ausgewandert sei.  

Da schickte Kaiser Wu-ti (140 bis 85 vor Chr.), in der Hoffnung dieses Volk gegen die Hiong-nu aufzureizen, 
seinen General Tsch ang-kian als Bevollmachtigten an sie ab. Die Hiong-nu lauerten diesem Magnaten auf, und 
hielten ihn zehn Jahre lang in gefanglichem Gewahrsam, bis er endlich Gelegenheit fand zu entfliehen, und nun 
durch Fergana und Sogdiana zu den Yue-ti gelangte. Allein der Furst dieser Nation, welcher die Ta-hia (Dacier) 
unterworfen und in ihrem Lande sich niedergelassen hatte, dachte in seinen schonen Besitzungen nicht mehr daran, 
sich an den Hiong-nu zu rachen. Tschang-kian verweilte hier einige Jahre, kehrte dann unverrichteter Sache zuruck 
und fiel ein zweites Mal den Hiong-nu in die Hande, aber Unruhen im Hiong-nu-Reiche verschafften ihm 
Gelegenheit, ein zweites Mal zu entrinnen; und so erreicht e er (126 v.Ch.) endlich wieder seine Heimat …” 

(...Отец Янкиф Бичурин, по-рано е архимандрит на гръцкия (православния) манастир 
в Пекин ... Неговвият труд е плод на непрекъсната дванадесетгодишна работа. Този труд е 
похвален, тъй като до момента няма подобни синологични европейски проучвания. Това 
описание, в оригинал “Си-Ю-Чуан” означава „Описание на Западния Край” е неразделна 
част от китайските аналите на императорските династии, което едва ли се притежава от 
Парижката библиотеката. Преводът направени от Абел Ремюз, който е принос към 
древната история на Централна Азия е само в резюме, което се съдържа в Енциклопедията 
на  Ма-Туан-Лин...  

В 18-страница  на предговора който прави Отец Янкиф споделя следните 
съображения: ... Две столетия преди Р.Хр. един способен народ, северни съседи на Кинай, 
наречени Хион-ну създават огромна империя в Централна Азия, която встъпва в 
продължителна борба с „Поднебесната империа”. Синът на небето (императорът) търси 
извънаредни мерки с които да укроти този опасен враг. Пленници от Хион-ну разказали че 
земите по пътя от Великата стена до Кумул (Ха-ми) дълго време е бил владян от народа 
Юе-чи или Юе-ти (гетите), но сега са изместени от Хион-ну, а те се в далечния Запад. 

Тогава император У-ти (140-85 г. пр.н.е.) изпраща, своя генерал Чан-Кян с мисия при 
тях, за да ги подбуди да нападнат Хион-ну. Но в Хион-ну този знатен пратеник бил 
заловен и престоял в плен десет години, докато най-накрая намерил възможност да избяга, 
и да се добере през Согдиана и Фергана до Юе-ти. Владателят на този народ, завладял 
страната Та-хия (Дася) и се установил там като в своя страна, и искал да остане тук като в 
свое владение, поради което не желаел да отмъщава на Хион-ну. Чан-Кян останал тук за 
няколко години, след това се върнал с празни ръце, и за втори път бил заловен от Хион-ну. 
Поради размирици в царството на Хион-ну, му се отдадла възможност да избяга за втори 
път, и така е пристигнал ( 126 г. пр.н.е.) най-накрая у дома..”. ) 

Бичурин изчислява че годината в която Чжан Цзян се е върнал в Китай е 126 (пр.н.е.). 
За съжаление не разполагам с увода към труда на Бичурин и не мога да кажа как е стигнал 
до този извод. Също не мога да кажа дали е посочил годината на пристигане на “генерала” 
в държавата на “гетите” (масагети – така са превеждали китайското “юечжи” през 19 в. въз 
основа на Ремюз, 1829,стр.220). Така или иначе, освен Клапрот и Скот, (които са германци 
и знаят руски език), другите западни учени така и не се запознават с превода на Бичурин. 

Един от тях е и известният френски географ Вивиен де Сен Мартен, който в 1850 г.: 
стр. 261–262, 267 (под линия); 265, 292–293 (основен текст), пише: “Cet officier se nommait 
Tchang-Khian. Parti de la cour imperiale en l’annee 126, il fut arrete en chemin par les Hioung-nou, qui penetrerent 
l’objet de sa mission, et qui le retinrent parmi eux. Tchang-Khian, parvenu enfin a s’evader apres dix annees de 
captivite, ne put consequemment arriver chez les Yue-tchi qu’en l’annee 116, et en effet il les trouva bien etablis 
dans la Transoxane, qu’ils possedaient depuis dix ans … Mais ce qu’il nous est surtout important de connaitre plus 
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en detail, c’est la nation meme des Yue-tchi … Le Pline chinois, Ma-touan-lin, a reuni au XIII e siecle ces anciennes 
notions, encore augmentees de notions plus recentes, et en a forme un article special parmi ceux qu’il consacre aux 
nations de l’interieur de l’Asie. Nous inserons ici la traduction de ce morceau, qu’a bien voulu nous fournir M. 
Stanislas Julien; elle complete et rectifie en beaucoup de passages essentiels celle qu’Abel Remusat en a donnee … 
Abel Remusat et Klaproth identifient constamment le Ta-hia des relations chinoises avec la Bactriane, c’est-a-dire 
avec la partie orientale du Khoracan actuel. Ce rapproche ment ne nous parait pas exact. Nous ne voyons nulle 
raison de nous eloigner ici de la synonymie naturelle que nous fournit la situation des Dah. dans l’ancienne 
geographie classique, sur la cote S.-E. de la mer Caspienne, au midi de l’ancienne embouchure de l’Oxus … Ce que 
nous voyons quant a present avec certitude, c’est … qu’apres avoir sejourne pendant trente ans environ dans les 
paturages de la Dzoungarie, les Yue-tchi furent contraints par un nouveau refoulement de pousser plus loin leur 
emigration; qu’ils descendirent alors, vers les annees 130 a 126 avant notre ere, dans les steppes du nord du 
Jaxartes, et que bientot apres, franchissant ce grand fleuve, ils vinrent s’emparer, en l’annee 126, des riches 
provinces qui avaient appartenu peu avant aux rois grecs de la Bactriane, entre le Jaxartes et l’Oxus; qu’ils y 
etablirent des lors leur domination exclusive …” 

 (”Този служител е наречен Чан Киян. Тръгвайки от императорския двор през 126 г. 
пр.Р.Хр., е бил арестуван на път от Хион-ню, които разбрали каква е целта на мисията му и 
го задържали при себе си в плен. Чан Kиян, получил възможност, най-накрая след десет 
годишно пленичество, да избяга и да стигне до Юе-чи през 116 г.пр.Р.Хр., а всъщност те 
през тези десет години са успели да се установят в Трансоксания. ... Но това, което е 
особено важно за нас е да научим по-подробно, какъв народ са тези Юе-чи ... “Китайският 
Плиний” Ма-Туан-Лин, живял през тринадесети век, изследва древните източници и ги 
обобщава в специалана глава посветена на, древните страни и народи от вътрешността на 
Азия. Аз използвам негов превод, предоставен ми любезно от М.Станислас Жулиен, 
съдържащ много ключови пасажи, които са дали повод на Абел Ремюз и Клапрот, да 
идентифицират “страната Та-хсия”, според китайското предаване, с Бактрия, и по-точно 
източната част на днешен Хорасан. Смятам че това приравняване не е много точно. Не 
виждаме причина тя да се сравнява с земята на Дахите, обитавали около Каспийско море, 
на юг от старото устие на Окс (Амударя в древността и ранното средновековие 
посредством р.Узбой се е вливала в Каспийско море)... Това, което знаем в момента със 
сигурност е, че след престоя се...  (в) продължение на тридесет години, в пасищата на 
Джунгария, Юе-чи са били принудени да продължат по-нататъчната си миграция, и между 
130-126 г.пр.н.е. те слезат в степите на север от р.Яксарат (Сърдаря). Скоро след това 
преминават голямата река, и през 126 г.пр.н.е. завладяват богатите провинции между Окс 
и Яксарат, които до тогава са принадлежали на гръко-бактрийските царе ...) 

Истинско “бедствие” за китаистите от 19 в. е че като основен източник използват 
късната енциклопедия (文獻通考) на Ма Дуанлин (馬端臨), с която правят своите справки, 
а не с оригиналните династични хроники. Ма Дуанлин е преразказал в твърде сбит и 
свободен вариант, събитията от династичнит хроники, правейки същевремено и много 
грешки. Трябвало е да мине много време, за да бъде разбрана тази слабост. Един от 
първите които разбират тази грешка е немския учен Ласен, който в 1874 г. (стр.370-371) 
пише: “Die Zeit dieses Ereignisses lasst sich mit ziemlicher Genauigkeit nach den Berichten uber die Sendung des 
Chinesischen Generals Tchangkian zu den Jueitchi feststellen. Der Kaiser Wuti aus der Familie der Han, welcher 
von 140—80 vor Chr.G., regierte, in der Absicht, die Hiungnu zu nothigen, ih re Waffen gegen Westen zu richten und 
dadurch sein Reich von ihren fortwahrenden rauberischen Einfallen zu befreien, beschloss, ein Bundnis mit ihren 
Feinden, den Jueitchi, zu schliessen und sie zu einem Kriege gegen sie zu bewegen; er beauftragte den oben 
genannten General mit der Unterhandlung. Als dieser die Jueitchi erreichte, fand er sie schon im Besitze von Tahia 
und nicht geneigt, sich an den Hiungnu zu rachen … Da sie ausserdem zu entfernt von den Chinesen wohnten, 
konnten sie sich nicht entschliessen, dem Tchangkian den Oberbefehl uber ein Heer zu geben und in die raue und 
wuste Gegend ihrer fruheren Wohnsitze zuruckzukehren. Der Gesandte des Chinesischen Kaisers kehrte daher 
unverrichteter Sache in sein Vaterland zuruck. Das Jahr seiner Ruckkehr wird nicht ubereinstimmend angegeben. 
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Nach einer Angabekehrte er im Jahre 126 vor Chr. G. zuruck, nach einer andern 122. Der alteste Chinesisch e 
Geschichtsschreiber, bei welchem eine Bestimmung hieruber sich findet, Ssemathsien, lasst die Abreise zwischen den 
Jahren 140 und 134 vor Chr. G. stattfinden (in seinem Sseki, § 123). Es bleibt daher zweifelhaft, ob die zwei Jahre, 
welche er bei den Jueitchi zubrachte, von 130 oder 124 an zu zahlen sind ... Da die Angabe, dass Tchangkian im 
Jahre 122 zuruckkehrte, sich in einem aus Chinesischen Quellen geschopften Werke findet, mochte sie als die richte 
betrachtet werden.” 

(“Времето на това събитие може да се установи с необходимата точност в 
съответствие с доклада на китайския генерал Чанкян относно мисията му при народа 
Юетчи. Император Ву-ти (У-ди) от динаситята Хан, управлява в периода 140-80 г.пр.Р.Хр. 
Той се възцарява с намерението да победи Хунну и да освободи държавата си от техните 
постоянни набези, като сключи съюз с техните врагове, заминалите на запад Юетчи. Ето 
защо той възнамерява да изпрати пратеници при тях, които да сключат договор. Но Юетчи 
вече са владеели Тахия и не били склонни да отмъщават на Хунну.... Тъй като те живели 
вече далече от китайските предели не били склонни да изпратят с Чанкян армия която да 
преминава през труднопроходимите пустинни райони, за да достигне до старите им 
местообиталища. Специалният пратеник на китайския император си тръгва обратно с 
празни ръце. За годината на завръщането му няма единно мнение. Според някои, той се 
връща през 126 г. пр.Р.Хр, според други - през 122 г.пр.Р.Хр. Най-старият китайски 
историк Сематшен (Сима Цян) пише че заминаването на пратеничеството е в периода 
между 140 и 134 г. пр. Р.Хр,  (в неговия  труд „Секи” (Ши-цзи) гл.123). Поради това остава 
съмнително дали двете години, които прекарва при Юетчи са съответно в 130 или 124 
г.пр.Р.Хр. ... Тъй като се твърди от китайските източници, че Чанкян се завръща в 122 г., , 
те могат да се разглеждат като най-меродавни.”) 

Ласен не скрива своето уважение към Ремюз и отличния превод който той е направил 
на пътеписите на първите китайски будистки монаси, които са пътували до Индия като 
поклоници и са описали земите през който са преминали. Първични източници които са с 
голяма важност. През 1874 г. Ласен преписва грешката на Ремюз от 1836 г., но отбелязва 
че има ясно противоречие между годината 122 пр.н.е. и годината 123 пр.н.е., когато Чжан 
Цзян получава благородническата титла “бо-ван” (той я тълкува като генерал). Ласен явно 
не е знаел за ясните датировки дадени в гл.123 на “Ши-цзи” но като повечето читатели на 
този труд, не е бил запознат с изчисленията на годините по китайския календар. Той вижда 
че годината 122 е грешно изчислена и приема посочената от Бросе (1828 г.), година на 
завръщане на Чжан Цзян – 127 пр.н.е. 

Със всички свои недостатъци, преводът на Бросе става и основен източник и за 
следващия автор който ще представя: Фон Рихтховен, който в 1877 г. пише (стр. 448–452): 
“Entdeckung der Lander am Oxus und Yaxartes durch Tshang-kien (~128 v.Chr.). Als Hsia[o]-wu-ti (140 bis 86), 
der glucklichste der Han-Kaiser, zur Regierung kam, begannen die Hiungnu, die sich seit 160 ruhig verhalten 
hatten, abermals Einfalle in das Reich. Ein einsichtsvoller und kraftiger Regent, beschloss er, ihre Macht zu brechen 
und die Carawanenwege durch das von ihnen beherrschte Land fur sich zu offnen. Die Hiungnu hatten sich durch 
rauberische Einfalle eine Schreckensherrschaft uber die Volker des Tarym-Beckens gesichert. Alle diese hatten ein 
Interesse an ihrer Niederwerfung; aber kein Volk konnte, wie man glaubte, in gleichem Maass Rache gegen sie 
bruten, wie die Yue-tshi; denn aus dem Schadel ihres im Jahre 157 erschlagenen Konigs war ein Trinkgefass 
gemacht worden. Sie mussten als Bundesgenossen gewonnen werden. Ein General Namens Tschang-kien wurde 
beauftragt, sie in ihren neuen Wohnsitzen aufzusuchen. Seine Reise ist von hohem Interesse, denn sie ist die erste 
chinesische Expedition nach fernen Gegenden im Westen, von der wir Kunde haben. Wahrscheinlich war es in der 
That die erste; denn der Bericht hat die Farbung einer abenteuerlichen Entdeckungsreise nach ganz unbekannten 
Landern (ich folge der Erzahlung im 123sten Buch des Sse-ki von Sz’ma-tsien nach der dankenswerthen 
Uebersetzung von Brosset ... 1828, p. 418– 450, da dieser Bericht nur 40 Jahre nach der Aussendung von Tschang-
kien geschrieben wurde und in hohem Grade das Geprage der ungeschminkten Wahrhaftigkeit tragt; ebenso benutze 
ich die von Brosset berechneten Jahreszahlen, nach welchen die Gesandtschaft im Jahre 127 zuruckkehrte, also 139 
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auszog, wahrend sie gewohnlich, nach Ma-twan-lin, in die Jahre 136 bis 123 verlegt wird). Um das Jahr 139 
verliess Tshang-kien seine Heimath mit einem Uiguren Namens Tshung-i, welcher wahrscheinlich mit manchen 
Wegen in Central-Asien bekannt war, und einer Begleitung von 100 Mann. Nach zehnjahriger Gefangenschaft bei 
den Hiungnu entkamen sie und setzten ihre Reise nach dem Reich Ta-wan am Yaxartes fort, wo sie die Yuetshi 
vermutheten. Sie horten, dass diese weiter, nach dem Oxus, in das Land der Ta-hia, gezogen seien ... Dort, berichtet 
er, fand er die Yue-tschi nordlich vom Fluss Wei (Oxus) wohnend ... Sie empfingen ihn gut, erklarten aber, dass ihr 
Land fruchtbar sei, und sie darin glucklich, friedlich und der Plunderung wenig ergeben lebten; sie konnten sich 
nicht entschliessen, in ihre fruheren rauhen und oden Wohnsitze zuruckzukehren, um die alten Feinde zu bekriegen. 
Das Nomadenleben hatten sie noch nicht abgelegt. Auf dem Ruckweg kam Tschang-kien nach dem Gebirge Ping-
shan und wollte von da durch das Land der Kiang gehen, wurde jedoch von den Hiungnu gefangen genommen und 
entkam nach einem Jahr. Erst im Jahre 127 kehrte er mit Einem aus seinen 100 Begleitern an den kaiserlichen Hof 
zuruck. Sein Hauptzweck war verfehlt. Er hatte die gewunschten Bundestruppen nicht mitgebracht. Aber er hatte 
Wichtigeres erreicht. Denn er konnte seinem Kaiser uber die Existenz grosser Volker im fernen Westen berichten ... 
Nach Feststellung der Lage von Ta-wan lassen sich die Positionen der anderen Volker und Reiche annahernd 
bestimmen. Die Khang-kiu und Yen-tsai breiteten sich am Yaxartes abwarts aus. Die ersteren nomadisierten wahrs 
cheinlich in den Gegenden von Taschkent, Tschemkent und Turkestan, wahrend die Yen-tsai den Unterlauf des 
Stromgebietes bis zum Aralsee einnahmen. Die Khang-kiu hatten im Nordosten die Usun zu Nachbarn. Mit der 
Residenz am Issyk-kul, breiteten sich diese wahrscheinlich am Nordfuss des Alexandergebirges und des Karatau 
uber Talas hinaus aus. Sudwestlich von den drei grossen Reichen am mittleren und unteren Yaxartes folgten einige 
kleine Reiche, deren Namen uns nicht aufbewahrt sind. In dem Thal von Samarkand begann das ehemalige Gebiet 
der Ta-hia, von dessen nordlichem Theil nun die Yue-tshi Besitz genommen hatten. Die letzteren scheinen sich 
ebenso nach Westen, gegen das jetzige Bokhara, als nach Sudwesten bis zum Oxus ausgebreitet zu haben, wahrend 
das unkriegerische, verweichlichte Volk der Ta-hia die reichen Handelsplatze im Suden des Oxus nebst grossen 
Strecken auf dem rechten Ufer desselben inne hatte ... Die Yue-tshi breiteten sich aus und mogen die Ta-hia nach 
Westen gedrangt haben, da die Dahae oder Daoi der griechischen Schriftsteller am Kaspischen Meer wohnten ...” 

(„Откриване на земите между Окс и Яксарат от Чан-Киен (~ 128 г. пр.н.е.) .. 
Император У-ти (140-86 г.пр.Р.Хр.), е един от най-щастливите владетели от династията 
Хан, който идва на престола, след голямото нападение на Хунну над империята в 160 
г.пр.Р.Хр. Мъдър и силен владетел, той решава да се прекъсне тяхното надмищие, за да 
могат търговските кервани свободно да минават през земите владени от Хунну. А Хунну 
тероризирали и постоянно ограбвали народите в Таримския басейн. Всички те са имали 
интерес от тяхното поражение, но не всички са били готови в еднаква степен да им 
отмъстят. От тях най-заинтересовани би трябвало да са Юетчи който владетел, Хунну 
убили в 157 г.пр.Р.Хр. и напарвили от черепа му чаша за пиене. Именно те е трябвало да 
бъдат спечелени като съюзници. Затова един китайски генерал на име Чан-Киен е изпратен 
да намери новата им родина. Пътуването му е от голям интерес, тъй като това е първата 
китайска експедиция в отдалечените райони на запад, от които ние се интересуваме. Това е 
първото китайско пътешествие разказващо ни за непознатите западни страни, отразено в 
писмен доклад. (Той е включен в гл.123 на книгата “Се-ки” (“Ши-цзи”) на Сма Циен, 
известна ни благодарение на превода на Бросе... 1828, стр. 418-450. Тъй като тази глава, 
съдържаща докладе е само 40 години след връщането на Чан-Киен, то до голяма степен 
отразява истината.  Така че оттук трябва да видим и посочените дати, а именно  началото 
на пътуването е в 139 г., а завръщането в 127 г.пр.Р.Хр. (изчислени по Бросе), докато Ма-
Тун Лин, съобщава съотв. 136-123 г.пр.Р.Хр). Около 139 г.пр.Р.Хр. Чан-Киен (чието име в 
уйгурски се записва Чунгу) вероятно, добре познаващ пътищата в Централна Азия, както с 
отряд от 100 мъже, попада в плен при Хунну, и едва след десет години успява да  
продължи пътуването си към царството Ta-Уан, после достига Яксарат, където предполага, 
че са се установили Юетчи. Но там научава че те вече са се спуснали към р.Окс и са 
покорили страната Та-хсия ... Там той намира обиталищата на Юетчи, разположени на 
север от река Уей (Oкс) ... Те го приемат добре, но му обясняват, че страната им е 
плодородна, щастлива и богата, а народът е мирен и няма нападения от грабители, поради 
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което не желаят да се връщат към предишната си негостоприемна родина,  за да започват 
пак войната срещу стария враг. Номадският живот вече не ги привлича. На връщане Чан-
Киен се отправя към планината Пин-шан и от там иска да мине през земята на Кяните, но 
бил отново заловен от Хунну, като успял да избяга само след една година. През 127 
г.пр.Р.Хр. той се връща с един от от първоначалните 100 придружители в императорския 
двор. Неговата основна цел е провалена. Той не е  успял да доведе съюзни войски. Но по-
важно което е постигнал, е че запознава императора в обширен доклад за народите 
обитаващи в Далечния Запад ...  

Така вече може да се определи местоположението на Ta-Уан, както и 
местонахождението на другите народи и държави. Кан-кю (Кангюй) и Йен-цай (Янцай), са 
разположени по р.Яксарат (Сърдаря). Първото обхваща вероятно  районите на Ташкент и 
Чемкент в Туркестан, а Йен-цай е долното течение на водосборния басейн на Аралско 
море. В североизточна посока от Кан-кю е съседното Усун. Столицата му е на ез.Исък-кул, 
вероятно в северното подножие на Планината на Александър или Каратау в долината на 
р.Талас. Югозападно от трите големи царства по среданото и долно течение на Яксарат са 
розположени  няколко по-малки царства, чиито имена не са запазени до днес. В долината 
на Самарканд започна бивша територия на Ta-хсия, чиято северна част Юетчи сега са 
завладели. Последната изглежда да е само на запад, срещу Бухара, отколкото да достига по 
течението на Окс в югозападна посока. За Та-хсия се казва че е населена с народ 
занимаващ се предимно с търговия, но мъжете им са изнежени и не стават за войни. Тя е 
богат търговски център в южната част на долината на Окс... Разпространението Юетчи 
изглужда е на запад, къдите гръцките писатели поместват народа Даха или Даи (Daoi) 
живял към Каспийско море ... “) 

При толкова много противоречия при анализа на един и същ текст, става ясно че е 
необходим много по-точен прочит на гл.123 от “Ши-цзи” от учени разбиращи китайски. 
Това прави Шпехт в 1883 г,стр 348: “Les Yue-tchi, ou Indo-Scythes, qui habitaient primitivement entre le 
pays des Thun-Hoang et le mont Ki-lian (les monts Celestes), furent vaincus, en 201 et en 165 avant notre ere, par 
les Hioung-nou. Ils s’enfuirent au-dela des Ta-Ouan, battirent les Ta-hia de la Bactriane dans l’ouest, et les 
subjuguerent. Leur roi fixa sa residence au nord de l’Oxus; c’est dans cette contree que Tchang-kian, ambassadeur 
chinois, les trouva en 126 avant notre ere. Apres le depart de ce dernier, la ville de Lan-chi, capitale des Ta-hia, 
tomba au pouvoir des Grands Yue-tschi qui s’etablirent definitivement dans la Bactriane …” 

(“Юе-чи или индо-скитите, които са живели в между страната разположена между  
Тун-Хоан (Дунхуан) и планината Ки Лиан (Небесната планина или също Цинлин/Кунлун), 
са разбити в 201 и 165 г. пр.н.е., от Хион-ну. Те избягали на запад към Ta-Уан, победили 
Ta-хсия или известна като Бактрия на Запад. Техният владетел се установява на север от 
р.Окс и тук е открит от Чан-Киан, китайският посланик, през 126 г. пр.н.е. След 
заминаването на последния, град Лан-чи (Ланши), столицата на Ta-сия, падна в ръцете на 
Великите Юе-чи, които се установяват трайно в Бактрия ... “) 

Тук ручжите/юечжи月氏, са наречени “индо-скити” название което се използва 
регулярно през това време. Грешката с това название идва от Страбон, ученият за който 
9/10 от Азиатския континент са били напълно неизвестни. 

През това време (на Страбон) както е известно ручжите/юечжи 月氏, живеят по 
поречието на Яксарат (Сърдаря). Но гръко-римският историк и географ е сметнал че 
въпросните племена са друго разклонение на скитите, тъй като по традицията идваща още 
от Херодот източните номадски племена се определят като “скити”. И когато през 1 
в.пр.н.е. източното по произход племе сакараули (сакаравали) или сакарауки 
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(Sakaraukai/Sacaraucae) се преселват в Северна Индия, съвсем естествено се превръщат в 
“индо-скити”. Разбира се ручжите/юечжи月氏 никога не са били “скити” още по-малко 
“индо-скити”. Днес 2000 години след Страбон знаем че поречието на Сърдаря не е 
родината на ручжите/юечжи, и че тя се е намирала далеч на изток, около северозападните 
предели на Древен Китай, където на Големия завой на Хуанхе (Жълтата река) граничели с 
протохуните (Хунну). Те идват от изток и се отличават от саките/скити по своя 
монголоиден расов тип, но си приличат с тях по начина на живот. (Ж.В.: Грешка, 
ручжите/юечжи са европеиди от памиро-фаргански расов тип!) 

Приравняването на скити и ручжи/юечжи е грешка която се проследява в западните 
източници и във времето. Напр. в “Пътеводител за плаване в Еритрейското море” (т.нар. 
Перипъл), цялата територия от Кабулската и Индската долини до Еритрейско море 
(Индийския океан) е наречена Скития. В 1 в. от н.е. тя се врадее както от саките така и от 
партите. Що се отнася до връзката със сакарауките, то тогава обозначението Скития има 
здрав смисъл. 

Periplus 38–39; 41 (превод на Casson, 1989 г.): “След като напуснете тази 
област…достигате до крайбрежието на Скития, която се простира на север. Тя е равнинна 
страна и е прорязана от много реки. Най-голямате е Синтхос (Синд/Инд) която се влива в 
морето с делта от седем ръкава, покрай които има много плитчини. Поради това те са 
подходящи за корабоплаване само по срединната линия. По това крайбрежие има 
пристанище  Барбарикон (Barbarikon) (букв.варварско). Пред него има малък остров. Зад 
него във вътрешността се намира столицата на Скития, гр.Минагар. Тронът е в ръцете на 
партите, които постоянно воюват помежду си. Корабите могат да пътуват от Барбарикон 
до столицата. ….Вътрешната част на страната граничеща със Скития се нарича Аберия, а 
крайбрежието – Сирастена”. 

 
Повече от столетие след анонимния автор на “Пътеводителя по Еритрейското море” в 

същия град Александрия живее и твори великия географ Клавдий Птолемей. В170 г. той 
също използва названието “Индоскития” за същия регион – разположен около делтата на 
р.Инд (в която се вливат и реките от Кабулската долина). На север Птолемей помества 
голямата област Скития, която дели на две части, западана или Скития до планината 
Имеон и източна, или Скития отвъд Имеон. А за района прилягащ към Индия и наречен 
“Скития” в “Пътеводителя” той приема името “Индоскития”. За класическите автори 
Скития/Индоскития е свързана с добре известните им скити/саки, но не и с появилите се 
по-късно ручжи/юечжи月氏, при това във време когато вече Пенджаб и долината на Инд 
вече са придобили името “Скития”.  

 
(превод на Mc Crindle/Маккриндъл 1885: 136) Geographia/География 7.1.55): “Индия  

по р.Ганг: И по-нататък цялата страна разположена по течението на р.Инд се нарича 
Индоскития. Това е затворена област образувана от самата река, района над нейното устие, 
наречен Паталена и районът разположен над него – Абирия, а района на самото устие и 
залива Канти се нарича Сирастрена…” 

Маккриндъл (1885, стр.136–139) пише и малък коментар относно названието 
“Индоскития” който показва с какви недоразумения то е свързано: “Индоскития е голяма 
област, започваща от мястото където р.Кабул се влива в Инд и се простира по протежение 
течението на Инд до делтата и` в Индийския океан. Времето когато скитите се появяват в 
долината и оставят името си, като име на областта в продължение на няколко столетия, е 
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точно посочено от китайските летописи. От тях става ясно че тибетската номадска орда 
наречена Юечжи или Йета (Йеда) през 2 в.пр.н.е. се преселват от старата си родина Тангут 
до степите на Джунгария които се превръщат в новата им родина. Тук те живеят около 30 
години, след което се преселват към северното крайбрежие на р.Яксарат (Сърдаря). В тези 
нови места живеят до 128 г.пр.н.е. след което завладяват земите между тази река (Яксарат) 
и Окс (Амударя), които преди това принадлежат на гръко-бактрийските царе. Тези нови 
придобивки, задоволяват амбициите им не за дълго, тъй като продължавата експанзията си 
на юг, покорявайки последователно Източна Бактиря, басейна на р.Кофес, басейна на 
р.Етимандер, Арахозия и накрая долината на Инд и Сирастена. Голямата орда на Йета се 
разделя на няколко племена, като най-голямото се е наричало Куе-шуан, според 
китайските извори. То налага господството си над останалите племена и създава 
държавата на Кушаните. Тези кушани които покоряват и Пенджаб и Индия, са всъщност 
известните на гърците “индо-скити”. В “Раджатарангини” (Кашмирската хроника на 
Калхана) те са наречени Сака и Турушка (т.е.Тюрки)…” 

Този цитат е един красноречив пример, как ранните преводи на гл.123 от “Ши-цзи” 
тогава публикувани само на френски и руски, достигат до работната маса на английския 
учен. Обилна обща информация, но с много неизяснени по-дребни детайли. Географията в 
китайските източници е по-добре разбираема отколкото хронологията. Това е странно тъй 
като китайските хронисти са прецизни по отношение на хронологията, обвързвайки всяка 
дата с други синхронни факти и събития. Но вероятно и точно това се превръща в пречка. 
Така централноазиатските ручжи/юечжи 月氏 се сляха със следноазиатските саки. По този 
начин те ще се превърнат в завоеватели на Сакастан (Арахозия) и по-късно ще се 
превърнат в “индоскитите” на Пенджаб. Ще трябва да мине време, за да се осъзнаят и 
поправят тези неволни грешки. В случая Маккриндъл посочва нещо твърде важно, а 
именно че ручжите/юечжи 月氏 са покорили не цяла Бактрия, а само източнатаи половина 

– Дася 大夏(Da-xia) от китайските извори. 

Уравнението на Шпехт Дася = Бактрия, е допълнено от Ремюз като Дася 大夏 /Та-сия 
= големите “гети” или масагети. Две години след Ремюз, Маккриндъл случайно се 
доближава до истината предполагайки че Дася = Източна Бактрия, и вероятно щеше да 
защити предположението си ако е могъл да чете “Ши-цзи” и разказа за пътуването на 
Чжан Цзян, в оригинал. Но вместо това в следващите десетилетия превърналато се в 
стандартна формула Даса = Бактрия ще се преповтаря от всеки автор. Само че за да 
разберем сложната история на Дася (Та-сия) или Тохара, трябва да разберем че 
приравняването Дася = Бактрия е изцяло невярно и води към заблуждение. Излиза че 
ручжите/юечжи са завладели цяла Бактрия на един етап, въпреки че първоначално са 
разединени, и не са способни на голямо завоюзане за дълъг период от време.  

(Бел.Ж.В.: Да-хия/Та-хия или съвр.прозношение Да-ся: 大夏. Първият йероглиф 大, 
се е произнасял в древнокитайски dha:ts [tha:ts], цински период dháć, хански, тански 
период dháś, среднов.период, ранен dháj, късен dâj [thâj], съвр.ф-ма dá [dái] [tái],, диал.ф-ми 
do, to, значението му е: голям, велик, старши, висок, огромен. Вторият йерогилф 夏 се е 
поризнасял, в древнокитайски g(h)rä`s, класически цински период g(h)ráh, хански gráh (~g), 
ранен средновековен gá `(~g), късен ĝā`, съвр. xiá (ся), значение – летен, ярък, блестящ, 
голям, паралел в тибетски khra – разноцветен. Така че ако направим реконструкция в 
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периода който ни интересува Да-хия или Да-ся ще се е произнасяло dha:ts g(h)rá`s [tha:ts 
g(h)rä`s], което е доста близко до *toγri, сравни с гр.Тогара на Птолемей! Или Дахия/Дагра, 
Тагра, Тагара наистина е било самоназванието на тохарите, а преместването на топонима 
от Шанси към Кансу показва и най-ранните миграции на тохарите, част от племената жуни 
и ди.) В хотаносакски документ от 800 г., се  споменава град Ttaugara, разположен до 
Дунхуан, аналогично Птолемей съобщава гр.Тогара и народ фагури, (като „ф” всъщност в 
оршг.гръцти текст е Θ – „тита” четяща се в звук подобен на „тф”) в „Серика”, а в северен 
Китай е имало гл. Дахия/Дася, в Шенси. Името Дахия се появява в надписите от Лянтай, 
гравирани в 28-та година (или 219 г.пр.н.е.) от управлението на първия император на 
Империята Цин – Цин-ши-хуанди.  има и река Дахия в Кансу, приток на Хуанхе 

Друга податка за връзката Дахия-тохари е наличието на топоним Тухоло (Tuhuoluo) 
в Южен Учуан ( ) намиращ се в съвр.пров.Вътрешна Монголия, Тухоло е бил 
разположен в делтата на р. Шуле.)  

Дася (Та-хия/Та-сия) не може да бъде китайска траскрипция на Бактрия. В по-късната 
династична хроника “Син Тан-шу” се казва че ханската Дася/Та-хия (大夏) сега се нарича  

Тухоло (吐火羅) или Тохаристан. 
Нойман в 1837 г. (стр.181) съвсем правило пише: “Tu-ho-lo … vor Alters war dies das Land der 

Ta-hia” (Тухоло – в древността това е страната Та-хия/Та-ся).  В китайският текст е много 
ясно казано: 吐火羅 … 古大夏地 или “Тухоло е древната страна Та-сия/Та-хия. 

Тухоло е универсално признато че е китайското название на областта Тохаристан 
(Тухристан/Тугхристан или Тахарестан, както го пишат арабските автори) или То-ха-ра. 
Това не е Бактрия, а само нейната източна част. Това е твърде важен факт. Но грешката и 
объркването идва от факте че когато Шпехт публикува версията си Та-хия = Бактрия, той 
погрешно е смятал че Чжан Цзян е излязал на р.Окс в 126 г.пр.н.е., което е слабост в 
интерпретацията на китайския текст (т.е. в 126 г.пр.н.е. юечжите са владели всичко до 
р.Амударя). 

В посмъртно издадения труд на некитаиста фон Гудшмид през 1888 г. (стр.59-62) се 
вижда как той разбира китайските извори: “Es stunde schlimm um unser Wissen von dem Untergange 
jenes in ferne Lande versprengten Bruchtheils des griechischen Volkes, wenn nicht die Politik der chinesischen 
Regierung ein sehr lebhaftes Interesse an den Bewegungen der innerasiatischen Nomaden genommen hatte: diesem 
Interesse verdanken wir den Bericht eines chinesischen Agenten … Nach diesen Quellen wohnten die Yue-tshi, ein 
den Tibetanern verwandtes Nomadenvolk, ehedem zwischen Tun-hwang (d.h. Sha-tscheu) und dem Ki-lien-shan und 
wurden hier, wie alle ihre Nachbarvolker, 177 von dem turkischen Volke der Hiung-nu unterjocht. Eine Erneuerung 
des Kampfes zwischen 167–161 bekam ihnen ubel: Lao-shang, der Shen-yu oder Gross-chan der Hiung-nu, erschlug 
ihren Konig Tshang-lun und machte sich aus seinem Hirnschadel eine Trinkschale; sein Volk aber trat die 
Wanderung nach Westen an … Die sogenannten Grossen Yue-tshi zogen in das spater von den Usun benannte Land 
(das Land am See Issyk-kul). Hier trafen sie ein anderes Nomadenvolk, die Sse, und schlugen ihren Konig, der mit 
seinem Volk zur Flucht nach Suden genothigt ward … Die Grossen Yue-tshi liessen sich darauf im Lande der Sse 
nieder, erfreuten sich aber des Besitzes nur kurze Zeit: der Kun-mo oder Konig der Usun, eines Volkes, das westlich 
von den Hiung-nu gewohnt hatte, schlug die Grossen Yue-tshi und nothigte sie, weiter nach Westen zu wandern.  

Die Zeit der Vertreibung der Yue-tshi aus dem Lande am Issyk-kul lasst sich genau datieren; dem 
chinesischen Agenten wurde wahrend seiner Internierung bei den Hiung-nu  (138–129) die Geschichte des Grunders 
des Reichs der Usun mitgetheilt: derselbe sei beim Tode des Shen-yu der Hiung-nu in ein fernes Land gegangen, 
habe sich in diesem nieder gelassen und von da an dem Shen-yu den Gehorsam aufgesagt (Sse-ma-tsien im Nouv. 
Journ. Asiat. II, 429). Der einzige Shen-yu aber, der in dieser Zeit gestorben ist, war Laoshang, der 160 starb 
(WYLIE im Journ. of the Anthrop. Inst. III, 421), so dass also die Vertreibung der Grossen Yue-tshi in dieses oder 
das folgende Jahr zu setzen ist. War der Aufenthalt derselben am Issyk-kul ein so kurzer, so begreift es sich, wie er 
dem altesten Berichterstatter ganz verborgen hat bleiben konnen … Die Grossen Yue-tshi, sagt der jungere Bericht, 
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wandten sich nun nach Westen, wo sie sich Ta-hia (d.i. Baktrien) unterwarfen; auch aus den Worten der alteren 
Quelle “geschlagen von den Hiung-nu hatten sie sich uber Gross-Wan (Ferghana) hinaus entfernt, das Volk von Ta-
hia geschlagen und sich unterworfen und alsbald ihr konigliches Lager nordlich vom Flusse Wei (d.i. Oxus) 
aufgeschlagen,” folgt durchaus nicht nothwendig, dass der Einbruch uber Gross-Wan erfolgt ist (noch weniger ein 
langer Aufenthalt daselbst, wie erangenommen zu werden pflegt). Vielmehr scheinen die chinesischen Berichte 
darauf zu fuhren, dass die Grossen Yue-tshi schon 159 direct in Sogdiana eingedrungen sind, also gerade in der Zeit 
der inneren Kriege, welche die Macht des Eukratides untergruben. Vielleicht ist die Eroberung eine allmahliche 
gewesen, da ja Baktrien im Jahre 140 noch als unabhangig vorkommt.  

Als die Yue-tshi schon in ihrer neuen Heimath sich nied ergelassen hatten, schickte der Kaiser von China 
einen Agenten in der Person des Tshang-kien zu ihnen, in der Absicht, sie zur Ruckkehr in ihre alte Heimath zu 
bewegen … Tshang-kien fiel den Hiung-nu in die Hande, entkam aber 129 nach Gross-Wan und ward von da durch 
das Land Khang-kiu (am mittleren Sir-Darja) zu den Yue-tshi geleitet. Diese aber fuhlten sich in dem fruchtbaren, 
rauberischen Einfallen wenig ausgesetzten, von einer friedlichen Bevolkerung bewohnten Lande, das sie in Besitz 
genommen hatten, zu wohl, als dass sie auf die chinesischen Antrage eingegangen waren. Vergeblich begab sich 
Tshang-kien nach Ta-hia; er musste nach 1-jahrigem Aufenthalt (128–127) unverrichteter Sache heimkehren und 
hatte auf der Ruck 

reise noch das Missgeschick, den Hiung-nu ein zweites Mal in die Hande zu fallen; erst 126 langte er wieder 
in China an. Auf diesen Mann gehen fast ausschliesslich die lehrreichen Schilderungen von Land und Leuten zuruck, 
welche die chinesischen Historiker uns liefern. Die Schilderungen sind so charakteristisch, dass sie die empfindliche 
Schwache der chinesis chen Berichterstattung, die aus ihrer Unfahigkeit, die Laute fremder Sprachen gehorig 
wiederzugeben, entspringende Willkur in ihrer geographischen Nomenclatur — die damals noch viel schlimmer war 
als in spateren Zeiten —, fast vollig wieder gut machen ... Namensanklange haben  

hier mehr geschadet als genutzt; selbst richtige Gleichungen hat man oft aus falschen Grunden gemacht, wie 
“Ta-hia = Baktrien” von den Dahen (die nie in Baktrien gewohnt haben) ...”. 

(“Нашите знания свързани с унищожаването на гръцкия народ, разпръснат в далечни 
земи, щяха да са още по-оскъдни ако не е била политиката на китайското правителство 
тогава, проявяваща много силен интерес към движението на вътрешно-азиатските номади: 
и основната заслуга за това е доклада на един китайски агент, ... Според тези източници 
Юе-чи, са живели първоначално сред сродните им тибетски номадски племена, в земите 
между Tун-Хан (Дунхуан т.е., съвр.Шачжоу) и Ки-лин-шан (Кунлун) и са били като 
останалите свои съседи. В 177 г.пр.Р.Хр. те са покорени от тюркския народ Хсюнну. 
Борбата между тях се подновява в 167-161 г.пр.Хр. шен-ю (шанюя) на Хсюнну Лао-шан, 
убил цар Чан-Лун [името на този владетел на юечжите е неизвестно — Гутшмид го 
посочва на неправилно място, поради използвание погрешен превод на Бросе 1828: 424, за 
името на шанюя Мотун или Мо-ду/Мо-де] и направил от неговия череп чаша, а победените 
му поданници се преселили на запад ... Така наречените Велики Юе-тчи достигнали до 
мястото станало по-късно известно като държавата Усун, (около езерото Исък-кул). Тук те 
се срещнали друг номадски народ, Се, и го победили, а те заедно с царя си избягали на юг 
... Великите Юе-тчи се заселили за постоянно в землището на Се, но го притежавали само 
за кратко време: Кун-мо, или царят на Усун, един народ, живеещ на запад от Хсюнну, 
нападнал и прогонил Юе-тчи те продължават да миграцията си на запад. 

Моментът на изгонването на Юе-тчи от земята около Исък-кул, можа да бъде датиран 
точно, тъй като става по времето когато китайския агент, е в плен при Хсюнну (138-129) и 
усуните (които са подчинени на хуните) са се преселили към далечна страна, след смъртта 
Шен-Ю (шанюя) на Хсюнну, според Се-ма Циен (Сима Цян) (Nouv. Journ. Asiat. II, 429). 
Шен-Ю, който починал през този период е само Лаошан, който умира през 160 г.пр.Р.Хр. 
(Уайли в  Journ. of the Anthrop. Inst. III,), което означава, че изгонването на Великите Юе-
тчи е станало през тази или следващата година. ... Великите Юе-тчи, се казва по-късните 
източници, сега се обърнали на запад, където се намирала страната Та-хсия (или Бактрия) 
и я покорили. Според нашия източник “победени от Хсюнну те достигнали Та-уан 
(Фергана) но го заобиколили и след това пабедили народа на Ta-хсия, и се установили на 
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север от река Уей (Окс).Авторът (Сима Цян)  е посочил, “по никакъв начин не следва, че е 
имало завладяване и разгром на Та-уан”. По-скоро китайските източници посочват че 
Великите Юе-тчи вече в 159 г.пр.Р.Хр. нахлуват в Согдиана, когато страната е раздирана 
от междуособни войни които отслабват властта на Евкратидите. Може би завоеването е 
постепенно, тъй като Бактрия в 140 г.пр.Р.Хр. все още изглежда да е била  независима. 

Когато Юе-тчи се заселват на новото място, при тях идва изпратения от императора 
на Китай, Тчан Киен който се опитва да ги убеди да се върнат в старата си родина и да 
нападнат Хсюнну.  Тчан Киен първоначално пада в плен при Хсюнну, но успява да избяга 
в 129 г.пр.Р.Хр. и през Та-уан и после през страната Кан-кю  (средното течение на Сър-
Даря) достига до Юе-тчи. Те обаче му казват че сега живеят в богата и плодородна страна 
с мирно население, която са покорили и са постигнали много повече, от това което им 
предлага китайския император. Напразно се опитва Тчан Киен да ги убеждава да се 
върнат. Престоят му при тях е около 1 год. (128-127 г.пр.Р.Хр.), след което си тръгва с 
празни ръце. На връщане отново попада в плен про Хсюнну, но в 126 г.пр.Р.Хр, успява да 
избяга и се завръща в Китай. 

Този човек, ни е дал изключително много със своя разказ за земите и народите които 
е посетил, съхранен от китайските историци и до днес. Описанията са толкова характерни, 
но поради неспособността да се направи точен превод на китайските знаци, се стига да 
грешни и поризволни тълкувание на географското им положение. Надявам се че в бъдеще 
тези грешки ще бъдат избягнати. Например такава грешна констатация е уравнението “Та-
хсия = Бактрия” от “дахи” (народ който никога не е живял в Бактрия”..)  

Тук имаме виждания на ориенталист който ползва китайските извори в превод (Ж.В.: 
като 99,9% от всички нас, занимаващи се с Изтока и закономерно нуждаещи се от 
китайските извори в превод!). Той показва че ясно е разбрал тяхното съдържание. Но 
единствената информация която не е достигала на Гутшмид е че Та-хия/Дася не може да е 
китайско название на Бактрия. По пътя на логиката той правилно съобразява че това е само 
източната част на областта Бактрия, която по-късно става известна като Тохаристан. В 140 
г.пр.н.е. гръко-бактрийските владетели не владеят цялата древна Бактия, а само западната 
и част, разположена около столицата Бактра (Балх). Източната част на областта е 
завладяна от номади, неизвестни на “Ши-цзи” които за кратко време владеят тази 
плодородна и богата област и малко преди Чжан Цзян да се появи, я изгубват, изместени 
от други завоеватели. Те явно не могат да бъдат тохарите, жителите на Тахия/Дася, които 
Чжан Цзян описва като добри земеделци и търговци но лоши войни.  Тази първа вълна 
завоеватели прогонват оттук гръко-бактрийските владетели. Както внезапно се появяват 
така и внезапно изчезват тези неизвестни завоеватели, оставяйки и Дахия/Дася 
разпокъсана без единен владетел, за да бъде завладяна от новите страшни конни стрелци, 
идващи от далечните източни краища – ручжите/юечжи 月氏. 

Победителите бързо запълват политическата парзнота. Но току-що установили се на 
стан край р.Окс и при тях се появява Чжан Цзян, пратеникът на У-ди, представяйки 
предложенията за съюз на своя господар, пред владетеля на ручжите/юечжи, за съжаление 
останал без име за история, но се знае че е син на убития от хуните преди тридест години 
негов баща (Ж.В.: Кидоло – Кидар) от чийто череп е направена чаша.  

Мистерията около първите завоеватели на Тохара, може да се разреши ако видим кои 
са първите владатели на земите по р.Или, преди тук да се настанят ручжите/юечжи. А това 
са специфична група от скитски/сакски племена, влезли в историята с названията 
Сакараули (Sakarauloi) / Сакарауки (Sakaraukai, Sacaraucae), Саранци (Sarancae) / Сарауки 
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(Saraucae), Сакаили ([Saka-] Aigloi / [Saka-] Augaloi), Сагараули (Sagarauloi), или 
Сакарауки-Скити (Sakaurakai Skythai). В китайските източници те са наречени  саи 
(Sai/Sak) и саиван 塞王, чийто транскрипция е беспорно “царски саки”. В по-старите 
интерпретации се допускаше грешка, като се твърдеше че “Ван” е името на столицата  им. 
(Ж.В.: В пълна подкрепа на казаното от Крис Дорнеих добавям: саи 塞, саиван 塞王 – 

китайско название на саките. Йероглиф 塞 от древнокитайски до средновековния период 
се е произнасял sēk, съвр.ф-ма sài, значение – заграждам, граница (интересне паралел на 
древнокитайската форма е унгарското szek – граница). Виждаме ясно предаване на 
етнонима саки. Йероглиф 王 от древнокитайски до среднов.период whaŋ, съвр.ф-ма waìng, 
значение – владетел, цар. Така че „саиван” е буквален китайски превод на гръкоримските 
сакараука и сакаравали. В първия случай е използвано индоиранското rājyā – владетел, а 
във втория аналогичното по значение, тохарско *уl/ylai/wāl – владетел, така че „сакараука” 
е предаването на названието „царски саки” през древноирански, а „сакравали” - чрез 
тохарския език.)  

Франке в 1904 г. (стр.54-55) казва по въпроса: “Die verschiedenen Varianten fur den Namen des 
Volkes, die sich bei den westlichen Autoren finden ... legen den Gedanken nahe, da. “wang” einen Bestandteil des 
Namens bildete, also “Saka-wang”, und da. dadurch ein besonderer Stamm der Saka bezeichnet werden sollte.” 

(„Различните варианти за народностното име народа, които се откриват у западните 
автори ... предполагат, че названиео „ван” е част от името, така че „Сака-ван”, и 
следователно е еквивалент на Сака.”) 

Ф.В.К.Мюлер в 1918 г. (стр. 57,72) пише, силно подчертавайки този начин на 
разсъждение: “塞 -, jetzt zwar im Norden ›Sai‹ gesprochen, lautet aber noch in Canton ›sak‹. ›Sak‹ war die 

altere Aussprache, wie die buddhistische Transkription fur Upasaka lehrt: U-pa-sakka -優婆塞迦... . Dass ›Sai-
wang‹ ein Name sein musse, hat FRANKE mit Recht hervorgehoben. Seine Darlegung ware noch schlagender 
gewesen, wenn er den Originaltext hinzugefugt hatte:  

昔匈奴破大月氏....... In alter Zeit besiegten die Hiung-nu die gro.en Yue-tsi,  

大月氏西君大夏....... die gro.en Yue-tsi machten sich im Westen zu Herren von Tai-Hia,  

而塞王南君罽賓....... und die Sak-wang machten sich im Suden zu Herren von Ki-pin. 
Da in den beiden ersten Satzen keine Rede von Konigen ist, wird auch im dritten Satze nicht Konig bedeuten, 

sondern zum Namen gehoren ...” 

(„塞 - въпреки че сега в северните (китайски) говори, се изговоря „Сай”, в южните 
(Кантон) се изговаря „Сак”. А „сак” е по-старо произношение, тъй като е в будистките 
текстове транскрипцията на Upasaka: U-Рa-Sakka - 优婆塞迦 ... . Както  смята Франке, Сай-
Ван, трябва да е име на владетел. Неговото представяне е още по-ясно, ако имаме 
сравнение с оригиналния текст: 

 昔 匈奴 破 大月氏 ....... В древни времена, Хсюнну побеждават Великите Юетчи,  

 大月氏 西 君 大 夏 ....... Великите Юетчи стават господари на западната страна Та-
хсия, 

 而 塞 王南君 罽 宾 ....... и Сак-Ван се преселиха водени от царя с на юг в Ки-пин. 
 Тъй като в първите две изречения не става дума за владетили/царе, но в третото се 

споменава думата цар... " 
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“Големите Берлински дешифратори” Меиле и Мюлер, правят остроумно 

предположение: В стракитайското название саиван/сакван (Saiwang/Sakwang)  塞王, 

първият знак 塞 се явява ясна транскрипция на думата “сак” (sak), а  вторият знак 王 която 
в китайски означава владетели и се чете “ван” (wang), тук е използван не като значение, а 
за да предаде нетипичния за китайския език звук “р” (r) така че да предаде втората част на 
некитайския етноним, известен ни от западните (гръко-римски източници като raukai 
(*rawaka, което в ирански озн.: бърз; внезапен, незабавен). Това е обичаен похват на 
китайските автори, които в стремежа си да предадат по-точно чуждо име или етноним 
използват редки и дори остарели йероглифи, търсейки не смислова, а относителна звукова 
равностойност. По този начин грешката на някой преписвач на древния текст се предава в 
следващите преписи, тъй като няма начин да се установи, как е звучало даденото 
чуждоезично име.  

Де Гроот в 1926 г. (стр.25) е обсъдил този въпрос в по-голяма дълбочина: “Das Zeichen 
塞 lautet sowohl ›sik‹ wie ›sak‹, und daЯ dies lange vorher der Fall war, zeigt uns die Behauptung des Jen Ši-ku (HS 

61, Bl. 4), daЯ es nur eine andere Schreibung fьr 釋 ›Sik‹ ist, Buddhas Stammname Sakja, der in der Tat in China 

immer durch dieses Zeichen oder durch 釋伽 ›Sak(Sik)-kia‹ wiedergegeben worden ist. Was haben wir uns nun bei 

dem Zeichen 王 ›ong‹ zu denken? Zunдchst befremdet es, daЯ fьr die Transkription eines auslдndischen 
Volksnamens gerade ein so alltдgliches Zeichen, das einfach “Kцnig” bedeutet, gewдhlt und dadurch die Tьr fьr 
MiЯverstдndnisse weit geцffnet wurde; denn ein jeder muЯte seitdem aus Sak-ong ohne Bedenken “Kцnig der Sak” 
lesen, was der Textschreiber gewiЯ nicht gewollt haben kann. Man ahnt somit, daЯ hier ein Schreibfehler vorliegt 
und ursprьnglich das дhnliche 圭 ›ke‹ gestanden haben kann, das dann spдter durch kluge Gelehrte, die in dem Text 
das betreffende Volk auch bloЯ als ›Sak‹ erwдhnt fanden, fьr einen Fehler fьr ›Sak-ong‹, “Kцnig der Sak” gehalten 
und dementsprechend “verbessert” wurde. Die Zeichen 圭 sowie 跬, 閨 und 奎, worin es als phonetisches Element 

steht,lauten ›ke‹; 佳 aber lautet ›ka‹, und 罣, 卦 und 挂 werden ›koa‹ ausgesprochen. Der chinesischen 
Transkription zufolge kann also das in Frage stehende Volk ›Sak-ke‹ oder ›Sik-ke‹, ›Sak-ka‹ oder ›Sik-ka, ›Sak-koa‹ 
oder ›Sik-koa‹ geheiЯen haben.” 

 

(„Произходът на 塞 „сик” или „сак” е представен от Ян Ши Ку (ХС 61, стр. 4), който 

посочва един случай че с йероглифа 释  „Сик”, предава името на Буда Сакия (Sakja) винаги 

в Китай, като 释 伽> Сак (Сик)-Kиа.  Това, не е ясно е защо е включен и знака 王 „Ong” ? 
Първоначално изненада е, че за изписване на чуждо име е включен йероглиф означаващ 
китайското „цар”, което е станало причина за много недоразумения, тъй като „сак-онг” 
може да се преведа като „цар на саките”. Съществува и мнение че е налице грешка при 
преписа  с подобното 圭 „ке”, така че не трябва да се тълкува като „сак-онг” – „цар на 

саките”.  Йероглифите 圭, 跬, 闺 и 奎 са фонетично много близки > „ке” <佳 но и „ка”,а 罣, 

卦 и 挂 се произнасят близко до ”коа”. Според китайската  транскрипция названието на 
този народ се е произнасял като Сак-ке, Сик-ке, Сак-ка, или  Сик-ка, Сак-коа или Сик-
коа„) 

Де Гроот обяснява че превода “саиван (塞王) – царски саки” е грешен, както твърдят 

Франке (1904) и Мюлер (1918). Но когато продължава да ни убеждава че 塞王 трябва де се 
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чете “Sak–ka” ние не можем да му вярваме, защото в “Хан-шу” откриваме два начина за 
предаване на това име 塞 – саи (архаичното сак) и 塞王 – саиван/сакван (стр.42-43). Тези 

две “ханзи” (китайски йероглифа) 漢字, служат за общопритото предаване на етнонима 

“Saka”. Докато 塞 и 塞王 е еквивалент само на племето, обозначавано от гръко-римските 
източници, гръцкото “Sakaraukai” и латинското “Sacaraucae”. Така че са необходими 
повече пояснения.  

През 1977 г. (стр.207) Бейли педлага свое остроумно решение на въпроса. Той 
посочва хотаносакски документ, известен с кодовото обозначение 2.77.6. Тук той посочва 
думата bīrūka, която е хотаносакско предаване на тюркското buiruq – командир, 
военоначалник, производно на глагола buyur – командвам, заповядвам. Бейли прави 
паралел с хотаносакския език и предполага че по същия начин би се предало и “rūka” от 
по-старото “*rauka”, като съставна част от етнонима предаден с латинското Sacaraucae, 
Sa(ca)raucae, гръцкото Sakaraukoi, или Sakarūka, е първоначалния източник на китайското 
“sai-uang”. (Ж.В.: относно “rūka” трябва да посочим и прабългарската дума “риги” – 
вождове, владетели, напр. Теле-риг – владетелят Теле!) 

През 1994 г. (стр.409) Хармата независимо от Бейли стига да извода: “Саките които 
завладяват Бактрия се срещат в източниците под различни названия. В индийски Saka-
murunda, китайски Sai-wang, гръцки Sakaraukai, латински Sa(ca)raucae, като първите две 
Saka-murunda и Sai-wang, означават “царски саки” или “цар на саките”. Индийското –
murunda, означаващо владетел, цар, е добавено след етонима “саки”, същото се отнася и за 
китайското “ван” (王 - wang). И тъй като и китайските и гръко-римските източници 
посочват тези саки като покорителите на Гръко-Бактрия, то очевидно е че те са синоними. 
Ако вземем Sakaraukai, то –rauk е идентично с индийското –murunda и китайското wang. 
Всъщност –rauk(а) може да се сравни с идентичното хотаносакско rūkya – владетел, 
заповядващ, господар, производно на *raukya. Индийското Saka-murunda, също показва 
ясен хотаносакски паралел с думата *rrund – господар, владетел, притежаващ сила и мощ. 
Това доказва че Saka-murunda, е прозиводно на *rrund, а двата варианта *rrund и *rūkya 
произлизат от общ изходен корен *mrav-/*mru – заповядвам, обявявам, и *mrav-ant- и  
*mrav-aka-/*›mrau-ka – заповядващ, обявяващ (управляващ). Древноиранското *mr- е било 
редуцирано до хотаносакското *r-, но в езика на саките установили се в Гандхара, явно 
*mr- е било все още запазено.  

С тези академични пояснения на нас ни става пределно ясно че думата 
Sacaraucae/Sakaraukai, не означава “Цар на саките, сакски цар” а е етноним – “Царски 
саки”. Или древните източни номади, обитавали горното порече на Яксарат (Сърдаря) 
поради някаква причина са били наричани “Царски саки”, което в китайските източници е 
предадено със съчетанието от знаци 塞王 – саиван/сакван и напълно еквивалентното 
смислово значение. (Ж.В.: Като допълнение трябва да кажа че когато изпратих на автора 
Крис Дорнеих и потвърждението на това уравнение за формата сакараули/сакаравали, 
сакаили/сакаули от Sakawāl/Sakaul, от тохарското (а) wāl, (б) walo, пратохарски *w'əlan< 
*ulano – владетел, цар, той беше приятно изненадан, тъй като не знаеше и за това тохарско 
потвърждение!) 

Трябва да посичим че в 1979 г. учените Хулсеве и Льове, публикували превод на 
гл.96 от “Хан-шу” където се използва формата 塞王 – саиван/сакван, не схващат 
истинското значение на това название, въпреки че в 1977 г., Бейли вече го е бил “осветил” 
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в своето сравнително изследване. В следващите текстове “сакараука” и “саиван” не 
фигурират изобщо.  В 1895 г. Шавани предлага нова интерпретация но изключително само 
върху “Ши-цзи” където това название (Saiwang/Sakwang) 塞王, все още не фигурира: “Ce 
n’etait pas seulement par des colonnes militaires envoyees en pays ennemi que l’empereur Ou avait cherche a 
detruire la puissance des Hiong-nou; il eut recours aussi aux moyens diplomatiques et tenta de nouer des alliances 
avec les peuples qui pouvaient etre disposes a faire cause commune avec lui. Parmi ces nations etrangeres, aucune 
ne devait etre plus hostile aux Hiong-nou que les Ta Yue-tche; battus une premiere fois par le chen-yu Mo-tou vers 
l’annee 176 avant notre ere, ils avaient ete completement defaits par le chen-yu Lao-chang en l’an 165 avant J.-C.; 
leur roi avait ete tue et, de son crane, suivant la coutume barbare, le chef turk s’etait fait une coupe a boire ... Apres 
ce desastre, les Ta Yue-tche chercherent leur salut dan s la fuite; ils se retirerent d’abord dans la vallee de l’Ili, mais 
ils ne tarderent pas a en etre deloges par les Ou-suen et, recommencant un nouvel exode, ils se porterent vers 
l’ouest; puis ils tournerent au sud, franchirent l’Iaxartes et envahirent la Sogdiane qui appartenait alors au royaume 
greco-bactrien; cet etat, connu des Chinois sous le nom de Ta-hia, se trouvait deja affaibli par les attaques du roi 
parthe Mithridate I er (174–136 av. J.-C.): il fut incapable de resister aux envahisseurs; les Ta Yue-tche purent 
refouler la population Ta-hia au sud de l’Oxus et s’etablir eux-memes au nord de ce fleuve; ils ne devaient pas 
tarder a le traverser pour penetrer en Bactriane ... L’empereur Ou ne savait sans doute pas que les Ta Yue-tche 
avaien t du fuir jus qu’en Sogdiane et il les croyait encore etablis dans la vallee de l’Ili lorsqu’il projeta de 
contracter une alliance avec eux contre l’ennemi commun. Il chargea de cette mission, predestinee a l’insucces, un 
certain Tchang K’ien. Tchang K’ien partit en l’an 138 avant J.-C., avec une escorte d’une centaine de personnes; il 
sortit de Chine par la frontiere du nord-ouest et fut presque aussitot arrete par les Hiong-nou qui l’envoyerent au 
chen-yu Kiun-tch’en (qui avait succede en 161 avant J.-C. a son pere, le chen-yu Lao-chang). Tchang K’ien feignit 
d’accepter de bonne grace sa detention; il se maria, eut des enfants et resta une dizaine d’annees chez les barbares; 
on cessa de le surveiller de pres; il en profita pour s’enfuir un beau jour avec ses compagnons. Se dirigeant vers 
l’ouest, il arriva d’abord dans le Ferganah, siege du royaume de Ta-yuan; il y fut bien accueilli et le roi lui donna 
des guides qui le menerent dans le pays de K’ang-kiu, au nord du Syr-daria; aller de Ta-yuan dans le K’ang-kiu 
serait aujourd’hui passer de Kokand a Tachkend. Les gens de K’ang-kiu conduisirent Tchang K’ien dans le pays des 
Ta Yue-tche; il dut donc franchir de nouveau le Syr-daria pour arriver dans les contrees situees entre ce fleuve et 
l’Amou-daria, a l’ouest du Ferganah. Parvenu au terme de son voyage, Tchang K’ien ne tarda pas a reconnaitre 
qu’il n’en tirerait aucun avantage diplomatique; les Ta Yue-tche se trouvaient bien dans leur nouvelle patrie; ils 
avaient oublie leur haine mortelle contre les Hiong-nou; ils ne se souciaient guere des Chinois, trop eloignes 
maintenant pour qu’une alliance avec eux fut profitable. Tchang K’ien passa un an (probablement l’annee 128) chez 
les Ta Yue-tche et les suivit, peut-etre dans une campagne qu’ils faisaient contre l’etat de Ta-hia, jusqu’aux confins 
de ce royaume; mais il ne put rien obtenir et dut partir apres s’etre heurte a une fin de non recevoir absolue. Dans 
son voyage de retour, il fut de nouveau fait prisonnier par les Hiong-nou et resta dans leur pays plus d’une annee; 
mais en 126 avant notre ere, le chen-yu Kiun-tch’en mourut; son frere cadet, I-tche-sie, et son fils se disputerent le 
pouvoir; I-tche-sie finit par l’emporter et prit le titre de chen-yu; Tchang K’ien profita de ces troubles pour 
s’evader; il rentra en Chine avec sa femme turke et un seul de ces cent compagnons. Si le but particulier que s’etait 
propose Tchang K’ien n’avait pas ete atteint, son expedition eut cependant des resultats considerables en ouvrant 
aux Chinois tout un monde nouveau.”   

(„Не само с помощта на военни сили изпратени срещу враждебната страна, 
император Ву-ти се стреми да унищожи силата на Хсюн-ню. Той прибягва до 
дипломатически средства и се опитва да създаде връзки с народи, с които би могъл да има 
обща кауза. Сред тези други страни и народи, никой не би могъл да бъде по-враждебно 
настроен към Хсюн-ню, както Ta Юе-чхих. Те за пръв път са били победени от чен-ю Мо-
ту в годината 176 г. пр.н.е., след това са били напълно победени от чен-ю Лао Чан през 165 
г. пр.н.е., царят им е бил убит и главата му, според варварския тюркски обичай, е 
направена на чаша ... След тази катастрофа, Ta Юе-чхих  решили да мигрират. Първо се 
оттеглили в долината на р.Или, но не се задържали там за дълго, тъй като са били 
изтласкани от народа У-суен и започнали ново преселение, първо на запад, а след това – на 
юг, преминали Яксарат и нахлули в Согдиана, която до тогава е принадлежала на Гръко-
Бактрийското царство; Тази държава е известна и с китайското си име Та-хсия, но вече е 
отслабена от нападенията на партскитя владетел Митридат I (174-136 г. пр. Хр.): Той не е 
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могъл да се противопостави на нашествениците, и Ta Юе-чхих необезпокоявани наложили 
властта си над населението на Ta-хсия, на юг от Oкс, а самите те се установили на север от 
реката, и се подготвяли в най-скоро да я преминат и да проникнат в Бактрия ...  

Или китайският император е мислил че Та Юе-чхих, все още обитават около р.Или и 
затова се е надявал да сключи съюз с тях срещу общия враг. Той предприел тази мисия, 
чиято цел е този съюз, като изпратил някой си Чан Чиен. Чан Чиен потеглил през 138 г. 
пр.н.е., с ескорт от стотина души. След като напуснал Китай, непосредствено до 
северозападната граница, почти веднага бил заловен от Хсюн-ню, чийто владетел бил чен-
ю (шанюй) Кюн-чен, който наследил баща си чен-ю Лао Чан в 161 г. пр. н.е. Към Чан Чиен  
се отнесли добре, той се оженил за местна жена, и имал деца. Живял сред Хсюн-ню десет 
години. Така ползвайки се с лична свобода сред варварите, в един прекрасен ден успял с 
другарите си да избяга. Тръгнали на запад, и първо пристигнали във Фергана, седалище на 
царството Ta-юана, където били приветстван от царят, който им дал напътствия и водачи, 
които да ги заведат в страната Кан-Чу, на север от р.Сърдаря. Пътят от е Ta-юана до Кан-
чу (Кангюй) би отговарял на сегашния маршрут от Коканд до Ташкент. Хората на Кан-Чу 
помогнали на Чан Чиен да стигне в страната на Ta Юе-чхих, и той е преминал отново 
Сърдаря за да пристигне в страната, разположена между нея, река Амударя и съвр. Западна 
Фергана. Достигнал края на пътуването си, Чан Чен, не след дълго време, разбрал че няма 
никаква полза от дипломатическата му мисия. Ta Юе-чхих се чувствали добре в новата си 
родина, вече били забравили за свойте смъртни и омразани врагове – Хсюн-ню, и не се 
интересували от китайското предложение за съюз. Чан Чен прекарал една година 
(годината 128)  сред Ta Юе-чхих, вероятно във времето когато те завледали Та-хсия, но 
виждайки че не може да постигне нищо, той тръгнал по обратния път.  По време на своето 
връщане, той отново бил пленен от Хсюн-ню и останал в страната им за една година.  Но в 
126 г. пр.н.е., чен-ю Кюн-чен умрял и между по-малкия му брат И-чхих-сие, и синът му 
избухнала война за трона. И-чхих-сие победил и се провъзгласил за чен-ю (шанюй). Чан 
Чен се възползвал от тези събития, и успял да избяга. Завърнал се в Китай с тюркската си 
жена (т.е. хунската) и един от своите сто спътници. Ако конкретната цел, която Чан Чен 
преследвал не е била постигната, то експедицията му постигнала значителни резултати в  
откриването на един нав свят за Китай.”) 

Има нови гледни точки. Някои могат да бъдат обсъдени, други обаче са изцяло 
неверни и подвеждащи. Шавани например напълно игнорира названието “саиван” и 
напълно приравнява “Та-хия” с Гръко-Бактрия. През 1906 г. водещия китаист публикува 
превод на “Син Тан-шу” гл.221Б, като започва със следното мнение: “Notice sur le T’ou-ho-lo 
(Tokharestan). Le T’ou-ho-lo ... c’est l’ancien territoire du (royaume de) Ta-hia”. („Бележки върху T'у-хо-ло 
(Tукхаристан). T'у-хо-ло ... това е бившата територията на Ta-хсиа”.) 

И под черта добавя: “Lors de la mission de Tchang K’ien en 128 av. J.-C., le royaume de Ta-hia se 
trouvait au sud de l’Oxus.”  (“Когато се е състояла мисията на Чан Чиен, в 128 г.пр.Хр., 
царството на Ta-хсиа е на юг от р.Окс) 

Това твърдение вече ставаобщоприето след като той го изказва в 1895 г. В по-късна 
публикация от 1907 г. (стр.187) Шавани директно пише, без по-нататъчно обсъждане: Ta-
hia = Tokharestan. 

С по-нататъчните си проучвания на китайските династични хроники, френският 
китаист се е поправил в течение на времето.  

Годината в която ручжите/юечжи 月氏 окончателно мигрират на запад, според 
Шавани е 165 г.пр.н.е., след което почти всички автори я цитират от него. Аз обаче се 
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съмнавях в нейната точност и намерих доказателства за това. “Ши-цзи” и “Хан-шу” са 
доста неясни за това събитие. Но в случая е важно да проследим четирите войни които 
Хунну водят и най-вече четвъртата, решаваща война с 月氏 (ручжи). 

“Ши-цзи” гл.110 съобщава че първата война е по времето когато шанюя Тумин 
изпраща своя нелюбим сни Мотун като заложник при ручжите/юечжи. След което обаче 
той изненадващо нападнал последните. (Ж.В.: Целта която Тумин преследвал е ручжите да 
убият заложника – омразния му син.) Годината на това събитие е 209 г.пр.н.е., тъй като 
Мотун веднага избягал и се върнал в страната си, организирал заговор и убил баща си, 
след което се провъзгласил за шанюй. Енергичен по характер, Мотун в скоро време 
нападнал източните си съседи дунху 東胡, и веднага след като приключил с тях, на запад 

нападнал и нанесъл поражение на ручжите/юечжи月氏.  В стремежа си още да разшири 
държавата си, Мо-тун започва третата си, още по-мащабна война. Той успява да покори 
усуните и други съседни на тях племена, и завладява Таримския басейн. След тази победа, 
хунския шанюй пише своето историческо писмо до китайския император, в което гордо му 
заявява че “всички народи опъващи лък вече са едно семейство”, т.е. са покорени от 
Хунну. В “Ши-цзи” гл.110 се съобщава твърде важна подробност – хунският пратеник 
носещ писмото влязал в граничния китайски град Синван ( 薪望) през м.юли 176 г.пр.н.е. 
Много често различни учени съвсем погрешно посочват тази година като годината на 
окончателната миграция на ручжите/юечжи, тъй като забравят следния факт – че тогава 
все още шанюй е Мотун, а окончателния разгром на月氏 (ручжите) нанася неговия син и 
наследник Лаошан (174-161 г.пр.н.е.)!  За последвалите събития имаме косвени податки.  

Шавани в 1907 г. (стр.189) пише под черта: “C’est en 165 av. J.-C. que les Ta Yue-tche, vaincus 
par les Hiong-nou, commencerent vers l’Occident le grand exode qui devait les amener du Kan-su dans la vallee de 
l’Ili, et, de la, jusque sur les bords de l’Oxus. Par suite d’une inadvertance que je deplore, j’ai indique l’annee 140 
av. J.-C., au lieu de l’annee 165, dans une note de mes «Documents sur les Toukiue occidentaux» (1903, p. 134, n. 
1).” 

(„Това е станало през 165 г. пр.Хр. когато Ta Юе-чхич, са победени от Хсюн-ню, и са 
започнали своята голямата миграция на запад, към областта Кан-су в долината на р.Или, и 
оттам, към брега на Окс (Амударя). В резултат на пропуск, аз съжалявам, че по-рано 
посочих годината 140 пр.Хр., вместо годината 165, в забележка, към „Документи за 
Западна Тюкю” (1903, стр. 134, т. 1).” 

Той обаче не посочва никакво обсъждане на допълнителни факти които да 
потвърждават посочената от него дата – 165 г.пр.н.е., нито в публикацията си в 1903 г., 
нито в по-късната през 1907 г.  Но 165 г.пр.н.е. макар и много вероятна, далеч не е 
еднствената възможна дата, за началото на голямата миграция на рючжите/юечжи 月氏. 
“Ши-цзи” гл.110 ни съобщава че в 166 г.пр.н.е., шанюя Лаошан с огромна армия от 
140 000 конни стрелци, навлиза дълбоко в Китай, опожаряват императорския дворец 
Хуизон (回中宮), достигат в близост до столицата Чанъян и разграбва дворците “Приятна 

пролет” (甘泉) и Юн (雍). Това е едно от най-големите нашествия които Китай е понесъл 
от страна на хуните. Но шанюя преустановява похода си, обръща армията си и потегля на 
запад, където съседното царство е това на ручжите/юечжи 月氏. Това показва че 
окончателният им разгром е нанесен или в същата 166 година, или в началото на 
следващата – 165 г.пр.н.е. 
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Ето какво казва Уотсън в своя превод от 1993 г. (стр.145): “Шанюя остана в 
границите на империята (букв. в пределите за защита на границата) не повече от месец, 
след което си тръгна. Войските на Хан се опитаха да го преследват в граничната зона, но 
се върнаха неспособни да убият и един враг. Хунну ставаха все повече високомерни от ден 
на ден. Почти всяка година преминаваха границата, убивайки много жители и отвличайки 
много добитък… 

“Ши-цзи” (Shiji) 110. 2901: “單 于 留 塞 內 月 餘 乃 去, 漢 逐 出 塞 即 還 不 能 有, 所 

殺, 匈 奴 日 已 驕 歲 入 邊 殺, 略 人 民 畜 產 甚 多 …” 
От тези данни може да предположим че шанюя Лаошан е подготвил пътя на Хунну за 

ново нападение върху 月氏 (ручжите/юечжи). В Коридора Хеси (河西) или 
съвр.пров.Гансу, се е намирал центъра, царския стан на ручжите/юечжи, разположен в 
района на съвр.град Чанъе (張掖), чието древно име е било Чжоаву (昭武) което е 
споменато за пръв път във “Вей-шу” гл.102 и по-късните династични хроники.  

Лунси (隴西) по това време е бил краен граничен град разположен на западния край 
на “Великата стена”. На север се простирала дългата граница с Хунну. Предвид 
географските особености – равнинен релеф, явно не е представлявало трудност на хуните 
да я превинават когато си поискат.  И още същата година или не по-късно от началото на 
следващата, те нахлуват и в незащитената страна на ручжите/юечжи 月氏, които явно са 
сметнали че не са застрашени, щом като Хунну воюват с Китай. Не очакващи нападение, 
те са разгромени и този път, владетелят им загива в битката (или е убит после от 
победителите). И за демонстрира още повече своето превъзходство, шанюя заповядва от 
черепа на убития цар да бъде изготвена чаша. (Ж.В.: Както прави Крум с Никифор І) 
Вероятно това е уплаширо сериозно победените рючжи/юечжи, които се отказват от по-
нататъчна борба и решават да мигрират изцяло, бягайки от жестокия враг. Единственият 
свободен път за предвижване минава през бившите усунски земи, между ез.Лоб-нор и 
Дунхуан. По-рано там са живели усуните (Ж.В.: асите, асианите: Усуни 烏孫 . Първият 

йероглиф 烏 – в древнокитайски, цински и хански период се е произнасяло като е, в 

среднов.китайски ф, съвр.ф-ма wu ̄ , значение врана, гарван. Вторият йероглиф е 孫 – 

древнокитайски sw(h)ēn, цински, хански и средновековен период (s)wēn, съвр.ф-ма su ̄ n, 
значение – син, потомък. Затова китайските автори наричат усуните „потомци на враната” 
във връзка с една древна легенда е враната спасила един от владателите на този народ, 
когато е бил новородено дете. Всъщност съвр.у-сун предава съвсем точно древното 
е(s)wēn, отговарящо на гръко-римското асиани, едно от племената завладяло Гръко-
Бактрия. Значението на етнонима се извежда от тохарски: тох.(б) asam, asnke, тох.(а) 
āsānik, хотаносакското asana – достоен, благороден.) 

Този народ (Ж.В.: по-всяка вероятност езиково родствен на ручжите/арси) по-рано е 
живеел там съвместно с ручжите. Но последните ги нападнали и убили царя им (Ж.В.: 
носещ титлата кунмо: 昆, в древнокитайски и до средновековието се е произнасяло като 
kwвn, средновековне период kon и съвр.ф-ма kún, значението е – старши брат, потомък, 
потомство, народ, маса хора, подобен. Йероглиф 莫, от древнокитайски до средновековния 
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период е звучал mвk, а съвр.ф-ма е mу, значението е – не не трябва (отрицание), пустиня, 
тишина, вечер, палатка. Така се вижда че древното произношение е било “kwвn mвk” което 
дава основание на Зуев да смята че китайският запис на титлата отразява израза “кан-баг” 
или “владетел-бог”, ср. с бълг. “кана-сюбиги” което е аналогично по значение!). Усуните 
се преселили в земите на Хунну и станали техни васали. При всички случаи тези събития 
са станали преди 176 г.пр.н.е., когато шанюй е Мотун, или цяло десетилетие преди 
“голямата миграция”. 

Напълно възможно е и в 165 г.пр.н.е. (Ж.В: както смята Шавани) да е започнало 
голямото преселение на съкрушените ручжи/юечжи月氏, тръгвайки от Хеси, минават 
около ез.Баркул, между планините Тяншан и Богдошан покрай северните подстъпи на 
Тяншан, през Джунгарската равнина и през хребета Борохорошан навлизат в долината на 
р.Или. Това преселение се оказва решаващо за историята на Централна и Средна Азия в 
следващите столетия. It was — eine Sternstunde der Menschheit. (Това беше Велик ден за 
човечеството.) 

Що се отнася до изяснаването на хронолигията на пътуването на Чжан Цзян, която се 
явява и първа част от настоящото изследване, уместно е използването на първични и 
вторични източници, както и вземането под внимание на съответните обсъждания и 
дискусии. Шавани който твърде често е далеч от истината, този път е улучил право в 
целта. Една малка поправка на неговия текст, би го направила съвършен. Трябвало е да 
напише “trиs tоt en 126”  (в началото на 126), вместо “в 126 г.”. “Ши-цзи” гл.110 
(Повествование за Хунну) ни съобщава че шанюя Кюнчен умира през зимата на втората 
година от периода “юан-шу” от царуването на император У-ди. (元朔二年其後冬.) 

Известно е че през първото столетие от управлението на Старшата Хан, до 104 
г.пр.н.е., китайската година винаги започва през трите зимни месеци. Така че посочената 
дата на смърта на шанюя отговоря на датиране по Юлиянския календар в периода между 
31.10.127 г.пр.н.е. и 26.01.126 г.пр.н.е. Това означава че Кюнчен е умрял в последните два 
месеца на 127 г. или първите четири седмици на 126 г.пр.н.е. Следователно Чжан Цзян се 
завръща в Чанъян доста рано в 126 г.пр.н.е.  Ако последният етап от пътуването му е 
продължил 1 година, то би трябвало да е тръгнал в 127 г.пр.н.е., или ако е продължил 3 
години, то би трябвало началото му да е в 129 г.пр.н.е. Тъй като цялото пътешествие е 
продължило 13 години, то неговото първоначално тръгване от Китай е било в началото на 
139 г.пр.н.е.  Но в следващият текст който ще предложа, тази тема става доста объркана, 
въпреки че авторът му е близък приятел на Шавани. През 1897 г. (стр.12-13) Леви пише: 
“Seu-ma Ts’ien, qui composait ses Memoires historiques environ cent ans avant l’ere chretienne, y a insere, au 
chapitre CXXIII, une long ue relation d es voyages de Tchang-k’ien; ses informations sur les Yue-tchi et les Ta-hia 
concordent presque litteralement avec la notion de l’Histoire des Han et attestent une origin e identique; les deux 
historiens ont fidelement reproduit le recit de Tchang-k’ien. “Les Ta-hia,” dit Seu-ma Ts’ien, “n’avaient pa s de 
souverain; chaque cite, chaque ville elisait son chef. Les soldats etaient faibles et la ches a la bataille, bons 
seulement a faire du commerce. Les Yue-tchi vinrent de l’ouest, les attaquerent, les defirent et etablirent leur 
souverainete.” La soumission des Ta-hia etait donc un fait accompli des le voyage de Tchang-k’ien, vers 125 avant 
J.-C. La biographie de Tchang-k’ien contenue dans l’Histoire des premiers Han confirme ces donnees et les precise 
davantage ... Le rapport de Tchan-k’ien a l’empereur marque encore plus clairement l’enchainement des faits. 
Expulses de leur territoire par les Hioung-nou (165 av. J.-C.), les Yue-tchi avaient envahi le pays des Ou-suenn, 
leurs voisins de l’ouest, et tue leur roi Nan-teou-mi; puis, continuant leur marche vers l’ouest, ils avaient attaque le 
roi des Se (Cakas), et les Se s’etaient enfuis bien loin au sud, abandonnant leurs terres aux Yue-tchi. Mais le fils de 
Nan-teou-mi, Koenn-mouo, reste orphelin des le berceau, avait ete nourri miraculeusement par une louve, puis 
recueilli par le roi des Hioung-nou; devenu grand, Koenn-mouo attaqua les Yue-tchi, qui s’enfuirent vers l’Ouest et 
allerent s’etablir sur le territoire des Ta-hia. L’intervention de Koenn-mouo exige au moins vingt ans d’intervalle 
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entre la defaite des Ou-suenn et la soumission des Ta-hia; le premier evenement se passe peu de temps apres l’an 
165; le second tombe donc vers l ’an 140 et precede d’assez longtemps l’arrivee de Tchang-k’ien chez les Yue-tchi 
...” 

(„Сеу-ма Чен, съставя своите „Исторически записки” около сто години преди новата 
ера, и добавя в глава CXXIII разказ за дълго пътуване и мисията на Чан Чиен, и дава 
информацията за Юе-чи и Ta-хсиа, която се съгласува почти буквално със съотв.глава в 
„Историята на династията Хан” и демонстрира почти пълна идентичност, с която двамата 
историци са възпроизвели точно разказа на Чан Чиен. „В Ta-хсия”, каза Сеу-ма Чен, „няма 
един цар, а всеки град е независим и сами, избират своя лидер. Населението е от добри 
търговци, но мъжете са лоши войници”. Когато Юе-чи отиват на запад, ги  нападат (Дася) 
и побеждават, като подчиняват страната. Представянето на информацията за Ta-хсиа, по 
този начин показва свършен факт, завоюването е станало преди пътуването на Чан Чиен, 
около 125 г. пр.н.е. Биографията на Чан Чиен се съдържа и в „Историята на ранната Хан” и 
потвърждава тези данни дори и по-точно ... В доклада на Чан Чиен пред императора е 
набелязана по-ясно последователността на събитията. В 165 г. пр.н.е., Юе-чи са изгонени 
от земите си от Хсюн-ню, и са нахлули (Юе-чи) в земята на У-суен, съседите им на запад, 
и убили царя им Нан-ту-ми; След това продължили похода си на запад, и нападнали царя 
на Сe (саките) и Сe избягали далеч на юг, изоставяйки земята си на Юе-чи. Но синът на 
Нан-ту-ми, Коен-му останал сирак в люлка, и оцелял по чудо, бил отгледан от вълчица, 
докато детете не било открито от царя на Хсюн-ню който го отгледал като свое дете; След 
като възмажал Коен-му решил да нападне Юе-чи, за да отмъсти. Те били победени и 
избягали на запад и се установили на територията на Ta-хсиа. Но намесато от страна на 
Коен-му изисква най-малко двайсет години интервал между поражението на У-суен и 
покоряването на Ta-хсиа, първото събитие се случва малко след годината 165 пр.Хр., а 
втора следователно е около140 г.пр.е., т.е. известно време преди пристигането на Чан Чиен 
в  земите на Юе-чи ...”) 

 Леви разказва историята на младия усунски принц твърде объркано, въпреки че 
Гутшмид преди него прави значително по-добър превод.  

Ручжите/юечжи月氏 нападат своите западни съседи усуните 烏孫 (Ou-suenn) по 
времето на шанюя Мотун (209-174 г.пр.н.е.) когато Лаошан е все още принц-
престолонаследник. Когато Лаошан умира през 161 г.пр.н.е., въпросният усунски принц 
отгледан от шанюя Мотун, е твърде стар за да предпирема каквото и да е нападение с цел 
отмъщение над ручжите/юечжи. Този усунски владетел ще да е бил “много стар” когато 
Чжан Цзян е изпратен на втора мисия, този път при усуните, за да сключи с тях съюз 
срещу Хунну. Втората мисия е през 118-115 г.пр.н.е. Според Леви “кунмо” (Koenn-mouo) е 
мъж на около 40 години, твърде далеч от старческата възраст? (Ж.В.: или всъщност 
въпр.Кунмо/канбак Летзяоми е най-вероятно внук на убития от ручжите усунски владетел 
носещ името Нантуоми). 

През 1900 г., друг френски автор Бояр (стр.533-34) пише: “Les donnйes а examiner avant tout 
sont naturellement celles contenues dans le 123- e, chapitre du Sse-ki. On ne saurait, en effet, contester aux 
informations de Seu-ma Ts’ien la plus haute valeur, puisque, nй vers le milieu du second siиcle avant J.-C., il fut 
contemporain de Tchang-k’ien, dont il utilisa du reste la relation, qu’il cite dans ce mкme chapitre. En l’an 165 
avant J.-C., les Yue-tchi habitent entre le pays de Toenn-hoang et les monts K’i-lien (la chaine du T’ien-chan) dans 
le Turkestan chinois. A cette epoque, vaincus par les Hioung-nou, qui tuent leur roi, ils emigrent pour la pluspart 
vers l’ouest, s’emparent du territoire des Se qui fuient au sud, sont de la chasses encore par le Ou-suenn Koenn-
mouo, et, marchant toujours a l’ouest, arrivent au pays des Ta-hia (Bactriane), qu’ils soumettent. La question est 
justement de savoir tout d’abord ce que fut cette conquete, et nous allons y venir. Vers 125 avant J.-C., Tchang-k’ien 
visite les Ta Yue-tchi, installes dans leur nouvelle patrie. Le lecteur se souvient qu’il etait charge par l’empereur Ou-
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ti (140–86 avant J.-C.) d’amener ce peuple a servir d’appui a la Chine contre les Hioung-nou. Parti vers 135 avant 
J.-C., il avait d’abord ete retenu dix ans captif chez ces derniers, lors de son passage sur leur territoire, et a son 
retour, ayant subi une autre annee de captivite chez le meme peuple, il rentra en Chine apres treize ans d’absence, 
vers 122 avant J.-C. 

(„Данните, които ще бъдат преразгледани, преди всичко са естествено тези от гл.123-
та на „Се-ки”. Ние не можем в действителност да оспорваме информацията на Сеу-ма Чен, 
която е особенно ценна,  тъй като, самия той е роден около средата на 2 в. пр.Хр., и е бил 
съвременник на Чан Чиен, като следващите автори цитират написаното от него в тази 
глава. В годината 165 пр.н.е., Юе-чи живеят в страната между Tун-Хоан  и планина 
Киелен (част от веригата на Тян-шан) в Китайски Туркестан. По това време, са победени 
от Хион-ню, които убиват царя им, и те емигрират на запад, и завземат земята на Сe, които 
бягат на юг. Но тъй като тях (юе-че) ги търси и преследва владетелят на У-суен, те 
продължават пътя ви на запад и пристигат в земите на Та-хсиа  (Бактрия), която 
завладяват. Въпросът е точно да се види какво е това завоевание. Около 125 г. пр.н.е., Чан 
Чиен посететил Та Юе-чи, вече настанили се в новата си родина. Читателят помни, че в 
основата на всичко е замисъла на император У-ти (140-86 г. пр.н.е.), който търси съюз с 
този народ, за да подкрепи Китай в барбата му с Хсюн-ню. Около 135 г. пр.Хр, 
преминавайки през земите на Хсюн-нюу Чан Чиен попаднал в плен за целия този период 
(10 год.). После на връщане отнова преминавайки през земите им е пленен за 1 година,  и 
се завръща в Китай след тринайсет години отсъствие, около 122 г. пр.н.е.”) 

Тринадесетте години отсъствие от Китай на Чжан Цзян по правило е прието от 
всички автори. Но да се постави целия този период в границите на управление на 
император У-ди се оказва твърде сложна задача. Китайският текст, цитиран в превод на 
Бросе посочва че връщането на пътешественика е свързано с едно друго събитие – смъртта 
на хунския шанюй, чието име Сима Цян ни е спестил в гл.123, но в другата гл.110 от “Ши-
цзи” която се занимава собствено с историята на Хунну, е посочил името му – Кюенчен. 
Той е починал, както беше обяснено през зимата на втората година от периода “юан-шу” 
на царстването на У-ди. Очевдно е че не-добре изяснените периоди на управления, на 
които се дели царуването на китайските императори и сложността на китайския календар 
са основна трудност за точното съпоставяне на събитията спрямо европейския календар. 
Тази система на датировка е разпространена и в Япония, напр. аз посетих Япония в 46-та 
година от периода “шова” или 1971 г.  

Преди голямата календарна реформа от 104 г.пр.н.е., в която участва и Сима Цян, 
китайските години започват през трите зимни месеци или 10-12 лунен месец. След 
реформата, годината започва вече в трите начални пролетни месеци (1-3 лунен месец). 
Старият вече неофициален календар все още се използва от населението.  

През 1903 г.В.А.Смит (стр.18-19) издава на англ.език резюме на тези събития: “От 
ранните китайски историци, ние черпим сведения за миграцията на юечжите, най-вече 
от разказа на Чан Киен (Чжан Цзян) който посещава страната на юечжите около 125 
г.пр.Хр. Този чиновник е изпратен от император Ву-ти (У-ди) в 135 г.пр.Хр. (упр.на Ву-
ти: 140-86 г.пр.Хр.) на мисия при юечжите за да получи военна помощ от тях, срещу 
Хунну които постоянно нападали китайските гранични райони. Пратеникът е заловен и 
държан в плен от Хунну в продължение на 10 години, така че той е успял да се добере до 
земята на юечжите едва около 125 г.пр.Хр. Връщайки се по обратния път, той е имал 
нещастието отново да попадне в плен при Хунну за някоя и друга година. Така тй се 
връща в Китай около 122 г.пр.Хр., и е отсъствал от родината си в продължение на 13 
години. Бидейки достатъчно ерудиран, той дава подробен отчет за страните и 
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народите които е посетил през своето пътешествие. Докладът на Чан Киен е бил 
записан и е достигнал до нас благодарение на Сума Чиен (роден в 145 г.пр.Хр.), или 
“бащата на китайската история” в гл.123 от неговата класическа работа “Се-ки” или 
“Исторически записки”.” 

Въпреки че така представена, мисията на Чжан Цзян е със сериозно объркана 
хронология, шестедесет години след като Ремюз публикува превода си на “Фогуцзи” 
(佛國記), все още е смятан за безспрорен авторитет, грешките в хронологията се преписват 
и повтарят, докато западните преводачи не се върнат към основните китайски извори. А в 
труда на семейство Бан (“Хан-шу”) добре проследяват древните миграции на 
ручжите/юечжи 月氏, към страната на “саиван” 塞王 или сакарауките. След това те 
(китайците) отнови ги губят от погледа си за да ги открият повторно, вече тврдо 
установени в стараната Дася/Дахия 大夏 или Тохара. В гл.96 на “Хан-шу” Бан Гу 

съединява двете му известни точки с права линия и смята че 月氏 (ручжите/юечжи) почти 
веднага след като напуснали долината на р.Или, завладяли  Дася/Дахия, пропускайки или 
незнаейки факта че между тези две събития има голям период от време. Но пък Сима Цян 
е знаел още по-малко и затове е сметнал че ручжите/юечжи директно са се преселили от 
Коридора Хеси 河西 в Дахия 大夏: “…те тогава се предвижили и заобиколили Да-Юан на 

запад, нападнали и завлядяли Дахия (Дася)…” : “乃遠去過宛西擊大夏而臣之” 

Заключителния сблъсък между двата номадски народа, Хунну 匈奴 и Ручжи月氏 за 
надмощие в Централна Азия, се е състоял около 165 г.пр.н.е. През лятото на 129 г.пр.н.е. 
Чжан Цзян открил ручжите/юечжи 月氏 които от скоро се били установили в Средна Азия. 
Той посетил техния владетелски стан, разположен на северния бряг на р.Окс (Амударя). 
Но тук трябва да проумеем че Сима Цян е “сбил” в едно кратко изречение голям период от 
време. Но какво се е случило в течението на едно поколение и половина и за 3 500 км 
преход (колкото враната може да пролети, както казват китайците), китайските хронисти 
успяват да изяснят но много, много бавно. 

За пътуването на Чжан Цзян и хронологията на събитията, Франке в 1930 г. (стр.337-
338) пише: “Da fur stellte sich jetzt ein anderes Moment ein, das ... schicksalbestimmend fur die nachsten 
Jahrhunderte werden sollte. Die Gesandtschaft, die im Jahre 138 abgesandt war, um mit den Yue-tschi ein Bundnis 
gegen die Hiung-nu zu schliessen, und die man, da nichts mehr von ihr verlautete, aus dem Gedachtnis verloren 
hatte, kehrte im Winter 126 zu 125 nach Tsch’ang-ngan zuruck. Und was hatte sie nicht erlebt und erfahren! Zwar 
ein Bundnis mit den Yue-tschi hatte sie nicht erreichen konnen, aber sie hatte neue Welten entdeckt, Welten, die bis 
dahin unfassbar gewesen waren und die nun das verbluffte Staunen der Zeitgenossen daheim erregten. An der Spitze 
der Gesandtschaft stand ein einfacher Mann aus Han-tschung (im sudwestlichen Schen-si), der einen kleinen Posten 
im Palaste bekleidete. Er fuhrte den Namen Tschang K’ien, der seitdem zu den beruhmtesten der ganzen 
chinesischen Geschichte gehort. Dem Auftrage des Kaisers folgend, machte er sich zusammen mit einem Manne der 
Hu-Volker Namens Kan-fu und einer Begleitung von etwa hundert Mann auf den Weg nach dem Lande der Yue-
tschi. Da Tschang K’ien durch Kan-su zogss muss man annehmen, dass er das gesuchte Volk noch in seinen alten 
Wohnsitzen am Nan-schan wahnte. Bei den Hiung-nu aber, durch deren Gebiet die Gesandtschaft in jedem Falle 
hindurch mu.te, wur de sie festgehalten und zum Schan-yu (vermutlich im Norden) gefuhrt. Hier erfuhr Tschang, 
dass die Yue-tschi “im Norden von den Hiung-nu” wohnten ( was tatsachlich nicht richtig war), und da. seine 
Weiterreise nicht gestattet werden konnte. Uber zehn Jahre blieben die Chinesen in Gefangenschaft bei den Hunnen, 
dann gelang es ihnen zu entfliehen. Tschang K’ien ging, vermutlich am Sudhang des T’ien-schan entlang, den 
Spuren der Yue-tschi nach, und fand sie schliesslich, nachdem ihm Leute von Ta-yuan (Ferghana) und K’ang-ku (die 
Kirgisen-Steppen nordlich vom Syr darja oder Jaxartes) das Geleit gegeben, in den Landern am oberen Oxus (Amu 
darja) ... Tschang K’ien blieb ein Jahr im Lande, dann trat er, ohne seinen Zweck erreicht zu haben, die Ruckreise 
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an, allem Anschein nach auf der Sudseite des Tarim-Beckens, um hier das Land der Tibeter oder Tanguten (K’iang) 
zu erreichen. Er geriet jedoch abermals in die Gefangenschaft der Hiung-nu, und erst nachdem er uber ein Jahr 
festgehalten war, konnte er sich die beim Tode des Schan-yu ausgebrochenen Unruhen zu Nutze machen und fliehen. 
Nach dreizehnjahriger Abwesenheit langte er in Tsch’ang-ngan wieder an. Von seinen Begleitern war ihm nur sein 
treuer Kan-fu noch geblieben, alle anderen hatte er verloren. Tschang K’iens Reise ist eine Leistung, der in der 
Geschichte wenig Gleichartiges an die Seite zu stellen ist, nicht zum wenigsten was die Wirkung angeht. Er hatte 
nicht nur die Oasen-Staaten am Rande des Tarim-Beckens durchreist, sondern er hatte auch jenseits der Wusten 
andere grosse Staaten mit zahlreicher Bevolkerung, mit gro.en, bluhenden Stadten, mit lebhaftem Handelsverkehr, 
mit verfeinerter Kultur und einer eigenen Schrift und Literatur angetroffen, von anderen gro.en und machtigen 
Reichen, wie Indien, Parthien, Babylonien, dem Lande der Alanen u.a. hatte er gehort, kurzum Tschang K’ien hatte 
eine fremde Welt aufgefunden, er war in den B annkreis der griechisch-indisch-persischen Kultur geraten.” 

(„Сегашният исторически момент ... щеше да е съдбоносен за следващия век. 
Посолството, изпратено през 138 г.хп.Р.Хр. трябваше да склони Юе-чи, на един съюз 
срещу Хсюн-ню. И тъй като не постига поставената цел, то се завръща през зимата на 126-
125 г.пр.Р.Хр. обратно в Чаннган. Въпреки че съюзът с Юе-чи не се е постигнал, за Китай 
са открити нови и удивителни светове, разказа за които удивявя съвремениците. Начело на 
посолството е обикновен човек от Хан-чунг, който притежава нисша длъжност в двореца. 
Името му е Чан-Киен, превърнал се в една от най-известните личности, и досега в цялата 
китайска история. След като получава заповедта на императора, той си взема за спътник 
един човек от народа Ху (хуните) Кан-фу и свита от около стотина мъже, с които тръгват  
на път към земята на Юе-чи. Посолството на Чан-Киен минава през Кансу, където са 
бившите обиталища на Юе-чи до планината Наншан. Сега обаче тази територия се 
владеела от Хсюн-ню. Те веднага задържали посолството и го изпратили в намиращия се 
на север, стан на Шан-Ю. Чан-Киен тук научил, че Юе-чи се намирали "в земите 
разположени на север от Хсюн-ню" (което не е много правилно), но му било забранено да 
продължи пътуването си. За десет години те останали в плен на хуните, и едва след това 
успели да избягат. Чан-Киен вероятно е тръгнал през южния склон на Тян-шан по следите 
на Юе-чи, и попаднал в Та-юана (Фергана). Оттам бил насочен в страна Кан-ку (земята на 
киргизите, или степите на север от Сърдаря, или Яксарат), и ги открил (Юе-чи), в страната, 
по горното течение на Окс (Амударя) ... Чан-Киен останал една година в страната им, без 
да постигне целта си, и предприел обратно пътуване, вероятно през южната част на 
Таримския басейн, през земята на тибетците или Тангутите (Кяни). Въпреки това, той 
отново попаднал в ръцете на Хсюн-ню, и само след около година, успял да избяга, поради 
смутовете настанали след смъртта на Шан-Ю. След тринадесет години на отсъствие, той 
се завълнал в Чаннган. От другарите му се завърнал само верния му Кан-фу, а останалите 
загубил (Ж.В.: останали при хуните). Пътешествието на Чан Киен има голямо значение за 
страната му. Той е пътувал не само през оазисните държави, разположени в периферията 
на Таримския басейн, но е посетил и други големи държави с много население, и цъфтящи 
градове, с оживена търговия, и висока културата, със собствена писменост и литература. 
Среща се включително и други големи и могъщи империи, като Индия, Партия, Вавилон, 
землището на аланите за които само е чувал. В крайна сметка Чан-Киен е намерил един 
чуден свят, принадлежащ на гръко-индийско-персийската култура.”) 

Това е едно изключително проницателно и красноречиво представяне на мисията на 
Чжан Цзян в търсене на ручжите/юечжи 月氏. Тук имперския посланик не е нарчен 

генерал, а се уточнява че заема сравнително ниската дворцова титла  “лан” (lang 郎) 
каквато и в действителност заема през това време. Има и някои незначителни грешки от 
Франке, които трябва да споменем.  Трябва да кажем че в Хански Китай са били вече 
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наясно че ручжите/юечжи са напуснали своята страна и преди мисията на Чжан Цзян. В 
Китай научават това, макар и с голямо закъснение. Не в търсене на по-лесна за 
преминаване земя, както смятат някои по-късни коментатори, а защото единственият път 
на запад който са знаели в Китай, минава през Хеси, е причината Чжан Цзян и отряда му 
да тръгнеименно натам, през старата земя на ручжите/юечжи. В това е и лошя късмет на 
Чжан Цзян, да премине през земите на враждебните хуни, тъй като Хеси в предишните 
десетилетия (166/5-139 г.пр.н.е.) е завладян от Хунну. Отрядът напуска Лунси 隴西, 
последният китайски град, пункт от Великата стена и навлиза във вража земя където почти 
веднага е пленен. Друга слабост е твърдението че Чжан Цзян живеейки десет години при 
хуните е имал достатъчно време подробно да се осведоми от тях, къде живеят 
ручжите/юечжи. Не на север от Хунну, както му е казал шанюя, т.е. в долината на реките 
Или, Чи и Нарин, където би трябвало да очакваме Чжан Цзян да тръгне да ги търси, а доста 
в по-западна посока, по стария керванен път, оттатък Шуле 疏勒 (Кашгар) и Кунлун 蔥嶺 
(Памир). В “Ши-цзи” гл.123 се казва че Чжан Цзян е изкарал 10 години при хуните, но не 
трябва да се мисли че през всичките тези години е живял в шанюйския стан, в централната 

част на държавата: 匈奴中;. Така напр. гл.61 на “Хан-шу” ясно казва че той е живял 

предимно в западните покрайнини на Хунну (匈奴西), което показва че той е проучвал 
пътищата в Таримския басейн, с надеждата че ще му се отдаде възможност да продължи 
мисията си. Твърде вероятно, той е успял да проучи добре т.нар. “Северен път” през 
Таримския басейн който се движи в непосредствена близост с южните склонове на Тяншан 
天山 (Ж.В.: Турфан-Карашар-Куча-Венсу-Кашгар). Но 月氏 ручжите/юечжи със сигурност 
не са минало по него, а покрай северните склонове на Тяншан, през ивицата земя на 
Джунгария (Ж.В.: това е много по-късно монголско име, от времената на Чингиз-хан и 
означава “дясно крило” – в монг. zuun gar) ограничена от планината и западните 
покрайнини на пустинята Гоби, водеща към долината на р.Или където навлизат в земите 
на Саиван 塞王, или сакарауките, част от инодевропейския източноирански свят на Средна 

Азия. Ручжите月氏 водят анлогичен начин на живот като тях – номадско скотовъдство, но 
се отличават от тях по многолоидния си вид. (Ж.В.: Това изречение на Крис Дорнеих 
поражда голяма изненада! Той е в дълбока заблуда относно реалния антропологичен 
вид на юечжите/арси – брахикарнни европеиди с малък монголоиден примес или 
това което днес наричаме “Раса на средноазиатското междуречие” или “Памиро-
ферганска раса” определена като “Краен източен вариант на понтийската раса” към 
която принадлежат съвр.памирски народности и към която са принадлежели и 
парбългарите, вкл. и голяма част от съвр.българи! Явно той не знае че така добре 
въстановеното от него самоназвание на 月氏 Ársi е въсщност и самоназванието на 
тохарите обитавали в по-късни времена района на Карашар (Янци) и Турфан (Чеши), 
чието население вероятно е остатък от преслеващата се на запад основна маса! Т.е. 
月氏 също са европеиди и индоевропейци!) 

Този нов източен народ прогонва саките на запад и така пред него се отварят вратите 
към “Западния ойкумен”, както по-късно прави това и Чжан Цзян. Разбира се не трябва да 
си мислим че той е пътувал из Таримския басейн със своя отряд от 100 човека. Това просто 
е невъзможно. Вероятно той е минал на служба при Хунну, за да получи доверието им и 
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след това, извършвайки работата която са му поставили, той е успял да се предвижи в 
желаната посока – ва западните покрайнини на Таримския басейн. Без да забравя мисията 
си, при първия удобен случай, единствено с най-близкия си човек, хуна Ган Фу (甘父), 

пресичат Кунлун 蔥嶺 (Памир) през прохода Терек (3870 м., н.м.) и достигат до Да-ван или 
Фергана, за време от един месец, или малко повече.  

И също трябва да видим някои слабости допуснати от Франке относно 
хронологиятана събитията. Франке посочва като година на връщане на нашия 
пътешественик годините 126-125 пр.н.е. Както казва гл.123 от “Ши-цзи” при повторното 
пленаване на Чжан Цзян, той успявада избяга по врема на междуособицата станала при 
смъртта на шанюя, а гл.110 уточнява че името му е било Кюнчен (軍臣).  

Уотсън, 1993, стр. 150 (Ши-цзи): “Това се случи (имаше място в) през втората година 
от ктийския (Хански) период “юан-шу” (127 г.пр.н.е.). На следващата зима умря шанюя на 
Хунну – Кюнчен.”:  

Ши-цзи (Shiji) 110.2906–2907: 
“是歲漢之元朔二年也其後冬匈奴軍臣單

于死” 
За Франке преведената фраза “зимата на 
126/125 г.пр.Р.Хр. показва че той не е бил 
много наясно със съответствията между 
китайското и европейското датиране, 
въпреки че като китаист, би трябвало да 
го знае. Още повече че 1910 г. е издаден 
труда на китайския йезуит, отец Пиер 
Хуан (починал в 1909 г.) “Concordance des 
Chronologies Nйomйniques Chinoise et 
Europйenne” (Съгласуване между 
китайското и европейското датиране), 
който е използвал по-старата работа “Li 
dai chang shu ji yao” (歷代長術輯要) на 

Ван Юечен (汪曰楨,) писана през 1836-
1862 г. и публикувана през 1877 г. Така от 
гл.123 и 110 на “Ши-цзи” става ясно че 
Кюнчен е умрял в зимата на третата 
година от периода “юан-шу” или 127/126 
пр.н.е. Изичслена е от П.Хуан по следния 
начин: (вж.таблицата) 
В тази таблица направена от Ван Юечен 
за третата година (126) от периода “юан-
шу” на ханския император У-ди се вижда 
съпоставката на лунарните месеци (2 
коронка) със слънчевите (3 колонка) и 

дните в слънчевите месеци (4 колонка). 
乙 卯［漢 武 帝 元 朔］三 殷［歷］十 癸 酉［10］十 一 壬 寅［39］正 辛 丑 ［38］三 庚 
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子［37］六 己 巳［6］八 戊 辰［5］後 九 丁 卯［4］朔 . 
 
Хуан казва че 3-тата година от периода “юан-шу” на импертор У-ди се е състояла от 

13 лунни месеца – 12 постоянни и 1 допълнителен или интеркаларен, добавен в края на 
годината. От тези 13 месаца, 7 са били по 30 дни и 6 – по 29 дни. Така годината съдържа 
общо 384 дни. Но в случая трябва да напомним че годината е започвала в 10 лунарен 
месец, той е и 1-ви месец от “зимния сезон”. Китайската година се дели на 4 сезона по 3 
месеца всеки, “зимният сезон” в  нашия случай обхваща 10, 11, 12 л.месец, “пролетния”: 1, 
2, 3 л.месец, “летния”: 4, 5, 6 л.месец, “есенния”: 7, 8, 9 л.месец. След това се добавя 
допълнителния (интеркаларен) месец, който се брои като 2/9 – втори девети месец. 
Допълнителните месеци (за изравняване на лунната със сланчевата година) се добавят на 
всеки две или три години, като дубликат на последния редовен месец. От приравнителната 
таблица с Европейския “грегориански” календар, направена от Ван Юечен се вижда че 
първият ден на тази китайска година (третата от “юан-шу”) отговаря на 28.10.127 г.пр.н.е., 
а първият месец на пролетния сезон вече отива в следващата европейска година – 
24.01.126 г.пр.н.е. За да получим датите по юлианския календар, трябва да добавим 3 дни 
съм всяка дата, или в случая годината е започвала на 31.10.127 г.пр.н.е. Така че Кюнчен 
умира в самия край на 127 г.пр.н.е. и Чжан Цзян е успял бързо да избяга и да се върне в 
Китай (Чанъян) през 126 г.пр.н.е. 

Ако трябваше да определи правилно датировката по китайския календар, Франке 
трябваше да напише: "... kehrte im Winter 127 zu 126 nach Tsch’ang-ngan zuruck; or better still: im Fruhjahr 
126. " (... Чжан Цзян се върна  през зимата на 126-127 г.пр.Р.Хр., или още по-добре: през 
пролетта на 126 г.пр.Р.Хр.) 

За да отдадем заслуженото на този голям учен, трябва да добавим че той внася 
корекции в първоначалното си виждане в по-късна своя работа (1934: 269). Повечето 
изследователи, ако не и всички смятат че времета на мисията на Чжан Цзян е добре 
установена, от Холоун (1937: 246-252) отново внася сериозни съмнения по въпроса отново: 

"Die beiden Abschnitte der Ue-tchi–Wanderung genau zu datieren, ist recht schwierig. Unsere 
hauptsachlichen chinesischen Quellen, die TassTs’ien вiographie und die West lander Monographie des Xan-shu (= 
Hanshu 61 + 96) bieten nur ungenaue, z.T. widerspruchsvolle Angaben und scheinen verschiedene Kombinationen 
mit den sonst zur Verfugung stehen den Stellen zuzulassen. Der gesamte Quellen stoff ist zuletzt von japanischen 
Forschern untersucht worden ... In seinem an neuen Fragestell ungen und eigenstandigen Ergebnissen so 
fruchtbaren Aufsatz uber die Expediti on des T.a.Ts’ien stellt Kuwabara die These auf, die Wanderung der Ue-t.i von 
Kansu nach dem Ili s ei zwischen 172 u nd 161, ihre Abwanderung von da nach dem Amu-darya-Gebiet erst 
zwischen 139 und 129 erfolgt ... Eine mehr als ungefahre Zeitangabe fur den ersten Wanderzug lasst sich m.E. den 
Quellen nicht abzwingen ... Es muss demnach beidem etwas rohen Datum 174–160 ver bleiben, ja selbst eine kurze 
Spanne danach scheint u.U. nicht ausgeschlossen. In Hinsicht auf den zweiten Wanderungsabschnitt, den Zug vom 
T’ien-shan nach Baktrien, ist die neue , von Kuwabara und Yasuma vorgeschlagene Datierung 139 bis 129, durch 
die von T.a. Ts’ien in hunnischer Gefangenschaft verbrachte Zeit be grenzt , m.E. uber zeugend, und l a.t sich, wie 
ich glaube, bei gleicher Begrundung auf die Jahre zwischen 135 und 129 ein engen. Diese ausschliesslich durch 
sorgfaltige Interpretation der chinesischen Quellen gewonnenen Zahlen fugen sich vollkommen den aus den 
westlichen Quellen ableitbaren ein.Der Vorstoss der Nomaden erfolgte in einer einzigen auf Baktrien geradezu 
gerichteten Welle; die Annahme, da. die Ue-tchi den Griechen bereits um 160 Sogdiana entrissen hatten, ist 
aufzugeben. Tssa. Ts’ien, ausgesandt, um ein Bundnis zwischen den Chinesen und den Ue-tchi abzuschliessen, soll 
sich, nach den Angaben seiner Biographie, 129 bis Anfang 128 bei ihnen auf gehalten haben (wenn wir als 
Ruckkehrjahr 126 annehmen; auch 125 konnte mit guten Grunden in Erwagung gezogen werden, und der Aufenthalt 
in Baktrien lage dann entsprechend je ein Jahr spater). Die Daten sind nicht vollig gewiss, konnen aber wohl nur in 
geringen Grenzen schwanken. 
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("Двата етапа на миграцията на Юе-чи са трудно установими в по-голяма точност. 
Нашите основни източници са  китайските извори: Разказът за Тас-Чиен (Чжан Цзян) и 
"Повествование за Западния край" в "Хан-шу" (Хан-шу, гл. 61 и 96), в които има много 
неясни, понякога противоречиви елементи, резултат от различни компилации. Целият 
изходен материал е разгледан и изследван от японски изследователи ...  
Разглеждайки данните за мисията на Тас-Чиен, Кувабара смята че миграцията на Юе-чи 
към Кансу от долината на р.Или е станала в периода между 172 и 161 г.пр.н.е, а масовото 
им изселване оттам, басейна на р.Амударя е станало в 139-129 г.пр.н.е. ... Повече за 
приблизителното време на първата миграция на Юе-чи не се открива в източниците. 
Тя трябва да е станала някъде по средата на периода 174-160 г.пр.н.е., не е изключено и 
малко по-късно. По отношение на втория етап - преселението от Тян-шан към Бактрия, 
според предложеното ново датиране от Кувабара и Ясума, е 139-129 г.пр.н.е., или 
годините които Тас-Чиен прекарва в плен, изглежда убедително, но аз  съм склонен да го 
отнеса в годините 135-129 пр.н.е.. Това се вижда само чрез внимателно тълкуване на 
китайски източници и сравняване с информацията известна ни от западните източници.  
Около 160 г.пр.н.е. номадите Юе-чи веча са отнели Согдиана от гърците. Бактрия е 
завладяна след това. Тас-Чиен е изпратен да търси съюз с Юе-чи и според разказа му, в 
периода 129-128 г.пр.н.е. той е при тях. В 126 или в 125 г.пр.н.е. той се връща в Китай. 
Така че завладяването на Бактрия е станало в този период и отклоненията могат да са само 
в нищожни гранници.")  

По-долу Халоун пише под черта: "In den Bericht sind z.T. sagenhafte Züge eingedrungen; kaum 
historisch kann das fürdie Entsendung des Tṣaṅ angegebene Jahr 139 — bzw. 138 — sein, vielmehr gehört die 
gerade dreizehnjährige Irrfahrt in der Fremde mehr als wahrscheinlich einem wohlbekannten Ausstattungsstück der 
Legende an; die allgemeine politische Lage spricht gegen die Einleitung der Mission vor frühestens 133; vor einer 
Überschätzung und kritiklosen Auswertung von Ṣï-tśi Kap.123 (Ferghâna) muß grundsätzlich gewarnt werden. 
Erbezeichnet die den Üe-tṣï unterworfene Landschaft Baktrien mit besonderem Namen, Ta-śia 大夏, der nun zu den 

übrigen zu identifizierenden zuwächst. Über einen der vier Völkernamen ist man sich seit langem einig. Die Sai (Sǝ), 
mittelchinesisch und altchinesisch Sǝk, sind fraglos die Saken. Dürfen wir die “Sakarauken”, zumindest in der 
Sache, als einen ihrer Stämme auffassen, so geht es nach Zeit und Wanderungsrichtung doch wohl nicht an, sie mit 
den von den Üe-tṣï um 170–60 aus dem alten Sakenland vertriebenen Sai-uaṅ zu verselbigen, wie immer dieser bis 
jetzt ebenfalls noch unklare Name auszudeuten ist ..." 

("От доклада за това пътуване едва ли може да се определи точно неговото начало, 
най-вероятно е в 139, или 138 г.пр.н.е. и общата политиеска ситуация говори против 
отнасянето на мисията към 133 г.пр.н.е. от някои, което е резултат от надценяването на 
престоя му във Фергана. Сложената под властта и контрола на юе-чи, Бакгтрия, тук е 
наречана с конкретно име Та-сия 大夏. За едно от четирите племена посочени от западните 
източници, със сигурност може да посочим китайската му транскрипция като  Сай (Sэ), в 
среднокитайски и древнокитайски Sэk. Това са  "Sakarauken", или най-малко едно от 
техните племена. именно тях Юе-чи прогонват от родината им "Саи-ван" (Sakenland) 
Юе-чи в170-60 г.пр.н.е. ...") 

Ако не сте запознати с фактите, наистина може да бъдете силно обезпокоени от 
твърдението на Халоун "die allgemeine politische Lage spricht gegen die Einleitung der Mission vor 
frühestens 133" (общата политическа ситуация говори срещу започването на мисията, най-
рано преди 133 г.). Той звучи като голям авторитет по този въпрос - въпреки че е напълно 
погрешен, според фактите които ние познаваме днес. Както и да е, ние осъзнаваме колко 
опасни могат да бъдат недоказаните „авторитетни” твърдения. По-добре е вместо догадки 
да видим какво казват източниците с които разполагаме, което се опитвам да направя в 
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моето изследване.  
Със следващият автор ще се върнем към дълбоко проучените аргументи от един 

голям авторитет в областта на историята на елинизма. През 1938: 279-280, Търн пише: 
"Сега трябва да се обърнем към  Чан Киен. Той е изпратен в 138 г.пр.н.е. от 
императорът от династията Хан, У-ти, като негов пратеник към Юи-чи, които е 
трябвало да бъдат привличени в съюз, срещу общия враг, Хун-ню. Когато тръгва да 
търси Юи-чи, Чан Киен не знае къде се намират, но се предполага, че той е решил да 
следва северния маршрут през Китайски Туркестан до Кашгар, след това би продължил 
от Иркищам и Терек към Фергана, което показва, че той е очаквал да намери Юи-чи все 
още на север от Яксарат. По пътя през Китайски Туркестан, той е пленен от Хун-ню и 
престоява в плен при тях за около десет години. Накрая той успява да избяга с 
прислужниците си и продължава своята мисия, все едно че нищо не се е случило, факт, 
който илюстрира силата на човешкия характера. Той стигна до Ta-юана (Фергана); 
после в държавата на саките Кан-кю, от където достига до страната на Юи-чи, които 
са разположени тогава на лагер между Самарканд и Окс (Амударя). ...  
Чан Киен казва, че Кан-кю на юг от реката е под "под политическото влияние на" (т.е. 
властта) на Юи-чи, докато тази част която е на север от реката е принадлежала на 
Хун-ню.  

Твърде възможно е те да са завладяли Самарканд по-късно. Но поради това, че 
водачите му от Ta-юана прекарват Чан-Киен с това значително отклонение на запад, 
показва че Самарканд вероятно е имал някаква ограничена независимост, под 
сюзеренитета на  Юи-чи... Чан-Киен не успял да получи съюза на Юи-чи, който му казал, 
че са  уморени от борбата и пътуванията и само искат по-спокоен живот в богатите 
страни, които най-накрая са си осигурили. И той се връща в Китай по по-трудния път 
от южен Бадахшан през Памир, но в Китайски Туркестан, отново е заловен от Хун-ню, и 
след плен от една година се връща в Китай през 126 г.пр.н.е. В 115 г.пр.н.е. Чан-Киен 
отново е изпратен на мисия в У-сун, тогава очевидно намираща се около ез.Исък-кул и 
там научава от други пратеници за техните държави, вкл. и Партия, страни които той 
никога не е виждал. Той умира през 114 г.пр.н.е., една година след завръщането си в 
Китай ...") 

В хронология на Tърн за Чжан Цзян е правилна относно  годината на връщане, на 
връщане в Чанъян. Той не се посочва годината, в която, според неговото изчисляване, 
китайският посланик достига до земите на Ручжите 月氏 на север от р.Окс (Амударя), но 
по-надолу в текста споменава годината 128 пр.н.е. Що се отнася до последващия начин на 
представяне на мисията на Чжан Цзян, Търн я представя безупречно с някои изключения. 
например той казва че Чжан Цзян избягал от хуните с "прислужниците си", т.е. онези 100 
души с които е тръгнал от Китай, което не е вярно, тъй като Чжан Цзян избягва само с 
един придружител, довереният му Ган Фу, хун по произход. Само тези двама мъже 
продълават мисията, не съвсем  "Като че ли нищо не се е случило." Що се отнася до 
маршрута на връщане: много малко вероятно е, Чжан Цзян да тръгне по прекия, но 
изключително труден път през Памир от Бадахшан до Яркенд. Той не е знел за този път 
изобщо, и не би му помогнал да избегне преминаването през земите на Хунну. По-
вероятно е той да е следвал обратния маршрут по който е дошъл, т.е. чрез Самарканд и 
Фергана - тук той следва вековния кераванен маршрут през Памир към Кашгар. Оттам той 
трябва да е тръгнал по Южния път около Такламакан, в близост до планинските вериги 
обитаван от прототибетците кяни, за да се избегне Хунну. Фактът че той е бил заловен 
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отново от хуните, показва нагледно че Хунну през това време са контролирали вече целия 
Таримски басейн.  

И един последен въпрос за обсъждане на местоположението на Кангюй 康居 (или в 
Ханската епоха се е произнасяло Кан-ка)... Това е според първото съобщение на Чжан 
Цзян, само една малка царство "около две хиляди ли (800 км) северозападно от Даван". 
Китайският пратеник има за цел да търси на 月氏 (ручжите/юечжи), а не Кангюй.  Когато 

царят на Даван 大苑 го изпраща в Кангюй, това е първият намек че 月氏 ручжите са се 
установили в земите около Самарканд, който е станал отделна държава наречена от 
китайците Кангюй. То е след това покорено в процеса на разширяване на границите в 
югозападна посока, т.е. към Яксарат (Сърдаря) в Согдиана. Това, което тук звучи само 
като предположение е потвърдено в някои от по-късно китайски династични истории: Вей-
шу (魏書), Бей-ши (北史), Суй-шу (隨書) и Тан-шу (唐書), (Виж по-долу). 

Както ще се види по-късно от историята на ручжите/юечжи, те оставят името си 
върху народите които завладяват в Средна Азия. В "Хан-шу" писана от Бан Гу, два века 
след, пътуването на Чжан Цзян и първото съобщение за Кангюй 康居, се казва че това е 
голяма и силна държава със столица Самарканд, заемащата цялото пространство между 
Окс и Яксарат (Средноазиатското междуречие), включила всички бивши земи на Гръко-
Бактрия на север от Амударя. Така е описана и в  "Тан-шу" 221Б. Всъщност Кангюй е 
първата територия заселена от ручжите/юечжи след миграцията им от долинта на р.Или и 
преди нахлуването на юг от Амударя, един вид изходен плацдарм. Именно него е описал 
Сима Цян по доклада на Чжан Цзян. Но в същата гл.123 от "Ши-цзи",  въз основа на по-
късно източници - се казва че в 101 г. пр.н.е. войските на Кангюй дебнат армията на Ли 
Гуан Ли 李廣利 (Ершидския пълководец 貳師將軍) по време на похода му срещу Даван за 

получаването на престижнити тогава "небесни коне" (天馬) ... В случая тези "войски на 

Кангюй" всъщност са ручжите/юечжи 月氏. В "Ши-цзи" е неясно разграничаването между 
тези две различни понятия използвани за "Кангюй", като посочва в глава 123: "В южната 
си част (Кангюй) се контролира от Ручжи, а източната част се контролира от хунну" 
(南羈事月氏東羈事匈奴)  

Това съобщение за малкото и слабо царство Кангюй, едва ли може да е напълно 
достоверно, но отразява факта, че 月氏 (ручжите/юечжи), след като прогонват 

сакарауките/саиван (Sakaraukai/Saiwang 塞王) от региона, основават силно царство в 
Согдиана и по причини, за които можем само да гадаем, то става известно не като (нова) 
Согдиана, а като (нов) Кангюй: Ручжите/юечжи 月氏 дават това име на всички краища 
около Яксарат. 

По превода на Уотсън 1993 г., стр.249 (за исканията на жителите на Даван при 
преговорите с Ли Гуан Ли): "Ако войските на Хан (китайците) съхранят живота ни,  
ние незабавно ще ви дадем всички коне които искате и ще предоставим храна за армията 
ви. но ако откажете, ние ще заколим всички коне. Освен това скоро ще дойде и армията 
на Кангюй, за да ни помогне, така че вие ще трябва да се сражавате освен с нас, 
обкръжените в града, и с войската на Кангюй, зад вас. Така че помислете как по-добре 
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да постъпите.” По това време конниците от Кангюй вече са били пристигнали и следели 
от близо действията на армията на Хан, без да се намесят пряко, явно са смятали 
китайците за все още достатъчно силни.  

"Ши-цзи" (Shiji) гл. 123. 3177: 漢 毋 攻 我我 盡 出 善 馬 恣 所 取 而 給漢 軍 食即 不 

聽 我 盡 殺 善 馬 而 康居 之 救 且 至至 我 居 內 康 居 居 外 與 漢軍 戰漢 軍 熟 計 之 何 

從是 時 康 居 候 視 漢 兵 漢 兵尚 盛 不 敢 進 
Векове по-късно ще бъде казано за пръв път в китайската династична история "Вей-

шу", че царството Кангюй 康居 е било управлявано от царете на ручжите/юечжи   

月氏 по времето на Хан. Това идва да покаже, че ручжите/юечжи 月氏 - след като са  

прогонени от 烏孫 Усун от бившата родина на сакарауките/саиван (Sakaraukai/  

Saiwang 塞王), в района между горните течения на реките Чу и Или и ез.Исък-кул, и 
продължават своята миграция на запад. В този процес на завладяване и разселване са 
покорили малките номадски владения на страия Кангюй, като го разширяват по цялото 
поречие на Яксарат в  Согдиана. 

"Вей-шу" Weishu 102. 2281: "Царството Канг 康 е бившото (царството) Кангюй 康居. 
(Народът) е в постоянно движение и няма постоянна собственост върху земята (т.е.водят 
номадски начин на живот). Още от времето на Хан (династия), поколенията (в Кангюй) се 
сменят едно с друго, без някакви сътресения. Родът на техния владетел носи името "Вен" 
溫. Той е по произход от ручжите/юечжи 月氏 , същите които в древността, са пребивавали 
на север от планинска верига Цилян в града (т.е."Ордос" = царски стан) наречен Чжоаву 
昭武 (днес Чанъе). Когато те са били победени от Хунну, те преминали планините Кунлун 
на запад и скоро влезли във владение на тази земя (Кан). Те я раздели между няколко 
отделни членове от царския род и затова наляво и надясно (на изток и на запад) от 
(главното) владение на Кан има няколко (по-малки) подчинени владения. Всичките (тези 
владетели) носят родовото (фамилното) име Чжоаву, което показва (че всички те) не 
забравят корените си (земята от която произлизат). 

"康 國 者 康 居 之 後 也遷 徙 無 常 不 恒 故 地自 漢 以 來 相 承 不 絕其 王 本 姓 溫月 

氏 人 也舊 居 祁 連 山 北 昭 武 城因 被 匈 奴 所 破 西 踰 蔥嶺遂 有 其 國枝 庶 各 分 王 故 

康 國 左右 諸 國 並 以 昭 武 為姓示 不 忘 本 也 …" 
 
Във "Вей-шу" се проследява китайската история от края на 4-ти до средата на 6-ти 

век. Добавени са и нови факти за миграцията на 月氏 ручжите/юечжи. Следователно в 
следващите  4-5 века се добавят нови знания, към основната информацията, посочена от 
Бан Гу в "Хан-шу". Както можем да видим тук, за китайските историци е било необходимо 
много време, за да разберат какво наистина се  случва в "Далечния Запад" - отражение на 
факта, че в този период, комуникациите между Китай и Западните земи са прекъсвани и 
въстановявани няколко пъти.  

Най-сетне четем, че не всички 月氏 ручжи/юечжи мигрират директно от района 
между реките Или и Чу, чак до горното течение на Окс (Амударя) и в Дася (Daxia) -  
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както съобщава "Хан-шу". 月氏 ручжите/юечжи били прогонени от земите между  

реки Или и Чу от усуните  烏孫 малко преди смъртта на шанюя Лаошан, т.е. в края на 161 
г. пр.н.е. са пристигнали на брега на Окс, само няколко месеца преди идването на Чжан 
Цзян през лятото на 129 г.пр.н.е. Но "Хан-шу" не дава никаква информация за това какво 
се е случило в този дълъг период от време, равняващ се на израстването на едно 
поколение. С допълнителната информация, съдържаща се във "Вей-шу", ние сме в 
състояние, най-накрая да запълним тази празнота в историята.  

Ручжите/юечжи 月氏 подчиняват Кангюй 康居, и се утвърждават там като негови 
владетели. И успяват постепенно да го разширят в югозападна посока към Самарканд и 
Согдиана.  Там, т.е. в Согдиана, ручжите/юечжи 月氏 трябва да са се сблъскали за втори 

път със сакарауките/саиван (Sakaraukai / Saiwang 塞王), или "царските саки" които сега се 
предвижват в посока югозапад, и по средното течение на Окс (Амударя) се сблъскват със 
силната държава на партите 安息, които им препречват пътя.  И тук, в бившата гръцка 

Согдиана, 月氏 ручжите/юечжи, на първо време създават малки княжества които са 
васални на централния владетел. Всички те се управляват от членове на управляващата 
династия.  След "Вей-шу" 魏書, или "Книга (история) на династията Вей," съобщила тази 
важна нова информация за пръв път, следващите китайски династични истории, 
разширяват тази информация. В "Бей-ши" 北史, глава 97 (История на Северните Дворове 

(царства) и "Суй-шу" 隨書, глава 83, просто се повторят изцяло писаното във "Вей-шу". 
Трябва да минат още 200 години за да научим от колко подчинени княжества се е състоял 
Кангюй, от "Новата история на династията Тан" или "Син Тан-шу" 唐書.  Превод на 
Шавани в 1903 г.: стр.132–134: 

(Страната) Кан 康. Нарича се още Са-мо-Киен 薩末鞬 (изписва се и 颯秣建) 

(Самарканд); Страната се нарича Си-Ван-Кин 悉萬斤, или Юен Вей 元魏. В южна посока 

на 150 ли се намира владението  Че 史 (Кеш). В северозападна посока на повече от 100 ли 

се намира владението Цао Западно 曹 (Истихан); На югоизток, на растояние от 100 ли, се 

намира владението Ми 米 (Маймург). На север от него, на 50 ли се намира Цао Централно 

(Кабодан) и е на юг от река Na-ми 那密 (Заревшан). Той (Кангюй) има тридесет големи 

градове и около триста малки селища. Името (династията) на царя  е "Вен" 溫. (Ж.В.: 溫 – 
в древнокитайски åun, цинска, ханска, вейска, танска епоха åwān, късен средновековен 
период åon, съвр.ф-ма wen, диал.ф-ми un, uаn, uán, uẽ, зн.: топъл, ласкав, мил, любезен, 
скучен. В интересуващия ни период името е звучало като „он, оуан”). Той първоначално е 
бил от рода на  Юе-Че  月氏 които първоначално пребивавали  в град Чоа-у 昭武, намирал 

се на север от планината Киелен 祁連 (Кунлун).. . След като са били победени от Ту-кие 
(непр.превод, в сл. Хунну), (ручжите/юечжи) се оттеглилина юг към планината Цонлин 
蔥嶺 (Цунлин) и впоследствие са се заселили на тази земя (Кангюй).  Княжества, в които 
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са се установили клонове (на рода вен) са:  
- Нган (Ан) 安. (Бухара).  

- Цао 曹. (Кабудан)  

- Ше 石. (Ташкен).  

- Mи 米. (Маймург).  

- Хо 何. (Кушания)  

- Хо-Сюн 火尋. (Хорезъм).  

- Meу-ти 戊地. (или Фа-ти 伐地, или Хуен-Цан, на запад Бухара)  

- Че 史. (Keш).  
 
Те обикновено се наричат "деветте семейства" (осемте изброени са подчинени на 

деветото владение - Самарканд, на което се подчиняват останалите).Всички те са от рода 
"Чоа-у". 

"Син Тан-шу", гл.221 Б (Xin) Tangshu 221B. 6243: "康 者 曰 薩末 鞬 曰颯 秣 建元 魏 所 

謂 悉  斤 者其 南 距 史 百 五 十 里西 北 距 西 曹 百 餘 里東 南 屬 米 百 里北 中 曹 五 十 

里在 那 密 水 南 城大 城 三 十 小 堡 三 百君 姓 溫 月 氏 人始 居 祁 連 北 昭 武 城為 突 厥 

所 破 稍 南 依蔥 嶺即 有 其 地枝 庶 分 王曰 安 曰 曹曰 石 曰 米曰 何 曰 火 尋曰 戊 地 曰 

史世 謂 九 姓皆 氏 昭 武" 
С тази по-късна информация, можем съвсем логично да предположим, че когато 

Чжан Цзян е изпратен от Даван 大苑 към Кангюй 康居国, водачите му не го водат в 

северните покрайнини на страната, които били под зависимост от Хунну 匈奴, а на запад в 
посока към Самарканд, където даванците са предполагали че е царския стан на 
ручжите/юечжи 月氏. Или Чжан Цзян е пресякъл планината Хисар и на юг достига до 

р.Окс (Амударя), и оттам в землището на Дхсия/Дася 大夏. Очевидно тя все още не е 
известна във Фергана, през лятото на 129 г.пр.н.е.   

 
 

ІІ. ДАЛИ Е ПРАВИЛНО ДА ПРИРАВНЯВАМЕ "ДАХСИЯ (DAХIA)" С 
ТОХАРА ? 

 
Това са два синхронни западни превода на съответните китайски източници, два 

подобрени превода на "Ши-цзи" гл.123  публикувани в Ню Йорк и Берлин. По-долу, аз 
възпроизвеждам началото на тези преводи, т.е. по отношение на мисията на Чжан Цзян, 
която е разказана в тази важна глава от "Историческите записки". За по-лесно сравнение 
цитирам преводите още веднъж заедно с китайския оригинал. Става ясно от първите 
изречения, че тези преводи са значително подобрени. 

Хирт, 1917 г., стр.93-94: "Първвите ни познания за Таюан (Tayüan, Фергана) датира 
от времето на Чан Киен. Чан Киен е родом от Хан-Чун (пров.Шенси).  
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През периода на "цзян-юан" (140-134 г. пр.н.е.) той заема длъжността "лан". По това 
време "Синът на Небето" (императора) разпитал няколко хунски пленници, от които 
научил че Хюнню са победили царя на Юе-чи и от черепа му направили чаша за пиене. 
След това Юе-чи напуснали своята земя и се преселили някъде на далече, за да се скрият 
от Хунну, тъй като не били достатъчно силни и не са имали съюзник с който да си 
отмъстят. Китайците, които желаели да обявят война и да унищожи татарите, разбират че 
Юе-Чи могат да им бъдат съюзници. Но за целта китайските пратеници трябва да стигнат 
до тях, и се налага да преминат през територията на Хюнню. Императорът обявил пред 
подчинените си че иска да организира такава мисия. Чан Киен по длъжност "лян" (по-
дребен чиновник) изявил желание да оглави тази мисия. Той взеб със себе си някой си Ган 
Фу, бивш роб на фамилията Тан, татарин (т.е.хун) по произход. Така двамата с него 
тръгнали от Лунси (пров.Кансу). Още щом започнали прехода си през земите на Хюнню, 
веднага били пленени и изпратени при шан-ю (шанюя). Той ги разпитал и им казал: " Юе-
чи са на север от нас, как така Хан (Китай) ще изпраща посланици при тях?  Ако исках да 
изпрати посланици в Юе (Киан-си и Чо-киан), ще ми позволи ли Китай това?"  
Той задържал Чан Киен при себе си и му дал местна жена, от която имал син. През цялото 
това време от десет години (през които живял при хуните), Чан Киен, съхранил верността 
си към императора и знакът на императорската власт който носел. И с течение на времето 
получил по-голяма свобода, най-накрая със своите хора успял да избяга в посока към  Юе-
чи. Като вървял няколко десетки дни на запад, той пристигнал в Ta-юана. 

Жителите на тази страна, са били чували за богатство и плодородие на Китай и били 
добре настроени към Чан Киен. Те му предложили своята помощ и го запитали къде иска 
да отиде. Той им казал че е изпратен с мисия от императора на Китай до Юе-чи, и е бил  
затворник от Хюнню, от които успял да избяга. Помолил царят на тази страна, да ме даде 
водачи, които да го заведат в страната на Юе-чи. И ако успее да стигне до там и да се 
върне в Китай, царят на Та-Юана ще бъде награден от императора за тази помощ. В Ta-
юана сметнали, че най-безопасен ще бъде пътя през Канкю (Согдиана) и оттам ще влезе в 
страната на Та Юе-чи. След като Ху (в случая хунну) убили царя на Ta Юе-чи, сега 
народът бил управляван от неговия син и наследник.  Те бяха вече завладяли Та-хсия 
(Бактрия), за да бъдат далеч от Хюнню. Последната е богата и плодородна и и населението 
е кротко. За това те (Юе-чи) искали да се радват на спокоен живот, още повече, тъй като те 
смятали че са много далеч от Китай, вече нямали желание да отмъщават на Хюнню.  

Чан Kиен преминал през страната на Юе-чите или Тахия (Бактрия), но в крайна 
сметка не успял да изпълни успешно мисията си при Юе-чи. След като останал там  
една цяла година, той се завърнал, през планината Нан-шан, тъй като е искал да пътува 
през страната на Кяните (Тангутите), но отново бил пленен от Хюнню и задържан за 1 
година. По-това време шанюя умира, и командващия "лявото крило" принц Люк Ли, 
узурпира властта като сваля законния наследник. Поради това избухват междуособици. 
Използвайки това Чан Киен, заедно с татарската си съпруга и Тан Фу (Ган Фу) , избягали и 
се завръщат в Китай. (Императорът на) Китай дава на Чан Киен титлата "тай шин та фу", а 
на Тан Фу титлата "Фюн ши кюн". 

И превода на Де-Гроот от 1926 г., стр.9-107: "Пътят за Ta-Уан е бил открито от Цан 
Киен. Той беше човек от Хан-Тцун. В периода на "киен-юан" (140-134), той е бил в 
двореца като длъжностно лице. През този период "Синът на Небето" разговарял с хора от 
Хунну. Те сподели че хунну са победили царя на "Гоат-си" и от черепа му направили чаша 
за пиене. След това "Гоат-си" силно намразили Хунну но тъй като нямали съюзник с който 
да ги нападнат, се преселили на далече.  Хан (Китай) бил на път да се справи и унищожи 
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тези Ху (варвари, в сл. хунну), и в резултат на тази информация, се взема решение да се 
изпрати посолство при "Гоат-си". но пътят минава през земите на Хунну. Цан Киен приема 
доброволно да тръгне на тази мисия до земята на "Гоатси".  Той тръгва заедно с някой си 
Тан-джи (Кан-фу), бивш роб, по произход хун. Те напускат Лунси и  веднага са пленени от 
Хунну. Тогава шанюят ги задържал при себе си и като научил за мисията им, им казъл: 
"Гоатси се намират на север то Хунну, трябва ли да допусна до там пратениците на Хан? 
Ако аз искам да изпратя посолство Юе (в северната част на Хан), то Хан ще ми позволи ли 
това?  

"Повече от десет години той държал в плен Киен, дал му местна жена от която Киен 
имал син. Но верността му към Хан била голяма и той не забравил за мисията си. Докато 
той е бил в центъра на хунну (при шанюя) той спечелил довериено му и започнал да се 
ползва със все повече свобода със семейството си. И успял да избяга в посока на запад. 
След десет дни път достигнал до Ta-Уан. В Ta-Уан били чували за богатствата и 
съкровищата на Хан и искали да установят отношения с Китай, но досега не са успели. 
Когато видяли Киен били много доволини. Попитали го: "Къде отиваш?" той отговорил: 
"Аз бях изпратен при Гоатсите от господаря на  Хан обаче, бях пленен от Хунну. Сега съм 
на свобода, и ще помоля за придружители, за да мога да постигна целта си". Владетелят на 
Та-Уан се съгласил и му дал хора,  които да го придружат от една станция до друга, докато 
достигнат в страната Канкюй. А в Канкюй вече ще ги отведат при Големите Гоатси. 
Когато царят на Големите Гоатси е бил убит от Ху (хуните), тогава народът е поведен от 
най-големия му син, престолонаследника, и достигат страната Ta-ха (Toхарa) която 
завладяват. Тази земя е плодородна и богата. Хан е много далече и те вече са се отказали  
от желанието си за мъст срещу Ху. Цан Киен пътува из страната на Гоатси - Та-ха, но като 
видял че те няма да променят решението си, след година решил да тръгне обратно. Той 
пътувал през Нан-шан (Южната планина) с намерение да мине през страната на Кяните 
(Dza-k’iongr) но за втори път е заловен от Хунну, които го задържат за една година. Но 
умрял Тан-ху (шанюя) и командващия лявото крило, княз Кок-ли  убил най-старшия 
принц, наследник  на трона, което предизвиква хаос царува в царството; Тогава Цан Киен, 
заедно със съпругата си "ху" (хунка) и помощника си Тан-джи (Кан Фу) избягали и се 
върнали в Хан. Императорът на Хан дава на Цан Киен титлата "Везир на вътрешните 
дворци" и на Тан-джи - "Принц изпълняващ специални поръчки на Императора". 
"Ши-цзи" 123. 3157–3159: "大 宛 之 跡 見自 張 騫張 騫 漢 中 人建 元 中 為 郎是 時 天 

子問匈 奴 降 者皆言 匈 奴 破月氏 王 以 其 頭為 飲 器 月氏遁 逃 而 常 怨仇 匈 奴 無 與共 

擊 之漢 方欲 事 滅胡 聞此 言 因欲 通使道 必更 匈 奴中 乃 募能 使者騫 以郎 應 募使 月 氏 

與 堂邑 氏 （ 故 ）胡 奴 甘 父 俱出 隴 西經 匈 奴 匈 奴得 之 傳 詣 單于單 于 留 之 曰月 氏 

在 吾 北漢 何 以 得 往使 吾 欲 使 越漢 肯 聽 我 乎留 騫 十 餘 歲與 妻 有 子然 騫 持 漢 

節不 失居 匈 奴 中益寬 騫 因 與 其屬 亡 鄉 月 氏西 走 數 十 日至 大 宛大 宛 聞 漢 之饒 財 

欲 通 不得 見 騫 喜 問曰若 欲 何 之騫 曰為 漢 使 月 氏而 為 匈 奴所閉 道今 亡 唯 王 使人 

導誠 得 至 反 漢漢 之 賂 遺 王財 物 不 可 勝言大 宛 以 為然遣 騫 為 發 導繹 抵 康 居康 

居傳 致 大月 氏大 月 氏 王 已為 胡 所 殺 立其 太 子 為 王既 臣 大 夏 而居地 肥 饒 少 寇志 

安 樂 又 自以 遠 漢殊 無報 胡 之 心騫 從 月 氏 至大 夏 竟 不 能得 月 氏 要 領留 歲 餘 
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還並南 山 欲 從 羌中 歸 復 為 匈奴 所 得留 歲餘 單 于死 左 谷 蠡 王攻 其 太子 自立 國 內 

亂 騫與 胡 妻 及 堂邑 父 俱亡 歸漢漢 拜 騫 為 太中 大 夫 堂 邑父 為 奉 使 君" 
До сега, има преводи на "Ши-цзи" гл. 123 на четирите основни европейски езика: на 

френски, направен от Бросе (1828); на руски език - от Бичурин (1851); на английски език - 
от Хирт (1917); и на немски език от Де Гроот (1926). В рамките на период от около сто 
години, китаистиката в Европа като цяло, по-специално, проучването на китайските 
династични истории, е направила голяма крачка напред. И все пак проблемите с китайския 
език, китайското писмо и тромавия китайски начини на предаване на  чуждите имена се 
оказа голяма пречка. Така изглежда че един век на интензивни изследвания не е 
достатъчен, за да преодолеят тези трудности. Пример за това е, че Хирт , който идва от 
Германия и учи в Колумбийския университет в Ню Йорк, все още поставя равенство 
между Дахия/Дася и Бактрия, тъй като той безкритично цитира тази грешка, направена от 
много негови предшественици. Погрешната идентификация, ако се проследи обратно, води 
до превода на Ремюз от 1825: ст.116: „Les contrees que Tchhang-kian avoit visitees par lui-meme etoient  

— le Ta-wan ou pays de Schasch,  
— le pays des Ta-youei-chi ou la Transoxane,  
— le Ta-hia ou la Bactriane,  
— et Kang-kiu ou la Sogdiane .  
Mais il rapporta des relations detaillees au sujet de cinq ou six autres etats voisins.  
(„"Страните, които са Чан-Киян е посетил са:  
- Та-Уан или „Страната на Саките”,  
- Държава на Ta-Юе-чи или Трансоксания,  
- Та-хия или Бактрия,  
- и Кан-Чу или Согдиана.  
Но той дава подробни съобщения за пет или шест други съседни държави.  
 
1846: 231, Жулиен, наследник на Ремюз в „College de France” (Колеж дьо Франс), 

потвърждава: 
Je donnerai des notices hi storiques sur divers peuples de l’Asi e qui ont joue un role important dans cette 

partie du monde, et pour la con naissance desquels les auteurs chinois nous offrent seuls des renseign ements solides 
et etendus. Je me contenterai de citer, pour le moment,  

— les Ta-hia ou Bactriens,  
— les ‘Asi ou Parthes,  
— les habitants du Khang-khiu ou Sogdiens,  
— les Yen-tsai ou Getes,  
— les Youei-tchi, de race indo-scythe, qui ont occupe successivement la Transoxiane, la  
Bactriane et le Caboul;  
— les Ou-sun, race blonde aux y eux bleus, appelee par quelques auteurs, indo-germanique,  
etc. ... 
 
(„Аз ще предоставя исторически данни от различните народи, от които Асите са 

играли най-важна роля в тази част на света, според съобщенията на китайските автори. Аз 
просто ще спомена, че за момента: 

 -  Ta-хиа това е Бактрия, 
 - Асите или това са партите 
 - Жителите на Кан-кю, или това са согдийците, 
 - Йен-Цай или гетите, 
 - Юе-чи, или това са индо-скитите, който последователно завладяват Трансоксания,  
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Бактрия и Кабул; 
 -У-сун, или това е раса от синеоки и русокоси хора, според някои автори, това е 

признак за индо-германски произход  и др. ...”) 
 
За най-голямо съжаление, след Ремюз и Жулиен, погрешната  идентификация Ta-хиа 

(Дася) = Бактрия продължи да бъде копирана, цитирана и отново копирана от още 5-6 
поколения  учени до нашо време (Vaissiere 2002: 31). 

 Една година след превода на Хирт, в 1918 г.: (стр.572), Ф.В.К.Мюлер цитира един 
кратък пасаж от „Ши-цзи” гл. 123 в преводаи оригинален текст, който съдържа следния 
ред: 西擊大夏 Im Westen schlugen sie die Tai-Hia (*Dai-Ha = Baktrer) - На Запад побеждават 
Та-хия (* Dai-Ha = бактрийци) 

Така и той поставя едно фалшиво уравнение, резултата на  полунаучна транскрипция.  
За разлика от Мюлер, известният холандски синолог Де Гроот, които бе дошъл от Лайден 
в Берлин, въвежда новото и много по-добро приравняване Дахия/Дася  =  Tохара  в 
превода му на гл.123 от "Ши-цзи". С това той потвърждава написаното от Макварт в 1901 
г.(стр. 204): „Aus dieser historischen Gegenuberstellung der griechisch-romischen und chinesischen Berichte 
ergibt sich mit logischer Notwendigkeit die Gleichung: Ta-hia = Tochari. Ich treffe also in dieser Identifikation 
zufallig mit Kingsmill (1882: 74–79) zusammen; man wird aber hoffentlich zugeben, dass meine auf historisch-
kritischem Wege gewonnenen Erklarungen nichts mit den wilden, lediglich auf scheinbare Namensanklange hin 
gemachten Identifikationen jenes Sinologen gemein haben ...”  - ("От тази историческа съпоставка  на 
гръко-римските и китайските документи, следва логическата необходимост от поставянето 
на  уравнението: Ta-хиа = Тохари. Срещнал съм подобна идентификация само в работата 
на Кингсмил (1882: 74-79), която обаче е съвсем случайна. Трябва да призная, че се 
надявам, да получим едно историко-критическо обяснение на тази съпоставка, от страна на 
синолозите… ") 

Малко преди Де Гроот, през 1920 г.(стр.1617), в публикация на известния географ 
Херман, се включват и сакарауките за обясняване на уравнението, със съотв. обяснения: 
„Schon Chang-k’ien nennt uns im eigentlichen Baktrien das Volk der Ta-ha; es sind dies die Tocharer, die dort 
kurzlich die griechische Herrschaft abgelost hatten. Und wie wir aus den Han-Annalen schliessen konnen, folgten 
den Sacaraucae nach einer Reihe von Jahren die Kurschi (Guat-si), als sie von den A-sun aus ihren neuen Sitzen 
verjagt wurden. Wenn wir dabei die griechischen Nachrichten uber die letzten Konige von Baktrien in Betracht 
ziehen, so gehen wir wohl kaum fehl in der Annahme, dass die Sacaraucae zwischen 160 und 150, die Tocharer um 
135, endlich die Kurschi um 130 v.Chr. eingewandert sind. Mit diesen Kenntnissen ausgerustet, sind wir endlich in 
der Lage, die abendlandischen Berichte kritisch zu verwerten. Trogus Pompeius hat den Einbruch der Sacaraucae 
im 41. Buch behandelt:  

»Deinde quo regnante Scythicae gentes Saraucae et Asiani Bactra occupavere et Sogdianos.«  
Leider hat der jammerliche Auszug bei Iustin. uber dieses Ereignis keine Silb e aufbewahrt. Dass, wie 

Marquart (1901: 205) behauptet, die Sacaraucae mit Bactra, die Asiani mit Sogdiani inhaltlich zusammengehoren, 
darf man aus dem Text nicht ohne weiteres herauslesen. Wesentlich ist hier nur, dass neben den Sacaraucae allein 
die Asiani genannt werden. Uber beide Volker handelt auch das na chste Buch: »Additae his res Scythicae. Reges 
Thocarorum Asiani interitusque Saraucarum.«  

Hier lernen wir also noch ein drittes Skythen volk kennen, die Thocari, die bei Iustin. XLII 2, 2 als ›Tochari‹ 
vorkommen; v. Gutschmid (1888: 70) und Marquart haben wohl Recht, wenn sie die letztere Notiz in dem Sinne 
auslegen, dass die Konige der Tocharer Asia nischen Stammes seien. Denn hierzu stimmt genau die Angabe der 
Han-Annalen, dass die Guat-si, die Chang-k’ien noch im Norden des Oxus antraf, sich bald darauf des Landes der 
Ta-ha (Tocharer) bemachtigten. Somit konnen die Asiani nur die Kurschi (Guat-si) sein.” 

(„Дори Чан-Киен съвсем правилно ни посочва че в Бактрия живее народа на Ta-хиа: 
Те са Тохарите, които наскоро са отнели областта от гръцкото управление. А както знаем 
от Ханските летописи, първоначално оттук минават сакарауките, последвани след няколко 
години от "Куршите"  (Гоат-си/юечжи), които пък на свой ред са протонени от новите си 
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местообиталища, от А-суен.  Ако сравним с известноти ни за последните гръцки царе на 
Бактрия, може съвесм логично да предположим, че сакарауките се преселват тук между 
160 и 150 г.пр.н.е., Тохарите - около 135 г.пр.н.е., и накрая идват Куршите около 130 
г.пр.н.е. Тези изводи се подкрепят от изевстните ни западни източници  Помпей Трог в 
началото на книга 41 казва: "Deinde quo regnante Scythicae gentes Saraucae et Asiani Bactra occupavere et 
Sogdianos" („След това царският род на скитите, сарауките и асианите завладетели Согдиана 
и Бактрия.”) 

За съжаление, откъсите от Юстин са много фрагментирани. Нито дума не е съхранено 
за това събитие. В това изречение Маркварт  (1901 г.: стр.205) тълкува, че Сакарауките са 
завладяли Бактрия, а Согдиана принадлежи на Асианите, което трябва да се чете от текста, 
без затруднения. Основно тук е, че освен Сакарауките са посочени като народ само 
Асианите, докато в следващото изречение е посочен още един народ:  "Additae his res 
Scythicae. Reges Thocarorum Asiani interitusque Saraucarum" – ("Как асианите станаха царе 
на тохарите и погубиха сакарауките".) 

Тук вече научаваме и за трети скитски народ, Тохари, съобщен от Юстин ( XLII, 2, 2). 
Гутшмид (1888: 70) и Маркварт вероятно са прави, като тълкуват последното съобщение, в 
смисъл, че царете са тохарите, са племето асии. : „Това се потвърждава  от "Аналите на 
Хан", където Чан Киен казва че,  Гуатсите са обитавали в северната част на поречието 
на Окс, преди да завладеят страната на Ta-хиа (Тохарите). По този начин може да 
предположим че Асианите (Asiani) са само китайските Курчи или Гоатси (т.е.ручжи/ 
юечжи)”. 

За Херман „Å-sun” са усуните, а  Kurschi (или Guat-si) познатите ни Ruzhi  月氏.  
Последното му твърдение е от значение, тъй като е резултат на ясни логически 
разсъждения.  Също така е важно да се отбележи тук, че Херман идентифицира Ta-хиа  
大夏,  на Чжан Цзян  с „тохорите” на Трог, катосмята, че те мигрират в Бактрия от някъде 

другаде, някъде между сакарауките (Sakaraukai) и ручжите/юечжи (Ruzhi 月氏). По-долу 
ще видим, че Херман скоро ще промени решението си по този въпрос, разкриващ 
любопитни дилема - кое ще бъде от голяма помощ за решаване на целия въпрос – кой 
отнема Бактрия от гръко-бъктрийците. Понякога решаването на сложни проблеми могат да 
бъдат открити по задаване на правилните въпроси. 

Херман казва още: „Wahrend Trogus nur von dem Einbruch zweier Skythenstamme spricht und erst bei 
spaterer Gelegenheit mit ihnen zusammen die Thocari erwahnt, zahlt Strabon insgesamt vier Volker auf, welche, 
vom Sakenland jenseits des Iaxartes ausgehend, den Hellenen Baktrien entrissen haben sollen ...” 

(„Докато Трог споменава само два скитски имена, и по-късно заедно с тях споменава 
и Тохарите. Страбон съобщава общо за четири племена, които са били разположени в 
сакската страна отвъд Яксарат и изтръгнали Бактрия от ръцете на гърците…”) 

Две години по-късно, през 1922 г. (стр.459) и Рапсон, ни дава ново и изключително 
важно наблюдение за Дахиа/Дася: “От доклада на Чан-Киен, китайски пратеник, който е 
посетил Юи-чи в 126 г. пр.н.е., става ясно че те тогава все още съществуват като 
номади, които са се  установили в Согдиана и говорили с презрение за  южните си съседи, 
Та-хия, което очевидно означава, местното население на Бактрия: те са народ от 
търговци, които живеят в градове, всеки от които има отделен управник, и на които 
радостта от славата на битките им е чужда ...” 

Това просто наблюдение е заето от Херман, който привежда още две наблюдения от  
по-ранните му публикации относно Дахиа/Дася. През същата година, 1922: (стр.209-211), 
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превежда някои контааргументи на Макварт: “In diesen Zusammenhang gehort auch die Beurteilung 
des Volkernamens Ta-hsia. Wir haben gesehen, dass ein Volksstamm dieses Namens in der Geschichte Chinas nur 
einmal, namlich im Jahre 1084 v.Chr. unter den westlichen Grenzvolkern aufgetreten ist, um dann fur immer zu 
verschwinden. Nur durch die hinesischen Karten und Legenden hat sich der Name, wie wir an einigen Beispielen 
darlegen konnten, bin in die Han-Zeit fortgepflanzt ... 

Es ist daher gar nicht verwunderlich, dass schliesslich CHANG CH’IEN genau denselben Namen auf das 
grosste Kulturvolk des Westens, die Baktrer, ubertragen hat, in der offenbaren Meinung, hier das uralte Westvolk 
endlich wiedergefunden zu haben. Wenn also, wie es in der Tat scheint, lediglich eine Namensubertragung vorliegt, 
dann haben wir keine Veranlassung mehr, zwischen den beiden Ta-hsia von den Jahren 1084 und 127 v.Chr. einen 
ethnographischen  Zusammenhang zu konstruieren, wie es O. FRANKE in einer besonderen Abhandlung getan hat 
(1919–20, S. 125 ff.), so dass wir gegen seine Ergebnisse schon oben schwere Bedenken  aussern mussten. Ebenso ist 
es ein Verstoss gegen die Methoden der historischen Geographie, dass man den Namen Ta-hsia in das vielerörterte 
Problem der Tocharer und Yueh-chih hineingezogen hat. Wahrend auf der einen Seite Tocharer und Yueh-chih 
miteinander identifiziert werden, machen andere Gelehrte, namentlich J. MARQUART (1901), O. FRANKE (1920) 
und STEN KONOW (1920) die Ta-hsia zu Vorfahren der Tocharer, da diese schon vor den Yueh-chih in Baktrien 
eingewandert und dann von den letzteren unterworfen sein sollen.  

Ausschlaggebend ist fur sie der Namensanklang des rekonstruierten Lautes Ta-ha an Tocharoi. Aber war 
denn, wie SCHLEGEL, Marquarts Gewahrsmann, behauptet hat, die alte Aussprache wirklich Ta-ha ?  

Neuerdings haben F.W.K. MULLER und unabhangig von ihm B.KARLGREN festgestellt, dass der alte 
Lauteher Tai-ha gewesen sein musse (nach einer personlichen Mitteilung KARLGRENs ist furss der alte Laut "d’ai" 
das Normale, wahrend "d’a" nur bisweilen in der Poesie vorkommt). Wenn auch eine sichere Entscheidung in dieser 
phonetischen Frage vorlaufig nicht moglich ist, die etymologische Verbindung mit Tocharoi ist mindestens sehr 
anfechtbar. Sie wird geradezu illusorisch, wenn wir drei Momente in Betracht ziehen, uber die man bisher achtlos 
hinweggegangen ist. Das erste Moment besteht darin, dass die Chinesen, obgleichihnen die Namen Ta-hsia und Tu-
ho-lo (fur Tocharoi und Tokhara) durchaus gelaufig waren, selber niemals auf den Gedanken gekommen sind, sie 
miteinander zu identifizieren. Dieser Fall wiegt um so schwerer, weil sie bei ihren nur selten unterbrochenen 
Beziehungen zu Baktrien immer wieder auf den alten Namen Ta-hsia zuruck gekommen sind. Besonders bezeichnend 
ist hierfur die von CHAVANNES ubersetzte Angabe der Tang-Annalen (618–906 n.Chr.): “Le T’ou-ho-lo est appelé 
parfois T’ou-ho-lo ou Tou-ho-lo. C’est l’ancien territoire du (royaume de) Ta-hia.” 

Hier werden also alle möglichen Transkriptionen für Tokhåra, Tukhåra geliefert; dagegen wird Ta-hsia nur 
aus rein geographischen Gründen hinzugefügt; an eine lautliche Übereinstimmung haben also die Chinesen niemals 
gedacht. Wenn auch diese Tatsache an sich nicht beweiskräftig ist, so gewinnt sie doch an Tragweite, sobald wir die 
beiden anderen Momente sprechen lassen. Das eine ergibt sich aus dem Bericht des Entdeckers CHANG CH’IEN. 
Wahrend er von den Yueh-chih hervorhebt, dass sie als Nomadenvolk von Osten her in das Oxusland eingedrungen 
seien, um sich an dessen Nordufer festzusetzen, betrachtet er die Ta-hsia als die sesshafte Bevolkerung Baktriens, die 
kriegerisch schwach, aber im Handel und Gewerbe ausserst tuchtig sei. Es ist ohne weiteres klar, dass ein solches 
Urteil nicht einem Volke gelten kann, das erst vor kurzem eingewandert ist, um das griechisch-baktrische Reich zu 
sturzen. Mit den Ta-hsia sind also zweifellos die alteingesessenen Bewohner gemeint. Dann konnen aber die 
Tocharer nicht mit den Ta-hsia, sondern nur mit den Yueh-chih identisch sein, die, wie wir wissen, bald nach 
CHANG CH’IENs Expedition die Ta-hsia vollstandig unterwarfen und damit Herren von ganz Baktrien wurden. 
Dass diese Losung die einzig mogliche ist, wird uns durch die Nachricht bewiesen, die sich auf die fruhere Heimat 
der Yueh-chih bzw. Tocharer beziehen. Uber die altesten Sitze der Yueh-chih sind die Angaben der chinesischen 
Annalen so klar gefasst, dass die europaische Forschung zu einem vollig gesicherten Ergebnis gekommen ist: Die 
Yueh-chih wohnten, als sie den Chinesen zuerst bekannt wurden, zwischen Tun-huang und Kan-chou, und als die 
Hauptmasse nach Westen auswanderte (um 160 v.Chr.), behaupteten sich die Kleinen Yueh-chih im Gebirge sudlich 
davon; einige werden besonders in Huang-chung, dem heutigen Hsi-ning-fu, bezeugt. Was anderseits die Herkunft 
der Tocharer betrifft, die im Chinesischen erst seit dem 4. Jahrh. n.Chr. als Tou-ch’ialo und bald darauf als Tu-ho-lo 
bezeugt werden, so enthalten sich die offiziellen Annalen jeder weiteren Ausserung ...” 

(“В този контекст също трябва да разгледаме народът който се крие зад китайското 
Ta-хиа. Видяхме, че едно племе с това име се среща в историята на Китай, само веднъж, а 
именно през 1084 г. пр. Хр. сред общността от западните племена, нахлули до западните 
граници (на китайсикте царства) и след това изчезва завинаги. Името се среща само в 
старите китайски карти и легенди, както и в няколко примера, станали известни по 
времето на династията Хан ...  
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Следователно не е изненадващо, че в крайна сметка Чан Чиен използва това име за да 
обозначи, известния на запад народ с висока култура, носещ името бактрийци. Вероятно 
той е смятал, че е преоткрил тези древни западни хора, познати някога и в Китай. Така че, 
вероятно има някаква причина за приравняването на двете имена, известни ни в един 
голям промеждутък от време, съотв. 1084 и 127 г.пр.Р.Хр. Своите виждания по 
изясняването на този етнографски въпрос, О.Франке публикува през  (1919-20 г., стр. 125 и 
сл.), но резултатите му са обезпокояващи. Той също е нарушил на методите на 
историческата география, твърдейки че името Ta-хиа, или широко обсъжданите “тохари” 
са идентични с Юе-чи. Приравняването на „тохари” и „юе-чи” се прави и от други учени, 
включително и Й. Маркварт (1901), О.Франке (1920) и Стен Конов (1920), които виждат в 
Та-хиа предците на тохарите, мигрирали много по-каро от юе-чи в Бактиря, след което са 
били асимилирани от местното население. При реконструкцията те изхождат от 
сравнението Ta-ха с “Tocharoi”. Така Шлегел и Макварт повдигнаха стария дебат за 
значението на Ta-ха?  

В последно време Ф.В.К. Мюлер е намерил едно независимо мнение от Б.Карлгрен 
(дадено му в лично съобщ.), че древното произношение е било Тай-ха, тъй като 大 се е 
произнасяло като d’âi, а само в поезията е звучало като d’â. Ако даденото решение е на 
този фонетична въпрос е такова, то етимологичната връзка с Tocharoi е най-малкото 
съмнителна. Това е почти илюзорно, тъй като трябва да вземем под внимание три фактора, 
които до сега се пренебрегваха небрежно. Първият момент е, че на китайски, името Ta-хиа 
се явява синоним и на Ту-хо-ло (за “Tocharoi” и “Tokhara”) но на китайците никога не им е  
хрумнало, да ги идентифицират един с друг. Този случай е още по-труден, защото те през 
това време много рядко са прекъсвали отношенията си с Бактрия, наричана със старото 
име Ta-хиа. Особено значим е превода на Шавани, на пасаж от “Аналите на Тан” (618 – 
906  г.).: “T'у-хо-ло понякога се нарича T'у-хо-хо-ло, или Ту-хо-ло това е бившата 
територията на (царство) Ta-хиа”. 

Тук виждаме най-различни транскрипции на Tokhåra или Tukhåra, докато Ta-хиа се 
добавя само за чисто географски причини, а за фонетично съответствие, явно китайците 
никога не са мислили. Въпреки че този факт сам по себе си не е достатъчно убедителен, за 
да надделее, трябва да посочим и други два момента. Единият от тях е даден в доклада на 
пътешественика Чан Чиен. Докато Юе-чи са посочени като номадски народ, дошъл от 
изток и стъпил в земята разположена северно от Окс, то Ta-хиа е оседналото население на 
Бактрия, те са добри занаятчии и търговци, но лоши и слаби войни. Това определение  
очевидно, не може да се отнася за хора, които са емигрирали наскоро, след претърпяната  
катастрофа, в Гръко-Бактрийското царство. Ясно е че Ta-хиа в случая се отнася за отдавна 
уседнали, местни жители. Следователно тохарите и юе-чи не могат да са идентични, 
според данните които знаем от експедицията на Чан Чиен, който казва че Юе-чи са 
завладели отскоро Та-хиа и са станали господари на Бактиря.  

За да се установи това решение, като единствената възможност, смятам че трябва да 
видим какво ни е известно за Юи-чи и тохарите, от най-старите китайски извори, ясно 
преведени от европейските научни изследвания и напълно надеждни: Земите в които са 
живели Юе-чи, китайците описват между Tун-Хуан и Кан-соу, и когато главнита маса, 
мигрира на запад (около160 г.пр.н.е.), малка част от тях или “Малките Юе-чи” остават в 
района на Южните планини в Хуан-чунг, (днес Хси-Нинг-фу). През 4 г. в Китай, само век 
след това, се появяват названията Туо-хо-ло или Ту-ло-хо, като това название се закрепва 
във всяко по-следваща династична хроника…”)  
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Няма съмнение, че китайската транскрипция Чжан Цзян е Дася (Daxia) 大夏 
предаваща чуждо име Toha(ra) е бил един не особено правилен избор, защото това 
китайското име се е отнасяло за напълно различен чужд народ, живял първо на север, а  
по-късно на запад от Китай. Този факт се споменава от Пелио (по-долу). При подготовката 
на своята мисия за търсене на ручжите/юечжи 月氏, Чжан Цзянн, грамотен и образован за 

времето си човек, твърде вероятно е потърсил информация за тях (月氏) в старите писмени 
източници известни в неговото време. Тогава Сима Тан, бащата на Сима Цян, току-що е 
назначен главен астроном/астролог от Ханския император У-ди (в 140 г. пр.н.е.). Той е 
отговарял за всички въпроси свързани със съответната календарна година и съхранението 
на имперските архиви. Така че Сима Тан вероятно е запознал Чжан Цзянн с тези стари 
книги като “И-чжоу-шу” (Yizhoushu) 逸周書 (История на династията Западна Чжоу 
(11в.пр.н.е.-770 г.пр.н.е.)., където в глава 59, при изброяването на редица чужди държави, 
дошили да демонстрират “почитта” си към китайската Западна Чжоу, и са посочени 
народите от север (正北) сред които е имало, между другото, Дася 大夏, Хунну 匈奴, и 

Ручжи月氏. С тази глава запечатала се в подсъзнанието му, Чжан Цзян е решил замомента, 
че известната в Централна Азия древна Дахия/Дася, е открилата се пред него Източна 
Бактрия. Той, Разбира се, той силно се е заблудил, така че съставителите на по-късните 
китайски хроники са промени двузначната транскрипция 大夏 в различни по-добро 
предаващи названието тризнакови изрази (ту-хо-ло), за да сложат край на объркването, 
което грешката на Чжан Цзян е създала. Но е било твърде късно: Изследващите Централна 
и Средна Азия, западни автори в наше време, се хванаха за това съвпадение и го 
размножиха многократно, което задълбочи объркването.  

Херман посочва основната и единствено валидна причина за това в своето 
иззследване, загатната и от Рапсон: Чжан Цзян посочва: “Daxia … were alteingesesene Bevolkerung 
Baktriens” – Дахиа/Дася е старато уседнало, автохтонното население на Бактрия, което по 
времето на Чжан Цзян, се е превърнало в смесица от раси, култури и езици. След иранците 
и гърците, тук са дошли и саките, също  оставили следи в това местно население.  

Това е от първостепенно значение. Оказва се, че Дахия/Дася = Тохари не е дошло от 
никъде другаде. С този хитър и нов поглед върху текста Чжан Цзян, Херман стига до 
извода, че Дахиа 大夏 вече не може да се приравни с “Tochari” на П.Трог, и най-вече с 
Tocaroi (Tochari) от списъка на Страбон, защото последните са, както пише той – скити,  
номади и последни нашественици в Бактрия.  

Така поставената дилема от Херман, Франке я потвърждава през 1930 г. (стр.338), в 
един текст от цитираните по-горе вече, само потвърждава неговите ранни възгледи: 
“Tschang K’ien ging, vermutlich am Sudhang des T’ien-schan entlang, den Spuren der Yue-tschi nach, und fand sie 
schliesslich, nachdem ihm Leute von Ta-yuan (Ferghana) und K’ang-ku (die Kirgisen-Steppen nordlich vom 
Syrdarja oder Jaxartes) das Geleit gegeben, in den Landern am oberen Oxus (Amu darja). Hier waren sie 
gemeinsam mit anderen Volkerstammen in das griechische Diadochen-Reich Baktrien eingefallen und hatten sich 
ihre gegenwartigen Wohnsitze erobert. Sie fuhrten in dem fruchtbaren und hochkultivierten Lande zusammen mit den 
Tocharern (Ta-hia) ein behagliches Dasein und waren zu grosser Blute gelangt. Es ist leicht zu verstehen, dass die 
Yue-tschi unter diesen Umstanden keine Neigung mehr hatten, gegen die Hiung-nu einen Rachekrieg zu beginnen 
und mit dem weit entfernten Reiche der Han ein Bundnis zu schliessen”. 

 
(“Чан Киен вероятно е вървял по южния склон на Тян-шан, по следите на Юе-чи, и 
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достига до страната Ta-юана (Фергана) и Кан-кю (киргизките степит на север от Сърдаря, 
или Яксарат), като накрая прониква и в земите около горното течение на Окс (Амударя). 
Тук в царството на гръцките диадохи – Бактрия, те (ручжите/юечжи) са нахлули заедно с  
други племена и са завладели територията му, която разделят помежду си. Те завладяват 
тази плодородна и добре обработваема земя, заедно с Тохарите (Ta-хиа), с цената на битки 
и кръв, и са намерили добри условия за живот. Лесно е да се разбере, че Юе-чи при тези 
обстоятелства, не са повече склонни, да започват нова война с Хсюн-ню за отмъщение и да 
сключат с далечния Хан (Китай) съюз срещу общия враг.”)  

Водещият германски синолог е един от малкото, които неотклонно, сравняват Ta- хиа 
или Да-хиа (Дася) 大夏 с Тохари, а не – с бактрийци. Въпреки това, въпросът за 
самоличността на тохарите е твърде сложен и заплетен, с който се сблъскват много от най-
великите умове. Стен Конов е още един пример за това. През 1920 г.(стр.231-233), той 
пише: “Ich habe im vorhergehenden die Entdeckung meines Freundes SIEG, SbAW, 1918, S. 560 ff., absichtlich 
nicht erwähnt, obgleich sie anscheinend alles, was ich bis jetzt über diese Fragen geschrieben habe, über den 
Haufen wirft. SIEG hat bekanntlich nachgewiesen, daß die indogermanische Sprache des nordöstlichen Turkistan, 
welche die Uiguren als tocri, d.h. doch wohl sicher tocharisch, bezeichnen, in den Texten selbst årši genannt wird, 
und daß dies Wort årši auch das Reich und dessen Bewohner bezeichnet. Man wird wohl ohne weiteres F.W.K. 
MÜLLER beistimmen, wenn er, idem, S. 566 ff., dies årši mit dem 'Asioi des Strabo und dem Asiani des Trogus 
zusammenbringt, indem ja die Asiani nach Trogus die Könige der Tochari waren oder wurden. Wir würden somit mit 
MÜLLER zu dem Ergebnis kommen, daß das Volk selbst tocri, Tocharer, die Herrscherschicht årši Asii, genannt 
wurde. Wenn weiter MÜLLER’s Annahme, die auch FRANKE, OZ 6, S. 83 ff., für wahrscheinlich hält, daß das 
chinesische Yüe-tschi eine Wiedergabe eben des Wortes årši ist, das Richtige treffen sollte, wäre somit die Frage 
gelöst ... Die Frage nach dem Verhältnis zwischen Årši und tocri hängt selbstverständlich mit einer anderen 
zusammen: wie steht es mit der allgemein angenommenen Gleichsetzung der Yüe-tschi mit den Tocharern ? 

In seinem ›Еrånšahr‹, S. 200 ff., hat MARQUART aus einer Prüfung der chinesischen und klassischen 
Nachrichten den Schluß gezogen, daß es sich um zwei verschiedene Völker handelt. Auf den Inhalt der chinesischen 
Nachrichten habe ich schon oben hingewiesen. Auf ihrer Wanderung gegen Westen schlugen die Yüe-tschi die Ta-
hia und unterjochten sie ... Nach dem Schi-ki waren sie mehr ein Handels- als ein Kriegervolk, weshalb sie von den 
Ta Yüe-tschi unterjocht wurden. Ähnlich ist die Darstellung im Ts’ien Han-schu ...Damit hat MARQUART, wie ich 
glaube mit Recht, die Bemerkung des Trogus reges Tocharorum Asiani zusammengestellt, und den Schluß gezogen, 
daß die Ta-hia mit den Tocharern, die Yüe-tschi mit den Asiani identisch sein müssen. Daraus folgt aber mit 
Notwendigkeit, daß die Yüeh-tschi und die Tocharer von Haus aus verschiedene Völker waren. Dazustimmen auch 
die anderen Nachrichten, die uns zugänglich sind. Nach den chinesischen Berichten saßen die Ta-hia schon in 
Baktrien, als die Yüeh-tschi im 2. Jahrhundert v.Chr.das Land eroberten ...” 

(“Аз трябва да спомена за предишното откритие на моя приятел Зиг, (SBAW, 1918, 
стр. 560 и сл.), от което изглежда че всичко, което съм написал до момента по тези 
въпроси, отива на вятъра. Зиг доказа   че индоевропейския език от североизточната част на 
(Източен) Туркестан, който уйгурските текстове наричат “tocri” е всъщност и почти 
сигурно”Тохарски”, въпреки че в текстовете, самоназванието на носителите на този език е 
“Arsi”, и че тази дума Arsi (årši) обозначава царството и неговите жители. Това вероятно 
ще улесни Ф.В.К.Мюлер който смята че (Idem, стр. 566 сл.), Arsi това са “Asioi Asiani” на 
Страбон или както казва Трог: “Асианите които станаха царе на Тохарите”. Ние ще се 
съгласим с Мюлер, който смята че “tocri”, тохарите са управляващата класа на Arsi или  
Asii. Освен това, Мюлер, както също и Франке (OZ 6, стр.83 сл.), смятат, че китайското 
Юе-чи е просто транскрипция на думата Arsi, от което следва че въпросът е решен. 

... Въпросът за отношенията между Arsi и tocri, разбира се,  е друг: какво ще кажете за 
общоприетото уравнение на Юе-чи с Тохари?  

В своята книга "Ērånšahr", стр.200, Маркварт е направила преглед на китайските 
традиционни хроники и стига до извода, че има два различни народи. На съдържанието на 
китайските хроники, вече съм се спрял по-горе. По пътя си на запад Юе-чи, нападат Ta-хиа  
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и ги покоряват... след Ши-ки (саките).  Та-хиа са по-скоро търговски народ, отколкото 
войни, и са покорени от  Ta-Юе-чи. По същия начин, е представен доклада на Чан Циен в 
“Хан-шу” ...на който се позовава Макварт, и мисля, че правилно, е посочил заглавието на 
Трог “Как Асианите станаха царе на Тохарите” при което следва извода, че Ta-хиа е 
еднозначно с Тохари, а Юе-чи – с Асиани. Но от това следва непременно, че Юи-чи и 
Тохари са различни народи. За това говорят и други свидетелства. Според китайския 
доклад Ta-хиа са вече в Бактрия, тъй като Юи-чи в 2-ри Век пр. Хр. завладели страната ...”) 
Тринадесет години по-късно, след като преразглежда по-ранните си възгледи, Конов пише 
(1933 г.,стр.463): “Marquart hat auch nachzuweisen versucht, daß die beiden Formen denselben Namen 
wiedergeben ... Heute werden wohl wenige Gelehrte dieser Ansicht sein. Nach freundlicher Mitteilung Karlgrens 
wurde Ta-hia im 2. Jahrh. v.Chr. d’ât-g’â gesprochen, und eine solche Form kann 
unmöglich dem klassischen Tochari zugrunde liegen. Dagegen ist es wohl möglich, daß sich die beiden 
Bezeichnungen sachlich decken.” 

(“Maркварт се е опитал да покаже, също така, че тези две форми отразяват едно и 
също име ... 

Днес вероятно няколко учени ще споделят това мнение. След приятелското 
съобщение на Карлгрел че Ta-хиа във 2-ри Век пр. Хр. се е произнасяло ката  d’ât-g’â,  
няма как да отразява класическото Tochari. Въпреки това е възможно, двата термина  да 
съвпадат.”) 

По този въпрос изказва мнение и П.Пелио, година по-късно – 1934, стр.27–40: M. Sten 
Konow écarte le rapprochement fait par Marquart entre le nom de 大夏 Ta-hia et celui du Tokharestan, d’autant 
que M. Karlgren lui a donné *D’ât-g’å pour la pronunciation de Ta-hia au second siècle avant notre ère, mais admet 
que les deux noms se recouvrent néanmoins en fait et sont synonymes ... 

Géographiquement, le Ta-Hia répond au Tokharestan, le pays des Tukhâras, et Marquart, on l’a vu, a 
proposé d’identifier phonétiquement Ta-Hia et Tukhâra ... je crois volontiers que les Chinois de la fin du II e siècle 
avant notre ère ont utilisé, pour transcrire le nom des Tukhâras, le nom de Ta-Hia ou «Grand Hia» déjà connu dans 
le domaine chinois.” 

(“Г-н Стен Kонов отхвърля сближаването, направено от Маркварт между името 大夏 
Ta-хиа (Дася) и названието Тукхаристан (Tukharistan), особено след като г-н Карлгрет даде 
транскрипцията  *D’ât-g’å, като произношението на Ta-хиа през 2 в.пр.Хр., но признава, че 
двете имена се припокриват, дори че в действителност и са синоними ... 

В географско отношение Ta-хиа/Тукхаристан отговаря на страната  на тохарите 
(Tukhâras) и Маркварт, видяхме че предлага фонетично идентифициране между Ta-хиа и 
Тухара (Tukhâra) ... Аз предполагам, че китайските автори от края на 2 в.пр.Хр., са 
използвали за записване на названието “тухари” (Tukhâras), името Ta-хиа или “Голяма Хиа 
(Ся)” вече известни в Китай.” 

След това, Конов скоро отново променя мнението си и през 1934 г. (стр.6), се връща 
към първоначалните си възгледи, а именно публикувани през 1920 г.: “Изглежда, че като 
цяло днес се смята, че Saraucae, известни от други текстове като Sakaraukae, Sakarauloi и 
т.н., съответстват на китайското “саиван” (Saiwang), на самоназванието Asiani или Asioi, 
съответства Юе-чи, а на Тохари – Та-хиа. Не може и да става въпрос за определянето на 
името Ta-хиа, които според проф. Karlgren е произнасяро "D’ât-g’a" през 2 век пр.н.е., с 
Тохара (Tochara) или на Юе-чи, старо четене “gwat-ti” или “gat-ti”, с Asioi.” 

Тук всички въпросии, изглеждаха добре решени. Херман - които, подобно на Конов, 
възприема уравнението Ta-ха = То-хари, през 1920 г. само две години по-късно, е 
принуден да преразгледа доказателствата си и впоследствие, също е променя решението 
си. Но за разлика от Конов, той повторя възраженията си през 1937 г., стр.1633-1634: “Als 
eine Umschreibung von Tokhâra hat man vielfach das chines. ›Ta-hsia‹ (›Ta-hia‹) in Baktrien ansehen wollen, vgl. 
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Marquart (1901: 204), O. Franke (1920: 125ff.), Sten Konow (1920:233). Das ist aber ein Irrtum. Denn abgesehen 
davon, daß die alte Aussprache etwa ›tai-ha‹ war und sich somit von Tokhâra noch mehr entfernte als der heutige 
Laut, hat unser Gewährsmann Tschang K’ien (um 127 v.Chr.) mit Ta-hsia nicht ein Eroberervolk, sondern die 
alteingesessene Bevölkerung Baktriens bezeichnen wollen; er beging nur den Fehler, daß er hierauf den Namen 
eines ganz anderen Volkes Ta-hsia übertrug, das ihm in der Literatur als kulturell hochstehendes Fremdvolk 
angegeben war.” 

(“Като перифраза на Tokhâra някога в китайски се е използвало “Ta-hsia” (Ta-hia), за  
Бактрия, вижте Маркварт (1901,стр.204), О.Франке (1920,стр.125), Стен Конов 
(1920,стр.233). Но това е грешка. Освен факта, че древният изговор е бил “tai-ha”, което е 
следователно по-отдалечени от Tokhâra, от настоящата книга с която разполагаме – 
Доклада на Чан Киен (от 127 г. пр. Хр.), се вижда че  с Ta-хиа не е народ от завоеватели, а 
старото отдавна уседнало  население на Бактрия. Той (Чжан Цзян) е направил грешка, като 
е приравнил името на познатите му “Та-хия” от китайската литература, с един напреднал, 
но чужд народ.”) 

Търн, в известната си книга от 1938 г., отбелязва също един важен факт (вж. по-
долу). За да реши по логичен път тази дискусия, той предлага, че най-вероятно Да-
хиа/Дася 大夏, първоначлано е малък град-държава, основан от автохтонното население на 
Източна Бактрия, и така може да се придържаме към уравнението Дахиа = Тохара. 

В Китай, Ван Гувей 王国维 (1877-1927г.), в своето “Изследване за Западните Ху 

西胡考, съдържащо се в глава 13 от своя сборник “Гуантан Дзилин” (Guantang Jilin) 

观堂集林 издаден през 1923 г., в който участваи Маркварт (马括德), той обяснява, стр. 15-
1б: “Моите изследвания показват, че името Ду-Хуо-Луо [Тохара/Tochara] първоначално 
произлиза от Дахиа (Da-xiа/Дася). “考睹貨邏之名源出大夏” 

С това изявление, големият китайски учен се присъединява към групата на няколкото  
ерудирани автори, които имам решаващо значение за изястявяне на уравнение Да-хиа = 
Тоха(ра). И с това твърдо установено пояснение, ние сме в състояние да поправим това, 
което Бейли е написал, в 1947 г. (стр.151): “Тъй като в китайските будистки текстове, 
превод от санскрит,  Tuĥkhāra се превежда като Üe-ţşï... уравнението Τόχαροι равно на Üe-
ţşï 月氏 изглежда достатъчно и сигурно потвърдено”. 

吐 呼 羅 (T'у-хо-ло), по Уейд-Джайлс, (Tuhuluo в пинин), както и 

吐 火 羅 (T'u-хо-ло) в гл.83 от „Суй-шу”, гл.221 от „Тан-шу”, като последните по този 
начин се предават като валианти: 

 吐 豁 羅 (T'u-хо-ло) 

 睹 货 邏 (Ту-хо-ло; Ду-хо-ло), и 

 吐 呼 羅 (T'у-хо-ло). В последната от тези четири китайски династични истории, или 
„Син тан-шу” се казва - както вече цитираното по-горе: 221B. 6252: „ Ту-хо-ло ... е старата 
територия на Дахиа. – (吐火羅 … 古大夏地). 

Затова, китайските преводачи на санскритските будистки текстове приравняват 
Tuĥkhāra, с Üe-ţşï 月氏, но - по времето на Сима Цян –  с името Да-хиа 大 夏. 



 55

 От „Ши-цзи” и „Хан-шу” ние знаем, че Да-хия 大夏 са били покорени от 

ручжи/юечжи 月氏 и следователно не могат да бъдат еднакви с тях. Бейли използва като 
основен източник за китайските източници Халоун (виж по-горе). По-горе погрешно е 
дадено уравнение Τόχαροι = Üe-ţşï. По този начин Бейли е бил заблуден и признава че 
„Наистина, очевидно е, че не е по силите на един учен да ползва всички източници. Ние 
учените може да направим прекрасна работа в един клон на науката и да стоим 
безпомощни пред най-важните документи в друг нейн клон. Един учен може да е 
прекласно запознат с индийските източници например,  но не е в състояние да се справи с 
китайските или други. Може да познава китайските източници, но да има слаби познания в 
ирански. Признавам, и се извинявам предварително, че в настоящето изследване, всички 
ние сме недостатъчно подготвени в някои отношения по отношение на централно- 
азиатските изследвания ...” 

През 1985 г. (стр.126), Бейли се коригира, или по-скоро, той коригира информатора 
си Халоун: „В китайските будистки писанията санскритското tukhåra се предава с 吐火羅 

(K 1129, 117, 569) t’u-xuo-lo < t’uo-xuâ-lâ и 兜佉羅 (K 1017, 491, 569) tou-k’ie-lo < tÿu-k’ia-
lâ. Хуан Цан (644 г.сл.Хр.)  посочва една стара и западнала страната, напусната от старото 
си население: 都 货 羅 故国 (tu-huo-lo ku kuo) което озвачава "Старият град на T'у-хо-ло"  
или древния Såča, съвр.Ендере, намиращ се на запад от Черчен. (Шавани, 1903 г.). 

В нашe време, сме свидетели за значителен напредък на темата за Тохара. През 1994 
г., стр. (173-178), Еноки, Кошеленко и Хаидари пишат: “Както е известно “Та-хиа/Дася” е 
точна транскрипция на “Тохара/Tochara” (което отговоря на централната част от Гръко-
Бактирйиското царство). Ако Юечжите са Тохари, то излиза че със завладяването на “Та-
хиа” от Юечжите, страната Тохара е била завладяна от Тохарите, което изглежда доста 
странно? Доказателствата за Сима Цян показва, че Ta-хиа не може да бъде Гръко-
Бактрийското царство, но е страната на Тохарите – Тохара, разделена на няколко по-малки 
политически единици по време на юечжийското нашествие. С други думи, Гръко-
Бактрийското царство вече е било унищожено или разделено преди пристигането на 
юечжите. Следователно не е необходимо да се приема идентификацията на Тохарите с 
Юечжите... 

Ако обяснението, дадено по-горе е вярно, страната на Та-хиа, която е завладяна от 
Юечжите, не може да бъде Гръко-Бактрийското царство, които вече е били унищожено, 
преди пристигането на Юечжите... 

Според У.У.Търн (1938 г.стр. 272-73), Бактрия е до около 141 г. пр.н.е. под контрола 
на Хелиокъл, който се смята и за последният цар на Гръко-Бактрийското царство. Така че 
инвазията може да е била извършена или през тази година, или малко по-късно, при това  - 
преди идването на юечжите, които завземат района на Согдиана и Бактрия между 136 и 
129 (или 128) г. пр.Хр. Страбон ни казва, че Гръко-Бактрийското царство е разрушено от 
Тохарите с още три други народа, а според Сима Цян, страната, която Юечжите завладяват 
е Ta-хиа (Дася). Тъй като “Та-хиа/Дася” се явява китайска транскрипция на “Тохара”, то 
следвайки тези два източника, то не би трябвало да смятаме че юечжите са завладели 
Гръко-Бактрийското царство”… 

Към тези ясни и логични отчети е необходимо да се добавят някои малки корекции и 
коментари. От една страна: Ta-хсия /Дахия (Дася) 大夏  не е централната, а по-скоро 
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източната част от Бактрия. И когато 月氏 (ручжите/юечжи) пристигат в земите на Гръко-
Бактрийското царство, то вече е разделено на две отделни части: Тохара, или Източна 
Бактрия, управлявана от Сакарауките/Саиван 塞王 (или “Царските саки”), и Западна  
Бактрия, вкл.земите около столицата Бактра, която все още се управлява от последните  
гръко-бактрийски царе. Когато 月氏 (ручжите/юечжи)  прогонват Сакарауките/Саиван от  
Тохара, последните слагат край на гръцка власт в град Бактра (от кушанското време до 
днес Балх). 

С това пояснение става ясно че Саките/Сакарауки завладяват Бактрия от гърците на 
два етапа (първоначално източната, а после и западната част). А както става ясно月氏 
(ручжите/юечжи) никога не са воювали с гръко-бактрийците директно. Вместо това, те 
винаги воюват със старите си врагове – саките (сакарауки/саиван 塞王): първо в долината 
на р.Или (Седморечието/Джети-су), после в Согдиана и накрая в Дахиа/Дася. Ето защо, от 
първостепенно значение да се разбере, че 月氏 (ручжите/юечжи)  завладява и окупира само 
Дахиа/Дася, а не старото Гръко-Бактрийско царство, чийто земи в по-късни времена са 
били наричани Тохаристан (Тухаристан у Табари), който включва провинциите на двата 
бряга на Амударя. Това значително ще помогне да се разбере, как гръко-бактрийските царе 
са загубили Бактрия - на два етапа, в резултат на две инвазии, но извършени само от един  
номадски народ: Саките (сакарауки/сакараули/саиван). В Бактрия гърците може би са 
знаели че тези Саки са били изтласкани от още по-мощен номадски народ – с който самите 
те се борят, и които завладяват наскоро създаденото Сакско царство. Ето защо трябва да 
ни е ясно че когато Чжан Цзян пристига в региона, все още 月氏 (ручжите/юечжи) току-що 
са завледели само Тохара, наречена от китайския пътешественик Тахиа или по 
свър.звучене Дася. Ние започваме да се чудим дали 月氏 (ручжите/юечжи) завладява 
цялата Бактрия в два последователни етапа, както съм бил склонен да вярвам досега, - и че 
в двата етапа това завладяване става не от гръко-бактрийците директно, а от саките.  На 
пръв поглед, това се потвърждава от нашите западни (гръко-римски) източници, като 
Помпей Трог, който първо казва, че Асианите завзели Согдиана, а Сакарауките – Бактрия. 
Но в случая Бактрия не е цялата ни позната историко-географска област, а само земите 
около столицата Бактра, която после същите тези сакарауки владеят сравнително дълго 
време. (вж.по-долу)  

“Prolog 41 (Stage One): Scythicae gentes, Saraucae et Asiani, Bactra occupavere et 
Sogdianos”. (Скитските племена Сарауки и Асиани завладяха Бактрия и Согдиана). Така е 
според Помпей Трог, който по-нататък продължава и казва: След това, Асианите станаха  
царе на Тохарите (в Източна Бактрия) – защото Та-хиа/Дася, както е забелязал и записал 
Чжан Цзян, не е имала господар по това време. 

“Prolog 42 (Stage Two): Reges Tocharorum Asiani ...” (Асианите станаха царе на 
Тохарите) Развитието тук е посочено от Трог: т.е. завоевателите Асиани, стават царе на 
местните, заварени Тохари - в крайна сметка това се оказа фатално за Сакарауките. 

“Prolog 42 (Stage Three): ... interitusque Saraucarum.” (Погубиха Сарауките) За 
окончателното унищожаване на сакарауките, ние трябва да приемем момента когата е 
завладяна и Западна Бактрия (вече от кушаните). 

В първия етап, Бактрия се разделя между гръко-бактрийци и сакарауки, около 145 г. 
пр.н.е.. Във втория етап - Чжан Цзян, които е и свидетел на събитието, е писал че  в 129-
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128 г. пр.н.е. Бактрия е разделена между сакарауки/саиван 塞王 и асиани/ручжи 月氏 За 
третият и последен етап, можем само да предполагаме, тъй като той протича след като 
Чжан Цзян е напуснал региона. Окончателното завладяване на бившите гръко-бактрийски 
земи от ручжите/юечжи става след поредната ожесточена схватка между два агресивни 
намадски народа на конните стрелци от Централна Азия и тежковъоръжените 
средноазиатски конници от Средна Азия. По това време гръко-бактрийците не играят 
някаква роля. (Ж.В.: последните им владения се съхраняват в Северна Индия, изв.като 
Гръко-Индия).   

Бернар, 1987 
г.(стр.758-767), е 
първият, която 
споменава за този 
последен конфликт, 

наблюдавайки 
релефите от стенити и 
фризовете на царския 
дворец в Халчаян (в 
долината на 

р.Сурхандаря) 
разположен в близост 

до Термез на р.Амударя: “C’est dans le troisieme quart du II-e siecle av. n.e. que le royaume greco-bactrien, 
c’estadire l’Etat grec qui controlait depuis l’expedition d’Alexandre la vallee du moyen Oxus, entre l’Hindukush au 
sud et les monts du Hissar au nord, disparait, submerge par des invasions nomades. Cette conquete, commencee par 
la rive droite et l’extremite orientale de la rive gauche, ou la ville grecque d’Ai Khanoum tombe vers 145 av. n.e., 
s’acheve vers 130 av. n.e. avec le regne d’Heliocles, le dernier roi grec de la Bactriane proprement dite ... Ces 
nomades nous ont d’abord ete connus par quelques allusions des textes classiques, principalement une phrase de 
Strabon ... Les sources chinoises, le Si-Ki, le Han Shou et le Hou Han Shou parlent, elles, du peuple des Yueh-chih, a 
l’exclusion de toute autre ...  

En 129 l’ambassadeur chinois Chang K’ien les trouva installes sur la rive droite de l’Oxus, mais ayant deja 
visiblement impose leur autorite sur la Bactriane meridionale ... Quelque temps apres le passage de Chang K’ien ils 
avaient donc mis un point final a la conquete de la Bactriane grecque ...  

Il est cependant possible d’y voir maintenant un peu plus clair grace a deux decouvertes faites, l’une a 
Xal.ajan sur la rive droite de l’Oxus, dans la vallee du Surkhan-darya, ily, aura bientot trente ans ... Ces trouvailles 
nous offrent aujourd’hui, chacune a sa maniere, une vision incomparablement plus riche et plus diversifiee de la 
culture des deux peuples que nous considerons avoir ete les acteurs principaux de la conquete de la Bactriane 
grecque, les Yueh-chih au centre et a l’est, les Saces ou Sacarauques a l’ouest ... Nous partirons du decor figure 
ornant un pavillon royal a Xalchajan ... dont la construction, aux alentours de notre ere, est attribuee a un chef 
nomade des tribus yueh-chih. Cette attribution repose sur la ressemblance que presente le type physique tres 
particulier, mongoloide, des principaux acteurs des scenes representees a Xalchajan avec l’effigie monetaire d’un 
certain Heraos, qui regna a cette epoque dans la region ... A partir d’une vingtaine de fragments importants 
recueillis sur le sol, Mme Pugachenkova, qui a fouille et publie ce monument, a restitue une troupe de cavaliers 
passant au galop vers la droite. Elle y voit le retour victorieux d’une troupe d’archers montes yueh-chih accompa 
gnes d’un escadron allie de cavaliers bactriens. L’identification des premiers ne fait  

aucun doute. Ils appartiennent bien a la meme ethnie que la famille princiere; ils presentent les memes traits 
mongoloides avec les yeux etires et obliques, les sourcils remontants vers les tempes, le front fuyant, le cran e aplati 
a l’arriere, les longs cheveux raides rejetes vers l’arriere et serres dans un bandeau, la pilosite du visage limitee a 
de longs favoris et a des moustaches ... L’identifi cation des seconds pose en revanche un probleme.  

Mme Pugachenkova a propose d’y voir des representants de la noblesse bactrienne pour deux raisons: 
d’abord parce qu’ils sont d’un type physique tout a fait different, de caractere nettement europoide, avec, en plus des 
moustaches, une barbe tres fournie; en second lieu parce qu’ils portent un lour d armement de cataphractaire ... Les 
etudes menees ces dernieres annees par un chercheur sovietique, M. V. Gorelik, tendent a montrer que l’armement 



 58

cataphractaire aurait ete mis au point chez des peuples nomades entre la mer d’Aral, les Tien-shan et le Pamir ... 
Diverses indications ... incitent egalement a reconnaitre dans les cataphractaires de Xalchajan d’autres nomades 
auxquels les Yueh-chih se seraient heurtes dans leur conquete de la Bactriane ... et qui se rattachent a cette 
nebuleuse de tribus nomades qui se jeterent sur les provinces occidentales du royaume greco-bactrien des la 
deuxieme moitie du IIe siecle av. n.e. ... a cheval revetus d’une armure de cataphractaire; celle-ci est identique a 
l’equipement des adversaires des Yueh-chih a Xalchajan : cuirasse a longue jupe bardee de grands plaques 
metalliques quadrangulaires, haut protege-cou a bord evase, casque moulant le crane et couvrant la nuque et les 
oreilles ... Les peuples nomades qui jouerent un role preponderant, d’apres ce que nous en disent les sources 
classiques, dans les evenements qu’on voit se derouler sur la frontiere orientale de l’empire parthe a partir de 130 
av. n.e., a savoir les Saces et les Sacarauques ...” 

 
(“В третата четвърт на II в.пр.н.е. Гръко-

Бактрийското царство, което възниква като резултата от 
походите на Александър (Македонски) и обхваща земите 
в долината по средното течение на р.Окс, планината 
Хиндукуш на юг и Хисарския хребет на север, изчезва, 
погълнато от номадските нашествия. Това завоевание, 
започната от десния бряг на р.Амударя, в източната част 
на Бактрия, с падането на гръцката крепост (съвр.Ай 
Ханум) в  145 г. пр.н.е., и завършва около 130 г. пр.н.е. 
Това е времето на Хелиокъл – последният гръцки цар на 
Бактрия. Тези номади са ни известни от няколко податки 
от класически текстове, особено този на Страбон ...(и)  
Китайските източници, “Си-Ки” (Ши-цзи), “Хан-шу”, 
“Хоу Хан-шу” които наричат тазо народ Юи-чих 
(юечжи). … 

В 129 г.пр.н.е., китайския посланик Чан Чиен (Чжан Цзян) е сред тях и посочва че са 
се установили на левия бряг на р.Окс, от тях са ги поставят върху левия бряг на Oxus, но 
явно, които вече са наложили властта си и на юг в Бактрия. ... Малко след преминаването 

на Чан Чиен  те са се сложили край на гръцката власт в Бактрия ...  
Въпреки това, сега е възможно да се научи малко повече, 

благодарение на откритието на комплекса Халчаян, разположен на 
десния бряг на Окс, в долината на р.Сурхандаря,  извършено преди 
тридесет години. .. Тези данни ни предлагат, всеки по свой начин, 
да си представим външния вид, богатата и разнообразна култура на 
двата народа участвали в завладяването на Гръко-Бактрия – Юи-
чих, установили се в източна та част и Сакарауките/Саки, завладели 
западната част.  

Изграждането и украсяването на царския дворец в Халчаян, се 
смята че е станало в  началото на н.е. от номадския народ Юи-чих. 
Това определяне се основава на по-специфичния притежаващ 

монголоидни белези вид на главните действащи лица изобразени в сцените от Халчаян, 
примерно сравнен с изображението на Хермей, известно ни от монетите му, също царувал 
в този район. ...  

От статутите и големите пана, изследвани от г-жа Погаченкова особено внимание 
заслужава, сцената с препускащите в галоп коници. Тя вижда тук победителя връщащ се от 
поход, а войските му се състоят от конни стрелци и бактрийска кавалерия. Без съмнение те 
принадлежат към една и съща етническа група, към която принадлежи и княжестко 
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семейството, те имат същите черти с леко монголоидни дръпнати (бадемовидни) очи и 
полегати вежди нагоре към слепоочията, както и полегато чело и плосък тил. (Ж.В.:В 
случая, това е резултат от изкуствената черепна деформация) Косата е дълга и права 
прибрана с превръзка над очите, окосмяване по лицето е с представено с дълги бакенбарди 
и гъсти мустаци ... Идентификацията на изобразените поставя въпроси.  

Г-жа Пугаченкова смята че това са представители на бактрийската аристокрацията по 
две причини: първо, защото те са доста от различен физически тип, с ясни характеристики  
на бялата раса, с добавяне на мустаци и брада , второ, защото те носят въоръжение на 
катафрактраии... Изследванията, проведени през последните години от съветския учен, 
M.Горелик, показват, че катафрактарското въоръжение възниква сред номадските народи 
от Аралско море до Тян-шан и Памир ...  

Различни податки показват че катафрактариите са враговете с които се сблъскват Юи-чих 
при завладяването на Бактиря. Катафрактариите изобразени в Халчаян принадлежат към 
онази мъглява група номади които завладяват Западна Бактрия и се сблъскват с Юи-чих, 
през 2-та половина на 2 в.пр.Хр. Въоръжението се състои от далга пластинчата ризница, 
метална яка, шлем покриваш врата и ушите. Този номадски народ, които изиграва водеща 
роля, съобщен от класическите източници, придвижил се към източната граница на 
Партската империя около 130 г. пр.Хр. са именно Саките или Скарауките...” 
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Бернар говори тук за Западните класически източници, които съобщават за саките – 
сакарауки, заемащи видно място сред номадските орди, завладяли Гръко-Бактрийското 
царство. Същите номади са споменати в китайските класически източници като “саиван” 
塞王 или “царски саки”.  

Чжан Цзян обаче изглежда не е чул абсолютно нищо за народа “саки” или 
“сакарауки”. Затова и “Ши-цзи” не споменава изобщо нищо за този номадски народ. Едва 
по-късно в “Хан-шу” в глава 96 четем етническите имена Сай 塞 и Саиван 塞王. И това са 
точните китайските транскрипции на общото име Саки и по-специфично наименование 
Сакарауки (саи – саки, ван – цар). “Хан-шу” се явява частичен препис на по-старата “Ши-
цзи”. На някои места преписът е дословен, на на други се открива и нови допълнителни 
материали. Това е така, защото “Хан-шу” не е напълно пренаписана. Първоначално тя е 
трябвало да бъде просто продължение на “Ши-цзи”. След това Бан Bяo - или по-вероятно,  
синът му Бан Гу – решава да обедини всички тези части от “Ши-цзи”, които обхващат  
първата половина от историята на Старшата династия Хан, преди да се продължи с втората 
половина - така, че крайната работа би трябвало да включва целия период на династията 
Старша Хан. Този грандиозен шедьовър написан от три поколения на семейство Бан, е 
известен като “Хан-шу” или “Книга за историята на Старшата династия Хан”. Очевидно от 
уважение и възхищение към творбата на Сима Цян, части от “Ши-цзи”, са включени в 
“Хан-шу” но внимателно редактирани и коригирани, иначе почти без промяна в 
съдържанитео. Поради тази причина, “Хан-шу” се явява един вид компилация мужду Сима 
Цян и Бан Гу, или се състои от две разнородни части – което понякога може да доведе до  
в противоречия и несъответствия. Това очевидно е така, когато искаме да сглобим 
събитията съдържащи се в “Хан-шу” около падането на Гръко-Бактрия и завладяването  и 
от номадските народи. В “Хан-шу”, гл. 96 четем в разделите за “月氏 (ручжи/юечжи), 烏孫 

(Усуни) и Цибин/Гибин  罽賓. (превод на Хулсеве-Льове, 1979 г., стр.119–121): 
“Държавата на Та Юечжи. .... Седалището на правителството (стана на царя) се намира в 
град Ченчин. Отдалечен е от Чанъян на 11600 ли. Тя не е под властта на “генерал-
протектора” (Ж.В: т.е. не е под властта на Ханския наместник на Западния Край.) 
Първоначално (народа 月氏) се заселил между Дунхуан и Цинлин. След това дойде 
времето, когато шанюя Маотун ги нападнал и победил, а шанюя Лаошан [Kiyuk, 174-161] 
убил (царя) на Юечжи, като от черепа му направил чаша за пиене. След това Юечжи 
тръгнали на далече и достигнали до Таюан (Даван или Фергана). После продължили на 
запад и покорили Та-хиа. Столицата им се намира на север от р. Куй (Гуй или Окс), където 
е и царския стан. Останалата малка група (от Юечжи), които не могли да напуснат района, 
потърсили защита сред племената Цян (Кяни) в Южната планина (Нан-шан) и са известни  
като “Сяо Юечжи” (Малки Юечжи)”.  
“Хан-шу” 96A. 3890–3891:( “大 月 氏 國 治 監 氏 城 去 長 安 萬 一 千 六 百 里 不 屬 都 護 
… 
本 居 敦 煌 祁 連 間 至冒 頓 單于 攻 破 月 氏 而 老 上 單 于 殺 月 氏 以 其 頭 為 飲 器 月氏 

乃 遠 去 過 大 宛 西 擊 大 夏 而 臣 之 都 媯 水 北 為 王 庭 其 餘 小 眾 不 能 去 者 保 南 山 

羌 號 小 月 氏 …”) 
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За този пасаж имаме паралелен текст в “Ши-цзи”, гл.123. Така че това, което четем 
тук е, всъщност, препис от Сима Цян на доклада на Чжан Цзян, представен на императора. 
По-късно отново е цитиран, но и редактиран от Бан Гу в раздела  “Сию-чжуан” (Xiyuzhuan 

西域傳,), от “Хан-шу” или “Повествование за Западния Край”.  Тук се съобщава че 月氏 
(ручжите/юечжи, или както видяхме народа “арси”), е победен (за четвърти път) от Хунну, 
и извършва един голям преход от Коридора “Хеси” към земите на Дахиа/Дася 大夏 в 

горната част на поречието на Окс (днес Амударя), отвъд царството Даюан/Даван 大宛 
(Фергана). За да можем да разберем пълния смисъл на израза “Основният град (столицата) 
е бил разположен на север от река Куй”, трябва да цитирам Сю Сун, китайски учен от 19 
век, който пише коментар на цялата гл.96 от “Хан-шу” (за който ще стана дума и по-
нататък в изложението). Неговото тълкуване се намеква, но е отхвърлено от Хулсеве-
Льове, (1979, стр.121) - за новия главен град, къдета се се установили ручжите/юечжи , е от 
първостепенна важност за нашия въпрос. Това доказва, че новият царски стан на 月氏, се е 

намирал на север от р.Окс (или Гуй-шуй 媯水). Китайският автор отбелязва че старата 
столица на Дахиа се е намирала на юг от реката, поради това в текста се говори за “нова 
столица”. Следователно, тази “нова столица”, трябва да се е намирал в района между 
Хиндукуш – на юг и южната част на Хисарския хребет – на север. В миналото, твърде 
много учени недоглеждаха този факт, поставяйки “новата столица” в границите на 
Дахиа/Дася, което води до много погрешни заключения. 

(Xу Сун) Допълнителен коментар: “Ши-цзи” казва: “Дахиа се намира над две хиляди  
ли (ср.1000 км) югозападно от Даюан, на юг от р. Гуй” - съответно старата столица на 
Дахиа е била на юг от реката. (Но), ручжите/юечжи премества седалището си, на север от 
реката. 
Hanshu Xiyuzhuan Buzhu, 27: „補 曰史 記 云 大 夏 在 大 苑 西 南 二 千 餘 里 媯 水 南 蓋 大 

夏 時 都水 南大 月 氏 徙 治 水 北 也” 
В доклада на Чжан Цзян се съдържа описание на царството Усун, което знаем, е било 

разположено между реките Или и Чу, в района около езерото Исък-Кул (Исък-Кул = топло 
езеро – наречено е така, тъй като не замръзва през зимата). Усуните се появяват там най-
късно до 161 г. пр.н.е. Откриваме сведенията в „Ши-цзи” гл.123. Но Бан Гу не е копирал 
горния текст от Сима Цян. Той е автор на собствен, много по-дълго и значително 
подобрен, и значително осъвременен (за времето си) разказ за Усуните – по-малък 
номадски народ, който някога е бил западен съсед на 月氏 ручжите/юечжи, в 

полупустинята между Дунхуан и соленото езеро Лоб-Нор 鹽澤. Тук се казва, че новите 

земи на Усун са стари земите на Сай 塞, по-специално Саиван 塞王 или „царските саки”. В  
този текст, за пръв път се споменават Сакарауките (саиван) в Китай за пръв път. Най-
малко един век и половина след Сима Цян, Бан Гу е в състояние да събере много нова 
информация и най-накрая ни дава един нов разказ и много ценни подробности, за дълго и 
трудно пътуване на ручжите/юечжи: В тучните пасища по горната част на Долината на 
река Илиi, части от съвременна Казахстан и китайски Синцзян, ручжите/юечжи, имат  
сблъсквания със Саиван, и ги изгонили на далече от отличните пасища, и се заселили в 
земята им. С това първо по рода си дълго и трудно пътуване, ручжите/юечжи достигат 
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земите до горното течение на Или и около езерото Исък-Кул - това разбираме, от този 
текст. Малко след това, обаче, ручжите/юечжи 月氏 на свой ред са нападнати от Усун(ите). 

Те на свой ред, сега са бити и прогонени. Така ручжите/юечжи започнат втори 
преход, този път изглежда по поречието на Окс, към земите на Да-хиа или Тохара. След 
което покоряват земятана на тохарите, а усуните се настаняват в бившите земи на 
саките/саиван, без да продължават повече на запад. 

За Саиван научаваме от оскадната информация на китайските източници, 
междувременно избягали на юг, преминали през високите и труднопроходими проходи в 
Хималаите (не Хиндукуш, както мисли Уайли). 

Хулсеве/Льове 1979 г. (стр.104) „Хан-шу” гл.96A. 3884: „Владението Ципин (Цибин). 
Тронът на царя е в столицата гр.Хсюншен. И той е отдалечен от 12200 ли (6100 км) от 
Чанъян. 

Владението не е под властта на ханския наместник (на Западния Край). Когато, по-
рано, Хунну завладява Та Юечжите, те се преместват на запад и се утвърждават като 
господари на Та-хиа. (Тогава и при тези обстоятелства), царят на Саи [по-точно Саиван] се 
преместил на юг и се установил [само] като господар на Ципин. Племената Саи се 
разделили и разделили, като многократно формирали няколко държави.” 
„Хан-шу” (Hanshu) 96A. 3884: („罽 賓 國王 治 循 鮮 城去 長 安萬 二 千 二 百 里不 屬 都 護 

…昔 匈 奴 破 大 月 氏 大 月 氏西 君 大 而塞 王 南 君 罽 賓塞 種 分 散 往 往 為 數 國 …”) 

Ципин/Цибин (също и Гибин) 罽賓 също е име което не са споменава в „Ши-цзи”. 

Тази, земя лежи на югоизток от ручжите/юечжи 月氏 в Дахиа, и може да бъде в близост до 
страната, наречена Шенду (Индия) в „Ши-цзи” гл.123, която се намира югоизточно от 
Дахиа. Следователно, ние трябва да търсим царството Цибин в Северозападна Индия. 
Чжан Цзян и „Ши-цзи” не знаят нищо за Цзибин и много малко за Шенду: не много повече 
от името - и факта, че между Дахиа и Шенду е имало търговски връзки.  

Бан Гу, обаче, разказва дълга история за Цибин. За целите на нашия въпрос, ще 
цитирам няколко изречения от раздела за Цибин, които са важни тук. В тези изречения има 
и една нова малка информация за нас тук: Саиван отиват на юг да се установят в Цибин, 
т.е. някъде в Северозападна Индия. Странно защо ручжите/юечжи са споменати тук. 
Техният преход от изток на запад, няма нищо общо с прехода от север на юг, дългия и 
труден път на Саиван, както си мислим. Въпреки това, две изречения за ручжите/юечжите 
月氏 от една страна и за Саиван , от друга, очевидно в съчетание са просто съединини съ 

знака 而 – и. В тази връзка е имало някакъв смисъл за тях, на преводачите са го загубили и 
се опитват да избегнат неяснотата с добавеното изречение: „Това е при тези обстоятелства, 
че ...” Но това не е онова, което ни казва китайския текст – и така все повече се загубва 
смисъла, даден от обикновено „и ...”.  

В предходната точка за Усуните, Ручжите и Саиван бяха обединени в две причинно-
следствената изречения. Тук, обаче, логическа връзка е ясна: „Ручжите/юечжи пристигат и 
Саиван са прогонени. И след това ручжите/юечжи заемат опразнената им земя. Що се 
отнася до две подобни изречения в параграфа, за Цибин, има ли начин да се свържат 
ручжите и саиван, по логиччен приченно-следствен начин? Има много ясен отговор, 
когато се вземе под внимание значението изречения в пасажа, за Усун.  
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Този гениален отговор на въпроса е била предоставен в 19 век от китайския учен, 
цитиран по-горе накратко: Сю Сун 徐松 (1781-1848 г.). Този учен, заради някакво 
провинение е бил заточен и прекарва шест години в Синцзян (Sinkiang) 新疆 и използва 
времето си там в а интензивни проучвания за историята и топографията на региона. Един 
от резултатите е новоно издание на Бан Гу и гл.96 от „Хан-шу” към която Сю Сун добавя и 
свои собствени коментари. Това се оказа от голямо значение. Ние трябва да сме 
благодарни, че произведението е било публикувано, дори и посмъртно, в 1893 година. 
Заглавието на книжката в две части е „Hanshu Xiyuzhuan Buzhu” 漢書西域傳補注. Някога  
преди осем години, то ми попадна в Берлинската държавна библиотека, и направих копия, 
на някои страници. Аз забелязах, че коментарите Сю Сун върху „Хан-шу” гл.96 бяха 
включени в известното издание на „Хан-шу” от Ван Сянцзян 王先謙 (1842-1918), с 

допълнителни бележки 漢書補注, публикувано в 1900 г. (ново издание 1983 г.).  
„Хан-шу” гл.96A.3884:  По-рано, когато Хунну са разбили Ручжите/юечжите, те 

Ручжите заминали на запад (и се утвърдили като) господари на Дахиа. В следствие на това 
Саиван (са заминали) на юг (и станали) господари на Цибин.  

 Допълнителна бележка: (от Сю Сун [1781-1848 г.], „Hanshu Xiyuzhuan Buzhu”, 1893 
г.: 20б, цитирани от Ван Сянцзян [1842-1918 г.]  „Hanshu Buzhu” 1900 г.: 96A. 23б) 
„Саиван” са били царе на Дахиа. (昔 匈 奴破 大 月氏 大 月氏 西 君大 夏而 塞 王 南 君 

罽賓補 曰塞 王 大夏 之 王也) 
Хулсеве/Льове, чийто превод на 

английски език съм цитирал няколко 
страници по-нагоре, не съдържа 
монографията на Сю Сун, в широката 
му библиография, (1979 г.: стр.240-
256).  

 С добавката си Сю Сун поставя 
смислената връзка между двете 

изречения, свързани със знака 而 - и, 
убягнала на Хулсеве и Льове. Или по-
скоро, тези видни синолози са я 
прочели, но не са я счели за важна, 
въпреки че е била вече публикувана в 
1893 г.: стр.20б на Сю Сун, и в 1900 
г.: стр.23б в изданието на Ван 
Сянцзян към глава 96 на „Хан-шу”. 

Стен Конов в 1934 г. (стр.9-10), 
публикува кратко обсъждане на този 
на пръв поглед толкова труден за 
разбиране китайски текст, заедно с 
интересното тълкуване на Сю Сун. За 
съжаление, статията му е видяла бял 

свят, не в Европа, а в Индия. Конов обяснявя, че е помолил 
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своя приятел Карлгрен за превод на някои важни китайски текстове, включително и този 
на Цибин (Кипин). Аз го цитирам тук със забележки на Конов: 

“Царство Кипин: Царят управлява и пребивава  в град Суншен. Той е отдалечен от 
Чанъян на 12200 ли (6100 км) ... В древността, когато Хунну победили Та Юечжи, тези Та 
Юечжи отишли на запад и стана владетели на Тахиа, и Саиван отишли на юг и станали 
владетели на Кипин.  Племената Саи се разпръснали и образумали няколко царства в 
различни посоки ... “ 

Професор Карлгрен тук добавя важна обяснителна бележка: “Възможни са две 
тълкувания на този пасаж. Първото е, че в момента, в който Юечжите завладяват Тахиа, то  
Саи, от по-източните райони, отишли на юг и завладели Кипин. Но в това не виждам 
логическата връзка. Защото “Цин Хан-шу” тук, в Кипин, говори за движение Юечжи? 
Движение от север на Окс и на юг към Тахиа не е могло да причини съответно движение 
на Саиван от някоя по-източна страна към Кипин. Тогава би имало съвпадение във 
времето, което би обяснило движението на Юечжите към това място. Другото обяснение е 
по-разумно. Племената Саи вече са се разпространили в различни посоки, а Саиван са 
владетели на Тахиа, в момента в който започва инвазията на Юечжите към Тахиа. Оттук и 
логично произлиза: “Когато Хунну победили Ta Юечжи, тези Ta Юечжи отили на запад и 
станали владетели на Тахиа, и (бившите владетели на Тахиа, които сега изместени оттук, 
т.е.) Саиван,  или “Царските Саки”, отишли на юг и станали господари на Кипин.”  Това е 
най-логично, и разказвачът добавя:.. “Племената Саи са вече много разпръснати”. Това 
обяснява защо Саиван са пребивавали и управлявали Тахиа. Последното обяснение е 
предложенао от учения Сю Сун (около 1800 г.), който в коментара си казва:. “Саиван са 
царе на Тахиа”.” 

Това е много важно откритие на Калгрен и Конов, което обаче остава почти 
незабелязано. С поправката на текста от Сю Сун, две на пръв поглед несвързани изречения 
изведнъж придобиват ясен и убедителен смисъл. С тази поправка на текста, преводът на 
китайския текст, може да бъде поправен: 

Хулсеве/Льове, 1979 г., стр.104, “Хан-шу” 96A. 3884: “Владението (страната) Ципин. 
Тронът на царя, откъдето управлява е в гр.Хсюншен. И той е отдалечен на 12200 ли/6100 
км от Чанъян. 

Това владение не е под властта на Ханския (китайския) наместник (на Западния 
Край). Когато, по-рано, на Хунну завладели Ta Юечжи, те (юечжите) се преместват на 
запад и се утвърждават като господари на Тахиа (Дася/Тохара). И следователно Саиван 
(които са били царе на Дася/Тохара и сега са изместени, свалени от властта) се преместили 
на юг и се утвърждават като господари на Ципин. Племената Саи (Саки) се раздели и на 
много части образували няколко държави ...” 
“罽 賓 國 王 治 循 鮮 城 去 長 安 萬 二 千 二 百 里 不屬 都 護 …昔 匈 奴 破 大 月 氏 大 月 

氏 西 君 大 夏 而 塞 王 南 君 罽 賓 塞 種 分 散 往 往 為 數 國 …” 

Сакарауките/Саиван 塞王, са изгонени от Ручжи/юечжите 月氏 от традиционните си 
пасища и местообиталища в горната част на долината по поречието на Или, малко след 165 
г. пр.н.е. Тогава се установяват западно от р.Яксарат (Сърдаря) в Согдиана – накратко 
събитието е загатнато от Страбон, който ги нарича просто “Саки” (Sakai) и ги помества  
там в своята “География” (виж по-надолу). До този момент, вероятно Согдиана може бе  
все още е в ръцете на Гръко-Бактрия. Но скоро след това, т.е. известно време след 163 г. 
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пр.н.е., Ручжите/юечжи 月氏 на свой ред са прогонени от региона на р.Или от народа на 

Усуните 烏孫. Сега Ручжите/юечжи月氏 подчиняват земята Кангюй 康居 и се разселват  
на запад по поречието на Сърдаря (др.Яксарат). Там те отново се сблъскват със 
Сакарауките/Саиван 塞王, и ги пропъждат на юг от Согдиана. Саиван, нямат друг изход, 
освен да преминат Хисарския хребет и да нахлуят в областта, която Чжан Цзян нарича 
Дахиа/Дася (Тохара) разположена по горното течение на р.Окс (Амударя). Те я завладяват 
и държат в продължение на половин поколение. Те са неуловимите номади, които 
щурмуват и опожаряват древния елинистичен град Ай Ханум, които по онова време се 
нарича Евкретидия. С падането на тази голяма гръцка крепост, пътят е отворен, за да се 
заеме цяла Тохара, или източната част на Бактрия. Археологически доказателства за това 
се откриват от разкопките на стария град Александрия/Евкратидия (Ай Ханум). 
Археологическия анализ, показва че крепостта е паднала и опожарена около 145 г. пр.н.е. 

Бернар 1985 г. (стр. 97–102) пише: “Le dernier regne atteste dans le monnayage d’argent et de 
bronze recueilli dans la fou ille d’Ai Khanoum est celui d’Eucratide I ... On peut supposer que l’assassinat 
d’Eucratide par l’un de ses fils (Heliocles ou Platon) aurait ete suivi d’une periode d’incertitudes et de troubles dont 
auraient profite les envahisseurs nomades a qui nous attribuons l’incendie qui detruisit le palais et qui marque 
l’abandon de la ville par sa population grecque. Par une chance rare un document epigraphique decouvert dans la 
fouille nous permet de dater assez exactement cet evenement ... Dans la couche de destruction de la tresorerie du 
palais ont ete decouverts plusieurs fragments d’un gobelet en ceramique a fond pointu qui, comme nous 
l’apprennent les deux inscriptions a l’encre qu ’il porte, avait servi de bouchons  

a un vase contenant de l’huile d’olive. L’une d’entre elles etait ainsi redigee:  
Еτουςκδ'… 
L’operation est datee a la premiere ligne: Еτουςκδ'… annee 24. L’ordre des chiffres, dizaines d’abord, unites 

ensuite, exclut qu’il manque a droite un chiffre de centaines ... La date est ainsi bien assuree: 24 et non 124. A quel 
roi rapporter cette annee regnale ou cette ere? ... Etant donne le contexte archeologique du bol inscrit, tout proche 
de la chute de la ville grecque, nous ne pouvons rapporter la date de 24 ni a l’ere seleucide (312 av. J.-C.), ni meme 
a une ere supposee de Diodote (vers 250–240 av. J.-C.), laquelle serait encore trop haute. L’absence de monnaies 
d’Heliocles dans la fouille nous assure, d’autre part, que l’abandon de la ville par ces colons grecsse produisit sous 
le regne d’Eucratide ou immediatement apres ... L’annee regnale ou l’ere a laquelle se rapporte la date de 24 ne 
peut donc etre que celle d’Eucratide I qui avait, lui, les meilleures raisons du monde de marquer par un nouveau 
comput le caractere exceptionnel de son regne. Sa reputation de grand souverain et de grand capitaine etait suffisam 
ment connue des anciens pour que Trogue Pompee tracat un paral lele entre sa carriere et celle de Mithridate I. 
Apollodore d’Artemita le fait regner sur m ille villes et, au dire de Strabon (XI, 11, 2), il avait donne son nom a l’une 
d ’elles ...  

La date com munement admise pour le debut du regne d’Eucratide e st 170 environ, d’apres la concomitance 
attestee par Justin avec l’ accession au trone de Mithridate I. La da te de 24 sur le tesson inscrit de la tresorerie d’Ai 
K hanoum se place ainsi en 146 au plus tot, en 142 au plus tard, si nous acceptons une marge maximale de 5 ans. On 
peut adopter une date moyenne de 145 av. J.-C. Le regne d’Eucratide auquel on attribuait generalement jusqu’ici 
une quinzaine d’annees aurait donc ete sensiblement plus long qu’on ne l’avait pense, puisqu’il aurait dure quelque 
25 ans. 

 
(“Последната група свидетелства за монетосеченето на сребърни и бронзови монети, 

събрани от руините на Ай Ханум, са монетите на Евкратид, вероятно убит от един от 
своите синове Хелиокъл или Платон. Следващите години са последвани от период на 
несигурност и безредици, предизвикани от номадски нашественици, на които се дължи и 
пожар, унищожил Двореца. След това нашествие, жителите (гръцки колонисити) изоставят 
града. Отдаде се рядка възможност да открием епиграфски паметник, който позволява да 
се определи датата на това събитие доста точно… В археологическият слой на пожара в 
двореца, са открити освен монети, и няколко фрагменти от керамични съдове с остро 
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дъното, които както знаем от двата надписа върху тях, са били съдове за съхранение на 
маслиново масло (зехтин). Единият от тях е, както следва: ”Еτουςκδ'. [- - -] ..”.  

Сделката е с датата на първия ред: ”Еτους = годината е,κδ'. = 24. Поредните цифри са 
десетици, с изключение на липсващите цифри от дясно - стотици ... Датата е толкова добре 
запазена: 24, а не 124. Коя е тази година, от царуването на кой цар, или от коя ера?... Като 
се има предвид археологическиине обстоятелства, че съда е откирт в слоя отразяващ, 
падането на гръцкия град, не може да се мисли за датата 24 г. по Селевкидската ера  (312 г. 
пр.Хр.), Нито дори и за ерата от царуването на двамата владетели с името Диодот (І и ІІ) 
или около 250-240 г. пр. Хр., тъй като това е дата твърде отдалечена от събитието. Липсата 
на монети на Хелиокъл ни уверява, от друга страна, че падането на града и напускането му 
от гръцките колонисти е станало или по време на царуването на Евкратид, или веднага 
след това ...  

На година от царуването на кой цар отговаря тази дата – 24? Възможно е това да е 
именно година от царуването на Евкратид, който да е поставил нова ера започваща с 
неговото управление. Репутацията му на велик владетел, го прави достатъчно известен на 
древните автори. Помпей Трог прави паралел между неговото управление и това на 
Митридат I. Аполодор Артемитски посочва факта, че Евкратид царува над хиляди градове 
и според Страбон (ХI, 11, 2), той дава името си на е един от тях ...  

Общоприетата дата за началото на царуването на Евкратид е приблизително 170 
г.пр.Хр., след като Юстин посочва че идва на власт парелелно с Митридат І. В такъв 
случай, година 24 изписани върху долната част на съда от Ай Ханум, отговаря прибл. на 
146 г.пр.Хр. (170-24=146), може би най-късно 142 г. пр.Хр., ако се приеме границата на 
вавриране до 5 години. Ние можем да приемем средната дата от 145 г. пр. Хр. До сега се 
смяташе че Евкратид е управлявал около 15 години, но тази находка показва че царуването 
му е значително по-дълго – приблизително около 25 години.”) 

По онова време френските учени се ръководят за реконструкцията на събитията 
около падането на Гръко-Бактрийското царство, основно от и превода на Бъртън Уотсън  
на “Ши-цзи” гл.123 (публикувана за пръв път в 1961 г., стр. 264-289) - където Сима Цян, 
прави извадки от доклада на Чжан Цзян, не последния не знае нищо все още за някакво 
участие на Саките (Саи) в номадските набези в Бактрия.  

Бопеарачичи в 1990 г., стр.96-97, пише: “Китайските императорски анали (“Ши-цзи и  
“Хан-шу”) ни предоставят текстове въз основа на доклад направен от някои си Чан Киен 
(Чжан Цзян), пратеник на императора от династията  Хан Ву-ти (У-ди), в Западните земи 
между 138 и 126 г. пр.Хр. Той ни разказва за пристигането в Средна Азия на народа 
Юечжи през втората половина на 2 в.пр.Хр. Можем да въстановим хода на тези събития по 
този този китайски източник, които са протекли  постепенно на два етапа. 
Нумизматичните данни, предоставени от съкровища открити в Кундуз и Ай Ханум, 
потвърждават тази картина.  

В първия етап, номадите Юечжи заемат територии, разположени на север от Окс 
(Амударя), т.е. Согдиана, [както и] района на Ай Ханум в източния край на равнинна 
Бактрия, на левия бряг на реката, а във вторият етап, на тази миграция трябва да е 
завършен по време на посещението на китайския посланик Чан Киен (Чжан Цзян) в този 
регион в 129-128 г.пр.Хр. П.Бернар е в състояние да даде и точно датата на катастрофата, 
която е прекратила съществуването на гръцкия град Ай Ханум (или с други думи, показва 
първата инвазия в Согдиана на Юечжите), благодарение на един надпис, открит в 
археологическия пласт отговарящ на опожаряването на града, който ясно показва годината 
24 от царуването на Евкратид (огт.на = 148/7пр.Хр.) Много е вероятно, унищожаването на 



 67

гръцкия град Ай Ханум и първия етап от инвазията на юечжите, да съвпада със смъртта на 
Евкратид І, или малко, преди или след това, т.е. е около 145 г.пр.Хр.” 

Откриването на датата 145 г. пр.н.е. на унищожаването на Евкратидия (Ай Ханум) от 
царските саки (сакарауки/саиван) е и най-големият успех в резултатите от френските 
разкопки в Афганистан (осъществени по времето на мирното управление на Захир Шах, в 
които и аз участвах в през лятото на 1965 г.). След тази дата, гръко-бактрийските царе все 
още се държат в Западна Бактрия, т.е. в столицата Бактра и околностите. Това е първият 
етап от падането на гръцка Бактрия.  

Ручжите или Асините (Ж.В.: по-точно Арси, а не Аси), се консолидират в Согдиана - 
като П.Трог посочва в “Пролога си към глава 41”. Това става, също преминават  южно от 
възвишението Хисар и завладяват земите на север от река Окс. След това, ручжите/арси 
(юечжи) нападнат, не гръко-бактрийците в Западна Бактрия, а стария си враг, “царските 
саки”, в Източна Бактрия, т.е. в Дахиа/Тохара. Тъй като просто нямат друг свободен път за 
бягство, те се насичват към останалата част от Бактрия, където все още се държат 
последните гръко-бактрийци, около столицата Бактра. Последните са разгромени и не 
могат да устоят на сакския напор. Последният гръко-бактрийски цар или загива в битката, 
или се оттегля с последните си сили на юг през Кабулската долина, отвъд Хиндукуш. Това 
може би е Хелиокъл, станал известен с грозното отцеубийство, което извършва когато 
баща му Евкратид се връща от похода си в Индия за да защити страната от нашествието на 
саките, завършило с падането на Евкратидия и цяла Източна Бактрия.  

Когато в “царските саки” са принудени да нахлуят в западната част на Бактрия и 
щурмуват гр.Бактра, в източната част или Дахиа/Тохара се настаняват Ручжите/арси 
(юечжи). Реално саките държат областа за кратко време – около 2 десетилетия. 
Арсите/ручжи стават новите господари на Тохара, но първоначално царският им стан е на 
север от Окс, вероятно в околностите на гр.Термес (древния град на 
Дхармамитра/Деметирй), а не в старата столица на Тохара, където са управлявали сакските 
царе. 

В превъзходния си “Catalogue Raisonné”, 1991: 74, Бопеарачичи определя периода на 
управление на Хелиокъл като 145-130 г.пр.н.е. Или той губи Бактра около 130 г.пр.н.е. и 
там се настаняват саките. Това е вторият етап от падането на Гръко-Бактрия. 

Когато Чжан Цзян, благодарение на това че е спечелил доверието на хуните, успява 
най-накрая да достигне Средна Азия, царят на Фергана го изпраща в Самарканд. Това е 
мястото, където той знае, че пребивава царят на Ручжи/Арси (юечжи) 月氏. Но поради 

войната със сакарауките/саиван  塞王  в Дахиа/Тохара 大夏, разразила се малко преди това, 
царският стан е преместен от Самарканд в Согдиана на новозавладените земи на юг от 
прочутия проход  "Железни врата" (鐵門) пресичащ Хисарския хребед. Станът е временно 
установен на северната страна на Окс и там става столица на Дахиа/Тохара – след като Сю 
Сун ни помогна да разберем ключовите изречение в главата за  „големите” Ручжи/юечжи, 
в „Хан-шу” гл.96 А. 3891. Тук Чжан Цзян се среща и разговаря с новия цар на 
ручжите/юечжи, за съжаление, неговото име не се споменава в китайските източници, но  е 
отбелязано че той е син на убития цар от хуните около 165/66 г. пр.н.е. На китайския 
пратеник, по-късно е показана и старата столица на Тохара с големите и тържища. В този 
случай е от особено значение да се знае, че Чжан Цзян пристига на брега на река Окс, през 
лятото на 129 г. пр.н.е., - и не 1 или 3 години по-късно (както погрешно смятат някои).  
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Окончателното унищожаване на сакарауките в Западна Бактрия от Ручжите/Арси 
(юечжи), трудно може да установим, но най-вероятно е в следващите няколко години. Така 
или иначе това става, след като Чжан Цзян е тръгнал по обратния път за Китай. „Ши-цзи”, 
респ. в доклада му не се споменава нищо за тези събития. Но според твърдата логиката, 
ручжите/юечжи 月氏 сега вече са в състояние да завладеят цяла Гръко-Бактрия и по този 

Саките постепенно изечзват от погледа ни. Малко преди това ручжите/юечжи 月氏 са ги 
прогонили от Тохара, разположена в изгочната част на региона. Помпей Трог в своята 
история озаглавена „Historiae Philippicae”, в „Пролог към глава 42” обещава да ни разкаже 
цялата история. Юний Юстин който преазказва Трог, не споменава и дума за тези събития. 
А именно това е третия етап от падането на Гръко-Бактрия. 

Въпреки това, съществуват сериозни индикации, че действителното историческо 
развитие на този последен етап е по-сложен, отколкото са „правдоподобните” скицирани 
сценарии. Първите възражения идват от самия Чжан Цзян. Китайският пратеник на 
Ханския император У-ди е загубил повече от една пълна година в Дахиа/Тохара – лятото 
но 129 или есента на 128 г.пр.н.е. Въпреки това, той не знае нищо за наскоро създаденото 
царството на Саиван в съседна Западна Бактрия. В своя доклад, вследствие на това и в 
„Ши-цзи” гл.123, самото име Саиван 塞王 не се споменава. За Чжан Цзян Западните 
съседи на ручжите/юечжи са партите: могъщото си царство е най-големото досега надлъж  
и нашир. Той го нарича Анси (Анхи) 安息 – китайската транскрипция на името Аршак 

(Ж.В.: 安 – в Ханския период ần, 息 в Ханската епоха sák, или Ансак, от Арсак/Аршак) . 
Бъртън Уотсън „Ши-цзи” 123. 3160–3163: „(27) (Чжан) Цзян лично посетил земите на 

Даюан (Даван), Великите Юечжи, Дахиа и Кангюй, а освен това той събира информация за 
пет или шест (други) големи държави в техния регион. 

Цялата тази информация е предназначена за Сина на Небето (предоставена на  
императора при връщането му). (По същество) докладът казва (както следва): 

(59) (столицата на) Анси (партите) се намира на няколко хиляди ли, на запад от 
(столицата на) Великите Юечжи. 

(60) Техните хора се установили на земя, където се отглежда ориз, пшеница, грозде и 
(Също така) се прави вино.  

(61) (Те) имат укрепени градове с крепостни стени като Даюан/Даван. 
(62) Те владеят няколко стотици градове, малки и големи. Страната е широка 

няколко хиляди ли, което я прави изключително голям царство. 
(63) граничи с Гуй (Oкс). В страната има много тържища, и жителите използват коли 

и лодки, за да пътуват до съседните стрени по търговия. Понякога пътуват по няколко 
хиляди ли. 

(64) монетите им са от сребро, а върху тях е изобразено лицето на царя им. (Когато) 
царят умре (на монетите), се променя и изображението, секат се нови монети с образа на 
неговия приемник. 

(65) (хората) пишат хоризонтално върху (ивици) кожа и по този начин правят 
различни регистри. 

(Ши-цзи, гл.123. 3160–3163:  騫 身 所 至 者 大 宛 大 月氏 大 夏 康 居 而 傳 聞 其 旁 

大 國 五 六 具 為 天 子 言 之 曰 …安 息 在 大 月 氏 西 可 數千 里其 俗 土 著 耕 田 田 稻 麥 
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蒲 陶 酒 城 邑 如 大 宛 其 屬 小 大 數 百 城 地 方 數 千 里 最 為 大 國 臨 媯 水 有 市 民 商 

賈 用 車 及 船 行 旁 國 或 數 千 里以 銀 為 錢 錢 如 其 王 面 王 死 輒 更 錢 效 王 面 焉 畫 

革 旁 行 以 為 書 記) 
Какво изненадващо богатство от подробна информация за страна, която Чжан Цзян 

никога  не виждал с очите си. Едно от вероятните обяснения е че вероятно китайския 
пътешественик е разпитвал не само индо-гръцки търговци на пазара на Ланши 藍市, 

старата столица на  Дахиа 大 夏 (Тохара), но и тези от Партия от които се ориентира за 

растоянията. Интересно е да се отбележи, че веднага след Анси 安息 (Партия или страната 
на Аршак), Чжан Цзян (Ши-цзи, гл.123) продължава да се говори за Дахиа/Тохара, което 
ще цитирам допълнително по-долу. Липсата на информация за държавата на Саиван 
塞王国, преполага че то се е намирало между Партия и Тохара. По всяка вероятност, по 
времето на посещението на Чжан Цзян (129-128 г.пр.н.е.) все още няма независимо Сакско 
царство.   

В допълнение към китайските източници, имаме две класически западни (гръко-
римски) текстове, които ни помагат да разберем какво е станало с останките на Гръко-
Бактрия точно преди да я напуснат и последните гръцки царе. Единият текст принадлежи 
на Юстин преразказал в резюме пролозите към „Историята” на Трог и „Географията” на 
Страбон.  

Hist. Phil. Epit. 41.6.1–3: “Eodem ferme tempore, sicut in Parthis Mithridates, ita in Bactris Eucratides, 
magni uterque viri, regna ineunt. Sed Parthorum fortuna felicior ad summum hoc duce imperii fastigium eos 
perduxit. Bactriani autem per varia bella iactati non regnum tantum, verum etiam libertatem amiserunt 
siquidem Sogdianoru et Arachotorum et Dran garum et Areorum Indorumque bellis fatigati ad postremum ab 
invalidioribus Parthis velut exsan gues oppressi sunt.” 

 
(Превод на Уотсън 1886 г.,стр. 276) : “Почти по същото време, когато Митридат се 

възкачва на трона между партите, Евкратид се възцари сред бактрийци и двамата бяха 
велики мъже. Но съдбата на партите беше по-щаслива, и те се издигнаха, под 
управлението на този владетел, до най-високия възход на своята държава; докато 
бактрийците, тормозени от много и разни войни, губят не само своите владения си, но и 
своята свобода; за това, че страдаха от раздорите със согдийците, дрангианите (жителите 
на Дрангиана) и индийците,  и бяха изтощени, те бяха победени от по-слабити парти.” 

 
Тук ни се казва, че гръко-бактрийците са водили твърде много войни,  в твърде много 

посоки. Накрая обезкървени, те са станали жертва на реално по-слабите парти. 
 След като Източна Бактрия (Тохара) им е отнето от Сакарауките (саиван/царските 

саки) които в горния текст на Юстин, са очевидно наречени „согдийци”, то какво се е 
случило със  Западна Бактрия в критичния период 145-130 г.пр.н.е.? Ако наистина, партите 
са спечели крайната победа над последните гръцки царе в Бактрия, то каква е съдбата на 
саките, след като  са изгонени завинаги от Дахиа/Дася (Тохара) от Ручжите/юечжи, около 
130 г.пр.н.е.? Би било погрешно да се смята, че те са отишли на запад и са отнели от 
последния  гръко-бактрийски цар, последната му крепост Бактра? Следващият текста на 
Страбон, може да даде отговор на тези въпроси.  
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(превод на Джонс 1928 г. стр. 275): „В началото на царуването на Аршак, Партия 
беше слаба, тъй като той воюваше с тези чиито наследници беше 
лишил от власт и бе завладял техните земи. Но по-късно 
неговата мощ нарастна толкова много, че присъедини съседни 
земи с успешни войни и партите се утвърдиха като господари на 
цялата  страната до р.Ефрат. И те (партите) също завладяха 
част от Бактриана, като принудиха Скитите, и още по-рано 
Евкратид и наследниците му, да им се подчинят. 
Понастоящем те владеят над толкова много земя и толкова 
много племена, които по големина империята им, е станала 
съперница на римляните ...” 

 
От тези две твърдения, ние сме склонни да приемем, че 

Саките или както са наречени по гръцки маниер „скитите” не са 
били толкова успешни завоеватели в Западна Бактрия, както 
преди това в източната и част Тохара/Дахиа. Те може да са били 
в състояние да превземат Бактра и да свалят последните гръко-
бактрийски владетели там, но не са могли да се преодолеят 
натиска на далеч по-силните парти, които съща превземат част 
от Бактриана. Или, по-рано мислех, че те за известно време, 
доброволно са извикали партите на помощ срещу враждебните 
им Ручжи/юечжи, но текстът на Страбон е пределно ясен. Саките 
са са смачкани между две “Велики сили”. 

Фон Гутшмид, който цитирах по-горе, е много близо до  
истината, когато през 1888 г., (стр.70-71), пише: „Die Identität der Tocharer und der Grossen Yuetshi 
unterliegt keinem Zweifel ... Während aber die classischen Berichte zwei Hauptvolker kennen, mehr östlich die 
Tocharer, mehr westlich die Sakarauken, kennen die chinesischen auf dem Boden des ehemaligen Hellenen Reiches 
nur ein einzig es, die Tocharer, und neben ihnen in Margiana die Parther. Sollen also die Ersteren nicht Lugen 
gestraft werden, so bleibt nichts übrig als anzunehmen, dass vor dem Jahre 128, in welches die Anwesenheit des 
Tshangkien fällt, die Occupation eines Theiles des Hellenen Reiches durch die Sakarauken und jene Thatsache liegt, 
fur die wir ein Zeugniss des Strabo (XI, p.515) besitzen, namlich die Wegnahme eines Theils Baktriens durch die 
Parther nach Bewältigung der Scythen. Wir wissen nunmehr, dass dieses Volk die Sakarauken, das ihnen entrissene 
Land Margiana war; eine Drachme des Phraates II. mit der Aufschrift "Margiany" (GARDNER, 1877: 33) gibt für 
das Letztere eine urkundliche Bestätigung. Dass den sorgfaltigen chinesischen Berichterstattern ein so namhaftes 
Volk wie die Sakarauken unbekannt geblieben sein sollte, ist undenkbar.” 

(„Идентичността на тохарите и Великите юечжи, не подлежи на съмнение ... Въпреки 
че тези два народа се знаят от основните класически източници, но и двата основни 
класически източника, съобщават че те си поделят бившата Елинска империя, съотв. 
тохарите вземат източната и част, а сакарауките – западната. За китайските източници 
съществуват само тохарите, които граничат с партите в Маргиана. Така че не ни остава 
нищо друго освен да преположим че до края на своето присъствие там, т.е. до края на 128 
г.пр.Р.Хр., Чан Киен не дочаква окупацията на част от „империята от гърците” от 
Сакарауките, но този факт е, засвидетелстван от Страбон (ХI, стр.515), а именно 
завладяването на част от Бактрия от партите, след като приключват със скитите. Сега 
знаем, че страната на Сакарауките Маргиана е била подчинена от Партия и за това 
говоряти драхмата на партския цар Фраат II с надпис "  " (Гарднър, 1877: 33) 
Това, че данни за сакарауките, са неизвестни на китайските източници, иначе винаги 
подробно информирани, е немислимо.” 
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Фон Гутшмид вярва в (етническата) идентичност на ручжи/юечжи и тохари  която не 
е оправдана, както това изследване се стреми да се покаже. Също така, той не знае за 
“Коментарите” на Сю Сун, чиято книга е публикувана пет години, по-късно.  Но неговото 
мнение, с което обвинява китайските автори - Чжан Цзян и неговия преразказвач  Сима 
Цян, в слабост, тъй като не са споменали  нищо за сакарауките, също не може да се 
приеме. Те не са ги споменали, защото сакарауките/саиван не са били суверенни владетели 
на Западна Бактрия, а са били подчинени на партите, след като са прогонени от 
Дахиа/Тохара. Също така Маргиана не е завладяна от партите по времето когато Чжан 
Цзян е на р.Окс, а много по-рано, по времето на Евкратид, както ни съобщава Страбон. 

(Страбон “География” превод на Джонс/Jones 1928 г.,стр. 281): “Техните градове са 
Бактра, която се нерича и Зариаспа, през която тече река със същото име и се влива в Окс. 
Други градове са  Дарсапа,  и няколко други, като сред тях е Евкратидия, който носи името 
на своя владетел. Гърците завладяли страната и я  разделили 
на няколко сатрапии. Някои от тях – Турива и Аспион, 
партите отнели от Евкратид. Согдиана е разположена над 
Бактриана, на изток между река Окс, която оформя границата 
между бактрийци и согдийци, и река Яксарат; А Яксарат 
формира и границата между Согдиана и номадите.” 

Местоположението на сатрапиите Аспион и Турива 
иначе е напълно неизвестно. Гроскупд, 1831 г. (стр.410), след 
Ду Теил, предлага изменения  на “Turiua” или “Turiva” в 
“Tapuria”. Това е регион, споменат от Полибий (10 46:. ... 

...), където гръко-бактрийският цар Евтидем се 
сражава със селевкидския владетел Антиох. Областта е в 
близост до р.Ареиос,  т.е. в зоната между Партия, Бактрия и 
Ария - с други думи: в Маргиана. Бактрия в тези времена се е 
простирала на запад чак до река Ареос или Охос (съвр.Хери-
руд/Herî-Rûd), в западна посока в близост до р.Мургаб, която 
тече през Маргиана (Мерв). Река Охос е била гранична за 
Партия”.  

Това географско положение има предвид, фон Гутшмид, 
който предполага, че когато саките, са изгонени за втори 
пътручжите/юечжи, сега от Согдиана, продължат своето 
преселение направо в западна посока, т.е. до преминават 
р.Окс (Амударя). Но Чжан Цзян, в “Ши-цзи” гл.123, казва, че 
Партия в момента, на изток граничи с река Окс 臨媯水 (Виж 
по-горе). Това трябва да е така, след като гръко-бактрииците са загубили двете сатрапии, 
споменати от Страбон. И тогава това е причината, поради която Саките/Сакарауки, 
променят посоката на преселението си, завиват на юг, след като ручжите/юечжи ги 
прогонват от Източна Бактрия. Партите налагат своята власт над Западна Бактрия, в случая 
това не е Маргиана, а сърцето на Бактрия, градът Бактра и околностите му. С военната си 
сила, партите спират по-нататъчното настъпление на ручжите/юечжи, а саките/сакарауки 
установили се около Бактра, попадат под партската васална зависимост. Сега вече Партия 
се превръща в претендент за хегемония в Средна Азия. И това е смисълът на онази 
загадъчна фраза в “Пролог – 42” на П.Трог: “interitus Saraucarum” или “погубиха 
са(ка)рауките”. Следователно, това са извършили войнствените парти, които спират 
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временно настъплението на не по-малко войнствените ручжи/юечжи, поделили си 
владенията на “нещастните” сакарауки. От само себе си се разбира, че партите и 
ручжите/юечжи ще станат смъртни врагове - както много векове по-късно ще напише 
гръко-римския историк Амиан Марцелин (вж.по-долу). 

Това, че Сакарауките/Саиван са се задържали в Бактра и около нея за известно време 
като партски васали, е напълно доказано от последните открия, които не са били извести 
на фон Гутшмид.  Това е малкия, но богат сакски некропол “Тиля-тепе” , разположен на 
100 км, западно от Бактра (Балх). Гробовете съдържат главно партските монети - и една 
златна монета на римския император Тиберий, сякана в Лугдунум (дн. Лион) в периода 16-
21 г.от н.е. Това показва че най-рано ручжите/юечжи са били в състояние да покорят цяла 
Бактрия, едва след 30 г.от н.е., т.е. повече от век и половина, след завладяването на 
Дахиа/Тохара.  Откриването на гробниците на сакските аристократи близо до Бактра, 
опровергават на пръв поглед убедителните изводи на Нараин, които в 1957 г.(стр.140), 
пише:  “Това което ни е известно за Тахиа/Дася в “Хан-шу” е много повече, от това което 
ни съобщава Чен (Чжан Цзян) в “Ши-цзи”. Ето защо изглежда  съвсем убедително и 
очевидно, че Бактрия на юг от р.Окс, е била вече под пълното политическо господство на 
Юечжите. Когата е завършена “Ши-цзи”, в 99 г.пр.Хр., явно че тези факти не са били 
известни на автора и` Ссума Циен (Сима Цян). И следователно, можем да кажем, 
че завлазяването (на Бактрия) е станало около 100 пр.н.е.”  

Нараин прави същата стара грешка, която се следва по инерция, той вярва, че Тахиа 
(Дахиа) означава Бактрия и е пълен нейн аналог, което не е съвсем така. Вместо това 
китайската транскрипция отразява, не известната на западните автори Бактрия, а само 
нейната източна част, Тохара, прерастнала в по-късното Тохаристан. Сравнението на 
гл.123 от “Ши-цзи” с гл.96 от “Хан-шу” просто доказва, че Дахиа 大夏 е в ръцете на 

ручжите/юечжи 月氏 около 100 пр.н.е.. Вече видяхме, че правилното тълкуване на 
информацията в “Ши-цзи” гл.123, показва, че това е вече се е случило по време на 
посещението Чжан Цзян, т.е. Дахиа/Тохара е под властта на юечжите, поне поколение 
преди 100 г. пр.н.е. Ние не трябва да чакаме от много по-късната “Хан-шу” да ни каже 
нещо повече в това отношение. Сакските погребения в Тиля-тепе, обаче доказват, че 
Западна Бактрия не е покорена от ручжите/юечжи, преди времето на Младшата династия  
Хан (26-220 г.), и затова трябва да се обърнем към по-късната “Хоу Хан-шу” 後漢書, 
където се казва, че Бактра е най-накрая завладяна. Като това е извършено от един от петте 
юечжийски князе, носещи титлата “сихоу” 翎侯. (Ж.В.: титлата е транскрипция на 
кушатобактрийското yavugo “явуго”. Известна ни от монети на Куджала Кадфиз открити в 
индийския гр.Таксила. Вероятно произлиза от тохарското wayauka – лидер, водач. Трябва 
да посочим че тюркското yabγ(u) означава точно същото – лидер, водач, и е по-късна 
заемка. В съчетанито翎侯, самото китайско 侯 е стара китайска титла със значение княз, 
аристократ, в древнокитайски g(h)ō, хански, тански период gwā(~γ), среднов.китайски γ`w, 
съвр.ф-ма hóu, а йероглифът 翖 – съвр.ф-ма xì, няма смислово значение, а само придава 
звук xì, hsì, sì. Така че „си-хоу” в интересуващата ни епоха, това съчетание от йероглифи е 
отразявало думата „хe-khu/хе-gwā” или „h/e-khu/h/у-gwā” максимално близко до 
кушанското yavugа или тохарското wayauka – лидер, водач.) 
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Във “Вей-шу” гл.102 се казва, че всички сихоу/явуго принадлежали към рода 
Чжоаву, или управляващата династия на ручжите/юечжи. Но един от тези петтима равни 
владетели, победил останалите четирима и присъединил земите им.  

(Де Гроот/DE GROOT в 1926 г., стр. 101) пише: “Als ›Goatsi‹  von  ›Hungnu‹  vernichtet war, 
wanderte es nach ›Ta–ha‹ (Tochara) aus und teilte dort sein Reich in fünf Jabgu, nämlich <Hiubit‹, ›Šangbi‹ , 
›Kuisong‹, ›Ittok‹ und 都密 ›Tabit‹. Mehr als ein Jahrhundert später bekriegte und vernichtete 丘就卻  
›K'utsiuk'iok‹ (Kudzala Kadphises), der Jabgu von ›Kuisong‹, die vier anderen Jabgu und erhob sich selbst zum 
König. Sein Reich nannte ihn König von ›Kuisong‹. Er griff  ›Ansik‹  an, nahm vom Lande  ›Kohu‹  Besitz, 
vernichtete 濮達  ›Paktat‹ (Baktar, Baktra, Baktria) und  ›Kepin‹  und setzte sich in den vollständigen Besitz aller 

dieser Reiche. Als  ›K'utsiuk'iok‹  über achtzig Jahre alt war und starb, trat sein Sohn 閻膏珍 ›Jemkotin‹ (Wima 

Kadphises) an seiner Stelle als König auf; dieser vernichtete auch noch 天竺 ›T'ientok‹ (Indien) und setzte dort als 
Verwalter und Befehlshaber einen Heerführer ein. Seither befand sich Groß-Goatsi im allerhöchsten Stadium von 
Reichtum und Blüte. Die Reiche nannten es allgemein das Königreich ›Kuisong‹. Aber  ›Han‹  nannte es bei seinem 
ursprünglichen alten Namen Groß-Goatsi.” 

(“Когато (държавата на) “Гоатси” (ручжите/юечжи) е разрушена от Хунну, те се 
премастват в “Taха” (Тохара). Там разделили царството на пет “ябгу” (княжества), а 
именно “Хубут”, “Шанби”, “Куисон”, “Итток”, и  都 密 “Табит”.  Повече от век по-късно, 

те баха завоювани от  丘就却 “Кютзиюкьок” (Куджала Кадфиз), който бе ябгу (княз) на 
Куисон. Той победи останалите четири ябгу (обедини земите им) и се провъзгласи за цар. 
Империята му се нарече Куисон, а той – цар на Куисон. Той стигна до “Ансик” завладя 
страната “Коху”, унищожи 濮达 Пактат (Бактар, Бактрия, Бактра) и “Кепин” започна да 
управлява всички тези царства. Когато “Кютзиюкьок” достигна възраст 80 години, почина, 
и беше наследен от сина си 阎膏珍> Йемкотин (Вима Кадфиз). Той на свое място завладя  

天竺> “Тиенток” (Индия) и подчини местните управници. Оттогава “Гоатси” се радват на 
голяма слава и богатство. Царството им обикновено се нарича “Куисон”. Но в (епохата) 
Хан продължаваха да го наричат със старото му име “Големите/Великите Гоатси”. ) 

(Пулейбленк/PULLEYBLANK 1968 г., стр.247-248) предава същите тези събития 
така: “ Столичата на “Големите Юечжи” е град Ланши (Хулм). На запад, на растояние от 
49 дена път, се намира “Анси” (Аршак или Партия). На изток, на 6537 ли се намира 
седалището на старшия наместник (Чанши) (вс.ст.дума за гл.град на китайския наместник 
на Западния Край, в западноевропейските преводи често се превежда като “генерал-
протектор”). До Лоян (новата Ханска столица) растоянието е 16 370 ли. Населението на 
страната наброява около 100 000 домакинства, 400 000 души и над 100 000 обучени войни.  

Когато Хунну разрушили царството на Големите Юечжи, те мигрирали към Тахиа 
(Бактрия). Те разделили страната между петтима “сихоу” (князе или ябгу). (Имената на 
тези княжества са) – Хсюми, Шуанми, Куешуана (Кушания), Хситун и Туми 
(Тармита/Дхармамитра, съвр.Термез). 

Повече от сто години по-късно сихоуто на Куеишуана, Чичичю (Куджала Кадфиз), 
нападнал и свалил другите четирима сихоу, (взел земята им) след което се провъзгласил за 
цар. Страната е наречена Куешуана. Царят (на Куеишуана) нападнал Анси (Партия) и взел 
територията на Каофу (Кабул). После разрушил Пута (Пушкалавати) и Ципин (Кашмир) и 
напълно завладял тези страни. Чичичю починал, когато бил на осемдесет години. Неговият 
син Йенкаочен (Вима Кадфиз) го наследява като цар. Той продължил да завладява Тиенчу 
(Индия) и подчинил владетелите и`. От този момент нататък на Юечжите станали монго 
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багата и славна дърожава. Всичките народи ги наричат Куеишуана (Кушанско ц-во). Но 
Хан, продължават да използват първоначалното им мие “Велики Юечжи”.)   

“Хоу Хан-шу” гл.  88. 2920–2921: “大 月 氏 國 居 藍 氏 城 西 接 安 息 四 十 九 日行 

東 去 長 史 所 居 六 千 五 百 三 十 七 里 去 洛 陽 萬 六 千 三 百 七 十里戶 十 萬 口 四 十 

萬 勝兵 十 餘 萬人初 月 氏 為 匈 奴 所 滅 遂 遷 於 大 夏 分 其 國 為 休 密 雙 靡 貴 霜 漈盻 

頓 都 密 凡 五 部 漈翎 侯 後 百 餘 歲 貴 霜 翎 侯 丘 就 卻 攻 滅 四 翎 侯 自 立 為 王 國 號 

貴 霜 (王) 侵 安 息 取 高 附 地又 滅 濮 達 罽 賓 悉 有 其 國 丘 就 卻 年 八 十 餘 死 子 閻 膏 

珍 代 為 王 復 滅 天 竺 置 將 一 人 監 領 之 月 氏 自 此 之 後 最 為 富 盛 諸 國 稱 之 皆 曰 

貴 王漢 本 其 故 號 言 大 月氏 云”. 
(Ж.В.: трабва да напомним че с откритието на Рабатакския надпис в 1993 г., стана 

ясно че Куджала Кадфис не е наследен от Вима Кадфис, а от Вима Такто, чието име е 
предадено в “Хан-шу” като  阎膏珍, съвр.произн.: Янгаочжен.)  

Този текст ни съобщава изключително важен факт. В самото начало на династията 
Старша Хан, т.е. след 26 г.от н.е., столицата на ручжите/юечжи е все още в Тохара и е 
дадена в китайска транскрипция като “Ланчжи-чен” 藍氏城 или градът Ланши и съвпада 

със съобщения в “Ши-цзи” град Ланши  藍市城, посочен като столица на Дахиа.  И дали се 
идентифицира със съвр.Хулм (Таш-курган) или както мисли Пулейбленк, със съвр.Кундуз 
(т.е. Дараспа, споменат от Страбон като един от трите най-големи бактрийски града) 
смятам че е от второстепенно значение. От първостепенно значение е, растоянието между 
западната граница на Партия, и гр.Ланши е 49 дни път. Не се споменава за евентуално 
независимо царство на Саките в тази посока. “Хоу Хан-шу” продължава с доклад за 
създаването на петте “сихоу” (все още се чете “yaphau” в съвременния кантонски диалект, 
което показва че това е китайската транскрипция на титлата “ябгу/явуго”). Това 
политическо събитие се е случило през епохата на Старшата Хан, така че строго 
погледнато е извън времето отразено в “Хоу Хан-шу”.  Очевидно е обаче, че тук Фан Е 
范嘩 (398-446 г.), съставител на третата китайска динасична история “Хоу Хан-шу” или 
“История на Старшата династия Хан”, иска да се коригира Бан Гу, където събитието е 
предадено по различан начин. След това той продължава историята до нейната 
кулминация. Това, всъщност, е много спорен въпрос. Това, което ни интересува тук, е 
фактът, че повече от сто години по-късно, т.е. по времето на Старшата Хан, Куджала 
Кадфиз, най-после се решава да нападение Партия, вкл. и да я победи, като и` отнема три 
провинции: Гаофу 高附, Пута 濮達 и Цибин 罽賓. Можем да приемем, вероятно и в този 
ред.  

Пута е Бактра,  и само Де Гроот правилно отбелязва това в своя превод на пасажа. 
Той чете двата китайски йероглифа  濮達 като P'aktat = Baktar (Бактар). Доколкото мога да 
кажа, това е първият път, когато името Бактра се споменава в китайските династични 
хроники. (Ж.В.: Твърде близък до 濮, е знакът , който от древната до танската епоха се е 
произнасял bōk, в късното средновековие bwōk, buk, съвр.ф-ма pú, зн.:дървесина, 
необработен, прост, влажен. Вторият знак 達 от древната до среднов.епоха се е произнасял 
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d(h)āt, среднов. dat, съвр.ф-ма dá, зн.: прониквам, промушвам, достигам, проницателен. 
Така че получаваме в интер.ни Ханска епоха bōkd(h)āt, при евнетуално предаване на „р” - 
bōkd(h)ār или Бохдар/Бахдар.) Това е силен аргумент в полза на едно твърде късно 
завладяване на Сако-партските земи около Бактра от Ручжите/юечжи.  Като свидетелство 
за това завоюване, вероятно е сцената изобразена върху фризовете на двореца в Халчаян, 
намиращ се в долината на р.Сурхандаря, длизо до Термез. Една от изобразените големи 
фигури там, е твърде сходна с известната монета на “Херай или по-новото четене е 
“Санаб” смятан дза основател на Кушанската династия (баща на Куджала Кадфиз ?) 
изобразен над победен облечен в броня, мъртав сакски войн. Така смята Пугаченкова (вж. 
Pugachenkova 1971: фигура 61.).  

Въпросът дали обединителят на ручжите/юечжи Куджала Кадфиз първоначално 
започва завоеванията си на юг от Хиндукуш, както смята Бопеарачичи, според 
нумизматичните доказателства (1997: 208), или пък от север на Хиндукуш - дори и на 
север от река Окс, както смята Грене в своя наскоро публикувана статия, на основата на 
много нови данни (след 2007 г.:), е част от една и съща сложни тема споменах преди 
малко. Това при всички случаи е твърде голям въпрос, за скромния обхват на тази студия, 
и изисква по-продължително обсъждане в отделно проучване. 

 

 
 

(Ж.В.: Интересна е монетата на първия кушански владетел (явуга) Санаб. В по-
старата литература е известен като Херай, Герай. Съществуват различни версии на 
разчитане, например „TYPANNOYNOTOC HPAOV – ANTEIX – KOþþANOY”, което 
Ртвеладзе превежда като „тиран, владетел  на  кушаните, побеждаващ врага” , като 
„санаб” означава „отразяващ врага”. Э.Ртвеладзе предлага и друга интерпретация: 



 76

„TYRANOINTOΣ HPAOY ΣANABOY KOÞÞANOY” което означава „Управляващият 
Херай, Санаб, кушански” като Херай и Санаб са личните имена на кушанския владетел. 
Съществува и трета, според мен по-правилна версия на разчитане „ΤΥΡΑΝΝΟΥΟΤΟΣ- 

ΗΛΟΥ - ΣΑΝΑΒ – ΚΟÞÞΑΝΟΥ. Разчитането не е много ясно, 
особено проблемна е думата „iloy”. Но според мен тук имаме 
ясна тохарска дума, в тох.(б) ylaiñäkte, тох.(а) wlä(m)ñkät което 
означава „владетел-бог” или следвайки логиката че ñäkte/ñkät 
означава „бог”, то съвсем ясно е че ylai/wlä е по-стара тохарска 
дума означаваща владетел, цар, преминало в по-късното тох.(б) 
walo, тох.(а) wäl – владетел, цар. Така вече значението на 
кушанското iloy се изяснява – цар, владетел. Така надписът би 
приел следното значението „Управляващият цар, Санаб 
Кушански”!) 

Но защо Чжан Цзян не съобщава за Сакарауките или Саиван като управляващи в 
Бактра? Този град е само на няколко десетки километра от временната столица на 
Дахиа/Тохара, на брега на Окс, където се е разположил царския стан на ручжите/юечжи.  
Както фон Гутшмид е посочил правилно: Невъзможно е Чжан Цзян да е игнорирал 
сакарауките/саиван. Ето защо, мисля, че той в действителност говори за „саиван” - но по 
индиректен начин. В подробния доклад на Чжан Цзян за партите, в „Ши-цзи” гл.123, се 
съдържат следната точка: 

 (Уотсън, 1993 г., стр. 235) „Ши-цзи”, гл.123. 3163: (71) Народът (на Партия) е 
многоброен и често имат (са управлявани от) дребни князе. Въпреки че (владетелят на) 
„Анси” дава нареждания на (управлява) тези зависими държави, той гледа на тях като на  
чужди страни.” (人 眾 甚多 往 往 有 小 君 長而 安息役屬 之 以 為 外 國) 

Чжан Цзян едва ли е чувал за такива васалнни на партите  държави като Харацена, 
Елимаис или Персия. По-вероятно става въпрос за партските васали в близък план около 
Бактра, управлявана от дребни сакски князе, чиито потомци, пет-шест поколения по-късно, 
са били погребани в Тиля-тепе. За Чжан Цзян, саките/саивна по този начин са били част от 
местните първенци в рамките на силното партско царство (最大(安息)國). - което може да 
съперничи на Римската империя, и по този начин Саиван просто не са споменати, като 
нещо отделно.  

В това отношение фон Гутшмид в 1888 г., стр.55-56, пише: ”Diesen kleinen Königreichen 
gegenüber begnügten sich die Parther mit der Anerkennung ihrer Suprematie ... Waren die Parther in guter 
Verfassung, so zogen sie die Zügel straffer an, waren sie aber durch innere Unruhen geschwächt, so war ihre 
Suprematie ein leerer Name, und Alles gieng darunter und darüber; das Verhältnis blieb immer ein sehr prekäres, 
und die auf einer derartigen Basis beruhende Machtstellung der Parther war entfernt nicht die gleiche wie später die 
des Sassanidenreiches.” 

(„Тези малки царства признават превъзходството на партите ... Когато партите са във 
своя възход, налагат своя строг сюзеренитета, но когато държавата им отслабва от 
вътрешни сътресения, вече от превъзходството им остава само спомен, докато и самата 
партска власт не е отстранена от възникналата малко по-късно Сасанидска държава.”)  

Когато през 1 век пр.н.е., или в по-късните времена на Бившата Хан,  дребните  князе 
в Западна Бактрия, стават велики владетели в Северозападна Индия или Цибин 罽宾, 
историческият им статут, се променя драстично. И така, на китайските извори, за пръв път 
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в „Хан-шу”, гл.96, се съобщава че Саиван 塞王, вземат активно участие в политическия 
живот на Индия.  

 Без този исторически извор, ние няма да знаем за краткия период на управление на 
саките в Тохара. Въпреки това, за ролята на Саките в Бактра и Сакастан, китайските  
историци от по-късните времена, на практика мълчат. Предполагам, че тези земи излизат  
извън географския им хоризонт. Откриваме само много неясно съобщение за 
саките/саиван и Скасатан в „Хан-шу”. 

 Известна светлина хвърля и един цинтат на Трог, от Юстин.: ”Post necem Mithridatis, 
Parthorum regis, Phrahates filius rex statuitur, qui cum inferre bellum, in ultionem temptati ab Antiocho Parthici 
regni Syriae statuisse, Scytharum motibus ad sua defendenda revocatur. Namque Scythae in au xilium Parthorum 
adversus Antiochum, Syriae regem, mercede sollicitati cum confectoiam bello supervenissent et calumnia tardius lati 
auxilii mercede fraudarentur ... Superbo responso of fensi fines Parthorum vastare coeperunt. Igitur Phrahates, cum 
adversus eos proficisceretur… exercitum Graecorum, quem bello Antiochi captum superbe crudeliterque tractaverat, 
in bellum secum ducit ... Itaque cum inclinatam Parthorum aciem vidissent, arma ad hostes transtulere et diu 
cupitam captivitatis ultionem exercitus Parthici et ipsius Phrahatis regis cruenta caede exsecuti sunt. In huius locum 
Artabanus, patruus eius, rex substituitur. Scythae autem contenti victoria depopulata Parthia in patriam revertuntur. 
Sed et Artabanus bello Tocharis inlato in bracchio vulneratus statim decedit. Huic Mithridates filius succedit, cui res 
gestae Magni cognomen dedere... Sed et cum Scythis prospere aliquotiens dimicavit ultorque iniuriae parentum fuit 
...” 

Превод на  Уотсън, 1886 г.: стр. 277–278: „След смъртта на Митридат, цар на 
партите, Фраат синът му го наследил на трона. Веднага продължил войната със Сирия, 
като отмъщение за опитите на Антиох да покори партите. Подновил военните срещу 
страна на скитите, за да защити собствената си страна.  

Скитите са били вербувани от партите като наемници във войната срещу Антиох. Но 
когато войната приключила, те били разочаровани, защото не получили очакваното 
възнаграждение, тъй като са се отзовали твъре късно. След като получили този надменен 
отговор, те започнали да опустошават страната на партите. Фраат, в следствие на това, 
тръгнал срещу тях. С тях (саките) имало и армия от гърци... които взели със себе си, след 
като ги пленили във  войната срещу Антиох.  

Веднага след като видели персите (партите) в земята си, те ги нападнали яростно и 
убили царят им Фраат. В негово място за цар е обявен Артабан, неговия чичо. Скитите, 
доволни от победата си, като разграбили Партия, се върнали у дома. Артабан води война с 
тохарите (Thogarii), където получил рана в ръката (от отровна стрела), от която умрял.  

Той е наследен от сина си Митридат, наречен Велики ... Той се борил успешно, също 
няколко пъти, срещу скитите, и си отмъстил, за  убитите от тях от негови прадеди.” 

Тук четем за развитието на събитията, станали скоро след заминаването Чжан Цзян. 
Сакарауките/саки, наречени скити, за покорени от партите, за да предотвратят по-
нататъчното настъпление на ручжите/юечжи. Така саките са принудени да признаят 
партския сюзеренитет. Те скоро подкрепят царя Фраат II, като наемници в особено 
важната война на последния срещу Селевкидите (Сирия). Саките не приемат съвсем 
безропотно партската власт, и при първа възможност, когато са измамени от партите 
относно възнаграждението си, с помощта на гръцки войски, те победили и убили цар 
Фраат в битка, около 127 г. пр.н.е. В крайна сметка, Саките от своя страна ще бъдат 
победени от цар Митридат II, "parentum ultor iniuriae", който решава проблема с тях, като 
ги преселва  в Дрангиана, която ще стане известен с името Сакастан (днес Систан). 

Всичко това ние ще разберем, по-добре, като осъзнаем, че сако-партските отношения 
се развиват около Бактра. След 130 г. пр.н.е., на Сакарауките/саиван сега царуват в 
Западна Бактрия като дребни князе и партски васали в продължение на 15 години и повече. 
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От Юстин разбираме че цар Артабан оставил монети с надпис „Arsakes Theopator Nikator” 
решава да унищожи появилите се опасни и нови и нападатели с името „тохари”. Очевидно 
е, че това не могат да бъдат саките, а друг народ. Разбира се, това са тохарите, но не онези 
„слаби и страхлви” жители на Дахиа/Тохара, за които съобщава Чжан Цзян. Тези нови 
Тохари сега са войнствени и силни номади дошли от Централна Азия. Партите са 
победени, а самия Артабан умира от тохарска отровна стрела. Това се случва в около 124 г. 
пр.н.е. 

Инцидентът доказва, че партите са имали обща граница с Асианите/Тохари - която е 
преминавала през цяла бивша Гръцка Бактрия от север на юг. 

 И двете страни, както изглежда, са били съседни в продължение на век и повече.  В 
този дълъг период царството на Ручжите/Арси, разположено  на север от Хиндукуш, 
съвпада с областта Дахиа/Тохара, наименованието на страна, на един народ, и един език. 
Както се доказва, че Тохарите на Трог са идентични с Дахиа на Чжан Цзян, става ясно от 
самосебе си че тохарите са коренното население на Тохара, установили се тука преди 
много векове. Но тъй като тохарите са били постоянно под управляванието от чужди 
нашественици, ахемениди - перси, македонци, гърци, саки, и накрая ручжи/арси, настъпват 
сериозни промени с етноса им и езика им. Тези нови идеи подсказващи нови отговори на  
този въпрос намираме в следния текст.: В 1995 г. Ринг (стр. 439–441) пише: 
„Фрагментарните ръкописи, открити на различни места по северното рамо на Пътя на 
коприната в басейна на река Тарим, датирани от 7-ми до 10-ти век са, написани на два 
тохарски език, наречени "А" и "Б" . Въпреки че е тохарски А и Б са отделни езици (а не 
диалекти на един език), още по-ясно е че те са много тясно свързани, и произлизат от общ 
„пратохарски” език, съществувал хилядолетие преди датата на най-ранните „тохарски” 
документи. Исторически и сравнителен анализ на тохарските езици разкрива грубо 
очертаната праистория на тохарския праезик, но много от детайлите са неизвестни...  

Изглежда че най-ранните ирански заемки в тохарските езици, датират от времето на 
Авестата и авестийския език, който е най-архаични ирански език. Интересно е че, за 
следващия най-стар пласт е удивително подобен на осетинския език, които сега се говори в 
Кавказ. Това е особено интересно, защото се смята че осетинският език е произлязам от 
скитския език които е бил говорени от номадите на север от Черно море и в степите на 
изток през последните няколко века пр.н.е. . Това предполага, че тохарите са могли да 
бъдат свързана с една или друга степен в конфедерация доминирана от иранските племена 
на сравнително ранен период от своята история. За съжаление това е всичко, което може 
да се каже, нито естеството на такава принадлежност, нито времето и мястото, на което е 
съществувал може да се определи със сигурност. Ние сме сегурни че следващият ирански 
пласт идва с кушанобактрийския език, говорен в царството на Кушаните, което 
процъфтява в Афганистан и съседните области, започвайки от 1 в.от н.е. Но докато фактът, 
че има връзка между Кушанското царство и тохарите е ясно допустим, естеството на тази 
връзка е (отново) невъзстановима. Ако тохарите са кушани, следва да са живели на 
югозапад от където ги намираме исторически, но изглежда много по-вероятно, те да са 
били съюзници, и търговски партньори, при което са проникнали тохарски елементи в 
езика и културата на кушаните. Късно слоеве на заемки в тохарските езици са от 
согдийски, хотаносакски и санскрит...”  

Н.Симс-Уйлямс, 1996 г., стр. 633 пише: „По време на първите векове от нашата ера, 
кушанобактрийският език може да се смята за един от най-важните езици в света. Като 
език, на Кушанските царе, той със сигурност е широко разпространен в цялата огромна 
империя, включваща съвр.Афганистан, Северна Индия и части от Централна Азия. Дори и 
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след падането на Кушанската империя, кушанобактрийският език продължава да се 
използва, най-малко около шест века, както се вижда от надписите открити в долината 
Тохчи в Пакистан, от 9 в. 

 Фрагменти от будистки и 
манихейски ръкописи се намират 
в отдалечения оазиси на Турфан, 
намиращ се на запад от Китай. По 
този начин развитието на този 
език ни култура е продължило 
почти хиляда години”.  

Тези ценни данни съобщени 
ни от един от водещите 
специалисти оп 
кушанобактрийски език, ни 
показват че езикът на 
кушаните/ручжи играе 
първостепенна роля в разпространението на будизма.  

Подобно е всъщност, на значението на езика на римляните (латинския) в 
разпространението на християнството. След първоначалния санскрит, езикът на ручжите 
очевидно става език на будизма през вековете, в регионите, очертани от Н.Симс-Уйлямс. 

Единственото допълнение, коета аз се наемам да направя тук, е за името на този език: 
с най-новите открития за Ручжи/юечжите като първоначално  ограничени в Тохара/Дахиа, 
за един век и половина, би трябвало да го наричаме тохарски, а не бактрийски. Под това 
име ние откриваме този език, посочен в далечните Турфански текстове - дълго след като 
последните кушански царе, са отдавна в небитието. При това проучване специално 
внимание поставям върху сравнението на Източните и Западните класически източници 
Тези източници се допълват взаимно което много ни помага да се възстановят събитията 

около края на гръцкото царство Бактриана:  , 
или гордостта на всички „Ариана”, както го нарича Аполодор Артемитски. Неговата, за 
съжаление несъхранена „Партска История” трябва да е била източник на Страбон и Трог. 
Ако тази хипотеза е вярна, се получават следните по-важни сравнения от текстовете на 
Трог, 42 и „Ши-цзи” гл.123: Казаното от Трог „Reges Tocharorum Asiani” = 月氏既臣大夏 

而居 съобщеното от Сима Цян. И аналогично е съобщението в „Хан-шу” гл.62 написано от 

Бан Гу: +月氏既臣大夏而君之”. 
(Кралете на Тохарите са от племето Аси (Asii) = Ручжи/юечжи завладели Дахиа и 

станали нейни господари). Всъщност, най-близките, успоредни са три думи, в израза  от 
Трог отговарящи на шест йероглифа от „Хан-шу” гл.96A. 3884 от Бан Гу (цитирана по-
горе вече):  

ASIANI reges TOCHARORUM 
RUZHI (in the West) rulers of DAXIA 

Ручжите на запад са царе на Дахиа (Тохара) 
                                        月氏        ( 西 )         君            大夏 
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Какато се вижда Дахиа 大夏 в китайски източници, съвпада с  „Тохари” 

(Tochari/  ) на западните източници, или автори като Сима Цян и Бан Гу на 
Изток и Трог и Страбон на Запад, пишат за едно и също събитие, станало по едно и също 
време и в един и същ географски район, то следва, че владетелите на Дахиа (Дася)/ Тохари 
бяха: асиани - ASIANI (Трог) = аси - ACIOI (Страбон) = на 月氏 ручжи/юечжи (Чжан 
Цзян). 

 През 1922 г. един от най-известните руски ориенталисти, В.Бартолд е първия 
западен учен  публикува първоначално на неговия роден език, а по-късно в превод на 
английски: “В середине II в. до Р.Х. произошло завоевание северных, впоследствии и южных областей 
греко-бактрийского царства средне-азиатскими кочевниками, завоевавшими потом также некоторые 
области Индии и известными в греческой литературе под общим названием скифов. В том же II веке 
начались сношения между Средней Азией и Kитаем; падение греко-бактрийского царства – первое событие 
мировой (греческие), так и дальневосточные (китайские) источники.” 

„В средата на 2 в.до Р.Хр. става завладяването на северните, после и на южните 
области на Гръко-Бактрийското царство, също и някои области на Индия, от 
средноазиатски номади известни в гръцката литература с общото име „скити” . В същия 2 
в. до Р.Хр. започват контактите между Средна Азия и Китай и падането на Гръко-
Бактрийскито царство е първото събитие отразено едновременно от гръцките и китайските 
източници”. 

Добре казано, но източникът не е гръцки, а римски, който трябва да се сравни  с 
китайските текстове: Трог със Сима Цян и Бан Гу. Факт е че в гръко-римските източници, 
отразяват падането на гръцкото царство в Бактрия, две поколения по-късно. Ето защо е  
любопитен факт, че никой досега не се е опитал да сравни пряко казаното от Трог и Бан 
Гу, за да получи, простото и очевидно уравнение “Asiani = 月氏”. 

 Всъщност, аз не съм първият направил това. Херцфелд в 1931 г.: (стр.26-27), пише: 
Две западни свидетелства за падането на Гръко-Бактрийското царство: 1. Justin, Trog. 
Pomp. prol. XLI: qua re pugnantes [recte: quo regnante] Scythicae gentes Saraucae et Asiani 
Bactra occupavere et Sogdianos. Dazu prol. XLII: res Scythicae: reges Thocarorum Asiani 
interitusque Saraucarum. 

Това не са “скитите” или “Сак-Сака”, а са други азиатски номади. От текстовете 
знаем че Сакарауките заемат Бактра, а Асианите – Согдиана. А според Чан-Киена, по 
същото време Согдиана е заета от народа nýuet-šï (юечжи/ручжи). Това показва че 
Асианите и  nýuet-šï са един и същ народ. 
 По въпроса Страбон XI, C 511, пише: 

 
Тази група от  номади  в съответствие с  Птолемей, VII, 12, са: 

 и . На тези съпоставки обърна внимание и 
Ф.В.К.Мюлер през 1918 г., правилно разгадава какво се крие зад китайското “юечжи”, 
(стр.566 и сл.).: “Предполагам, че по всяка вероятност от зад китайското “nýuetšï” се крие 
самоназванието “uårśi” които са клона на  “Tocrï”: За транскрипцията “Arsi”, вижте Зиг, 
1918 г.: (стр.560 и сл.). Във всеки случай, при така направените връзки, отделянето на 
тохари от “nýuetšï” (юечжи) е невъзможното. Изразът на Юстин "reges Thocarorum Asiani" 
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(Асианите са царе на тохарите), казва, че царското семейство което управлява тохарите са 
асианите/аси/ятии/нюетчжи (юечжи)… Ако ние се придържаме стриктно към текста на 
гръцките и китайски кратки съобщения, фактите стават ясно. Още преди 160 г.пр.н.е. 
“nýuetšï-Arsi-Asioi” (юечжите-арси-аси), преди усуните са заселват край Фергана, където 
преди това са живели Саките.  После те заемат Южна Согдиана, където  през 127 г.пр.н.е. 
гиоткрива Чан Киен (Чжан Цзян). Това Сакарауките мигрират в  Бактрия = Таихиа. Това 
означава, че е настъпил края на Гръко-Бактрийското царство...” 

 Също през 1931 г., Херцфелд поставя уравнението “yuetsi = arsi = Asioi”. Това име 

"arsi" сякаш е най-близко до самоназванието на ручжите/юечжи 月氏: “die 
Selbstbezeichnung der Tocri” (Дори името тохари), тук трябва да се разбира като: 
самостоятелно наименование за царета на тохарите. Първата и третата форма на името е 
известна от Западните източници, а втората – от Източните (китайските): a(r)sii > årśi < 
(a)ruzhi <月氏. Така се вижда че самоназванието “арси/арши” е близо до “асии” и “ручжи”.  

Защо това гениално уравнение не е прието още тогава от научната общественост? 
Една от  причините може би защото интелигентното откритие на Херцфелд, се губи сред 
прекалено многото грешки:   

- “Асианите” не са династия, а народ;  
- Те не са били прогонени от Фергана, а отдолината на р.Или;  
- Те не заемат южна Согдиана, а цяла Согдиана;  
- Чжан Цзян не е пристигнал при асианите в 127, а в 129 г. пр.н.е.;  
- Сакарауките не мигрират заедно с асианите, а преди тях  
- и в крайна сметка: Таихиа >Дахиа (Дася) не е Бактрия, а Тохара.  
Другата причина е, че със сигурност Херцфелд не е в състояние да се обоснове 

китайските източници, тъй като посочените от него съотв. пасажи дословно, липсва 
оригиналния китайски текст. И това е така защото, от превода на Бросе от 1828 г. до 
превода на Бъртън Уотсън от 1993 г., всички “западни” преводи на “Ши-цзи” гл.123 се 
публикуваха без паралелен китайски текст. С едно изключение, така де, бързам да добавя: 
Хирт през 1917 г., допълни саморъчно в превода си на “Ши-цзи” гл.123 паралелния 
китайски текст. При добавянето на китайския текст, обикновенно йероглифите се дават в 
шрифт 2 пъти по-голям от шрифта на превода, за да се виждат по-ясно, тъй като 
йероглифът е дума.  

Също като в дългата статия на Херцфелд, ние може да намерим и други случаи в 
западната литература, когато гръцките и латински исторически източници са много 
внимателно сравнени и резултатът се вижда в уравнението Asiani = Asioi. Но наред с това 
броят на авторите, решили да търсят съпоставка със Сима Цян и Бан Гу, с Трог и Страбон 
съвсам не е голям.  

Бейли, в 1936 г.: (стр.912), вмъква следната бележка в своя текст: “Спекулациите за 
тези Аси/Асиани (Asioi, Asiani) в настоящия момент са от голяма полза. Не можем да 
бъдем сигурни от гръцките и латински текстове, дали асианите са царе на тохарите, преди 
или след заселването им в Тохаристан”. 

Тук Бейли се присъединява към уравнението Асиани = Аси (Asiani = Asioi), той също 
знае, че асианите се установява в Тохаристан – а не и в Бактрия.  Но няколко страници, 
преди този текст (1936 г.,стр.887), авторът пише: “Тохаристан със столица Балх, това е 
старата Бактрия. Доказателствата за тове се представят от арабски, арменски, тибетски и 
китайски източници. Това вече не се оспорва”. 
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Ако Бейли познаваше китайските текстове, така както гръцките и латински 
източници, той със сигурност, съгласно Чжан Цзян и Сима Цян щеше да знае че 
ручжите/юечжи 月氏 без съмнение става владетелите на Дахиа 大夏 след като са 
установили в страната, а не по-рано.  

И ако видният иранист, беше запознати с тънкостите на начините, по които древните 
китайци преписват чужди имена, бързо би стигнал до заключението, че ручжите/юечжи и 
асианите/аси са едно и също нещо, а Дахиа е Тохара, по-късно Тохаристан. Той може след 
това да обсъди въпроса дали гр.Ланши 藍市城 който е столица на Дахиа, отговаря на 
Бактра (Балх), като за последния се знае че е извън Тохара, т.е. няма как Ланши да бъде 
Бактра! Фонетично Лан-ши е много по-близо до (Da)rapsa, спомената от Страбон като бъде 
един от трите най-големи и най-известните градове на Бактриана. (Ж.В.: Ланши  藍市, 
столицата на Дахиа/Тохара, в който има много тържища къдете се продават всякакви 
стоки. Първият йероглиф 藍 в древнокитайски, цинския и ханския период се чете râm, в 
средновековния период lâm, съвр.ф-ма lán, значението е индиго, син цвят, с паралел в 
тибетски rams – индиго, син цвят. Вторият йероглиф 市 в древнокитайски, цински, хански 
период dhá, тански период žhý, късен средновековен žý, съвр.ф-ма shí, значение – пазар, 
градски стени. Така че в интересуващата ни епоха китайската транскрипция е била 
“râmdhá”. Твърде възможно е названието отразява пряко предаване на чуждо название – 
Дараспа в деформиран вариант, вкл. и със вложен смисъл за наличието на много пазари, 
както пише “Ши-цзи”.) 

Най-ранната история на династията Хан е отразена в “Ши-цзи” и “Хан-шу” които са 
написани преди 2000 години. Те са преведени на западните езици (френски, руски, немски 
и английски), в последните двеста години. Но дали е по силите на един човек да ги 
поднесе по такъв начин, че да могат свободна да се ползват от  западна гледна точка?   

С по-горното разяснение, трябва да преминем към следващата важна стъпка, да 
разберем защо ручжите/юечжи 月氏 или арси/аси се скриват зад народа който завладяват, 
или по-точно се идентифицират с него. Тъй като покорения народ, е бил носител на по-
висока култура, ручжите/ юечжи 月氏 са достатъчно умни за да не налагат собствената си 
груба културната среда на своите поданици. Смесвайки се с тях, те възприемат тяхната по-
висока култура. В Далечния изток ручжите/ юечжи 月氏са били съседи на древен Китай от 
незапомнени времена, но в Средна Азия, бързо се превръщат в нов народ, или псевдо-
тохари. Това е техния по-скоро интелигентен начин да се примъкнат към “западната”  
идентичност. Тази трансформация предизвиква объркване сред съвр.изследователи на този  
загадачен народ. След дългите си, периодични спирания и потегляния, миграция в която 
едва ли ручжите са имали ясна представа къде отиват и кога тя ще приключи, този народ 
от монголоидни търговци на добитък, най-после открива един един напълно нов свят. Те 
са преминали от един ойкумен в друг. Преди тях, нито един народ в древността не е 
направил такова нещо. В новите си земи, те вероятно говорат на език непознат на всички 
останали, освен може би за Чжан Цзян, или този език едва ли е китайски, по-скоро това е 
езикът на Хунну. Те са били близки съседи и вероятно доста добре са се разбирали 
помежду си езиково. Така че оригиналният език на ручжите/юечжи, може да всякакъв, но 
не и индоевропейски. (Ж.В.: Авторът изпада в дълбока заблуда. Арсите са 
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тохароезични европеиди, факт отдавна известен, в никакъв случай те не могат да са 
монголоиди и алтайскоезични!) 

За ручжите/юечжи сблъсъкът с културата на Согдиана и по-късно на Бактрия 
предизвиква истински “шок”. Но те бързо оценяват тези предимства и поради това 
разочароват Чжан Цзян.  

Те стават господарите на тези развити райони, след като завладяват Дахиа/Тохара в 
130/129 г. пр.н.е. и попадат в земя много по-добра от всяка гледна точка, в сравнение със 
старите им пасища в Коридора Хеси (днес Гансу) който напускат около 165 пр.н.е.  
Дахиа/Тохара е гъсто населена и добре развита, има изобилие от обработваема земя, има 
големи градове с големи пазари където се продават най-скъпи стоки, от всички краища на 
света. С катаклизмите от последните десетилетия, Сахиа/Тохара бързо сменя господарите 
си, първо гръко-македонските колонисти на Александър и техните наследници, после 
номадите саки задържали се 1-2 десетилетия, и накрая ручжите/юечжи. Последните бързо 
запълват празнотата в управлението на Дахиа/Тохара. И незивестните номади дошли далеч 
от изток, бързо усвовяват местния език, не гръцкия, а тохарския. (Ж.В.: В случая Дорнеих 
има предвид кушанобактрийски, а не собствено тохарски!). Така вече те стават тохари 
след като завладяват Тохара. Заедно с Гръко-Бактрийското царство, изчезва и името 
Бактрия. Едва по-късно гръцките автори като Амин Марцелин (или преди него, 
нейзвестният автор на “Пътеведителя по Еритрейското море”), по навик, продължават да 
наричат Тохара и нейните жители – бактрийци, а ручжите/асиани – царе на Бактрия.  В 
интерес на истината, този анонимен автор е написал своя “Пътеводител” годината е 50 
сл.н.е., т.е. току що “войнственият цар на Бактрия” е завоювал цялата област. Сто години 
по-късно в Александрия, географът Птолемей поставя името “тохари” в цяла Средна, Азия, 
Северна Индия и “Серика”. Асите/ручжи се превръщат в тохари.  

Хенинг през 1960 г.: (стр.47) пише: ”… истинските “Tócaroi” - тохари, които идват от 
Кансу, завладяват Бактрия през 2 в.пр.н.е. и преименували страната. Но нашествениците, 
както често се случва, приемат за роден, местния език с течение на времето.” 

С второто си твърдение, Хенинг е в ясно противоречие с първото. Или 
ручжите/юечжи са истински тохари, донесли и тохарския език и след като завладяват тази 
страна на юг от горното течение на Окс, възприемат езика на своите поданници. Т.е. те не 
са “истинските тохари” и единственият очевидец на събитията Чжан Цзян, овековечен от 
Сима Цян в “Ши-цзи” гл. 123, ясноп осочва че ручжите/арси завлазяват Дахиа/Тохара, а не 
Бактрия. ако Хенинг беше наясно с това не би допуснал тази грешка.  

Между другото: както ще видим по-долу, най-старата форма на името “тохари” се 
среща в Географията на Страбон, и не е Tócaroi, а “TACAROI”. Това изглежда да е по-
старата версия на този етноним. Тя е тясно съпътставима с китайската транскрипция на 
Дахиа 大夏 . Докато по-късната транскрипция заменила Дахия е  Ту-хо-ло 吐火羅 в редица 
варианти. Чудно е че всички класически автори съобщавата за Тахари (Tachari) преди 129 
г. пр.н.е.? Такова разглеждане на най-ранните източници, ще бъде от голяма полза да се 
изясни кои са истинските Тохари и къде са живели в 3-2 в. пр.н.е., преди 129 г.пр.н.е. Т.е. 
тохарите не трябва да се смесват с ручжите. 

Преди всичко, аз искам да цитирам една важна разлика в една определена точка 
текста в “Хан-шу” гл.61 в сравнение с паралелния текст в “Ши-цзи” гл.123.  

С удебелен шрифт съм посочил несъответствията. 
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Бан Гу показва голямо уважение към авторитета на своя предшественик Сима Цян. 
Въпреки това, той е далеч от копирането на големи текстове дословно от “Ши-цзи”, както 
често се твърди. Вместо това, Бан Гу е внимателно редактирал написаното от Сима Цян - 
или от Сима Тан, който първоначално може би е написал тази важна глава, по-късно 
продължен от сина му. В цитирания текст Бан Гу извършва:  

- Изтрива 12 думи (китайски), които счита, за излишни;  
- Замества 5 думи с подобни на тях;  
- Добавя 2 думи, които не променят смисъла;  
- пропуска данни в 4 случая (които не представляват интерес, но са от полза за нас);  
- И ни предлага в три случаи с ценни добавки и ковентарии.  
Корекцията в израза (14) е обсъждана по-горе, а този в (21) не е от голямо значение; 

първата корекция в (23) е само половината от истината която Бан Гу казва, че когато царят 
на ручжите е убит от Хунну, вдовицата му царицата поема управлението - като има 
предвид, Сима Цян който казва, че престолонаследникът (дете) наследява своя баща. 
Пълната истина е вероятно, че кралицата поема управленито през 165 г. пр.н.е. от мъртвия 
си съпруг и че нейният син не е станал цар още преди не да подчинят Дахиа в 130/129 г. 
пр.н.е. – почти период за израстването на едно поколение по-късно.  

Втората поправка в израза (23) е най-важната, която съм цитирано по-горе. Тук Бан 
Гу заменя една дума 居с две думи 君之 и по този начин се старае да се изясни какво Сима 
Цян е написал. Това уточнение е важно.  

За текста превежда Сима Цян е: ... и тогава (те 月氏) живеят там (т.е. в Дахиa)., като 
има това в предвид, Бан Гу ни дава ценна информация по тълкуване на това до известна 
степен неясно изречение на Сима Цян, като е добавил:  ... и от тогава (те 月氏) управляват, 

властват над тях  (君之).  

С други думи, след като са завладели Дахиа 大夏 (Тохара), ручжите/юечжи не 
просто са се заселили сред тохарите (както казва “Ши-цзи”) а стават управляващ народ 
(“Хан-шу”). Това е точен аналог на изречението написано с три лаконични думи от 
римлянина Трог: “... reges Tocharorum Asiani”. – Асианите станаха цере на тохарите. 

Ето как Трог ни посочва в своето “Резюме” или “Пролог” за това което смята да 
напише подробно в глава 42 от своята “История” – за най-голямо съжаление, този голям и 

ценен труд, не е достигнал до наши дни, и така ние 
не можем да узнаем как това е станало. Един друг 
анонимен гръцки автор на “Periplus” (Пътеводител по 
Еритрейското море) дава предпочитание към 
наименованието Бактрия, на уважаван име на регион 
между Хисар и Хиндукуш, когато става дума за 
асиани/ручжи... Към края на живота си, в около 
средата на 1 в., този автор пише за това, което е 
видял, чул и научил през дългия си живот на 
търговец, мореплавател и пътешественик. Неговият 
труд е безценен източник от първа ръка информация 
за нас: 

(CASSON 1989, 81): Във вътрешността зад 
Баригаза има много народи: Аратри (Aratrioi), 
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Арахузи (Arachusioi), Гандари (Gandaraioi), и народите на Проклас (Proklais), в чийто 
район се намира Александрия Букефала (Bukephalos Alexandreia). И след тях е много 
войнственния народ, на бактрийци, управляван от силен цар ...”  

Постепенно юечжийските княжества се редуцират от 8 на 5, докато единият от тези 
пет княза (сихоу/ябгу) обединява останалите четири в една държава – Кушанската. И този 
„ябгу” е Куджала Кадфиз.  

 Това събитие, е станало най-късно в края на старшата династия Хан, или около  26 г. 
Това трябва да е така, защото в „Хан-шу” има информация за тези пет „сихоу” , но нищо 
не се знае за обединението им в една държава. За пръв път това събитие е отбелязано в по-
късната „Хоу Хан-шу” което показва че се е случило по времето на Късната или Младша 
Хан. Гръко-латинския исотрик Амиан Марцелин съобщава за по-старите гръко-бактрийци 
и новите ручжи/юечжи.(Римска История, Res Gestae 23. 6. 55–57): “Proximos his limites possident 
Bactriani, natio an tehac bellatrix et potentissima. Persisque simper infesta, antequam circumsitos populos omnes ad 
dicionem gentilitatemque traheret nominis sui, Quam rexere veteribus saeculis etiam Arsaci formidabiles reges. Eius 
pleraeque partes itaut Margiana procul a litoribus sunt disparatae, sedhumi gignentium fertiles, et pecus, quod illic 
per et montana, membris es campestria loca vesciturt magnis compactum et validis, ut indicio sunt camelia 
Mithridate exinde perducti et primitus in obsidione Cyzicena visi Romanis. Gentes isdem Bactrianis oboediunt 
plures, quas exsuperant Tochari.” 

 „Съседните земи са на Бактрийците (Bactriani) - народ, който е преди всичко много 
войнствен и винаги е в противоречие с персите, докато те не са покорили всички съседни 
племена и не са наложили името си над тях. В древни времена неговите царе, бяха 
страшни дори за Арашак. Много от частите на тази земя, като Маргиана, са отдалечени  от 
брега, но са богати на зеленина, а стадата които пасат на техните равнините и планини, 
стават здрави и със силни крайници, както е видно от маргианските камили използвани от 
Митридат при обсадата на Кизик [74 пр.н.е.], когато са видени за пръв път от римляните. 
Бактрийците владеят много народи и първият сред тях е този на тохарите.” 

(Ж.В.в руски превод на Ю. А. Кулаковский и А. И. Сонни, 2000 г.): 55. Соседние области занимают 
бактрийцы, в прежние времена воинственный и весьма могущественный народ, всегда враждовавший с 
персами, пока те не покорили все соседние племена и не распространили на них своего имени. А в древности 
там правили цари, которые были страшны даже Аршаку. 56. Бóльшая часть тех земель, также как 
Маргиана, далеко находится от моря; но там водится множество животных и скот, что пасется там как 
по низким, так и по горным местам, очень крепок и силен; доказательством может служить то, что 
Митридат 29 оттуда привел верблюдов, которые римляне впервые увидели при осаде Кизика. 57. 
Бактрийцам подвластно много народов, первые среди них тохары.) 

Ето, ние виждаме Асите/Арси (Асиани) като войствен народ установил се върху 
старите земи на (Гръко)-Бактрия. Те се наричат бактрийци, и са много силни и войнствени. 
През 4 в., Амиан ни напомня, че в древните времена - извън обхвата на неговата история – 
че от тях са се бояли дори Аршакидите и че сега (в неговото време) тези (нови) бактрийци 
са царе на тохарите.  

По-малко от един век, преди появата на ручжите/юечжи 月氏, описанието на 
войнствен и силен народ, би било подходящо за гръко-бактрийците под управлението на 
Евтидем, Деметрий, Евкратид, които в индийския текст “Югапурана” (22-23) са наречени 
“нечестиви но храбри явани” (т.е. гърци).  Плутарх (Moralia 281 D-E)  нарича Менандър 
“добър цар на бактрийците”. Но тези храбри гърци бързо западат, и тяхното царство е 
нападнато от идващите от северните степи далеч по-храбри номадски орди.  В последните 
години на 3 в.пр.н.е., Eвтидем предупреждава Антиох III, Велики, че тези номадски 
народи, наречена “Скити” (Skythai) от гърците и “Сака” от персите (в ахеменидското време 
по Херодот), са реална опасност за неговото царство (Полибий, 11.34. 4-5). Но когато под 
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напора на тези саки, Гръко-Бактрия е сломена по времето на Евкратид, се появява нов още 
по-силен и неизвестен до тогава номадски народ, кайто на свой ред изтластва саките. Без 
китайските източници, ние не бихме могли да узнаем откъде идват тези нови завоеватели. 
За западните класически хронисти, този свят в Средна Азия и неговите номадси народи е 
периферен и непознат, но за древните китайски царства, тези номади са стари и добре 
познати съседи от незапомнени времена. Вътре в Източния Ойкумен, ручжите/юечжи, 
винаги са били добре известни.  

На Запад, някога странно изглеждащите непознати пришълци от един друг източен 
свят, бързо се утвърждават като завоеватели. Те стават господари на голям брой народи в 
Среда Азия. През следващите векове, те завладяват първо Тохара, после останала Бактрия, 
Кабулската долина, долината на Инд и в крайна сметка разширяват империята си далеч 
извън тези граници, до долината на Ганг и Еритрейското  море.  

Сега, през 4 век, Амиан посочва че те не се наричат вече Аси/Арси (ручжи/юечжи) 
нито пък тохари, или индо-скити, а са известни като “Бактрийци”. И това става когато най-
после са завладели цялата Бактрия, и се превръщат вече в “местен” оседнал народ. 
Изгонени от Хеси, изхвърление отдолината на Или, те се установяват на р.Политиметос 
(Заревшан) или в по-широкия регион на Самарканд в Согдиана, и най-накрая завладяват 
земите мужду Хисарския хребед и Хундукуш и се превръщат бързо в цивилизован народ. 
Тук те се превръщат в нови бактрийци, достойни наследници на старите бактрийци и 
гърците. Още по-късно, в 7-8 век, все още слабото ехо от събитията, сега че превърне 
техния оригинален етноним Аси/Арси в “тохари”. В староуйгурските текстове се казва, че 
“Arsi” са били царе на “Toxri” или тохарите. Така арси и тохари се приравняват вече 
напълно.   

Ф.В.K. Мюлер, 1918 г. (стр.579), бе сред първите, които прави подобен извод: “Zu 
diesem Erklarung sversuch des Namens arci durch ”ACIOI, Asiani wurde auch die Notiz des Trog  »reges 
Thocarorum Asiani«  gut passen, denn sie wurde bedeuten, dass das Volk  »Tocharer«, die Herrscherschicht  »arci«  
hiess...” 

(“Този опит на обяснение на името “арси” с “аси/асиани”, предвид и съобщението на 
Трог “reges Thocarorum Asiani” (Асианите са царе на тохарите) е удачен, тъй като при  
народа на тохарите, управляващата класа се нарича “арси” (аси)….”) 

Стен Конов, в 1932 г.: (стр.2-3), допълва: “Сега знаем, че друг индоевропейски, но не 
ирански, език е наречен “тохри” (тохарски) от уйгурите… Вярно е, че в текстовете на този 
езки, самоназванието му не е “тохри” а “арси”. Вероятно Ф.В.К.Мюлер е прав като твърди, 
че “Арси” е еднакво с “Аси/Асиани” на Трог, в израза “Асианите са царе на тохарите” 
Може да се твърди, че уйгурското наименование “тохри” се дължи на факта че тези 
текстове и съотв.език са донесени от “страната на Тохарте” а “арсите” са дошли котж 
завоеватели от другаде.”  

А в 1934 г. (стр.7) Стен Конов прави своя извод: “Ето защо изглежда вероятно 
Årśi-Toχri е езика на “асите/юечжи”, който завладяват тохарите (Та-хиа) през 2 
в.пр.н.е.” (подч.Ж.В.) 

Когато завършва книгата си в 1938 г. (стр-283-296), Търн отнова ще се върне на Чжан 
Цзян, и някои от неговите заключения си струва да бъдат цитирани и обсдени:  

“Казах, че Чан-Киен съвсем ясно ни съобщава, че завладяването на Ta-хиа (Бактрия) 
е дело на народа Юи-чи. Но почти всеки съвременен автор знае, че преди това саките се 
предвижват на юг от Юи-чи, и са заемали страната, докато Юе-чи не са  я завлазяли, и 
изместили оттам. Чан-Киен, който е бил там, не знае нищо за това ... Разбира се Страбон 
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казва, че Саките завладяха Бактрия (XI, 511), но и най-бегъл прочит на текста, показва, че 
по време на целия раздел, се говори не за 2 в.пр.Хр., а... за 7 в.пр.Хр. ...  

За да се изясни нашествието на саките в Бактрия, трябва да видим един пасаж от 
латинския текст на Трог (prol . XLI: "Saraucae et Asiani Bactra occupavere et Sogdianos" ... 
означаващ, че сакарауките (Saraucae) са завладели Бактрия, а асинатие (Asiani) – Согдиана. 
Истината е, че няма основание да мислим, че Чанг-Киен се заблуждава (движението на 
саиван вече са били разгледани в изложенето на доклада му). Макара и да не е много ясно 
какво става в най-отдалечените части на Гръко-Бактрия, не може да се мисли че само 
саките я завладяват.  Според гръцкия автор Аполодор, четири номадски народа завладяват 
Гръко-Бактиря: Asii, Pasiani, Tochari и Sacarauli; Трог ни съобщава за два: Asiani и Saraucae 
(т.е. сакарауки), макар и впоследствие да споменава също Tochari. Ако сравним 
източниците Трог от една страна и Чан-Киен от друга, се вижда първия посочва Аси и 
Скарауки, а втория за Юи-чи. Юи-чи са Асианите (Asiani). Формата Asiani е (иранска) 
прилагателна формата на “Asii” (асите) съобщени от Аполодор, която е съществителната 
форма. Асите би трябвало да са Юи-чи, независимо дали двете думи са идентични, или не. 
От 1918 до 1936 г. Бейли смята, че един текст откирт в Централна Азия ни дава името на 
един народ, чийто език “Arsi-toхri” (Tохарски) и този народ гърците наричат Asii; вариант 
на Arsi което би трябвало да съответства на Юи-чи, като много е писано по въпроса.  

Но в 1936 г., той (Бейли) вече твърди, че от впечатляващото множество доказателства 
и текстове то Централна Азия, няма данни за народ с името “Arsi” (Бейли1936 г.: стр. 883, 
905). ...  

Човек трябва сега да премине към описанието на Чан-Киен за страната веднага след 
завладяването и`. Първо, какво е значението на името Тахиа и трябва ли да се обяснява с 
Бактрия? Преди да стигна до този извод, ще трябва да видим два трудно забележими 
факта. Първият е по-разпространен и се състои в твързението че тохарите “Tocharoi” не са 
Юи-чи, а Та-хиа, както следва от фонетичната равностойност. И дори да е правдоподобно, 
излиза че Ta-хиа саТохарите, но филологията, макар че е добър слуга на историка, може да 
се превърне в лош господар. Работата е проста. Завладяването на Бактрия, видяхме, е 
между 141 и 128 г., и е почти сигурно в. 130 г.пр.н.е.. Добре информираният Аполодор, 
съвременик на събитието казва, че тохарите (Tochari) към този момент са били номади. 
Чан-Киен, които посещава Ta-хиа в 128 г.пр.н.е, каза, че Ta-хиа са общност от слаби и 
изнежени търговци, без войнски качества, живеещи в градове. Или ордата завладяла 
страната за 2-3 години се превръща в общност от миролюбиви търговци, и няма нищо 
друго каоте да добавим, освен съжалението за напразния труд в защита на погрешни 
теории…”   

За тези смели изявления на Търн, моето лично мнение е че първо: това противоречие 
- между определянето на тохарите като завоеватели-номади според Страбон, и като мирни 
градски жители, според Чжан Цзян, се явява правилно и ценно наблюдение. Въпреки това, 
той не изключва уравнението Тохари=Дахиа/Дася (Tochari = Daxia). Това означава че: 
тохарите не би трябвало да са посочени от Страбон в списъка на племената – завоеватели. 
Един ранен критик на Търн е Бакхофер, които през 1941 г. пише в “Сакското завладяване 
на Бактра” (стр.242-246), своето несъгласие с уважавания си колега:  

“Въпреки че те често са били публикувани и постоянно се цитират, ще бъде най-
добре за следващата дискусия да проследим съгласно източниците завоюването на Бактрия 
и последвалите събития от първа ръка. Тези сведения идват от четири източника, два от 
които са западни (гръко-римски) и другите два – китайски. Китайските доклади бяха 
наскоро преведени наново от Карлгрен и аз съм ползвал неговите версии. 
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Бакхофер след това цитира преводите на Калгрен (Ши-цзи, 123 и Хан-шу,96А) които 
бяха разгледани. От Страбон, той дава пасажа, който включва известният ни списък с 
имената на четирите номадски народи. След тези цитати, той продължава: “От 
оригиналното произведение на Трог са оцелели само пролозите (резюметата) към 
различните книги (благодарение на преписа на Марк Юний Юстин). Трог живее и пише по 
времето на император Август. Неговият информатор за завладяването на Бактрия е дал 
сведения за събитията в източната част на областта, горе-долу по времето на Аполодор, 
или малко след 87 г. пр.н.е. (Tarn 1938: 48). Необходимо е да се даде съответното пролога в 
пълен размер, а не в обичайните откъси, както се прави. (по изданието от Лайпциг 1935). 

Prologus Libri XLI: Uno et quadragesimo volumine continentur res Parthicae et Bactrianae. In Parthicis ut 
est constitutum imperium per Arsacem regem. Successores deinde eius Artabanus et Tigranes cognomine Deus, a 
quo subacta est Media et Mesopotamia. Dictus que in excessu Arabicae situs. In Bactrianis autem rebus, ut a 
Diodoto rege consitutum est: deinde quo regnante Scythicae gentes Saraucae et Asiani Bactra occupavere et 
Sogdianos. Indicae quoque res additae, gestae per Apollodotum et Menandrum, reges eorum.  

Prologus Libri XLII: Secundo et quadragesimo volumine continentur Parthicae res. Ut praefectus Parthis a 
Phrate Himerus Mesenis bellum intulit et in Babylonios et Seleucenses saeviit: utque Phrati successit Mithridates 
cognomine magnus, qui Armeniis bellum in tulit. Ut varia complurium regum in Parthis successione imperium 
accepit Orodes, qui Crassum delevit, et Syriam per filium Pacorem occupavit. Illi succedit Phrates, qui cum Antonio 
bellum habuit, et cum Tiridate. Additae his res Scythica e. Reges Thocarorum Asiani, interitusque Sacaraucarum. 

(“Пролог към Книгата 41: В 41 книга се съдържат сведения за Партия и Бактрия. 
Партия беше създадена като империя от Аршак. И тогава, наследникът на Артабан, Тигран 
пое властта по божията воля. Той завладя Мидия, Месопотамия и арабите. В Бактрия по 
това време управлява Диодот. През неговото време скитските племена Сарауки и Асиани 
завлазяха Бактрия и Согдиана.  В Индия царе станаха Аполодот и Меандър.  

Пролог към Книгата 42: В 42 книга се говори за Партия.  Фрат повел партите срещу 
Селевкидиите и оставил някой си Химер, негов приятел за наместник, докато се върне. Но 
Химер се възгорзял и започнал да подтиска безобарзно, населението на Вавилон и 
др.градове. Фрат е наследен от Митридат, който води война с Армения.  За следващите 
партянски царе, трябва да споменем Ород който унищожил Крас, и Пакор който завладя 
гр.Сина в Сирия. Фрат (ІІ) воюва с  Антоний, както и с Тиридат. В допълнение към това, 
трябва да кажем че скитското племе асиани станали царе на тохарите и погубили 
сакарауките.”) 

„Китайските източници съобщават че  Юи-чи са завладели Бактрия; Страбон 
съобщава за четири номадски народи, Аси, Пасиани, Тохари и Сакараули (Asii, Pasiani, 
Tochari и Sacarauli); Трог посочва два такива народа, Асиани и Сакарауки (Asiani и 
Sacaraucae).Отдавна е известно, че Аси и Асиани (Asii и Asiani) и Сакараули и Сакарауки 
(Sacarauli и Sacaraucae) са идентични.” Може да намалим още списъка на Страбон, както 
смята Халоун (1937: 244) че Асиани и Пасиани е едно и също (asianoi, pasianoi). (Ж.В.: Не 
съм съгласен, сравни пасиани-пацинаки-кангари-Кангюй!) 

 Всеки опит да се съпоставят названията от западната и китайската литература 
зависи, разбира се, от възможността за идентифициране на Юи-чи с един от тези три, или 
може би четири, народа, споменати от Аполодор и Трог. Сакарауките (Sacaraucae/Sakа 
Rawaka) са “Саките извън Согд” (Sugdam) от триезичния надпис върху златна плоча, от 
Дарий I. (Tarn, стр. 291). Те вероятно са били идентични със Сай-Ван от китайските 
източници, както е предположено и от А.Херман (Reallexikon, Sacaraucae). Във всеки 
случай те не могат да бъдат Юи-чи. Не е необходимо повторно да преповтаряме дългата 
дискусия по въпроса, която си води в продължение на десетилетия за това, дали Юи-чи са  
тохарите или не. Това беше направено чрез Халоун... Днес вече никой не се съмнява, че 
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Юи-чи на китайските източници са тохарите от западните документи. Все още е неясно 
защо Чан-Киен чийто доклад стои в основата на всички китайски източници, съобщава 
само за Юи-чи или тохарите като завоеватели на Бактрия, докато Страбон и Аполодор 
говорят за два или три народа участвали в това събитие. За да се оценят тези податки 
правилно, е необходимо да се разгледат обстоятелствата, при които техните автори са 
получили информацията за събитието. Чан-Киен идва от изток и север, той е в 
действителност, пътувал по пъта на тохарите от Китай до Бактрия. Той идва в задната част, 
т.е. в посоката, от която започва завладяването на Бактрия, и по-важното е че пристига, 
когато всичко е свършило. За това което се случва в предната или западна част, той не знае 
нищо. Той не знае, че гърците са били господари на Бактрия. Единственият намек, че 
Тохарите не са успели да прогонят гърците веднага се съдържо в раздела за Кипин в “Цян 
Хан-шу” който може да бъде тълкуван от причината към следствито, или че тохарите 
принуждават Саиван да се преселят от Бактрия към Кипин. (виж обсъждането на Калгрен 
за проблема (в Конов 1934 г.: стр.10). 

С помощта на своя приятел, синолога Калгрен, Конов е първият западен учен, който 
предлага по-добра тълкуване на две фрази в “Хан-шу” гл.96, в раздела за Цибин. Същият 
този Конов, преди 18 години, през 1916 г., стр 811, е написал нещо коренно различно за 
същия този текст, нека припомним: “Мисля, че вероятно са направени в предишния (текст) 
... че Кушаните т.е. Юе-чи в Индия не се различават от Саките по поведението си, и са 
техните наследници. Двете племена със сигурност са много близки, така че инвазията на 
саките, не трябва да се отделя от тази на кушаните. Съобщенията за по-рано враждебните 
отношения между двете племена, не са много добра основа за изследване. В Ханските 
аналите се казва просто и ясно: “В древни времена, Хсюнню победиха Та Юетчи, отидоха 
на запад и станаха господари на Тахиа, а Сайван отидоха на юг и станаха господари на 
Кипин.”  

Конов, след това, в бележка под линия, отбелязва че е цитирал превода на Франке от  
1904 г., стр.46. По този начин той всъщност прехвърля вината върху Франке: В своя 
превод,  германският синолог не е успял да се разбере, че тези две или три изречения,  
имат смисъл само тогава, когато човек схване тяхната логическа връзка. Тази връзка се 
осъществява от факта, че първото изречение е причината за второто, а второто е причина 
за третото. Франке обаче, в своя превод не е схаванл тази връзка и е нарушил логическата 
последователност на причини и следствие. Третият фраза по този начин става излишна и 
безсмислена. Само когато се  разбере, това, трине изречения в своята последователност 
дават логическия смисъл на събитието. А това е особено важно за лаконичната проза на 
древнокитайските източници. В няколко изречения се концентрират събитията станали в 
периода 2-1 в.пр.н.е. За да се каже същото, в един съвр.китайски текст ще се кажат много 
повече думи. Преводът на Франке трябма да се коригира за да придобие смислен вид, така:  

Франке, 1904 г., стр.46: „Das Konigreich Kipin: Vor alters, als die Hiung-nu die Ta Yue-chi besiegt 
hatten, (da entflohen) die Ta Yue-chi nach Westen und machten sich zu Herren von Tahia (Tochara), woraufhin die 
Sai-wang nach Suden (entflohen) und sich zu Herren von Ki.pin (Taxila) machten.”  

( „Цаство Кипин: В стари времена, Хсюнну победили Ta Юе-чи, (поради което те 
избягали) на запада, където Ta Юе-чи станали господари на на Тахиа (Toхара), след което 
Саиван (избягали) на юг и станали господари на кипин (Taксила).” 

Hanshu 96A. 3884: 罽 賓 國…昔 匈 奴 破 大 月 氏大 月 氏 西 君 大 夏 而 塞 王 南 君 

罽 賓 
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Франке цитира този кратък цитат от гл.96 от „Хан-шу” но за да разберем историята 
на „саиван”, е необходима да се четат два тясно свързани откъса от две различни глави на 
„Хан-шу” сравнени един с друг. Ето защо към превода на Франке, трябва да добавим още 
три-четири изречения от „Хан-шу” гл.61: „Die Yuechi waren von den Hiungnu besiegt worden (und) 
hatten im Westen die Saiwang angegriffen. Die Saiwang gingen nach Suden und wanderten weit fort. Die Yuechi 
(aber) wohnten in ihrem Lande...” 

(„Юечжи са били победени от Хунну (и) са нападнали на Запад, Саиван. Саиван 
отишли и се скитали далеч на юг. Юечжите (така) заживяли в земята им ...”) 

Hanshu 61. 26927 時 月 氏 已 為 匈 奴 所 破西 擊 塞 王塞 王 南 走 遠 徙月 氏 居 其 地 
… 

Тук „Хан-шу” оставя доста неяснота за един важен момент: когато нападнатите и 
победени от ручжите/юечжи 月氏, племена на „царските саки”/саиван 塞王 предпочитат да 

мигрират „... далеч на юг, далече...” (南 走远 徙). Това показва, че китайците са били ясно с 
фактя че не знаят за някои етапи от историята на „саиван” и за това концентрирали 
празнотите с едно изречение. Китайските историци са уловили кратки проблясъци от тази 
история и по един или друг начин е трябвало да запълнят липсващите периоди. Заедно с 
несъвършенно преведените пасажи от „Хан-ше” 96A/ за Кипин, у няколко поколения 
учени остава впечатлението че „саиван” извършват един дълъг и неперкъснат преход, от 
първоначалните си местообиталища по горното течение на р.Или до Северозападна Индия, 
независимо от събитията станали с появата на ручжите/юечжи月氏 и след пъроначлния 

сблъсък на тези два номадски народа. Или излиза че „саиван” 塞王 напускат долината на 
р.Или в 160 г.пр.н.е. и достигат да Пенджаб около 60 г.пр.н.е. По този начин се губи цял 
един век от тяхната история, който е невъзможна да е протекал само в пътуване. Така ние 
не занем какво се е случило през този период в който са се сменили 3-4 поколения. И 
ключат към разбирането на това е в по-добро разбиране на това, което е писано и по-късно 
в китайската историческите извори. 

Калгрен сравнява отблизо написаното в „Ши-цзи” гл.123 (паралелно с „Хан-шу” гл. 
61) и „Хан-шу” гл.96A за  Цибин (Кипин), за да обобщи информацията за миграциите на 
ручжите/юечжи 月氏 и Саиван 塞王. Той преоценя внимателно едно важно изречение в 
главата на „Хан-шу” на Цибин, като комбинира с коментариите на Сю Сун от 19 в., който 
добавя „Саиван са били царе на Дахиа”. Скритият смисъл на това изречение изведнъжсе 
набива на окото.Ручжите/юечжи月氏първо прогонват Саиван 塞王от горното поречие на 
Или, по-късно от Согдиана, т.е. района на Самарканд, и сега отново прогонват Саиван от 
страната Дахиа 大夏 която Саиван са вледели за известно време (по-малко от едно 
поколение, както ние знаем днес). 

За нашето изследване е необходимо да обърнем внимание на един твърде важен 
факт: В китайските източници, т.е. Бан Гу и по-късните съставители на стандартните 
династични истории, също не знаят повече от един народ, да е участвал в завладяването на 
Бактрия. По-късно, европейските изследователи от 19 и 20 в., като Фон Гутшмид, Търн и 
др., също погрешно смятат че два номадски народа отнемат Западна Бактрия от гърците.  

Сега вече знаем че след появата на ручжите/юечжи, сактие/саиван са прогонени от 
Седморечието. Те се спускат на юг и завладяват земите на Източна Бактрия от гръко-
бактрийския цар Евтидем. наследниците му си запазват земите окло гр.Бактра (Балх) или 
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Западна Бактрия. После идват усуните, които на свой ред побеждават ручжите/юечжи. Те 
също са принудени да се спуснат на югозапад (заобикаляйки Даван) минават през 
Согдиана, форсират горното течение на Амударя и отново се стоварват върху старите си 
познайници – саките, в Източна Бактрия, която явно се е наричала Тохара (Да-хиа, 
название неизвестно на западните гръко-римски историци и географи). Саките отново са 
разгромени и по пътя на по-малкото съпротивление, нахлуват в Западна Бактрия, като 
унищожават властта на последните гръко-бактрийски владетели. Така ручжите/юечжи 
отнемат Източна Бактрия не пряко от елинистичните и господари, а от саките. И скоро 
след това очакваме, че ручжите/юечжи трябва да окупират и останалата част от Бактриана 
– събитието формулирано от П.Трог в един израз „за погубването на скарауките”.  

Разбира се аз мисля че това не е станало така бързо. Когато през лятото на 129 
г.пр.н.е. Чжан Цзян пристигна в Дахиа/Дася или Тохара, влизайки през северозападната и 
граница, в предходните месеци войната е приключила.  

Ручжите/юечжи вече здраво са стъпили тук и столицата им (царския стан) е на р.Окс. 
А саките/саиван са се изтеглили, може би без да дадат голям отпор. Няколко месеца по-
късно, Чжан Цзян не е чул нищо за гърците, и също по-изненадващо е, че нищо не е чул за 
Саиван – бившите господари на областта. Следователно „Ши-цзи” не разполага с 
информация за Саиван и присъствието им тук. Чжан Цзян е чул и видял, че народът на 
Дахиа са изтънчени и изнежени търговци, миролюбиви хора, без войнски качества. От това 
ние трябва да заключим, че ручжите/юечжине (арсите) да завладели новата си родина, от 
тези които са били царе на Дахиа -  саките/саиван. Повече за това може да се научи от 
статията на Стен Конов, публикувана през 1934 г. в Индия. В нея той тихо се отказво от 
по-ранните си схващания, публикувани през 1916 г. И все пак, твърде малко европейски 
учени са прочели новата му статия. Един от тях е Бакхофер (Лудвиг Бакхофер 1922–1968 
г.) който я проучва внимателно и схваща напълно важните нови факти, идващи от новата 
интерпретация на ключовия израз в „Хан-шу” 96A - този за царството Цибин 
(Северозападна Индия). По този повод, той заявява: „Ситуацията, и изводите са коренно 
различни, за един гръцки историк. За него загубата на Бактрия е катастрофа от първа 
величина и неговият главен интерес е насочен да разбере, кои са били завоевателите. 
Информаторите на Страбон и Трог са единодушни, че завоевателите са скитски племена 
наречени Асиани и Скарауки. Те се различават дотолкова че единият (Страбон) съобщава 
и тохарите към тази група, а другият (Трог) ги пропуща. Но за ролята на  тези два народа е 
основна и няма основание да се съмняват в правилността на техните текстове (както прави 
Търн, заявявайки категорично, че "трябва да смятаме участието на саките в завладяването 
на Гръко-Бактрия за мит” - стр. 284). Може да се предположи, че тези писатели, за разлика 
от Чан Чиен, са повече информирани за първата вълна на завлазяването заляла Бактрия. Но 
дори и това ни дава информация кой е бил по-добре и кой по-зле информиран. 
Информаторът на Трог не съобщава тохарите сред завоевателите на Грко-Бактрия, което 
показва че е бил по-добре информиран, отколкото по-общата информация дадена от 
Аполодор (която ползва Страбон)…”  

Тук виждаме, че за гръко-римските автори асианите и сакараусите са просто „скити”. 
Те не знаят че това са напълно различни народа идващи от два различни свята.  За Страбон  
това са скити, „ ”(по-долу, стр. 78), те са част от 
неизвестния за гърците свят наречен Серика и разположен на изток от Памир, по пътя на 
коприната, към Таримския басеин и далечен Китай. Когато Гръко-Бактрия се разширява до 
Фергана и Памир, в Елинистичния свят научават за далечните народи на серите и фрините, 
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очертавайки края на „западния ойкумен”. (Ж.В.: фрини, фруни, идав от Фроана/Тхроана – 
китайският Дунхуан, т.е. трябва да серазбира народ обитавал около Дунхуан, а не както 
произволно някои автори хи определят за хуни!) 

Но преди да се появят в най-западната част на Таримския басеин, първоначалната 
родина на асите/асиани е Хеси 河西(днес пров.Гансу甘肅) - около старият им център 

Чжоаву 昭武 (днес Чанъе 張掖), или на  (Thogara/Thogara),  на Птолемей 
(6.16.8) – намиращи се на хиляди километри на изток. (Ж.В.: Буди недоумение факта че 
К.Дорнеих транскрибира Чжоаву като Тхогара. Каква е логиката, при условие че той 
отрича връзката арси-тохари! Всъщност съвр.Чжоаву е звучало по съвсем различен начин. 
Първият йероглиф 昭, в древнокитайски, цински, хански период се е произнасял taw, а в 

средните векове ćew, съвр.ф-ма zhāo, зн.: светъл, ясен, ярък, очевиден, славен. Вторият 

знак  武 през Цинския и Ханския период се е произнасял má, ранносредновековен период 
(Вей, Тан) mwó, късносреднов.пер. mǘ  и съвр.ф-ма wǔ, зн.: войнствен, храбър, военна 
сила. Така в интересуващата ни Ханска епоха, името на града е било „Tamá, Tawmá”, 
Тавма и твърде ясно наподобява съобщения от Птолемей гр.Дамна в Серика!  Интересен 
паралел е тракийското dama – град, в санскрит damah, dhaman – дом, жилище, авестийски 
dām - дом, авест. dāman, согдийски δ'm, пехлеви dām – нещо изградено, създадено. 
Вероятно имаме или несъхранена тохарска дума, производна на тохарското (А и Б) täm – 
създавам, строя, правя, произвеждам, пораждам, или предтохарска индоевропейска дума, 
по-старо афанасиевско наследство ?) 

В някои от най-старите китайски  книги, като например „Guanzi, Му Tianzi zhuan” 
穆天子傳 или „Yizhoushu” 逸周書, се срещат няколко различни имена като Ючжи (Yuzhi 

禺氏), Нючжи (Niuzhi牛氏), Уцзи (Wuzhi 烏氏), са предците на Ручжи (Ruzhi 月氏) които 

са едно от осемте различни племена на сижуните (Xi Rong西戎) или „Западните Варвари”. 

В края на 7 в.пр.н.е. те се преместват на запад в Коридора Хеси 河西 или зоната „Западно 
от (Жълтата) река”. В началото ручжите/юечжи никога не са имали нищо общо със 
страните от „Западния ойкумен”, докато не за принудени да мигрират в 166/165 г. пр.н.е. 

Трог, след Аполодор също строго разделя асианите (ручжи月氏) от сакарауките  

(саиван 塞王). Но за Страбон, тези две племена обитават най-източно в Средна Азия, която 
в гръцката географскя традиция е Скития) и смята че и двата народа асиани и сакарауки са 
скити. Тази постановка се преповтаря и от някои изследователи от началото на 20 в. като 
Шпехт и Леви. Тръгвайки от казаното то Бахофер, трябва да установим самоличността на 
учжите/юечжи 月氏.  това е монголоиден народ от централна Азия, коренно различен от 
тохарите, както по външен вид така и по език. (Ж.В.: Крис Дорнеих е в голямо 
заблуждение. арсите са тохари, а кушанобактрийския език не е тохарски, както сам 
той самоволно го нарича. Лошото е че Дорнеих не ползва археология, тъй като пътят 
на ручжите/арси е добре проследен археологически от Гансу до Седморечието – 
подбойни погребения с погребани европеиди, памиро-фаргански тип, практикували 
ИЧД! В желанието си да обособи Дахиа/Тохара, за която няма никакви данни освен 
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казаното от Чжан Цзян, той стига до друга крайност, да отрича тохарския произход 
на арсите!) 

Чжан Цзян също ясно разграничава двата народа, да юечжи/ручжи и да-хиа/тохари.  
Голямото объркване започва едва след известно време, когато Чжан Цзян си е заминал и то 
се дължи на сливането на ручжите със завареното население и превръщането им в (нови) 
тохари. По-горе ние видяхме, че Юстин, преписвачът на Трог (42.2.2) говори за тохари, 
които нападнали партския цар Артабан I.  

Италиансикят учен Амантини, 1981: (стр.547) коментара в този аспект: „Verso il 123 a.C. 
I Tocarii sono gli Yue-Tchi.” (Около 123 г. пр.н.е. Тохарите или известни като Юечжи.) 

Ручжите/юечжи бързо възпремат по-вискота култура от своите поданници. Това, че 
те са различни от всички останали народи в Средна Азия, става ясно от факта, че само 
техните братовчеди усуните, са останали назад в района на р.Или и р.Чу около езерото 
Исък-кол и на практика никога не прекосява Яксарат и за това остават непознати за 
„западния ойкумен”. (Ж.В.: Крис Дорнеих отнове греши. Усуните са реалните носители на 
името асиани/аси, а не арсите. Осетинците са техни далечни наследници. Около 420-30 г. 
усуните се преселват на юг и се сливат с ефталитите. Според китайските автори, усуните 
са били синеоки и русокоси, как тогава са „братовчеди” на „монголоидните” арси!? Просто 
авторът търсейки логически обяснения се оплита още повече в своята заблуда!) С други 
думи, преди 160 г. пр.н.е. няма как да се сгрешат арсите/ручжи и народите в Средна Азия.  
След това обаче поколенията се смесват, първо в Согдиана/Кангюй и после с Дахиа със 
старите тохари за да се превърнат в нови тохари.  

Тук е мястото да вмъкнем описанието на Да-хиа от Чжан Цзян, в гл.123 на „Ши-цзи”:  
(в превод на Бъртън Уотсън 1993 г.: стр.235-236): „(Столицата на) Дахиа (Бактрия) се 
намира на над 2000 ли/1000 км югозападно от (столицата на) Даван, и е на юг от р.Гуй 
(Окс). Нейнто население (на Дахиа) е уседнало, имат посотянни градове и домове и много 
приличат по начин на живот и обичаи с населението на Даван.  

(Те не са) управлявани (само) от един владетел и имат много дребни управници, 
естановили се в различните градове и села.  

Техните войници не боравят добре с оръжието и се страхуват от битката. (Но те са) 
умели в търговия.  Когато Велики Юеджи се преместили на запад, нападнали и покорили 
Дахиа.  Населението на Дахиа е многобройно, (наброява) няколко милинона души. Техната 
столица се нарича гр. Ланши (Бактрa) и там има голям пазар, на който могат да се купуват 
и продават много видове стоки. На югоизток (от Дахиа) е царството Шенду (Индия). 
(Джан) Циен съобщава (в доклада пред императора) „Когато (аз) вашият покорен слуга бях 
в Дахиа видях бамбукови бастуни от Цион и плат (от провинция) Шу (в Китай).  

Попитах (хората): „Откъде взехте тези (предмети)?” И жителите на царство Дахиа ми  
отговориха: „Нашите търговци пътуват (и ги купуват) от пазарите на Шенду.” А за Шенду  
(те ми казаха), че се намира югоизточно от Дахиа (на разстояние), няколко хиляди ли. 
Хората в Шенду са също уседнали и до голяма степен приличат на Дахиа.  

Страната (Шенду) е равнинна, влажна и много горещи. Жителите и яздят слонове 
(когато отиват) в битка.  

Тяхното царство (се намира) на голяма река. Според изчисленияна на (Джан) Циен  
(разстоянието от столицата на) Дахиа до Хан (столица Чанъян) е 12000 ли/6000 км, а 
местоположението и е югозападно от Хан (столицата )...” 

Shiji 123. 3164–3166: „大 夏 在 大 宛 西 南 二 千 餘 里 媯 水 南 其 俗 土 著 有 城 屋 與 

大 宛 同 俗 無 大 (王）［君］ 長 往 往 城 邑 置 小 長其 兵 弱 畏 戰 善 賈 市 及 大 月 氏 西 
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徙 攻 敗 之 皆 臣 畜 大 夏 大 夏 民 多 可 百 餘 萬 其 都 曰 藍 市 城 有 市 販 賈 諸物其 東 

南 有 身 毒 國 騫 曰臣 在 大 夏 時 見 邛 竹 杖 蜀 布問 曰安 得 此 大 夏 國 人 曰吾 賈 人 往 

市 之 身 毒 身 毒 在 大 夏 東 南 可 數 千 里 其 俗 土 著 大 與 大 夏 同 而 卑 溼 暑 熱 云其 

人 民 乘 象 以 戰 其 國 臨 大 水 焉 以 騫 度 之 大 夏 去 漢 萬 二 千里 居 漢 西 南 …” 

Това е доста информация за Дахиа 大 夏, един народ, чието име е почти неизвестно 
до този момент. Има точни данни за мястото, размера и политическото устройство на 
страната, както и твърде повърхностно описание на жителите и`, посочващо че са сходни с 
тези на хората от Даван (Даюан) 大 苑 (Фергана) и Шенду 身 毒 (Синд/Северозападна 
Индия). 

Оттук и Дахиа 大夏 = тохари са всичко друго, но не и номади. Те са уседнало 

население и добри търговци, но не са добри войни като Саиван 塞王 и, или като още по-

войствените Ручжи/юечжи 月氏. С население от около милион или повече, Дахиа са 
коренното население в Източна Бактрия. Чжан Цзян ни казва, че ручжите/юечжи атакуват 
и превземат Дахиа. Всъщност това, не е много правилна представа за това какво се е 
случило. Той не е разбрал че ручжите/юечжи нападат Саиван, които напускат страната, 
която тя е заета от Ручжите/юечжи. Можем да заключим от описанието на Чжан Цзян, че 
саките не са оказали голяма съпротива, когато ручжите преминават Хисарския хребед и (за 
трети път) атакуват саките/саиван, сега в Източна Бактрия, след като тези завоеватли 
преди това са отнели областта от гръко-бактрийците, близо петнадесет години по-рано. 
Това е период от време през който 月氏 се консолидират в района на север в Самарканд и 

в цяла Согдиана, превръщайки я в нов, или псевдо- Кангюй 康居, след като прогонват 

саиван/саките от региона. (Ж.В.: първият йероглиф 康, от дрревнокитайски до късното 

средновековие се произнася khāŋ, в късн.средновековие khâŋ и съвр.ф-ма kāng, зн.: 

благополучие, радост, здраве, широк, обширен, вторият йероглиф е  居, в древнокитайски, 
цински, хански период ka, вейски, тански период ko, късен средновековен kö, съвр.ф-ма: 
jū, зн.: местоположение, местожителство, заемам пространство, усядам, присъствам, стоя, 
придържам (се). Така в Ханския период, думата се е произнасяла като khāŋka, и може да се 
изтълкува на китайски като широка, обширна, хубава, благоприятна страна. Твърде 
интересно съвпадение е че в тохарски (б) kañiye keñiye – страна, родина, произв. на kank, 
kem – камък, земна твърд. Това показва че най-вероятно Чжан Цзян е записал названието 
директно от арсите/юечжи, обитаващи района. Също инетресно е че ранното 
средновековно название на част от Кангюй - областта Уструшана се превежда директно от 
ирански като „широка, голяма страна (ustsur-χšaiana). Или арсите са използвали тохарска 
дума за района който обитават – страна, родина, своя страна!) 

От тази изходна база, те пробиват на север през планинските възвишения към р.Окс и 
продължват да гонят своя „любим” враг „царските саки” този път от Дахиа. При това 
вероятно не са срещнали голяма съпротива, или както казват японците „asameshi mae” 
朝飯前 – лесна работа.  
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Когато Чжан Цзян посещава столицата на Дахиа, наречен от него гр.Ланши 藍市, 
всичко е както обикновено – мирен живот, пълни пазари, всякакви чудни стоки от близки 
идалечни страни. Тозш град се намира в близост до Окс и идентификацията му дълго 
време беше погрешна – с Бактра. Сега видяхме че не можа да е Бактра, а съобщения от 
Страбон Дараспа – един от най-големиге градове в бившото Гръко-бактрийско царство 
(произнасянето на йероглифите в този период е звучало като „рамда” деформиран изговор 
за непроизносимото за китаец име Дараспа).  

 
 

ІІІ. КАК МОЖЕМ ДА ИНТЕРПРЕТИРАМЕ ЧЕТИРИТЕ НАЗВАНИЯ В 
СПИСЪКА НА СТРАБОН 

 
От Карлгрен, Конов и Бакхофер сега знаем, че китайските източници, също 

съобщават за два номадски народи, които участват в завладяването на Бактрия. Трог ни 
съобщава:, че на първо място, Асианите завладяват Согдиана, а Саакарауките – Бактра (а 
не Бактрия), и че след това Асианите подчиняват Тохарите и стават „техни царе”, и накрая 
че Сакарауките са били „погубени”, вероятно в Бактрия. Според Страбон в тези събития 
участват не две а четири номадски народа, като към споменатите вече два, са добавени 
още два: Пасиани и Тохари (Pasianoi и Tocharoi). Страбон посочва че неговия източник е 
гръцкия историк Аполодор. Ако може да докажем, че Аполодор и неговата „История на 
Партия” се явява и източник на Помпей Трог, а не както мисли Търн, че последният е 
ползвал някакъв „тайнствен източник”, ще сме в състояние да решим загадката с четирите 
племена от списъка на Страбон. В този контекст аз трябва да цитирам прочутата книга на 
Търн още веднъж. В своето Приложение 21 за "Гръцките имената на тохарите" (1938 
г.:стр. 515), той пише: „Аполодор в. 100 г. пр. Хр, е използвал формата   
(Tocharoi); и тази форма е популяризирана от Страбон и е преминала в обща употреба като 
името на този народ. Птолемей, VI.11.6, използва та зи форма във връзка с Бактрия, а също 
така, VI.12.4, и форма  (Tachoroi), с метатеза на гласната, във връзка със 
Согдиана. В тази форма аспиранта идва във втората сричка, а не в първата. Подобна 
аспирантна форма има в санскрит - Tukhara, и си отнася отново в името на Бактрия (в 
различни езици), от 4-ти до 8-ми век, като Тохаристан (вероятно взети от ), както 
и във форми, получени от Тохаристан, като tocri (tocari или togari), който се намират по-
късно в документите от Централна Азия, написани на хотаносакски, или китайската форма 
изп. от Сюян Цзян - Ту-хо-ло (Tuocuala, Bailey) в 7-ми век.  

Под каква форма е бил използван от други гръцки историк "мистериозния източник 
на Трог", в 85 пр.н.е., не може да се каже, но със сигурност не е . В своите 
„Пролози” – XLII, Трог използва формите Thocarorum, Thodarorum, Thoclarorum, 
Toclarorum, както и Thogariis, добавена най-вероятно от преписвача му Юстин, XLII.2.2.  

Възможно е, но не е съвсем сигурно, че тази форма е взета от гръцки источик, тъй 
като е с начално „Θ” (th) или имаме Thagoroi, тоест, че аспиранта е първата, а не във 
втората сричка. Тази позиция на аспиранта се установи по-късно в много по-известни 
форми  (Thagouroi) и  (Thogara) използвани от Птолемей за народа и 
града, в Кансу, намилащ се по пътя към „Сера Метрополис”, известни му от информатора, 
търговеца Май Тициан, от 2 в.от н.е.” 
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Това е един впечатляващ набор от имена за един и същ народ и страната му. И все пак 
Търн пренебрегва Ньолдеке, които в 1879 г.,(стр.118) коментара: „›Tochåristån‹ ist das Land 
östlich von Balch. TÒcaroi hat Dionysius Per. 752 und Ptol. 6,11; so ist (nach einer freundlichen Mittheilung Rühls) 
bei Justin 42, 2, 2 die beste Lesart ›Tochariis‹; vrgl. Plin. 6, 17 § 55 (wo ›Focari‹ überliefert ist). Dagegen hat 
Strabo 511 Tаcaroi und Ptol. 6, 12 Tаcoroi, wie das Monument von Singanfu  (T[a]cvr[i]st[å]n) 
schreibt. Jaq. III, 518 verlangt ›Tachåristån‹; auch ›Tach±ristån‹kommt vor (eb.). Die genaue Aussprache dieses 
Volksnamens bleibt also unsicher.” 

„Тохаристан е земята източно от Балх.  е форма използвана от Дионисий 
Перигет 752 и Птолемей. 06:11, после (след приятелско съобщ на Рюлх/Rühl) разбрах че 
Юстин 42, 2, <2, използва формата Tochariis; У Плиний 6, 17, § 55 имаме „Focari”. 

 За разлика от Страбон и Птолемей които използват  511. 6, 12, в паметника 
„Singanfu”  се пише (T[a]cvr[i]st[å]n). JAQ. III, 518 и чете Tachåristån; също 
Tachåristån . Точното произношение на това народностно име остава несигурно.” 

По този начин, най-старата запазена форма на това изключително важно име не е 
включено от Търн в неговия „списък”, а и от 1956 г. насам ние знаем със сигурност, че 
Страбон в "Codex antiquissimus" (Препис на неговата „География”) е използвал формата 
TAXAPOI (Tachari) – написана безупречно четливо. 

 Тук е мястото да цитирам един автор, който е сред най-големите критици на Търн, - 
Алтхайм, който през 1947 г., (стр. 10-12) пише:  “Кой елинистически историк, е послужил  
като източник на Трог? Най-вероятно това е Аполодор от Артемита (гръцки град на изток 
от река Тигър, разположен на пътя, идващи от Селевкия до Екбатана). Автор е на четири 
книги за Историята на партите,. и Страбон (XV, стр. 686) казва 
“ ”. Той е грък, живеещ в 
Партия, и е автор на “История на партите” като е включил и историята на Гръко-
Бактрийското царство...  

Но Аполодор бил използванкато източник от историците по времето на Трог.  
Получило се така че “източника” на Трог е ползван независимо, от различни автори. Един 
от тях е Страбон, който го е използвал доста подробно, дори и когато не споменава това 
изрично. В своята 11-та книга, Страбон споменава че четири номадски племена, завоювали  
Гръко-Бактрийското царство: Асиани, Пасиани, Тохари и Сакараули. А от друга страна, 
Трог в своя “Пролог-41” споменава само две от тях: Асиани и Са(ка)рауки. Тази разлика е 
в основата на предположението че източникът на Трог е друг, а не Аполодор.  

При по-внимателна проверка, картината се променя. Тохарите са споменати но след 
като са добавени от Юстин (благодарение на неговия препис, ние знаме за книгата на 
Трог). Двете форми Сакараули у Страбон и Сарауки (Saraucae) на Трог са запис на едно и 
също име, но Трог го е записал погрешно, като е изтървал една сричка “са(ка)рауки”. Това 
име означава “Сака-равака” (*ravaka – движа се бързо), т.е. “бързи саки”. Формата 
Sacaraucae  е използвана и от Орозий (1.2.43). Така че Страбон е записал правлино първата 
част на името “Saká-rauloi”, а Трог е записал правилно втората част на незванието “Sa(ca)-
raucae” > Saraucae, като е пропуснал втората сличка. Ясно е, че и двата варианта не се 
изключват, а се допълват взаимно и ни показват правилния прочит “Сака-равака” ...  

 Така че източникът на Трог, който е използван в неговите Книга 41 и 42, е същата 
История на партите, на Аполобор Артемински”.  

По този въпрос, Търн отговаря на Алтхайм през 1951 г.: В книгата си Алтхайм 
твърди че източника на Трог е Аполодор, което считам за невъзможно, дори и само от 
простия факт, че Аполодор нарича този народ  (Tocharoi/Tochari.), А Трог и 
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Юстин дават пет различни версии на това име, но никога не използват формата “Tochari”. 
С последният аргумент на Търн в защитата на отделния “източник на Трог” не мога да се 
съглася, тъй като в прословутия израз, вече многократно цитиран в това изследване  
“Reges Tocharorum Asiani” (SEEL 1956: 180; 1972 г.: 324) потвърждава, че Трог също е 
използвал варианта “Tochari”. 
През 1952 г.: (стр.2304-2308), Клоц предупреждава: “Auch Trogus selbst hatte bereits Irrtümer in den 
Eigennamen, die sich aus Lesefehlern nach griechischen Vorlagen erklären: “Vesosis” Iustinus I, I, 6 wird durch 
Iordanes 6, 27 als Irrtum des Trogus erwiesen: CECΩCIC ist OE- verlesen еbenso statt IANΔΥCIC I, 1, 6 
“Tanausis” ...  

(“Също така Трог допуска грешки в собствените си имена, които се дължат на 
погрешно четене, от гръцки оригинали: “Vesosis” ЮстинI, I, 6 и Йорданес 6, се оказа 27, 
грешка на Трог, оригиналът е: CECΩCIC с “OE” при четене, както и за IANΔΥCIC, 1 , 6> 
Tanausis...”) 

 Големият принос на Алтхайм е че доказва че източникът ползван както от Страбон, 
така и от Помпей Трог, е изгубеният труд на Аполодор от Артемита. Не са съществували 
други трудове за партскита история, за да бъдат цитирани по време на двамата класически 
историка, Трог и Страбон, т.е. във времето на императро Октавиан Август.  

Учудващо е, че Алтхайм, въпреки интелигентния си анализ относно “източника” на 
Трог, не стига до извода че записаните от Страбон  “Pasianoi” (Пасиани) и  “Tocharoi” 
(Тохари) (като народи завледели Гръко-Бактрия) са грешка която трябва да бъде 
игнорирана. Ако може да се докаже както прави Алтхайм (и както аз смятам) че 
единственият източник за събитията станали в едни и същи географски региони, в 
трудовете на Страбон и Трог, е Аполодор, то тогава аргументите на Търн, за назевисим 
източник на Трог, отпадат. Ако това е така, то Страбон и Трог не трябва да имат 
противоречия относно това какво се случи с гръцка Бактрия през втората половина на 2 в. 
пр.н.е.  

Като има предвид, че Страбон описва четири народа-завоеватели, а Трог само два, то 
зад мистериозните “Pasianoi” бързо се откриват скритите “Asianoi” и редица автори са 
склонни да подозират че е направена грешка в записа от Страбон. Освен Алтхайм, това е 
забелязано и в по-ранните работи на френския учен Ваилан (VAILLANT). Но много по-
голямо разминаване имаме със Страбоновото “Tocharoi” което отсътва при Трог. Вместо 
това той посочва “Tochari” като народ който е бил завладян. Кое, тогава, е вярно? Много 
учени не могат да го вземат решение по въпроса. Вместо това те предпочитат да подминат 
това противоречие, както прави Алтхайм в една книга по същия въпрос, публикувана 
около двадесет години след първото му работа, тук е по-прецизен и на пръв поглед 
убедителен, когато през 1970 г.: (стр. 369) той пише:  

“Остават “Asioi и Pasianoi” (  и ) от една страна, и Asiani (асиани) от 
друга. Но от контекста "Asioi kai Pasianoi ( ) се е получило при неверан препис 
на ..., като се има предвид израза  най вероятно имаме 
грешен запис на  с “ ”. Така виждаме формата “Asianus” у Трог като едно истинско 
развитие на “Asianoj”. Той дори не е чел Аполодор, и много по-вероятно е използвал 
гръцкия историк Тимаген от Александрия. Страбоново “Asioi” вероятно е заето пряко от 
Аполодор. Дори и Птолемей (Geogr 6, 14, 10) използва формата “Asiώtai”. Явно при своя 
препис Трог, е допуснал грешки, а пълният списък е запазил Страбон, който е взел само от 
Аполодор.” 
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В по-предната страница 368 от същото издание (1970 г), Алтхайм пренаписва по-
ранните си възгледи то 1947 г.: стр.11, цитирано по-горе, по интересен начин: “Името 
“Тохари”  използвано от Трог, в Пролог-41, и от Юстин в (42, 2, 2) от което се вижда че в 
Пролозите на Трог/Юстин, имената на номадските племена са само частично преписани”. 

Алтхайм смята че разминаването между Страбон и Трог/Юстин се дължи на факта че 
по неясни причини, Трог и преписвача му Юстин са спестили две от имената на 
номадските племена. Така Страбон трябва да се смята за най-меродавен източник.  

За щастие, освен Страбон и Трог, днес вече имаме достатъчно известен и трети,  
напълно независим исторически извор за същите събития. Бартолд е първия европейски 
историк който забелязва че китайските династични хроники, посочват само един народ, 
участвал в завладяването на Бактрия – ручжите/юечжи.  Преди, аз смятах че това също е 
грешка. Но в “Хан-шу” Бан Бяо и Бан Гу потвърждват не четирите племена на Страбон, а 
двете на Трог, разбира се с пояснението и коментара на Сю Сун (1893 г.), преведен и 
популяризиран от Калгрен и Конов през 1934 г., или около четиридесет години по-късно. 

Китайците казват това, което и Трог казва: “саиван” 塞王 или “царските саки” са 

идентични със “са(ка)рауките” на Трог и “ручжи/юечжи” 月氏 или арси с “асианите” на 
Трог. Или само два народа участват в завладяването на Гръко-Бактрийското царство. И  
Чжан Цзян който е основен информатора на Сима Цян и Трог посочват тохарите (Дахиа = 
Тохара) като покорени от ручжите/асиани.  

Чжан Цзян ни дава уникалното сведение че тохарите са уседналото население в 
Източна Бактрия. Първоначално са завладени от гръко-бактрийците, после от саките 
(саиван) и накрая от асианите (ручжи/юечжи). В последстиве “сакарауките” са прогонени 
оттам и “погубени” както пише Трог. В Страбоновия списък с четирите етнически имена, 
две от тях нямат потвърждение от китайските източници и са грешно посочени. Но 
въпросът е как "Pasianoi" и "Tocharoi" са попаднали в този списък.  

За повечето учени споменатите от Страбон "Tocharoi" се примет за даденост. Първо 
Херман, а после и Търн, които приемат по този начин че Тохарите са завовеватели, не 
могат да определят значението на Дахиа (като я приравняват погрешно с Бактрия). Но в 
случая стана ясно че Дахиа = Тохара, а Чжан Цзян е очевидец на събитията и дава 
информация от първа ръка. Тогава как името "Tocharoi" влиза в списъка Страбон - и с това 
предизвика такъв хаос във всички научни изследвания, свързани с тези събития?  

Чжан Цзян ни посочва че Дахиа е завладяна от ручжите/юечжи, а Трог - тохарите 
които са завладени от асианите, двамата автори са напълно единодушни. Или излиза че 
тохарите са автохтонен или местен народ, жителите на Източна Бактрия. Те са се 
установили в този регион преди много време: първо са под властта на персите, след това, 
за близо век – под властта на гръко-македонските колонисти създали Гръко-Бактрия, за 
кратко време са владени от саките (царските саки) и накрая са завладени от 
ручжите/юечжи или арси, който приемат тяхната култура и език. Названието “Бактриана” 
изчезва за да бъде заместена с Тохара (Дахиа) и Тохаристан (Ту-хо-ло). 

Дали обаче “Тохарите” се съобщават някъде преди 129 г. пр.н.е.? 
Моето впечатление е, че ручжите/арси популяризират това име по свой собствен 

начин. И едва тогава то става известно. Пришълците от изтока използват това име за 
новосъздадената си империя, простираща се първоначално между Окс (Амударя), 
Хисарския хребед и Яксарат (Сърдаря) на изток. Тя ще се разшири много повече в 
следващите десетилетия и столетия. Но в първите век и половина от съществуването си тя 
не включва Западна Бактрия и столицата и Бактра (Балх). И затова ручжите/юечжи 
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започват да се оприличават с народа в Източна Бактрия – Дахиа или тохари. Чжан Цзян е 
първият автор, който използва името Тохара, едно-две поколения преди Аполодор 
Артемитски. 

Разбира се, стига се до объркване когато завоевателя взема името на завоювания 
народ, те харесват наследеното от гръко-бактрийската култура и се превръщат в тохари, 
като първоначлно са “аси/арси, царе на тохарите” (reges Tocharorum Asiani). 

Аполодор също дава сведения за Бактрия преди Александър Македонски, но никъде 
не дава името тохари. Страбон, цитирайки Аполодор, пише: “И в голяма част от нея  
(Бактрия) се произвежда всичко, освен 
масло. Гърците, завладели Бактрия, 
привлечени от плодородието на 
страната, и станали господари не само 
на “Ариана”, но също така и на Индия, 
както Аполодор от Артемита казва, и 
покорили повече племена, отколкото 
Александър. .. 

С една дума, Аполодор казва, че 
Бактриана е перлата на “Ариана” като 
цяло, и дори, те (гърците) разширили 
империята си към земите на Серите и 
Фрините. 

Техните градове (в Бактрия) са 
Бактра (също наречен Зариаспа, през 
която тече река със същото име и се 
влива в Окс) и Дараспа, както и 
няколко други. Сред тях е и Евкратидия, която носи името на своя владетел ... 

В началото на своята история согдийците и бактрийците не се различава много от 
номадите по техните начини на живот и обичаи, въпреки че бактрийци са били малко по-
цивилизовани ...” 

Ето, жителите на районите по горното течение на Окс (Амударя), между Хисарския 
хребед и Хиндукуш, се наричат “бактриани/бактрийци” Baktrianoi 
( /Bactriani), тяхната столица се нарича Бактра, а страната Бактриана или 
Бактрия.  Тези имена са ни добре познати, но никъде не срещаме името “тохари” 

( /Tochari). Единствено Страбон го е вместил в своя списък. Но по-късните  
класически автори от Плиний до Птоломей използват това име навсякъде, особено 
Птолемей.  

У Манерт, 1820 г.: (стр.455-467), четем: „В Согдиана Птолемей съобщава за племето 
„пасики” Paesikae ( ) живеещи към Оксийските планини, т.е. на север от 
Самарканд. На северния бряг на Яксарат обитава племето „ятии” (Jatii) (Плиний VI.16 
добавя още „дахии и парсики” (Dacii и Parsica) и Тахори (Tachori/Iatioi kai Tocoroi - 

), така че те се падат на запад и на изток от Ходженд. Също Птолемей 
посочва „тохарите” (Tochari) като голям народ в Бактриана, които са уседнали и не се 
отличават от населението на Согдиана ...  

Бактрия, Хиркаяния, дори и Согдиана, първоначално са били под върховенството на 
Персия, а дори в по-древни времена са зависили и от Асирийските царе.  
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Александър присъединява тези богати, плодородни и гъсто населени области, с 
наличие на много градове, намиращи се в богатите оазиси. Тук имаме развитие на древна 
култура.  

Но по течението на р.Окс живеят други народи: парни, аси, пасиани и най-източно 
тахари, тахори или тохари…  

 Северните провинции Бактриана и Согдиана не са принадлежили на партите, и там 
нахлуват от север на юг племената асии, пасиани и тахари, които са клонове на саките. 
(Страбон XI.511). Те присъединили тези земи и се смесили с по-старото население. От този 
период е и информацията на Птолемей, който помества тохарите по протежение на цяла 
Северна Бактрия, но също така и на север по поречието на р.Яксарат, което показва къде са 
били техните по-стари местообиталища, преди миграцията им на юг”.  

 По времето на Птолемей, когато ручжите/юечжи са създали мощна империя начело с  
Кушанската династията, те се появяват в класическите (западни) източниците, с името 
Tоcaroi (Tocharoi), и това име сега се поставя от западните географи, във всички региони, 
през които ручжите/юечжи са минали по пътя си към Бактрия и Индия. Така 
ручжите/юечжи стават „западен” народ по име и език, източният им произход е далечен 
спомен, дори за самите тях. Техните най-стари местообитания сега се счита, че са били 
около р.Яксарат. И поради това те са определени като скити – название на народите 
живеещи на север от Средноазиатското междуречие, както смята Страбон.  

Тук е мястото да видим какво е писал Страбон по въпроса: „От лявата страна и срещу 
тези народи се намират скитски или номадски племена, които населяват цялата северна 
страна. Като се започне от района на Каспийско море, по-голямата част от скитите, се 
наричат Даи, на изток от тях се намират племана наречени Масагети и Саки, докато всички 
останали носят общото име на Скити, като всяко племе от тях има отделно име.  Всички те 
са в по-голямата си част номади. Но най-известните от тези номади са тези, които отнеха 
Бактриана от гърците, наречени Асии, Пасиани, Тохари и Сакараули (Asii, Pasiani, Tochari 
и Sacarauli),  които първоначално са дошли от земите разположени на другия бряг на река 
Яксарат, която отделя Саките от Согдийците, чия страна днес е окупирана от Саките”.  

Интересно е да се отбележе, че Маннерт (1820 г.) използва варианта „Tachari”, както 
и Ньолдеке (1879 г.) (Тácaroi) и Фон Гутшмид (1888 г.) (Tacharer).   

Лазар в 1975 г. (стр.83), добавя бележка под линия към неговата версия и превод на 
този пасаж, който е от интерес за нас: „Завладяването на Бактрия от номадите е станало  в 
130 г.пр.н.е.както смята Търн, (стр.277 и 294) (или между 133 г. и 129 г.пр.н.е. според 
П.Дафина, в „L`immigrazione dei Sakå nella Drangiana”, (Миграцията на Саките в 
Дрангиана) Рим, 1967 г., стр.45). Според Дафина, завладяването на Бактрия е двуетапно, за 
разлика от информацията която ни дава китайската „Хан-шу”.  

Саките завладяват съвр.Узбекистан и Состан, а останалите от номадските народи 
завладяват Бактрия от Фраат II.” 

Алтхайм (1970 г.), стр.609: „Сай [塞] е китайската транскрипция на етнонима „саки”. 
Юечжите завладяват земята им, а саките се настаняват в Дахиа преди идването на юечжите 
там. За това говори и Аполодор Артемитски. Той съобщава за номадските скитски 
завладяли гръцка Бактрия:  
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Първоначално „в минало време”  саките обитавали северния бряг на 
Яксарат, което показва че Согдиана е била тяхното местообитание, за известно време. 
След това саи и юечжите се преселват на юг”.   

Това е много вярно: Аполодор знае за две номадски вълни. Номадите, които 
завладяват Бактрия от гърците идват отвън, т.е. от източната част по поречието на Яксарат. 
В тези райони – на съвр. Киргизстан и Казахстан но не и Узбекистан – саките живеят за 
дълго време. Или те живеят в Согдиана. Преминаването им през Яксарат от изток на запад,  
представлява първата вълна на номадските нашествия.  

Очевидно то засяга първоначално само Гръцка Согдиана. След това, другите 
номадски народи преминават Яксарата и заемат територията която преди това е 
обитаванаот саките, това е и вотората номадска вълна, първо в Согдиана и по-късно и в 
Бактрия. Страбон, ползвайки Аполодор съобщава за четирите племена: асиани, пасиани, 
тохари и сакараули, които би трябвало да се отнасят към втората вълна, докато собствено 
саките са принадлежели към първата, както смята Лазар, в своята бележка под линия. Ние 
знаем обаче, че сакарауките (Sakaraukai) са едно племе от най-големата Сакска федерация: 
те са т.нар. Сака + раука (*raukа – цар) или „Царски саки” - точно превод на китайскиото 
Саиван (Saiwang 塞王). така че Страбон трябва да се тълкува малко по диференцирано: С 
първата вълна е дошло едно племе саки, а именно сакарауките, а във втората вълна 
участват останалите три номадски народи, аси, пасиани и тохари (Asioi, Pasianoi и 
Tocharoi).  

Трог който също ползва Аполодор, и от чийто труд е останало само съдържанието 
„Пролозите”, съобщава за два народа – асиани и са(ка)рауки. Това показва че сакарауките 
са първата вълна, а асианите – втората, като в случая имеме не три а един народ 
(аси/асиани). От Трог научаваме че сакарауките са нахлули от Согдиана към Бактра (а не 
както многозначително се пише Бактрия, или в този период Бактрия като цяла се разделя 
на две – земите около Бактра и Тохара). Такова е състоянието на нещата оставено ни от 
Страбон, или по-скоро това е малкото, което можем да изведем от нашите (западни) 
класически източници. Те ни завещават един въпрос, нерешен дълго време. Както видяхме 
той е и повод за споровете между учените занимавали се с проблема през 20 в. Много от 
тях като Алтхаим и Лазар смятат че Трог е проявил небрежност и не е записал всички 
племена, както прави Страбон.   

Лазар пише по този повод: “Помпей Трог и Юстин  “Пролог XLII”, смятат че има 
само две племена в списъка на номадите от втората вълна, или това са Сакарауките и 
Асиите. Но пък Асиите той нарича “reges Tocharorum” – Царе на тохарите.  (Daffinа, 
Altheim-Stiehl) И в същото време липсва племето Пасиани, което, може би се дължи на 
небрежност при преписа, или самите аси/асиани и пасиани принадлежат към една и 
същаобщност като билзкородствени племена. Това, обяснява разликата между гръцките и 
латинските автори, цитирали Аполодор.” 

Рядко може да се намери пълно сравняване на западните и източните източници, без 
съкращения. Основната причина за това е, че се изискват познания на дузина живи, или 
мъртви, езици и техните различни писмености (което не е по силите на нито един учен). 
Един от начините да се реши това неудобство е да се съберат и сравнят, дума по дума 
всички правени преводи на тези източници, от най-добрите специалисти в дадения език. 
Винаги съм смятал че кървавите сблъсъци между Хунну 匈奴 и Ручжи/юечжи (арси) 月氏 
променят дълбоко историята на Централна Азия през 2 век пр.н.е., и са от решаващо 
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значение за историята на Средна Азия през следващите петстотин години. Но това не е 
цялата истина. Не трябва да се пренебрагва факта, че един трети номадски народ изиграва  
решаваща роля в оформянето на тази глава от Средноазиатската история. Защото, когато  
ручжите/юечжи, след последното им съкрушително поражение от Хунну, предпиремат 
дългата си миграция към неизвестния Запад, те се установяват по поречието на р.Или в 
Седморечието, като изгонват оттам Сакарауките/Саиван. И може бе щяца да си останат 
там, на изток от Яксарат, да пасат своите стада и да търгуват с коне и коприна и други 
стоки, за добра печалба. Тогава в Средна Азия щеше да има само една номадска вълна – 
този на сакарауките, завладели Согдиана и откъсняли я от Гръко-Бактрийското царство. 
Така последното щеше да просъществува поне още няколко века и в крайна сметка ходът 
на историята щеше да бъде друг. Но тава не се получи защото понякогаи по-малките 
народи могат да изиграята решаващото значение в определяне посоката на историческия 
процес. И в случая това е народът Усуни, чието първо описание дължим отнова на Чжан 
Цзян. Той ги нарича 烏孫 – “внуци на враната”.  

Нека видим какво пише за тях в “Ши-цзи”,гл.123 и “Хан-шу”, гл.61: (превод на 
Б.Уотсън,1993 г.: стр.237-238, превод на “Ши-цзи” гл.123. 3167–68): “Тогава в същата 
година (122 г. пр.н.е.) Империята Хан изпратила конницата на Хой Цюбин, който 
разгромил една хунска армия от няколко десетки хиляди война, и достигнал земите в 
Западния Край до планината Цилян. На следващата година (121 г. пр.н.е.) цар Хунйе довел 
народа си и приел васлаството на  Хан (Китай). И (в целия регион) от Цзинчен и Хеси на 
запад, по протежение на Южната планина (Наншан) и пътя за “Соленото езеро” (Лоб-нор), 
хунну били напълно изчезнали. Появата на техен съгледвач в района било голяма рядкост.  

Две години след това (119 г. пр.н.е.) (армиите) на Хан атакували Шанюя и го 
прогонили, на север от пустинята (Гоби).  

След това Сина на Небето, който бил изпращал (Чжан) Цзян в Дахиа и други 
държави от Западния Край, научил следната история от него. “Когато аз, вашия покорен 
слуга живях сред Хунну, чух за царя на народа Усун, който се казва Кунмо (вс.титла) 
Бащата на Кунмо управлявал една малка държава на западната граница на Хунну.  

Но Хунну ги нападнали и убили баща му (царя), а сегашния кунмо който бил току-
що роден, го хвърлили в пустинята (за да умре).  

(Но), една врана му носела месо с човката си, и вълчица го кърмела и така детето 
оцеляло. Когато Шанюя научил за това чудо, той повярвал че Кунмо има божествен 
поризход и накарал да намерят и доведат детето за да го отгледа при себе си.   
Когато той е порастнал и възмъжал, (Шанюя) го изпратил (Кунмо) да командва войскови 
отряд и той няколко пъти проявил храброст и се отличил в битките. Тогва Шанюя събрал 
народа на баща му, и ги заселил в западните райони да охраняват границата, под 
командването на Кунмо. И той поел грижата за своя народ и се засилили в този район. И 
(скоро) той вече разполагал с армия от няколко десетки хиляди, добре обучени във 
военното дело стрелци. Когато (Лаошан) Шанюя умрял (161 г.пр.н.е.), Кунмо повел народа 
си на дълъг преход на далече (и се обявил) за независим (владетел). Той престанал да 
участва в заседанията при Шанюя. (т.е. отхвърлил васалстото) ...” (是 歲 漢 遣 驃 騎 破 匈 

奴 西 ( 城 ) [ 域 ] 數 萬 人 至 祁 連山其 明 年 渾 邪 王 率 其 民 降 漢 而 金 城 河 西 西 並 

南山 至 鹽 澤 空 無 匈 奴 匈 奴 時 有候 者 到 而 希 矣 其 後 二 年漢 擊 走 單于 於 幕 北 是 

後 天 子 數 問 騫 大夏 之 屬 騫 既 失 侯 因 言 曰 臣 居 匈 奴 中 聞 烏 孫 王 號 昆 莫 昆 莫 
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之 父 匈 奴 西 邊小 國 也 匈 奴 攻 殺其 父 而 昆 莫 生 棄 於 野 烏 嗛 肉 蜚其 上 狼 往乳 之 

單 于怪 以為 神 而 收 長 之 及 壯 使 將 兵 數 有 功 單 于 復 以 其 父 之 民 予 昆 莫 令 長 

守 於 西 ( 城 )［域］昆 莫 收養 其 民 攻 旁小 邑) 
(Хулсеве, 1979 г.: стр. 213–217, превод на “Хан-шу”, гл. 61. 2691-2): “През тази 

година [121 г. пр. Хр] бдителния пълководец на конницата (Бяо-чи) победил Хунну в 
техния западен район, причинявайки смъртта на десетки хиляди хунски мъже (войни) и 
достигнал до планината Цинлян. Същата есен царя на Куниех, заедно с народа си признал 
васалството на Хан.  (Земите) на запад от гр.Чинчен (комендатурата) Хоши и (Жълтата) 
река до Южните планини и Соленото блато (Лоб-нор) са били опразнени от Хунну и там 
се срещали твърде рядко само случайни техни патрули. Две години по-късно Хан 
атакувала, Шанюя на север от пустинята (119 пр. Хр.)  

Синът на Небето, често задавал въпроси на (Чан) Чиен за държавите като Тахсия. 
Тъй като той (Чан Чиен) вече бил загубил благородническия си ранг, се възползвал  от 
възможността да разкаже следното: “Когато живях сред Хунну чух за народа Усун и царят 
им по име Кунмо и неговия баща по име Нантоуми. Първоначално (Усун) са живели с Та 
Юечхи между Цинлян и Тунхуан, и тяхната държава била малка. Та Юечхих се 
възползвали от това, нападнали ги и убили Нантоуми. Завладели земите му, а народът 
избягал при Хунну. Малко преди това се родил Кунмо и след смъртта на баща си, е бил 
взет от “сихоу” (княз, ябгу) Пушю който станал негов настойник. Когато бягали, веднъж 
Пушю оставил за малко детето в тревата и тръгнал да търси храна. Когато се върнал видял 
че вълчица кърми детето, а врана му носела месо с човката си и му правела сянка с крилете 
си.  

Вярвайки, че това е свръхестествена сила, след като пристигнали при Хунну (и след 
като научил историята) Шанюя взел детето при себе си и го отгледал.  

Когато той възмъжал и станал пълнолетен, Шанюят му предоставил народа на баща 
му за да ги управлява. Той (Кунмо) спечелил слава в няколко битки.  

По това време, Юечхи вече били победени от Хунну и се преселили на запад, където 
нападнали Саиван. Саиван се преместили на значително растояние на юг, а Юечхи завзели 
техните земи. 

След като Кунмо станал пълнолетен, поискал разрешение от Шанюя да отмъсти за 
смъртта на баща си. Той тръгнал на запад и достигнал до земите на Юечхи, като ги 
нападал и победил. Тогава Та Юечхи отново тръгнали на запад и завзели земите на Тахсия. 
Кунмо нападнал и отнел от населението на Тахсия (земята им) [на Ta Юечхи], и след това 
останал там. Неговата мощ постепенно растяла и след смъртта на Шанюя той отказал 
повече да служи на Хунну и да присъства на държавния съвет… (отхвърлил васалството)”  
(是 歲 驃 騎將 軍 破 匈 奴 西 邊 殺數 萬 人 至 祁 連 山 其 秋 渾 邪王 率 眾 降 漢 而 金 城 

河 西 ( 西 ) 並 南 山 至 鹽澤 空 無 匈 奴 匈 奴 時 有候 者 到 而 希 矣 後 二 年 漢擊 走 單 

于於 幕 北 天 子 數 問 騫 大 夏 之屬 騫 既 失 侯 因 曰 臣 居 匈 奴 中 聞 烏 孫 王 號 昆 莫 

昆 莫 父 難 兜 靡本 與 大 月氏 俱 在 祁連 焞 煌 間 小 國 也 大 月 氏 攻 殺 難 兜 靡奪 其 地 

人 民 亡 走 匈 奴 子 昆 莫 新生 傅父 布就 翎 侯 抱 亡 置 草 中為 求 食 還 見 狼 乳 之又 

烏銜 肉翔 其 旁 以 為 神 遂 持 歸 匈 奴單于 愛 養 之 及 壯 以 其 父 民 眾 與 昆 莫 使 將 兵 
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數 有 功時 月氏 已為 匈 奴 所 破 西 擊 塞王 塞 王 南 走 遠 徙 月 氏 居 其 地昆 莫 既健自 

請 單 于 報 父 怨 遂 西 攻 破 大 月 氏 大 月 氏 復 西 走 徙 大夏 地 昆 莫 略 其眾 因留 居兵 

稍 彊 會 單 于 死 不 肯 復 朝 事 匈 奴) 
Може да се каже, че това е първият път, когато тези два откъса от китайските 

текстове, респ. биографията на Чжан Цзян в „Ши-цзи” и в „Хан-шу” се сравняват  
паралелно заедно с английския превод,  в западната литература. Имаме отличен пример за 
това, по какъв начин в „Хан-шу” се предава информацията, че това не е дословно 
преписване, на близо 200 години по-старата „Ши-цзи”, а внимателна редакция с корекции 
и допълнения, които са от голямо значение (По този начин демонстрирам на читателя, за 
да се разбере, къде и по какво тези два китайски текстове се различават). 

 Привидно незначителни корекция претърпява израза от „Ши-цзи” „на запад от Хе 
(Жълтата река 河西)” използван в „Хан-шу”, под формата  „на запад от Хеси 河西西„ 
Пълният смисъл на изречението ни казва, че една площ, по-рано, заети от ручжите/юечжи 

(арси) 月氏, след това е завладяна от Хунну 匈奴, сега е празна. Древното име на тази 

област е Хеси  河西, което означава букв. „На запад от река”. Следователно, не може да се 
намира на запад от себе си. Вместо това, „Хан-шу” иска да ни каже тук, че бившата родина 
на ручжите/юечжи е имала обща граница с Китай при Ханския (китайски) гр. Цзинчен 
(Jincheng 金城) - когато Великата китайска стена 長城 завършва по това време на Жълтата 
река.  Всъщност, ние сме казали другаде, че старата територията на ручжите/юечжи са се 

простирала малко след тази река. Преди, ние видяхме, че Лунси (Longxi 隴西) е все още 
граничния град във времета на началото на мисията Чжан Цзян, дори и след като 
ручжите/юечжи отдавна са напуснали старите си земи. 

Хулсеве и Льове са разбрали за корекцията в текстана „Хан-шу”, и в 1979 г.: стр.213, 
и превеждат 金城河西(西) като „(областта на запад от) Чинчен и 
(комендатурата/гарнизона) Хоши ...” преводачите пренебрегват факта, че никога не е 
имало китайска комендатура с името Хеси (Хоши). Вместо това, Хеси 河西 е древното име 

на целия съвр. коридор Гансу. Правилният превод на четири знака 金城河西 трябва да 
бъде „на запад от Цзинчен (град) и Жълтата река ...” Това ни показва източната граница на 
старата родина на ручжите/юечжи - която липсва в често повтарящата се, но за съжаление 
много съкратена формула „... между (планината) Цилян и Дунхуан... "祁 連 焞 煌 间. (което 
се появява и в по-горе цитираната ни „Хан-шу”) - която само ни дава по южната и 
западната граници на бившата страна на ручжите/юечжи/арси. Северната граница е винаги 
пропусната (вероятно и неизвестна): в тази посока 月氏 имат обща граница с Хунну. (Ж.В.: 
За северната граница на ручжите/юечжи говори археологията. Откритите тагми по скалите 
край Цаган-гол в Южен (Монголски) Алтай, според руските археолози, бележат северната 
граница на държавата на юечжите. Или с други думи, северните предели на 
ручжите/юечжи стигат до линията Монголски Алтай-Източен Тяншан-Лоб-нор. ) 

С други думи, когато „Ши-цзи” и „Хан-шу” ни докладват че продълговатият коридор 
– земя между Жълтата река и на Соленото блато 鹽澤 или Лоб-нор е празна, защото Хунну 
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които са го владеели, сега са прогонени оттам, ни дава основание да мислим че тук най-
ясно са определени границите между бившите земи на ручжите/юечжи и западните им 
съседи, усуните 烏孫 - последните, следователно, трябва да са живели  между Дунхуан и 
Лоб-нор. 

Усуните са основната тема на горните два откъса от „Ши-цзи” и”Хан-шу”. Тези две 
книги, ни съобщават най-ранните известни факти от историята на този по-малък номадски 
народ. Доколкото ми е известно, усуните не се споменават в нито един китайски извор, по-
стар от „Ши-цзи”. Любопитно е, че „Ши-цзи” и „Хан-шу” ни съобщават две различни 
версии за ранната история на усуните. В „Ши-цзи” Чжан Цзян казва че усуните са 
нападнати от Хунну. Но в същото време в “Хан-шу” се казва че това нападение е дело на 
ручжите/юечжи, които убили техния владетел. В по-стария източник (“Ши-цзи”) усуните 
живеят на запад от Хунну, докато в по-късния (“Хан-шу”) те обитават на запад от 
ручжите/юечжи. Тогва кой източник казва истината? 

 Като цяло “Хан-шу” дава по-късна информация за усуните, и како се вижда там не се 
преписва дословно казаното от “Ши-цзи” а се редактира и коригира.  

В “Ши-цзи” историята е разказане директно от Чжан Цзян, по начин, който е 
подходящ за целите му. Усуните е трябвало да бъдат представени като врагове на хуните, 
които да има за какво да им отмъщават, за да може Хан да ги спечели като съюзници 
срещу Хунну. Известно е че Чжан Цзян изпада в немилост пред имеператора (заради 
злополучното си представяне, като командир на кавалерийски отряд, във войната с 
хуните). Отнети му са всички звания и титли.  

Търсейки реванш, около 119 г. пр.н.е., Цзян Чжан замисля да повтори своята мисия, 
но този път при усуните. За да впечатли императора той е представил историята така, че 
му е възложена втора мисия.  

Но 200 години по-късно, в “Хан-шу” е представена реалната историческа истина. Във 
всяко отношение, по-късно историята прави по-добро преосмисляне на събитията. 

Също в “Хан-шу”, за първи път чуваме за народа “саиван” (Saiwang 塞王), или 
“сакарауките/сакараули” на нашите западни източници. При своето преселение на запад, 
ручжите/юечжи (арси)月氏, някъде там се сблъскват със “саиван” и ги принудили “да се 
преселят на юг”. Но това, което е по-важно: “Хан-шу” продължава да ни съобщава нови 
факти, за това къде и кога усуните 烏孫 – “внуците на Враната”- сега на свой ред атакуват 

月氏 (ручжите/арси).  

Това е решаващата част от информацията. Ручжите/юечжи 月氏, наскоро са се  
установили в старите земи на “Саиван”, но са прогонени оттук и започват втори преход.  
Поразени са от Усуните, които са предвождани от младия кунмо (кан-баг) 昆莫, или цар и 

голям техен владетел, Ледзяоми (Liejiaomi  獵驕靡). (Ж.В.: Нека видим как се е 

произнасяло името в Ханската епоха: 獵 – rhap, зн.: ловец, ловувам,  驕 – kaw, зн.: 

надменен, високомерен, своеволен, скандалджия, 靡 - ma/j, зн.: лишен, оскъден, беден, 
упадъчен. Или името е звучало като rhap kaw ma/j: Рапкавмацз, Рапкаумадз, може би 
Рабкавмазд? Нека разгледаме и името на неговия баща Нантоуми/Нандоуми 難兜靡, 
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Първият йероглиф е 難, в древнокитайски när, в Ханската епоха nän, зн.: труден, тежък, 

бреме, неудобство, вторият йероглиф е 兜 , в древнокитайски, Цинска епоха tö, Ханската 

епоха twä,  зн.: метален шлем, каска, и 靡 - ma/j, зн.: лишен, оскъден, беден, упадъчен, 
познат и от горното име. Така получаваме när tö ma/j, или när twä ma/j. Първият йероглиф 
най-вероятно отразява нетипичната за китайското ухо сричка нар, така че името се 
въстановява като Нартамазд, и ни показва връзката с “нартите” онзи прадревен осетински 
цикъл от предания. Нартамазд би се превело буквално като “велик нарт” т.е. юнак, 
храбрец!)   

Сега ручжите/юечжи 月氏, са тези които са принудени да бягат, и този път ни се 

казва, на къде: а именно в страната на Дахиа/Дася 大夏, или далеч на югоизток. И сега 
усуните стават господари на старите земи на Саиван (саките), а току-що напуснати от 
月氏.  

Когато скоро след това умира шанюя на Хунну (Лаошан, в края на 161 г. пр.н.е.), 
младият усунски кунмо се чувства добре уреден в новите си земи, а в последствие и 
достатъчно силен, за да отхвърли хунското васалство.   

Но Усуните никога не са преминавали Яксарат, следователно изразът преведен от 
Хулсеве и Льове (1979: стр.217) “昆莫略其眾因留居” като “Кунмо отнел от населението на 
Тахсия (земята им) и след това останал там да управлява” - в буквален смисъл “Кунмо 
остирга вълната на тяхното население, и остана там за да се установи завинаги.” Това "им" 
其 препраща към последното изречение: “Та Юечжи отново избягаха на запад, и се 

насочиха в земите на Дахиа (Тахсия) "大月氏复 西 走 徙 大 夏 地. Граматика, както и 

здравият разум ни казват тук, че двете основни антагонистични сили са Ручжите 月氏 и 

Усуните 烏孫, така че “тяхното” трябва да се отнася, не за далечните Дахиа(Тахсия) 大 夏, 

а за Ручжите/юечжи 月氏, наскоро установили се в старите земи на Саиван (откъдето 
същите тези усуни ги прогонват, т.е. лишават ги от земята им). Грешката на този превод 
подвене поне едно-две поколения изследователи некитаисти, които смятаха че Усуните са 
отишли доста по на запад и са покорили и Дахиа.  Но усуните (в ранния си период) никога 
не са прекосявали Яксарат.   

Китайските източници, без съкращения възпроизведени и обсъждани тук, по този 
начин доказват че: единствените номадски народи преминали Яксарат от изток на запад 
през 2 век пр.н.е. са Саиван 塞王 и Ручжи月氏 - един след друг, в този порядък, и в  
рамките на няколко години. Всичко това се случва в живота на Шанюя Лаошан (174-161 
г.пр.н.е), или по-точно: двете последователни номадски инвазии в източната част на 
Яксарат в Согдиана се случват след 165 и преди 160 г. пр.н.е., т.е. в период по-малко от пет 
години. За следващото поколение и половина, арената на битки между различните  
нашественици, се ограничават до Согдиана.  

След това още две вълни номадски нашествия заливат Бактрия: първата е в 145 
г.пр.н.е., гръко-бактрийските царе са принудени да се откажат от източните части на 
царството си, наречени Дахиа/Дася 大 夏 (Тохара) от Чжан Цзян, а втората, в 130 г. пр.н.е., 
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когато гръко-бактрийците, достатъчно отслебнали най-накрая губат и столицата си Бактра 
в западните предели на вече бившата си държава.  

С този сбор от исторически факти, установени от китайските историци, може да се 
върне при западните класически гръко-римски техни колеги. За Трог, отправната точка на 
разказа му за падането на Гръко-Бактрийското царство е завладяването на Согдиана от 
Асите или Ручжите月氏, и на Бактара от сакарауките. Трог не съобщава нищо за краткото 
пребивавени на асите/ручжи в долината на р.Или и на сакарауките/саивн в Согдиана. В 
резултат на това за него произхода на тези два номадски народа остава неясен. Но ние 
разполагаме само с неговите “Пролози” – съдържането с кратки резюмета за съотв.книги в 
неговия труд. За огромно съжаления, пълният текст на този труд, който би обяснил много 
от интересуващите ни исторически факти, не е съхранен.  

От Страбон имаме основния текст на книгата му, която е съхранена в добро 
състояние,  и затова не е изненадващо, че той изглежда знае и съобщава повече. Той ни 
казва, че центъра на номадсикте размирици трябва да се търсят извън реката Яксарат (днес 
Сърдаря). От този регион, в източния край на света - първоначално родината на Саките, 
вече се установявят в Согдиана - четири различни номадски народа-завоеватли: Аси 
(Asioi), Пасиани (Pasianoi), Тохари (Tocharoi) и Сакарауки (Sakaraukai). Последните, 
според Страбон, са представетли на голямата група племена носещи името Скити или 
Саки. Следователно, те са Саките, които сега са се настанили и живеят сред Согдийците. 
Това означава, че те са преминали Яксарат първи и по този начин представляват първата 
номадска вълна нахлула в Согдиана и по-късно – в Бактрия. От втората вълна, той посочва 
само три различни народа преминали заедно Яксарат: Асите, Пасианите и Тохарите (Asioi, 
Pasianoi , Tocharoi). 

В сравнение с Трог, Страбон е с отправна точка една стъпка по-назад във времето и 
пространството: когато Сакарауките са открити в Согдиана, а останалите три народа все 
още се намира извън Яксарат. Превеждайки само текста на Страбон, ние ще трябва да 
приемем, че Асите, Пасианите и Тохарите са дошли от някъде другаде и са изместили 
Сакарауките от първоначалноно им обитание по Яксарат. Ако е така, би било логично да 
се предположи, че трите народа не са дошли от запад, а от север, или по-скоро от изток – 
което за Страбон е “Terra Incognita”. През 1852 г.: (стр.352), Ласен ни напомня: 
“Китайските историци, са записали не само сторията на собствената си страна, а и са 
написали каквото знаят за по-близо, разположените до тях други азиатски народи. Когато 
дадените чужди народи или техните владетели са имали отношение към Китай, то всичко 
което са знаели за тях са записали точно и внимателно. Така научаваме за събитията 
свързани с големите миграции, от които една част достига до Индия.” 

За голямо щастие, тези твърде лаконични западни източници, съобщаващи ни за тази 
съдбоносна миграция на редица номадски народи – състоящи се от двата кратки Пролога 
на Трог и, четири последователни израза от Страбон - се възстановяват от известните ни 
източни (китайски) източници. За целта ние трябва да сравним паралелно обхвата на 
съответните пасажи, на най-малко седем от първите седемнайсет китайски династични 
истории (正史): или това са “Ши-цзи” (史記), “Хан-шу” (漢書), “Хоу Хан-шу” (後漢書), 

“Вей-шу” (魏書), “Бей-ши” (北史), “Суй-шу” (隨書) и “Тан-шу” (唐書). Тук първокласна 
информация понякога можа да се намери и в най-неочаквани глави на тези обемисти 
книги. Тази информация трябва да се събере, сравни, разтълкува и оцени. В тази книга, аз 
съм се опитал да направя точно това по-подробно, отколкото е направено досега.  
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Крайният резултат тук е: че китайските източници, по-специално “Ши-цзи” гл.123, 
“Хан-шу” гл.61 и 96 значително разширяват и потвърждават информацията, дадена от 
Трог и Страбон. Но понякога тези източна (китайски) източници могат да съдържат факти 
от решаващо значение за необходими корекции. Най-важните корекцията в нашето 
изследване са, че тези номадски народи, които унищожават на Гръко-Бактрийското  
царство на север от Хиндукуш през 2 век пр.н.е. не са четири, а два на брой: Сакарауки 
или Саиван (Saiwang 塞王) и  А(р)сии или Ручжи/Юечжи (Ruzhi/Yuezhi 月氏). Това, 
всъщност, се потвърждава и от Трог.  

Страбон е включил още един народ “Пасиани” (Pasianoi), които не са споменава от 
Трог и вероятно не са включени в изгубената книга на Аполодор, те също са  непознати и в 
китайските източници. “Тохарите” са споменати от Страбон, Трог, като и от “Ши-цзи”, 
“Хан-шу” и др.кит.хр. Но при тях има една разлика, китайския източник “Ши-цзи” ги 
представя като заварено уседнало население от градски тип, а класическите източници – 
като завоеватели-номади. С това, ние се връщаме към този въпрос: как двете имена 
Пасиани и Тохари (Pasianoi и Tocharoi) са влезли в списъка на Страбон? Още в самото 
начало на съвременните изследвания върху Страбон, се е забелязала приликата между 
неизвестно име Pasianoi и добре познато име “р-ASIANOI”. В това време, когато 
латинскаият все още е универсален език за всички учени в Европа, френският учен Ваилан 
смята че етническо име Pasianoi следва да се разбира като гръцката версия на Asiani, 
изевстна ни от Трог.   

Изречението "“De (his Scythis) Nomadibus maxime innotuerunt ...” (qui Græcis 
Bactrianam ademerunt — Asii, Pasianói, emenda “ή”Asianói, vel Asiani, & Tochari, ac 
Sacarauli, vel Sacauraci.) "От (тези скити) и номади най-известни са..." (Които отнеха от 
гърците Бактриана – асии, пасиани, към тях ή Асиани и Тохари и Сакараули, или 
Сакарауки), се явява латинският превод на Страбоновото изречение: 

 (И забелязваме, между другото, 
че Ваилан е ползвал издание на Страбон с дефектен запис Sacarauli (Ж.В.: Изобщо не е 
дефектен, а тохарски превод на сакарауки!) Формата Сакарауки е открита и във 
Ватикантски палипсет, век по-късно от времето на Ваилан. 

Ваилан предполага, че във времената, когато текстът на Страбон е бил преписан с 
използването на малки букви или т.нар. минускуларен шрифт, една от първите грешки 
които е допусната е бил изразът  който е бил преписан погрешно като 

. Смисълът на гръцкото , отговаря на латинското „Vel 
Asiani”,което означава : „или (още се наричат) Asiani”. По този начин, тази правописна 
грешка довела до недоразумението Пасиани (Pasianoi) трябва да се коригира. Списък на 
Страбон на практика включва само три имена: Аси/Asioi (или Асиани/Asianoi), 

Тохари/Tocharoi и Сакарауки/Sakaraukai. Въпреки това, грешката на преписа   
изглежда малко пресилена. В горния случай с гръцките букви (минускуларен шрифт), тази 
писмена грешка ще стане по-реалистична, ако видим какво пише френския абат Лонжери, 
през 1732 г.: (стр.14): „През 129 г.пр.н.е. Аршак е доволен от победата си над скитите. 
Партия присъедини към земите си някои скитски провинции, които скитите са завладели 
от Гръко-Бактрия. Сега те са завладени от Партия.  

 Страбон в неговата. Кн.11. , стр., 511. пише за номадите, от които най-вече са 
станали известни скитите, което отнели от гърците Бактриана, чиито имена са асите (Asii), 
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като при преписа се стига до грешка с думата  (неправилен запис на emenda 
 = vel Asiani, озн.: „или Асиани”), и тохарите (Tochari) и сакараулите 

(Sacarauli) (или сакарауките). 
По този начин грешката „H > P” ще бъде много по-лесно да се приеме като 

обяснение. Грешката е допусната в най-ранните преписи, когато гръцките текстове са били 
написани само с главни букви, в непрекъснат шрифт, т.е. без растояния между отделните 
думи.  Ученият абат, обяснява тази грашка с неправилния запис на действителното 
ΗΑCΙΑΝΟΙ като ΠΑCΙΑΝΟΙ. По този начин, сбъркването на една буква, води до промяна 
на целия смисъл на изречението. Това  е един елегантен начин да се намалят намадските 
племена в списъка на Страбон от четири на три.  

Но защо тогава Страбон съобщава едно племенно име в две различни версии? Не 
всички учени приемат това. Ласен, също не мисли така. През 1852 г.: (стр.360), той 
коментира въпроса: „Лонжери и Ваилан предполагат че е станала грешка при преписа на 
израза  в  и предлагат да се коригира текста. Това предложение не 
изглежда приемливо, тъй като едва ли Страбон е имал причина да използва различни 
имена за едни и същи народ”.  

На същата страница, Ласен предлага своя гениален начин за решаване на проблема: 
„Den umständlichsten Bericht über den Skytheneinbruch hat uns Strabon aufbewahrt. Nach ihm waren unter den 
Nomaden in N. Sogdiana’s diejenigen die berühmtesten geworden welche den Hellenen Baktrien weggenommen 
hatten, nämlich die Asier, die Pasianer, die Tocharer und Sakarauler. Sie waren ausgezogen aus dem Lande jenseits 
des Jaxartes und dem Theile Sogdiana’s, welchen die Saker besassen. Ausser dieser Stelle finden sich nur zwei kurze 
Notizen aus dem Werke des Trogus Pompeius ... Die Verschiedenheit dieser Angaben betreffen theils die Zahl der 
Völker, theils ihre Namen. Strabon führt vier auf, Trogus Pompeius dagegen nur drei; seine Sarancae müssen die 
Sakarauler des erstern se yn. Da die Pasianer sonst nirgends vorkommen, möchte es kaum zweifelhaft seyn, dass in 
seinen Text dieser Name aus einer Randglosse, in welcher bemerkt worden war, dass die Asier von andern Asianer 
genannt wurden, durch die Abschreiber eingedrungen ist.” 

 
"Най-подробните сведения за скитите-нашественици ни е оставил Страбон. По 

думите му, сред номадите в Северна Согдиана са станали най-известните тези, които са 
отнели от елините Бактрия, а именно: Аси, Пасиани, Тохари и Сакараули. Те са отнели и 
земята отвъд Яксарат и тази част от Согдиана, който е била владяна от Саките. Освен тази 
точка, са ни известни само две кратки бележки от труда на Помпей Трог... Разликата 
между тези данни се отнасят отчасти до броя на посочените племена, както и имената им. 
Страбон посочва четири, а Помпей Трог - само три, като неговите Сарауки са Сакараулите 
на Страбон. Името Пасиани не се среща никъде другаде, това едва ли ще подлежи на 
съмнение, че в текста това е грешка на името Аси, допусната от някой преписвач”. 

Ласен разбира ясно в текста на Страбон, че номадските народи, които отнели Бактрия 
от гърците са дошли: 

 (1) от земите над Яксарат (на изток и на север от река Сърдаря); 
 (2) от тази част на Согдиана, който е вече окупирана от Саките (на запад от реката). 

 Страбон, със сигурност се базира на Аполодор, след което добавя информацията, че 
първоначалните домовете на Саките - или, по-конкретно, на Сакарауките - са извън 
района, или на изток и на север от поречиета на Яксарат. С това ние знаем, че на първия 
етап от тази миграция на народите, е станало разместването на Саките/Сакарауки от 
първоначалните им места отвъд Яксарат в Согдиана, т.е. на запад от реката. И ние знаем, 
също че тези народи - които са изместили на запад Сакарауките от другата страна на 
реката и сега живеят отвъд Яксарат, в старите местообиталища на Сакарауките  - трябва 
първоначално да дойдат от някъде другаде. Това е важен извод. Малко преди Ласен, 
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Гроскурд, един известен преводач на Страбон, все още се намира половината от изречение 
то  като трудно и „тъмно”, когато през 1831 г.: (стр.397), той 
превежда целия пасаж по този начин: „Von diesen Wanderhirten sind besonders jene bekannt geworden, 
welche den Hellenen Baktrien entrissen, die Asier, Pasianer, Tocharer und Sakarauler, ausgezogen vom jenseitigen 
Ufer des Iaxartes neben den Saken und Sogdianern, wo [gleichfalls] Saken sassen”. 

(„Тези номадски народи които са станали особено известни след като са изтръгнали 
Бактрия от гърците, са: Аси, Пасиани, Сакараули и Тохари, се намирали отвъд Яксарат, 
освен Саките и Согдийците, също крило на Саките”). 

В бележка Гроскурд добавя: „В текста, само израза: „освен Саките и Согдийците, 
които са крило на Саките” изглежда много неясен и „тъмен”. Все пак, това е наистина  
показва че е имало разлика между саките от едната и другата страна на Яксарат. Вероятно 
все е записано  вместо правилното ”. 

През 1967 г.: (стр.52), Дафина, все още несигурен как да се разбере Страбон, пише: 
„Страбон, вероятно е използвал Аполодор от Артемита, като казва, че е Бактриана е била 
отнета от гърците, от четири номадски народи: Аси, Пасиани, Тохари и Сакараули, които 
идват отвъд Яксарат. Текстът на този параграф е объркващ и не е ясно от коя страна на 
реката име предвид Страбон, вероятно от дясната или северна страна, но е очевидно, 
обаче, че четирите нашественици, са се намирали на същото място по времето когато 
Аполодор е отразил това събитие. Страбон съобщава кратки и съкратени данни за тяхното 
движение”. 

Дафина по независещи от него обстоятелства не маже да разбере изцяло Страбон, но 
стига до един важен извод: „Очевидно е, че четирите нашественика не се предвижват в 
едно и също място, по едно и също време”. Това означава, че последните, Скараулите 
преминават от другата страна на Яксарат, а останалите три народа окупират старите 
местообиталища на Сакарауките от другата страна на реката. Това е което казва Страбон. 
С помощта на Ласен 1852 г., и на Алтхайм и Стийл 1970 г., ние знаем как да изтълкуваме 
тази „тъмна” част на първото изречение:  „…където Саките са живели дълго време (преди 
да са били прогонени на запад в Согдиана)…”  - „ ” 

За това което се казва с толкова объркани и с минимален брой думи в нашите 
западни източници, ние откриваме пълно и безпогрешно обяснение в китайските 
династични истории. 

 Първоначално Сай 塞 или Саиван 塞王 обитават традиционните си и основани 
пасища в горната част на долината на река Или и околностите (или областта Седморечие). 
В Централна Азия, монголоидните, Ручжи/юечжи 月氏 (Ж.В.: Изцяло и категорично 
невярно, основна грешка в труда на Дорнеих!), са неколкократно разбити от Хунну 
匈奴 и около 165 г. пр.н.е., решават да избягат от властта на Хунну и започват да мигрират 
на запад. Някъде там, очевидно по долината на р.Или и нейните притоци, те влизат в 
противоречие, с народите от  Средна Азия, или индоевропейският (по-точно е да се каже 
ирански) народ Саиван, като ги принуждават да избягат към р.Яксарат. В същото време 

новият кунмо 昆莫, или цар, на усуните 烏孫 - които е бил току-що родено дете, когато 

ручжите/юечжи 月氏 са нападнатли усуните, причинявайки смъртта на неговия баща, 

старият цар Нантуоми  难兜靡 (Ж.В.: видяхме че зад тази китайска транскрипция се крие 
името Нартамазд), след като възмъжава и поема управлението на народа си, иска от 
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сюзерена си, шанюя Лаошан,  разрешението да отмъсти за баща си. Преди смъртта на този 
шанюй, починал края на 161 г. пр.н.е., той (кунмо) атакува ручжите/юечжи 月氏, и 
победоностно триумфира над тях, като сега те са принудени да преминат Яксарат, бягайки 
към Согдиана. Тук те се сблъскват за втори път със Саиван. И за втори път Саиван трябва 
да продължат миграцията си, този път на юг. 

Всичко това се вписва добре, с информацията която Страбон и Трог дават за 
Асите/Асиани и Скараулите/Са(ка)рауки. В по-последователната и подробна версия на 
китайските източници, също липсва име подобно на Пасиани (Ж.В.: Но има Кангюй 
(канка)/кангари, чието друго име в по-късните източници е кенгереси (в тюркските) и 
пацинаки (византийските), пачинаки (арменските) нещо което Дорнеих не отчита! А това 
е много важен факт, доказващ ни че Страбон не греши!) и също не споменават тохарите 
като номадски народ. Това показва че тези народи не участват в завладяването на Гръко-
Бактрия.  

Страбон ни казва: Първо сакараулите преминали Яксарат от изток на запад и скоро 
след това - Асите. За Трог има само тези два номадси народа-нашественици. За съжаление 
книгите на римските автори от времето на Август и труда на Аполодор Артемитски са 
загубени. А това затруднява още повече решаването на въпроса с четирите племена в 
списъка на Страбон. 

Как двете излишни етнически имена Пасиани и Тохари (Pasianoi, Tocharoi) са 
попаднали там? Като логично предположение можа да смягаме че те не са били там, 
когато Страбон е писал своята „География”. 

Видяхме, че Ласен счита, за малко вероятно, че Страбон трябва да споменава 
названието на единия от народите, с две различни имена (Аси или Асиани), в резултат на 
което  се възприело от преписвачите като отделно етническо име „Pasianoi”. И 
ако таве е все пак, някакво логическо обяснение, то съвсем неясно е какво правят Тохарите 
в този списък? Според Гроскурд, извършил внимателен превод на Страбоновата 
„География” през 1834 г.: (стр. 439), това наименование се среща в целия труд само 
веднъж, т.е. на тази страница 511 (по номерацията на изданието „Casaubonus” от 1620 г.), и 
така може да е било само бележка в полето, име упоменато по друг повод,  което по-късен 
преписвач е възприел като част от основния текст, заедно със „сгрешените” Пасиани  
(Pasianoi). Това звучи много убедително за всички.  

Въпреки това, най-старият познат  Страбон кодекс, или Ватикански палимпсест, 
категорично опровергава такива предположения. Дафина, 1967 г.: (стр.52-53), пише 
следната забележка: „През първата половина на осемнадесети век Ваилан предполага че, 
всъщност , отразява неправилно записано оригинално съчетание 

 .... Като оставим настрана традиционното четене, днес корекцията 
препоръчана от Ваилан е палеографски невярна и не се подкрепя от документа от  
Ватикана.” 

Палимпсеста от Ватикана, макар и да е много фрагментиран, показва че най-важната 
за нас фраза на е в безупречно състояние на съхранение. Списъкът на номадските народи 
се стои от четири имена.  
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За откриването на палимпсест № 69, италианският учен В.Али пише, 1929: 3-5: 
„Документът Vat.Gr.2306 е бил собственост на Анжело Маис, който го е закупил на пазара 
за антики в Рим, на 16.03.1844 г. Състои се от части на Петокнижието сред които има 
няколко листа от 6 в. и представляват части от „Географията” на Страбон.  
Изключителната стойност на тази находка е голяма, тъй като и отец Коза-Луци открива в 
библиотеката на гръцкия манастир „Грота Ферара” в Албанските възвишения (местност в 
Калабрия), също останки от препис на Страбоновата „География”. Сравняването на двете 
находки, показва че те са писани от един и същи човек и  очевидно произхождат от един  

ръкопис. От 1875 г 
Джузепе Коза-Луци 
задълбочено изследва 
фрагментите от 

Страбоновата 
„География”  и след 
кратък преглед в 1875 г. 
резултатите от нея, са 
публикувани в седем 
части в 1884 - 1898 г. ... 
Дори подредбата на 
текста в три колони, 
показва, че ние имаме 
твърде древен ръкопис... 
Не по-късен от втората 
половина на 5 в. – 
начолото на 7 в.  

Шрифтът е добре 
четлив и пергаментът е 
много фин. Вероятно 

това е бил много добър и внимателно направен препис. Разполагаме с отделни страници от 
1-ва Книга и всички страници от 8-ма до 17-та Книга на труда на Страбон. И двете части 
при всички случаи произлизат от едно място – библиотеката на „Грота Ферара”. Възможно 
е преписът да е бил направен в епархията Росано (Южна Италия) където през 6 в. има 
много отшелнически килии. По времето на Юстиниан, в Константинопол трудът на 
Страбон е бил познат, за което съобщава Стефан Византийски”.  

 

 
Тук виждаме, че Страбоновият текст в палимпсест Vat.Gr. 2061 A (V 1) - фолио 281 

на лицевата страна, колона І, линии 12-25 - много ясно се вижда интересуващият ни пасаж. 
 



 114 

 
Когато вземем под внимание факта, че Страбоновата география остава практически 

непозната в първите векове от своето съществуване, може също да се мисли че този 
палимпсест от 5 в. се явява един то най-ранните нейни преписи. Ако това е така, се вижда 
че Страбон е допускал грешки, вместо Яксарат (Iaxartes) той пише Тиаксарат (Tiaxartes) и 
вместо Sogdianoi той пише Sogdoanoi - грешки, които са коригирани в по-късните преписи. 
Също така виждаме тук, че името на саките, отвъд Яксарат е записано “сакарауки” 
(Sakaraukai <*Saka rauka), както и при Трог, а в други преписи фигурира като “сакараули” 
(Sakarauloi). Явно от такъв препис Гроскурд през 19 в. смяташе че оригинарната форма е  
“сакраули”  (Sakarauloi). Че изходният вариант е били сакарауки се вижда и то грешката 
допусната от Трог, който пише “сарауки” (Saraucae) изтървайки втората сричка “ка”. 

Китайският еквивалент на Саки е Сай 塞 (древното произношение е Sak) а за 

Сакарауки – Саиван  (Сак-Ван) 塞王 (където „ван” озн.владетел, цар), или “царски саки”.  
Но най-голям интерес в този палимпсест, представлява названието “тохари” което 

тук е написано с “а”  Tacharoi, а не Tocharoi. Това е и по-древната форма на изписване на 
този етноним в гръцки TAXAPOI (Tachari). Тъй като Страбон е преписал това име от 
Аполодор, явно това е оригиналната форма, докато в по-късните латински извори се среща 
“тохари”, вкл. и в източното название “Тухаристан/Тохаристан”. На какво се дължи този 
преход не е ясно. (Ж.В.: Но ако видим и древнокитайската реконструкция на името Да-
хиа/Да-ся, се вижда същата закономерност: dha:tsg(h)râ`s [tha:tsg(h)râ`s], т.е. с “а”. Същото 
се наблюдава и в хотаносакската форма “ttau-da-gara”!).  

При тези обстоятелства е от особен интерес да се отбележи, че тази промяна на 
първата гласна от “а” в “о” е добре видима и в паралелното сравняване в китайските 
източници. В “Ши-цзи” и “Хан-шу” (т.е. Доклада на Чжан Цзян) се използва формата Ta-
хиа /Дахиа (Уайд-Джайлс/Wade-Giles/Pinyin) 大夏 (вж. по-горе моята бележка). В по-
късните “Вей-шу”, “Бей-ши”, “Суй-шу” и “Тан-шу”, това име вече е променено на T'у-хо-
ло (Tuhuoluo 吐火羅) и няколко близки варианта: В “Тан-шу”, гл.221 се въвежда изписване 

Tу-хo-лo 吐豁羅, Духуоло 睹货邏 и T'u-ху-ло (Tuhuluo 吐呼羅). С това, ние имаме 

допълнително доказателство, чеДахиа 大 夏 е китайската транскрипция на Тахара 

(Tachara), както и че по-късното Tuhuoluo 吐火羅 е (променена) китайска транскрипция на  
Тохара (Tochara). Китайските източници дори ни дават “a terminus ante quem” , т.е. времето 
на промяната на формата Дахиа/Тухоло, което за пръв път се наблюдава във “Вей-шу” или 
края на 4-ти началото на 6-ти век.    

В линиите 18-20 от Колона І на Фолио 281 от палимпсета, ясно се четат четирите 
имена от списъка на Страбон: ACIOIKAIΠACIANOI / KAITAXAPOIKAICA / KAPAΥKAI  
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- или това са “имената на 
четирите племена които отнеха Бактриана от гърците - 

  И те всичките 
са се изсипали като лавина, заляла северния бряг на Яксарат: 

 
Само от  това изречение първо от Страбон и после от Пролозите на Трог, щяхме да 

сме убедени, че Асите, Пасианите, Тахарите и Сакарауките, форсират Яксарат и като 
приливна вълна се изсипват върху гръцките владения в Согдиана и Бактрия, която помита 
гръцката власт.  В крайна сметка, Асиите покорили Тахарите и погубили Сакарауките. Ни   
най-малката сянка на съмнение, би затъмнила този сценарий.  

Единствено остава въпросът: какво се е случило с Пасианите?  
За щастие, ние разполагаме със седемнадесет обемисти китайски династични  

истории, за да разберем какво наистина се е случило. Събраната информация е сто пъти 
повече, отколкото в оскъдни наше западни източници – и по количество и по качество. 
Тези Династични хроники са съставяни от книжовници, живеещи в столиците Чанъян и 
Лоян, по поречието на Жълтата река, геогпафски са твърде далече от Средна Азия.  

Но тези историци  - Сима Тан, Сима Цян, Бан Бяo Бан Гу, Фан Е, и много други – са 
разчитали на пътешественици, пряко наблюдавали събитията, първият от които е Чжан 
Цзян, който през лятото на 129 г. пр.н.е.преминава Окс и посещава Дахиа/Тахара. И все 
пак, Чжан Цзян не е в състояние да обхване този голям период от време когато номадското 
нашествие помита гръцкото царство от Согдиана и Бактрия, на север от Хиндукуш. 
Първата подробна информация, може да се извлече от главите 110 и 123 от “Ши-цзи” и 
глави 61, 94 и 96 от “Хан-шу”;, а последните допълнения и изменения, намираме в “Тан-
шу” гл.221. Тук също имаме данни за четири номадски народи свързани в определен ред с 
това ранно “преселение на народите”:  

- Хунну 匈奴;  

- Ручжи (Юечжи) 月氏;  

- Усун 烏孫;  

- Саиван 塞 王.  
 
Хунну и Усун никога не са прекосявали р.Яксарат. Те на практика остават 

неизвестни за класическите западни историци като Страбон и Трог. А Ручжите月氏 биха 
си останали в Седморечието по поречието на р.Или, ако царят на Усуните изгарян от 
чувството за мъст, не бе решен да отмъсти за смъртта на баща си - убит от същите тези 
Ручжи 月氏. И така този верижен процес изпраща ручжите 月氏 на юг от Яксарат, малко 

след като този преход е извършен от Саиван 塞王, по-рано прогонени от долината на р.Или 

от ручжите 月氏.  
По този начин китайските историци ни казват, че само два номадски народа които са 

мигрирали на юг от Яксарат:  
- Сакарауките/Саиван塞王 (принудитени от Ручжите/Юечжи月氏)  

- Асианите/Аси/Ручжи月氏 (принудителни от Усуните 烏孫).  
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Тези пояснения, което ни дават китайските източници, си противоречат със Страбон 
в две основни точки: броя на племената, участващи в отнемането на Бактрия от гърците, 
както и в няколкото етапа, необходими за изтласкването на гърците на юг в Хиндукуш.  

Защо тогава Страбон е включил Пасианите и Тахарите в своя списък? Тяхното място  
не е там. Ватиканскят палимпсест, цитиран по-горе, показва, че въпросният списък 
включващ четирите племена, не е грешка на преписвача, а от самото начало е фигурирал и 
в оригиналния труд. Ние знаем, че както и Трог, така и Страбон са преписали 
информацията свързана с Гръко-Бактрия от Аполодор Артемитски. Но Трог е оставил само 
имената на сакарауките и асианите, като завоеватели на Согдиана и Бактрия.  

Вероятното решение на тази дилема се състои във факта че когато Страбон умира, 
оставя „Географията” си под формата на непубликуван ръкопис. Тя е била публикувана 
известно време след смъртта му от неизвестен редактор, който е довършил ръкописа и го е 
довел до вид готов за публикуване.  

В.Али който е изучавал живота и творчеството на Страбон, по този въпрос през 1931 
г.: (стр. 76-154) пише: „Страбон от Амасия е голям, философ-стоик, историк и географ ...  

Работата на Аполодор, най-вече за източната част на Азия северно от Тавърските 
планини, е изплзвана от него пр. Р.Хр. 

Страбон използва многобройни и обширни заемки от различни автори, които са 
причина за дисбаланс в труда му, свързани с многобройни допълнителни кратки пояснения 
в полето. 

Поради напредналата си възраст Страбон не успява да завърши труда си и след 
смъртта му той е окончателно ревизирани. ..” 

Както виждаме, познавачът на Страбоновото творчество, италиансикят учен В.Али е 
твърдо убеден, че до смъртта си, старият географ е допълвал много бележке в полето до 

основния текст. Неговата по-ранна работа  („Исторически 
записики”, по ирония на случайността, заглавието съвпада с прочутият труд на Сима Цян)  
е публикуван преживе, в 47 книги и описва събитията между 144 г. пр.н.е. и 27 г. от н.е., но 
за съжаление не достига до наши дни.  

Късната му работа, „Географията” е недовършена до смъртта му, а ръкописът е бил с 
многобройни допълнения. И ако Страбон първоначално се е опирал на Аполодор 
Артемитски, както и Трог, то в последствие, освен посочените два народа (асиани и 
сакарауки) той е добавил в полето имената на още два (пасиани и тахари). Вероятно това е 
станало когато Страбон се сдобива с копие от работа на Трог, малко преди смъртта си, и 
намарил за целесъобразно да добави другите две имена: 

- ACIANOI (Asiani) като латински вариант на своя гръцки запис ACIOI (Asii) 
- TAXAPOI (Tachari) име изцяло ново за него - той никъде другаде, не го посочва в 

географията си. Ръкописа му в това място може би е изглеждал така: 
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Така откриваме само две от многобройните подобни по-късни допълнения и 
корекции, направени от самия Страбон, преди да изгетви оканчателинят вариант на своя 
труд.  

Тази трудна и отнемаща много време работа, е била извършена по-късно от неговия  
редактор, който трябва да е бил образован човек. И вероятно той се е опитал да вкара 
всички допълнения в основния текст. Така се стига до погрешни тълкувания и допускане 
на грешки. Този редактор, ние виждаме, че тълкува погрешно „HACIANOI” (или 
Асиани/Asiani). А това води до включването на допълнително племе към ACIANOI, в 
списъка на номадските народи, завладели Бактрия. Така една неволна грешка на 
редактора-преписвач води до катастрофални последици в по-късното тълкуване на този 
труд.   

Бих искал да отбележа, че нещо подобно се случи и с „Хан-шу”. Нейният основен 
автор, Бан Гу умира на 61 год.възраст (92 г.) в затвора, където е пратен от императора. По-
късно, завършването на труда е възложено на по-малката сестра-вдовица на Бан Гу – Бан 
Чжао. (вж.”Хоу Хан-шу”,гл.114) Този забележителна жена посвещава останалата част от 
живота си, или за около 20 години, на завършването на „Ханската история”. (Шван 1932, 
69) Възможно е дори, тя да е преработила и пренаписала цялата хроники, вкл. и главите 
писани от баща и и брат и.  

Страбоновата география има по-малък късмет от „Хан-шу”. Тя е писана далеч от 
столицата на Рим. За точното време и обстоятелствата на публикуването и`, ние можем 
само да гадаем от съдържанието на самата работа - както е направил и Али. Плиний в Рим 
през 1 в., не я е познавал, същото се отнася и за Птолемей в Александрия, живал 100 год. 
по-късно (2 в.). Първият който прави обширно цитиране на Страбоновия труд е Стефан 
Византиец в 6 в. Явно тогава във византийската столица е направен и преписът известен 
като „Страбонов кодекс”, по-късно разпространил се в Западна Европа, но така и не е 
доживял наши дни.  

Така вече грешката допусната от първия редактор и преписвач се е възприела като 
част от оригиналния текст.  

Тогава в „списъка” на Страбон от четирте номадски народа, може да смятаме че 
Пасиани се явява грешен запис на израза  HACIANOI > H`ACIANOI  или „ и 
Асиани/ACIANOI. Както виждаме тази грешка е забелязана още от абат Ланжери и Ваилан 
(Pasiani) е грешка на HACIANOI (ASIANO А "..." или Asiani ") – я отбелязват още в 
началото на 18-ти век. Също името TOCAROI (Tochari), е продукт на по-късен препис, а 
най-ранната оригинална форма на това име се TACAROI (Тахари). 

Но то не принадлежи към номадите-завоеватели и вероятно Страбон го е добавил по 
друг повод, неизвестен нам.  

Единственият пряк свидетел на част от събитията Чжан Цзян, също използва това 
име под формата Дахиа/Тахиа, като име на уседнал народ покорен от Ручжите/юечжи. 
(„Ши-цзи”,гл.123) Бан Гу добавя че преди ручжите/юечжи, народа саиван управляват за 
кратко Дахиа, информация добре разтълкувана от коментатора Сю Сун в 1893 г., 
преиздаден от Ван Синцзян в 1900 г., но пренебрегната от Хулсеве и Льове, в превода им 
от 1979 г.  

По този начин виждаме че Дахиа на Чжан Цзяна са Тахарите на Страбон и Тохарите 
на Трог, но те не са номади, а обитават източната част на Бактрия, носеща името 
Тахара/Тохара. През средновековието става известна като Тохаристан, а днес е провинция 
Тахар в Североизточен Афганистан. Тахарите/тохари са били тук доста време преди 
идването на ручжите/арси, тъй като отдавна са били преминали към уседнал начин на 
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живот и градска култура. Подобно на фантомните Пасиани и те могат  да бъдат заличени 
от „списъка” Страбон на завоевателите-номади. Така остават само две имена в този 
списък: на сакарауки/саиван и аси/асиани/а(р)си/ручжи. Тези племена са потвърдени от 
Трог, вероятно и от самия Аполодор и от китайските хроники („Ши-цзи” и „Хан-шу”).   

В следващият етап от завладяването, ручжите окончателно завладяват и Западна 
Бактрия, отнемайки я от Партия, а в 1 в. от н.е. единият от князете „сихоя/ябгу” на 
ручжите/арси, носещ името Куджала Кадфис, обединява със сила остналите и създава 
силната Кушанска империя, поддържаща търговски връзки с Рим, най-ранните от които са 
някъде между 30 и 60 г..  

Пол Бернар, вижда историческия конфликт межу ручжите/юечжи и саките, изобразен 
върху фризовета на двореца в Халчаян, открити, сглобени и рекотстроирани от известната 
руска (съветска) археоложка Галина Пугаченкова по време на експедицията и по северния 
бряг на Амударя в  1965-1971 г. Бернар пише: „Ces nomades nous ont d’abord ete connus par quelques 
allusions des textes classiques, principalement une phrase de Strabon ... Les sources chinoises, le Si-Ki, le Han Shou 
et le Hou Han Shou parlent, elles, du peuple des Yueh-chih, a l’exclusion de toute autre.”  

(„За тези номади ние за първи път научаваме от няколко изречения от някои 
класически текстове, като основното е на Страбон. Докато китайските източници „Ши-
цзи”, „Хан-шу” и „Хоу Хан-шу” ни съобщават само за един народ Юй-чхих, и изоключват  
всички останали”.) 

Френския археолог участвал при изкопните работи, и проучването на руините от 
античиня град до Ай Ханум в съвр.Афганистан, разположен в пров. Тахар, която по този 
начин е запазила древното име Тахара/Дахиа до наши дни, продължава: „Ces trouvailles nous 
offrent aujourd’hui une vision incomparablement plus riche et plus diversifiee de la culture des deux peuples que 
nous considerons avoir ete les acteurs principaux de la conquete de la Bactriane grecque, les Yueh-chih au centre et 
a l’est, les Saces ou Sacarauques a l’ouest.” 

(„Тези данни (от разкопките) ни дават визията за несравнимо по-богатата и по- 
разнообразна култура на двата народа, които се считат, за главните действащи лица, в 
завладяването на Гръко-Бактрия: Юи-чхих, в източната част и Сакарауките в западната 
част на областта.”)   

Така П.Бернар интуитивно посочва този важен исторически факт: както го съобщават 
и Източните и Западните източници, и както видяхме и в нашето проучване, че само два 
номадски народа са участвали в унищожаването на гръцка власт на север от Хиндукуш – 

Царските Саки/Саиван  塞王 и Асите/Асии/А(р)си/(А)ручжи月氏! 
Берлин, май 2008 г. 

 Крис М. Дорнеих 
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КОМЕНТАР НА Ж.В. 
 
Крис Дорнеих ни дава един твърде подробен и добре направен анализ, относно 

събитията свързани със завладяването на Гръко-Бактрийското царство и основните 
участници в тези събития. Като безспорен негов принос мога да посоча подробният анализ 
и датировка на мисията на Чжан Цзян в Западните земи и престоя му при юечжите, както и 
анализът на древнокитайските (хански) транскрипции на интересузащите ни топоними и 
етноними. За пръв път виждаме че Дахиа не означава Бактрия както традиционно се пише 
в литературата. Дорнеих доказва убедително че Да-хиа 大夏 трябва да се трантрибира като 
„Та-хара” което показва че в района на Източна Бактрия е съществувала област (топоним) 
Тахара, още преди идването на ручжите/юечжи. При това населението Тахара е уседнало и 
явно неразличимо от останалите бактрийци, поради което названието е останало 
незабелязано за западните гръко-римски историци и географи. Китайските източници 
посочват няколко топонима Дахиа в Шенси, Външна Монголия, Гансу, предадени от 
Птолемей като „Тогара”. Още по-интерсно е че базирайки се на сравняването на 
китайската транскрипция на Дахиа която е макс.близко до Тагара и най-ранната форма на 
записването на етнонима „Тахари” вкл. и в „Географията” на Страбон (от Ватиканския 
палимпсет) Дорнейх убедително доказва че самоназванито на този народ е Тагари, Тахари 
(Птолемей използва и формата Тагри за тохари достигнали до Северното Черноморие и 
Дунавската делта!), а формата „тохари” и Тохаристан е с по-късен произход! Формата 
Тагара се потвърждава и от хотаносаксикте документи съобщаващи ни за „ттау-да-гара”, 
също и „нашите съюзници „гара” (Ю.Рьорих). Така че най-вероятно Бейли е прав 
обяснявайки етнонима то-хари/та-гари като „многото гари” или „общността гари” (под 
„гар, гарчик” той има предвид планинец) но неправилно го извлича от названието Да 
Юечжи. Всъщност виждаме че Да-хиа, чията форма започва с аналогичния йероглиф 
大(та/да) – голям, много, напълно резонно представя името та-гари като освен звуковата 
равностойност на първата сричка е предадено и значението и – „много, общност” и 
отразява праиндоевроп. *tau-/*tu- много, множество, впрочем заето и в монголски 
(вероятно от същите пратохари/тагари), като монголско too – голямо количество, 
множество. В тохарски Б е запазена подобна дума  tattari – много, многобройни.  

Така стигаме и до формата *gar която е в основата на самоназванието. И едва ли 
означава планинци, както мисли Бейли! Може да посочим паралели с пракрит hāra, gujjara, 
хинди gharrā, палийски kira, бенгалски harū – хора, човеци, в пущунски khor – приятел, 
близък. В староуелски gwr, старобретонски gour, корнуелски gur – човек. Твърде 
интересен паралел показва осетинското tыguыr, dzыguыr – група хора, общност, племе, 
народ, дало етнонимите тагаури, дигори – другото самоназвание на носителите на 
иронския и дигорския осетински диалекти. Така че най-вероятно „та-гари” е означавли 
група хора, общност, народ. Дори и в български имаме аналогична неславянска дума хора - 
люде, която традиционно се извежда от гръцкото  „хорион” – село, позната в диа.форма 
хър, хърове – човек, мъж (при хърцоите) и много по-вероятно има прабългарски произход, 
вж. блъ-гари/бъл-гари!) 

Но това название Тагара/Тахара/Тохара поставя въпроса за времето на неговото 
появяване и изобщо за нов поглед към „Тохарския въпрос”.  За съжаление Дорнеих не е в 
състояние да предложи разумно обяснение а стига до крайност, като отрича и безспорния 
тохарски произход на самите ручжи/юечжи, вкл. и като пише че са монголоиден, родствен 
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на хуните народ. А това се разминава грубо с археологическите находки и 
антропологичния тип от юечжийските погребения – представители на памиро-ферганската 
раса, най-източен вариант на понтийската европеидна раса. И в същото време Дорнеих ни 
доказва по един безупречен начин че самоназванието на този народ е „арси” предавано в 
Ханската епоха като „ручжи/руджи”, а съвр.произношение „юечжи” което е придобило 
популярност, всъщност е много по-далечно от първоначалната протоформа. Самата дума 
„arsi/arši” в тохарски „А” (arkwi, в тох. „Б”) означава „сребърен” название аналогично на 
индо-иранското „арии” – бели, благородни. Предполагам че „тохари” е по-общото 
народностно название, докато „арси” е едно от племената на тохарите (заедно с 
усуните/аси и уцзите (в Цинската и Ханската епоха - „åg(h)é”, уге, протоуйгурите, Дорнеих 
погрешно смята „уцзи” за вариант на Юечжи), както и другите племена от групата „ди” 
(бей-ди, от които собствено са арсите и чи-ди, или бели и червени „ди”). 

Въпросът за областта Тахара може да се обясни по друг начин. Например анализът на 
името Даван/Таван или Тауан (Фергана)  покзва че в древнокитайски е звучало като 
Thátså(w)ar което показва също произход свързано с Тахар. Китайските източници (Ши-
цзи) ясно посочват че населението на Даван и Дахиа са сродни. Най-вероятно имаме по-
древна миграция от Гансу или Таримския басейн към Средна Азия от древно тохарско 
население, което усяда и впоследствие се смесва и асимилира от завареното авестийско, 
иранско население. Така че арсите попадат в страна на техни далечни, вече загубили 
своята идентичност родственици. 

Също смятам версията на Дорнеих че „монголоидите” арси изведнъж са сменили 
езика си и са променили расовия тип, само за период от 100 години, за изцяло нереална. 
Той предполага че кушано-бактрийския език е всъщност „тохарския” език, който много 
по-късно е пренесен в Таримската котловина от кушаните, което не е вярно. Тохарските 
езици А и Б, са различни от кушано-бактрийския, който е много сроден с хотаносакския 
език, източноирански език с тохарско влияние. 

Кушано-бактрийският език вероятно е възникнал от сливането на арсите-тохари със 
завареното население на Бактрия. 

Твърде интересна и изцяло правдоподобна е неговото разтълкуване на името на 
гр.Ланши  (Ханско произношение “râmdhá”) свързвайки го с Дараспа – единият от 
най-големите градове в Източна Бактрия. 

Твърде интерсна е и неговата хипотеза за „списъка на Страбон” или четирите 
номадски народа, отнели Бактриана от гърците. Но опитът му да отрече названията 
Пасиани и Тохари, не е изобщо удачен. Разбираем е стремежът му да приравни западните 
и китайските източници. Но както и той потвърждава списъкътна Страбон е автентичен. 
Опитът да се обясни като грешна редакция не е целесъобразен. Дорнеих пропуска факта че 
Страбоновите Пасиани са аналога на китайското Кангюй (Канка в Ханската епоха). 
Дорнейх само потвърждава че Птолемей не е познавал труда на Страбон, но също използва 
названиеята „асики” и „пасики” или аналог на Страбоновите аси и пасиани! Птолемей във 
2 в. нарича тохарите, най-големия народ на Бактрия. Той помества сакарауките зад 
Оксийските планини (хребедите между Амударя и Сърдаря), а пасиките по горното 
течение на Яксарат (Сърдаря). В съседство на изток по средното течение на Яксарат са 
ятите и тохарите. Самото название кангари, жители на Канка/Кангюй, е използвано и от 
Орозий като „канки”, под това име фигурират и в „Махабхарата”. Лукиан в свойте схолии 
споменава варварската страна Кона на изток от Дунав. В Кона той помества източните 
сарматски земи. Съпоставката Кона – Канка/Кангюй е напълно реална и очевидна. В по-
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късните тюркски рунически надписи се споменава народа „кенгерес” – кангарите, 
завладени от тюрките, след разгрома на Ефталитската д-ва.  

Кангарите са известни и в Кавказ. Арменският хронист Лазар Парпеци, описвайки 
борбите на кавказките народи със Сасанидите съобщава за народ кангари, живеещи по 
поречието на р.Кура, на границата на Армения с Грузия, като нарича тази част от Кавказ, 
Кангарски планини. „Ашхарацуйц” помества кангарите, северно от ез.Севан, между 
Иверия и Алвания (Кавказка Албания). Областта която обитават арменците наричат 
Кангарак. В 482 г. обединените войски на Вахтанг Горгасал и Вахан Мамиконян воюват с 
Персия за своята независимост. Войната се води в гавар Кангарак, озн. „земя на 
канагарите”, северно от р.Кура. Много по-подробно е описано събитието от Джуаншер – 
„Животът на Вахтанг Горгасал”. Тук се казва че Вахтанг воювал с овсите, респ.аланите и 
хазарите които били съюзници на персите. След като разорил Овсетия (Алания), Вахтанг 
преминал Овсетската река (Олонта, Алонта или Терек) и настъпил в  Пачинакетия и 
Джикетия, коита са източни съседи на аланите. На връщане, отново разграбил Овсетия. В 
сирийските текстове Мар Григора пише че в 542 г. шах Хосров І Ануширван воюва на 
север, между Армения и Грузия с народа „ханагараи”. В житието на Мар Абаса (починал в 
552 г.) същото  събитие се свързва с народа „кандараи”.  

Егише Варатапед съобщава за племената “пасик, посих и пюкован” живеещи в най-
източните части на Кавказ, вербувана от „предателя” Васик Сюни да подкрепят Персия в 
борбата и с въстаналите арменци-християни водени от Вардан Мамиконян в 451 г. (МА-
ИХ,стр.58) Под пасик и посих се крият пасиките, канагарите.  

В по-късните византийски източници, кангарите са известни като пацинаки, дори в 
кушанския надпис от Матхура са съобщени като „прачанаки”. По-късно техните 
тюркизирани потомци са добре познатите на Балканите и в Изт.Европа печенези. Всичко 
това показва че Страбон е имал и други източници, освен Аполодор и не случайно е 
включил народа пасиани. Твърде вреоятно техните оцелели далечни потомци да са 
подгрупата „баджовист” сред шугнанците в Памир. Сравни баджовист с баджна, 
баджанаки – пацинаки/пасиани. 

Според китайските източници, кангюйците са еднакви по произход и обичаи с 
юечжите. Вероятно това са техни родственици, също мигрирали на запад по това време. 
Археологията показва че освен от Гансу, има миграция на племената оставили 
Пазарикската култура в Алтай. Появата на кангюйците е свързана с пълна смяна на 
античното население в региона. Х.Юсюпов пише за общ кушано-кангюйски погребален 
обряд, изразяващ се в гробове с подбой, изградени с кирпич и трупоположение  с дясна 
ръка върху таза. В изследвания от автора могилник, курган Шасанем-кир, скелетите 
антропологично са европеиди, брахикрании с ИДЧ. 

Що се от да нязванието „асиани” то напълно съвпада с китайското название Усун 
烏孫, което в древнокитайски (Ханската епоха) е å(s)wēn. Значението на етнонима се 
извежда от тохарски: тох.(б) asam, asnke, тох.(а) āsānik, хотаносакското asana – достоен, 
благороден. Дорнеих пише че усуните са „братовчеди” на ручжите/арси, и ако последните 
са „монголоиди” то това се отнася и за усуните/асиани. Ян Шигу в добавките си към „Хан-
шу” пише: „Усуните от всички жунски племена от Западния край, са по-особени със сини 
очи, рижи бради и коси”. Така че това е още едно опровержение на това грешно 
предположение. Повечето  съвременни автори смятат че първоначалните местообиталища 
на усуните са земите около езерото Баркул. Открити документи от китайска крепост край 
ез.Лоб-нор от ханската епоха, съобщават за китайски чиновник, убит от разбойници – 



 132 

усуни. Т.е. в района на Лоб-нор, между 1 в.пр.н.е. и 1 в. са  живели усуни. Какво 
съобщават за  усуните гръко-римските източници ? 

Още Херодот, помества на изток скитския народ иседони. А.Бернштам е склонен да 
отъждестви  усуни с иседони. Далеч по-конкретен е Птолемей. Той изрично отбелязва два 
вида иседони. Скитски, вероятно заимствани от Херодот и серски, обитаващи Серика 
(Синцзян) които със сигурност са усуните.  

Птолемей описва най-подробно народите на Серика. „Иседоните са голям народ, на 
изток от тях са фроаните (още нареччени и фрини/фруни, жителите на района около 
Дунхуан (敦煌), отговарящ на Птолемеевия Θροάνα, согдийското δrw’’n  или 
 δrw’n *(Θruwā́n). Свързва се с иранското лък, в перс. durūna, осет. ærdыn/ærdun, 
древноирански drunaka, хотаносакски dro/drou – власинка, косъм, снопче, тетива, откъдето 
и лък. В древнокитайски Дунхуан се е поризнаял като túrw(h)áń. Вероятно това е 
източноирански народ) и  под тях (т.е. южно) са фагурите (т.е. Тахарите/тохарите). 

Така че едва ли асианите/усуни са толкова малоброен народ като пише Дорнеих! В 
крайна сметка техни далечни наследници са ясите, язигите, асите и съвр.оси/осетини. Тази 
хипотеза днес е водеща сред осетинските историци. 

Още в 1 в. голяма група асиани/усуни се преселва в земите на Кангюй, което е 
напълно резонно с появата на названието „аси/асиани” в трудовете на Страбон и Трог, и 
впоследствие объркването със сходното по звучене а(р)си.  

Така че Страбон не трябва да бъде обвиняван в „грешки”. Наивно е да се смята че 
единственият му източник е бил Аполодор, за който не занем дори и какво е писал, 
предвид несъхранеността на труда му. Вероятно е имали други трудове, съобщения на 
пътешественици, търговци, затрупани от тежестта на времето, и за съжаление неизвестни 
нам. 

Осебнно удачно и правдоподобно е въстановяването на имета на сакарауките, което 
преви Крис Дорнеих – „царски саки” с точен аналог в китайското „саиван” 塞王, което в 
ханската епоха е звучало като sēkwhaŋ и има анлогичното значение. Той удачно вобяснява 
с помощта на хотаносакския език и названието използвано в западните източници – 
сакарауки, като сака-раука, от индоиранското rājyā – владетел. напълно равностоен 
синоним е използваното в един то преписите на Страбон име сакараули/скаравали, като 
„ул” всъщност е древнотохарската форма на wāl – владетел, коте показва че „сакараули” 
не е грешка на преписвача. Самият автор не занеше за тази тохарска форма, която аз му 
съобщих. Така названието на племето оставило голямото и богато погребение на „Златния 
човек” край ез.Исък-кул е ясно разгадана – „царски саки”. Всяки интерпретаци като 
„светли саки” или „бързи саки” предлагани в миналото, трябва да бъдат изоставени! 

Въпреки набелязаните слабости считам че труда на Крис Дорнеих е интересен, 
новаторски и ни помага да си обясним някои неясни моменти от историята на Централна и 
Средна Азия. 

 
Ст.Загора 

16.05.2011 г. 


