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Това проучване изследва въпроса за тохарския произход, археологическата идентификация на
историческите тохари и техните непосредствени предшественици, вероятното идентифициране на
тяхната прародина, извън Таримския басейн, и накрая, предлага по какъв начин, модела на техния
произход, може да бъде вместен в някой от сценариите на индоевропейската експанзия. Материалната
култура, която може да бъде свързана с прототохарите, както е нейния лексикално-културния анализ,
също са разгледани, във връзка с археологическите кулутури обитавали Синцзян и съседните региони.
Най-ранните писмени източници в Синцзян или Източен Туркестан показват едно невероятно
разнообразие на индоевропейски езици, чиито произход се намира на запад, извън границите на региона.
Повечето от тези езици са достигнали до тук, основно чрез търговските отношения и разпространението
на религииите, по „Пътя на коприната“, например: согдийски, гандхари, пракритски, будистки (смесен)
санскрит. Всички ти принадлежат към индо-иранското езиково семейство и са употребявани в Таримския
басейн през I хил. от н.е. (Foltz 2010).
За разлика от тях има представени и още двата основни индоевропейски клона, които показват,
много по-ранно проникване в региона. Единият е т.нар. хотаносакски език, който е бил разпространене в
западната ¼ от Таримския басейн, особено около града Хотан, и е бил тясно свързан с тумшукосакския
език, чийто носители са обитавали земите на север от Хотан, покрай долното течение на река Кашгар
(Hitch 2009, 5). За произхода на този сакски клон на ирнаските езици, не е имало ни най-малки съмнения,
че той е бил в най-близки отношения с авестския, согдийския и бактрийскя езици, които са били добре
представени в земите разположени
на запад от Таримския басейн.
Древните перси също са наричали
това население „Сака“.
Археологически
саките
обикновено се разглеждат като
еквивалент
на
скитите
в
Евразийските степи
("персите
наричат всички скити Сака,"
Херодот VII, 62, 2), където има
изобилие
от
археологически
останки от скитски / сакски
погребения, от Черно море до
Енисей и Алтай (Yablonsky 1995).
Погребения сравними с тези от
степните пространства, са открити
и в Синцзян, например в района на
Чжоняншан (Zhongyangchang) в
Тяншан (Тангри-таг), или в Юмулак-кум (Юанша / Yuansha) до Керия, датиращи още от VII в. пр.н.е.
(Debaine-Francfort и Идрис 2001). Все още пътя на проникването на саките в Таримския басейн е предмет
на спорове, засягащи основно археолозите. Вероятните пътища са два: Алтай > Джунгария > Таримски
басей, или Памир > Таримски басейн.
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китайски изследвания, към Университета в Сидни, 2012 г., където първоначално беше представена тази статия. Бих искал също
така да благодаря на Д. К. Адамс, който коментира по-ранния вариант на тази статия, и ми пердостави преработената версия на
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Другият голям индоевропейски езиков клон, представен в Таримския басейн, са били тохарските
езици. Тяхното проучване е свързано с много по-големи трудности, отколкото на далечните им
индоевропейски родственици от иранската езикова група. За разлика от хотаносаките, тохарите не са
тясно свързани с родствено население, обитавало в близост до Таримския басейн. Липсата на предци
(езикови и археологически), допълнително затруднява въпроса за произхода, за разлика от хотано- и
тумшукосаките. Липсата на ефективна тохарска археология в рамките на самия Таримски басейн, също
затруднява търсенето на решения.
Хората оставили тохарските документи, са обитавали градове, с висока степен на урбанизъм и
културата им е силно повлияна изцяло от будизма. Те са оставили стенописи в пещерите превърнати в
будистки светилища, където са изобразени или като будистки монаси в индийско облекло, или като
светски аристокарти-войни в сасанидско облекло. Можем да кажем, че те са били европеиди във
физическия смисъл, но нищо повече. Определяне на произхода на тохарите, въз основа на тези
доказателства е толкова възможен, колкото определянето на произхода на японците, според различните
изображения които ни предоставя японското изкуство.
Въпреки всички тези трудности, има множество предложени "решения" за тохарския произход.
Оценяването им, обаче е често трудно, и от археологична гледна точка, често разочароващо, но моята
цел не е да преразкажа историята на различните предложени хипотези за тохарския произход (виж
Сверчков 2012, 11-29). Трудно могат да се оценят и тези хипотези, почиващи основно върху тесен
лингвистичен анализ на някои етноними, например, хипотезата, че кушаните и тохарите са народите Гути
и Тукри в Месопотамия (Henning 1935; Gamkrelidze и Иванов 2006; виж също Blažek и Schwartz 2008 г. 59 60), където няма съответни представени археологически доказателства. (ЖВ.: напротив има и археолг.
догказателства, посочени от Сверчиков – втулковите бойни брадви, има и лингвистични доказателства за
тохаро-кавказки езикови контакти!)
По-скоро, след представянето на тохарите аз ще разгледам само някои основни хипотези, без да
оказвам натиск върху многото (често спорни) предложенията на лингвистите, които биха могли да получат
и приемливо археологическо обяснение.
Тохарски езици
Нашите знания за тохарските езици се основават на откритите около 7600 документа, от около 30
археологически обекта, намиращи се в източната половина на Таримскя басейн. Документите са датирани
в периода от около 400 г. до 1200 г. от н.е. (Adams 2006, 382) и са писани на два основни езика, тохарски
А (= TA или „агнийски“) и тохарски Б (= TB или „кучаски“), като последният се подразделя различно, на три
или два регионални диалекта, или по-вероятно се проследяват няколко различни палеогафски / езикови
етапи на развитие (Malzahn 2007 г.). Броят на проучените документи на тохарски А е около 500, а над
3200 са документите на тохарски В, при които проучването е било по-подробно (Blažek и Schwarz 2008).
По-голямата част от документите са открити в будистки манастири и се състои предимно от религиозни
текстове, драми, или трактати за магия, като почти всички са преводи на индийски ръкописи. В
допълнение има текстове свързани с монашески административни дела и някои светски документи
свързани с керванната търговия.
Въпреки че броят на документите е голям, почти всички текстове не са съхранени цялостно, а
представляват различни фрагментирани откъси, така че полезната информация която получаваме е
много по-малка, в сравнение с общият им брой.
Разпределението на тохарските (А и В) документи, се простира от Аксу на запад, до Турфан на
изток, и с някои по-големи различия, също в Дунхуан в Гансу, а ранен тохарски В ръкопис е открит в
Ендере, по южния клон на Пътя на коприната (Malzahn 2007, 278). Разбира се, трябва да се подхожда
внимателно приемайки, че местоположението на ръкописите отразява общото разпределение на
тохарските езици, тъй като различните религиозни документи, съставени или преписани в манастирите,
могат далеч да надхвърлят естественото разпространение на народния език. Най-ранните оцелели
документи в староирландски (VIII век или по-рано), например, се намират предимно в Германия,
Швейцария и Италия, а не в самата Ирландия. Както в случая с тохарските документи, мястото им на
откриване отразява дейността на ирландските монаси, които са пътували на големи разстояния по едно и
също време, както техните далечни будистки езикови братовчеди на изток. Тохарски документи в Дунхуан
или Eндере например, не могат да докажат, че тохарски се е употребявал от населението в е тези
региони, или пък че тохарски А е бил езика само на населението около Карашар / Qarashähär (Walter 1998
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г., 18), въпреки че Malzahn (2007, 290), представя два примера от манастирските документи, и др.
текстове, написани на тох. А, открити в Кхорчук (Xorchuq – будистки манастир намирал на 25-30 км
югозападно от древния Янци / Карашар), и доказва че това не е бил мъртъв религиозен език, както се
смята, а говорим, но разпространен в по-малка степен. Но тук сме уловени от логически капан, поради
много ограничения характер на доказателствата. Например, Walter (1998, 18) смята, че "народният език на
региона около Карашар е бил различен от църковния език (тохарски A)," и единственото доказателство за
това, е предположението му, че населението на Куча и това на изток в Карашар, вероятно са говорили
същия език, защото китайските източници не посочват разлика в културата и религията между тях (M. Liu
1969: 8-9), както и наличието на тесни политически връзки между двата града. Но, ако населението около
Карашар, не е говорило тохарски, то на какъв език е говорило? Всички други възможни кандидати
(гандхарски, пракритски, согдийски, и т.н.) изглежда са още по-малко вероятни. Дори може да се
спекулира и с изолирания бурушаски език (Jettmar 1996 г., 38), въпреки че няма абсолютно никакви
доказателства за присъстивето на прабуриши в Таримския басейн.
Единствените документи, които не са ограничени до религиозната литература, са търговските
документи свързани с керванната търговия, и те са на един народен тохарски, свързан с езика на Куча.
Ако трябва да се определи основната област, където е доказано със сигурност тохарска езикова област,
то това е между Куча и Кхорчук (Янци / Yanqi, или Карашар). Очевидно е, че след като не са намерени
други светски документи, по на изток, със сигурност може да се предположи, че населението например, в
района на Турфан, и на други места вероятно са говорили собствени диалекти, които биха могли също да
са тохарски, въпреки че не можем да го докажем пряко. Концепцията на площта на тохарското езиково
ядро, обаче, може да бъде от полза, когато търсим и допълнителни археологически корелации.
Тохарски В предлага по-богата лексика: в първото издание на Етимологичния речник на Дъглас
Адам (Adams 1999) (ЖВ: може да се ползва свобдно единствено оттук: http://www.bulgari-istoria2010.com/Rechnici/Douglas%20Adams%20Tocharian%20Dictionary%20B.pdf ), са посочени над 2560 думи,
от които 58% са анализирани като получени директно от праиндоевропейски. Останалата част от
лексиката се състои от заемки, главно от будистки санскрит (37%), със следи от други индо-ирански езици
- средноиндийски [пали, различни дилакти на пракрит], согдийски, хотаносакски, средноирански, както и
няколко заемки от гръцки, китайски и уйгурски. Около 2% от лексиката е с неизвестна етимология, въпреки
че процентът на думите с несигурни етимологии със сигурност е значително по-висок. Ксавиер Трембле
(Xavier Tremblay 2005, 422). предполага, че значителна част лексиката, определена от Адамс като
"наследствена" индоевропейска, също може да са ирански заемки.
В допълнение към двата пряко документирани тохарски езика, много учени признават наличието на
трети вариант, тохарски C (= TC), който е засвидетелстван в III в. от н.е. чрез документи от региона около
Крорайна (Кируран / Лулан) и Ния различни от документите на индийски (гандхарски, пракритски,
написани с азбуката „кхарощи“). Т. Буроу (Т. Burrow, 1937 г., VIII; също 1935), определя този език като
„език на Крорайна“. Лексикалният му фонд се състои от над хиляда лични имена и около сто други думи,
които не могат да бъдат свързани с индийските езици. Той смята че това е народния език на местното
население на царство Крорайна и предполага, че върху него са оказали голямо влияние езиците
гандхарски и пракрит (но липсата на звучните съгласин и аспирати, е в съответствие с другите два
тохарски езика). Директните съответствия с тохарските А и В езици са изключително малко, и Буроу
предлага пет примера като "най-сигурни."
Това са думи съврзани с администрацията: kilme – област, окръг, kitsaitsa – титла, старейшина (?),
ṣoṣthaṃga – бирник, ṣilpoga – документ, amklatsa – епитет отнасящ се до камила, заедно с някои лични
имена, които могат да бъдат определени като тохарски.
В своето проучване на езика говорен в района Крорайна-Ния, Буроу (Burrow), го определя като
принадлежащ към тохарския клон на индоевропейските езици. Тази теория е била широко приета
(например, Altheim и Stiehl 1970, 714; Lin 1992 г., 91-92; Xu 1996 г., 9; Пино 1989 г., 10; Карлинг 2005 г., 47),
въпреки че Хитч (Hitch) правилно предупреждава, че въпреки своята давност от 75 години, идеята за
наличието на тохарски C "нито е потвърдена, нито е опровергана" (Hitch 2009 г., 5). Според други учени
като Фредерик Уилям Томас и Хайнрих Людерс, местното население на Крорайна, не е било тохарско по
произход, а по-скоро са били тибето-бирманци, обитавали между Гансу и западен Тибет. В семинар по
въпроса за тохарски C, Джорджо Банти (Giorgio Banti 2000) прави преглед на доказателствата за връзката
между кроранската и тохраската лексика, и стигна до заключението, че приликите между тях, се обясняват
най-добре, като произтичащи от "трети език или езикова група, при който се губят звучните съгласни, и се
развива инфлексия и палатализация, и т.н. Хипотезата за тохарски C има сериозно значение за
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различните археологически решения на проблема на тохарския произход (виж по-долу), и може само да
се надяваме, че компетентен лингвист скоро ще преразгледа този материал.
Праисторическата датировка на тохарските езици
Всички езици съществуват в пространството и времето, и преди да поставим въпроса откъде идват
носителите на тохарски езици, трябва да установим колко рано в Синцзян са използвани тохарските
езици. Има физически доказателства за наличие "европейци" в Таримския басейн, поне от 2000 г. пр.н.е.
нататък (Mallory и Маир 2000), но това не означава, че тези хора са били предците на историческите
тохари, без да знае кога е възникнал езика им. Известни са много опити за датиране на на тохарски езици,
които са показателни, но не и убедителни.
Връзката между тохарски А и тохарски В се обяснява като развитие на два сродни езика,
произхождащи от общ прародител, или прототохарски. Въпреки че двата тохарски езика са сродни, в
момента в който са писмено документирани, те са достатъчно раздалечени помежду си, напр. подобно на
съвр. германски или романски езици, и са притежавали значителни различия по отношение дори на найосновната лексика (Lane 1966, 222-223). Отдавна е доказано, наличието на различия в религиозната
лексика, свързана с будизма и се приема, че когато будизма се разпространява в I в. от н.е., те вече са
били различни езици, (Lane 1966, 221; Пино 2002 г., 245). Различните лингвисти предлагат и различни
хронологични рамки на тяхното разделяне. Джордж Лейн изчислява, че периода на независимото им
развитие е между 500 и 1000 години, и със сигурност не е по-малък от 500 год. (Lane 1966, 232). Ако се
изходи от факта, че първият тохраски ръкопис е от IV в. (а не VI век, както се смяташе доскоро), според
оценката на Лейн, разделянето е започнало в периода VI – I в. пр.н.е.
Доналд Ринг (Ringe 1995, 439) оценява съществуването на общия пратохарски език поне
хилядолетие преди известните най-ранни документи, т.е. около 600 г. пр. н.е. Жорж-Жан Пино (2002, 245)
поставя тази рамка около V в. пр.н.е., а напоследък, Герд Карлинг (2004, 61) предполага, че трябва да се
изходи от начина по който е заето името на Буда, от санскрит buddha- (*put > *pat > TA ptāñkät, TB
pañäkte).
Използвайки глотохронологията, Блажек (Blažek) и Шварц (Schwartz) (2008) предлагат, че датата на
разделяне на двата тохарски езика е около 400 г. пр.н.е., (виж също Ал. Лубоцки / Lubotsky 1998 г., 380,
който определя прототохарския език като съществувал до не по-рано от IV век пр. н.е.). Единственият
специалист по тохарските езици, който приема по-ранна дата, е Дъглас Адамс (2006, 388), които смята, че
разделянето на прототохарския език е станало "между средата и края на II хил. пр. н.е." (т.е. VIII – V в.
пр.н.е.). Като пример се посочва, че настъпилите разлики между албанския говорен в Албания и този
говорен сред албанските емигранти в Южна Италия, за период от 500 години (емиграцията е поради
турското нашествие), не са толкова големи, в сравнение с двата тохарски езика (Adams).
Всички схеми на глосотомия които се предлагат, се базират само на двата езика тохарски А и В, но
не вземат предвид наличието на тохарски C (които също свързан с тях). Не може да се каже колко тясно
тохарски C е свързан с другите два езика, но като се има предвид неговата по-голяма географска
изолираност от другите две тохарски езици (което говори и за по-ранно отделяне), данните показват, че
около I в.пр.н.е., вече са съществували взаимно неразбираеми тохарски езици.
За наличието на тохари в околностите на Китай, като цяло доказателствата са оскъдни. Например,
най-рано в III в. пр.н.е. вероятно е била заета в старокитайски думата *myet "мед" от тохарски (TB mit)
(Winter 1984, 23). Ако приемем предложените от Ал. Лубоцки (Lubotsky 1998), че редица термини,
свързани с бойните колесници в китайската са тохарски заеми, тогава потенциалната дата за контакт
може пратохари и Китай може да бъде и много по-рано (епохата Шан). Най-вероятният механизъм за
разпадането на прототохарски е пространственото разделяне с течение на времето, т.е., предците на
различни езици са загубили контакт един с друг за продължителен период от време. Има два основни
модела, които могат да обяснят това фрагментиране.
1. носителите на прототохарски, са се предвижвали най-общо по северния път на коприната и
евентуално разделенето на западните и източните групи е станало през I хил. пр.н.е., или може би, малко
по-рано. Друга група се е разселила на с юг и по-късно, е интегрирана в административния език на
Кируран (Крорайна или Лулан) откъдето се разпространява на запад към Ния. От пространствена гледна
точка, това със сигурност е достатъчно голям район, за да настъпи езиковото обособяване между TA / TB
и южния TC от един общ пратохарски език. Но разделението между TA и TB е малко по-трудно да се
обясни, предвид образуването на общ езиков континуум между северните оазисни градове по Пътя на
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коприната. Според Вернер Винтер (Werner Winter 1984, 13) присъствието на ТА документи в Турфан и
Карашар е вторично и трябва да се отдаде на тюрките (уйгури), а "родината" на TA би трябва да лежи
някъде между тюрките и тохарски В (или Джунгарския район).
2. общия пратохарски език е съществувал извън Таримския басейн, през I хил. пр. н.е., а
тохарските езиците, вече диференцирани един от друг, са навлезли в Таримския басейн, през различно
време и са свързани с общности имащи малки разлики в материална култура (Сверчков 2012 г., 124, 186),
или от две различни, но свързани помежду си култури (Клейн 2000, 183), или са следвали два различни
пътя на миграция, южен маршрут през Иран и Южна Средна Азия и друг северен, през степите на
Северна Евразия (Григориев 2002, 231-232). Този модел трябва да предложи и отправна тохарска
прародина, регион в който се е говорил прототохарски и където са настъпили процесите на
диференциация, след което две или три тохарски езикови групи са проникнали в Таримския басейн, като
всяка от тези групи продължава своя исторически път вътре в него. Правдивостта на този модел е
зависим от разстоянията. Например ако изходният регион е Джунгарския басейн, хипотезата изглежда
правдива, но става все по-малко правдоподобна, при поставянето на една по-далечна област на
диференциация.
Във времето и в пространството може да се смята, че общия пратохарски език вероятно е
съществувал, най-малко около средата на I хил. пр.н.е., или дори и едно хилядолетие по-рано, а зоната
му на разпространение е била северната централна и източна част на Таримския басейн. Той вероятно е
бил говорен и извън тази област, особено в случая с ТА, но без писмени доказателства, това е почти
невъзможно да се установи.
Видове решения
Минималното изискване към всякакъв вид археологическо решение на тохарския произход, би
трябвало да отговаря на следните критерии:
1. Да се определят физическите и културни следи, от историческите носители на тохарските езици;
2. Да се проследят физическите и културните следи от историческите тохари в праисторическия
период;
3. Да се проследят предците на "праисторически тохарите" извън Синцзян;
4. Да се проследи пътя на пратохарите, като археологични култури, обратно към географският им
изход, или прародината (времево и пространствено) в рамките на индоевропейското езиково семейство.
Тохарски произход е само един сегмент от много по-голям пъзел и всяко решение, трябва по
някакъв начин да се присъедини към другите части на пъзела (според "общия принцип на разпределение,"
Mallory 1997; виж също Маир 1998, 837). Не е необходимо това да бъде просто културна прогресия, или в
този случай регресия на една единствена група от население през времето, но може и да включва случаи
на смени на езика, което значително усложнява въпроса. Ще започна моя анализ с първите два критерия.
Историческите тохари
Първите два поставени критерия, изискват да се установи археологическите следи на
историческите тохари и след това, със задна дата, да се
проследят в древните източници. Но оскъдното количество от
данни с които разполагаме, прави тази задача изключително
трудна за решаване. Въпреки, че от археологическа гледна точка,
са проучени някои обекти, като руините около Турфан (Turpan) Гаочан (Gaochang) и останките на старата столица на Цзюши
(Jushi) Яргул (Jiaohe / Цзяохе), както и останките на древната Ния
(които могат да бъдат свързани само с предполагаемите
носители на езика TC, в най-добрия случай), урбанизацията на
тохарите очевидно е продължила твърде дълго време, и следите
на техните по-древни археологически култури са заличени. Дори
и да имахме много повече археологически данни за обитателите
на тохарските градове, те са много по-малко от археологическите
находки от будистките скални манастири и пещерни сетилища.
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Археологическият обект Къзъл (Qizil), будистко светилище – пещера, например, предоставя
множество доказателства илюстриращи живота в градовете-оазиси между III и VIII век, но почти всички те,
могат да бъдат причислени към външните художествени традиции, основно индо-елинистични или
ирански. Само изображението на „скърбящият инвалид“ може да се определи като местно
централноазиатско изкуство (Walter 1998 г., 25), но това едва ли е точно тохарско по произход, тъй като
китайските исторически източници приписват същата практика на хотаносакското население в Хотан
(Mallory и Маир 2000 г., 79). Същото се отнася и за изображенията на облеклата, отразяващи „модни“
традиции характерни и за други райони на Азия (Jäger 1998).
Известните китайски източници, описват народите обитаващи тохарските градове. За тохарския
град Куча, са записани имената на владетелетие, още от 65 г. до н.е., а първите съобщения за културните
традиции на населението са от III в. И след това като се налага будизма, рязко се засилва западното
(индийското и индо-елинистичното) влияние.
Много малко от описанията на населението на Куча, са събрани от Liu (M. Liu 1969, 8-11, 115-209),
чрез които може да се проследят основните моменти от културата на страната.
Оттук става ясно, че населението се занимавало със земеделие и животновъдство; живели в къщи,
а не в шатри или юрти като номади; имали брачни обичаи, подобни на тези в Китай; кремирали своите
мъртви (будистка практика, която заличава, всички по-ранни погребални обичаи); мъжете и жените
постригвали косите си, като мъжете си оставяли плитка, с изключение на владетеля, който пристягал
косите си с лента (това може да се види, изобразено в пещерата Мая (Maya) до Къзъл), но подобен
обичай едва ли е само тохарски, тъй като в Хотан, не било позволено на никой да види косите на
владетеля; интересен е обичаят на прежизнената деформация на черепа, при което главите на
новородените са стягали с твърди превръзки, за да расте черепа удължен, който се е практикувал и в VIII
в.; в IV в. са описани новогодишни тържества, които се провеждали като сражение между войни,
състезания с коне, камили, борби между бикове, овни, предполага се че този обчай има ирански корени.
Според друг подход, търсещ отправна точка за тохарския произход, се прави идентификация на
етническа група, спомената в ранните китайски исторически източници, с не много надежни
археологиечски следи. Тези аргументи са построени върху една парадигма, която обикновено прави
паралелни сравнения на етноними съобщени от китайските исторически източници, с етноними известни
от класическите гръко-латински и близкоизточни източници.
Най-надежният и сигурен аргумент в тази насока се отнася за с юечжите (Benjamin 2007), който се
преселват / бягат от Гансу, първо през долината на р.Или, и след това на запад, където основават
Кушанската империя. Те често се приравняват с тохарите, безусловно в Бактрия и с европеидното
население от западната част на Китай, което е по-неясно. Свързването на юечжите с носителите на
тохарски езици, разчита основно на етнонимите като доказателства, например, името Юечжи може да е
фонетичен еквивалент на Куча (Nahrain 2000 г., 7). Историческото местоположение на юечжите (в
китайските източници) съответства на местоположението на племената, записани в гръцките и др.
източници като (Θογαρ, Toχar, Tuχār и т.н.), които са производни на изходната форма *tukre-, за което
може да се предположи, че това е било едно от самоназванията на носителите на тохарските езици
(Adams 2000; Бенджамин 2007, 21- 22). Това води до натрупването на много научна литература, която
доказва идентичността на юечжите и тохарите (=носителите на тохарските езици, а не само на
етническата група, свързана с кушаните в Бактрия), в Западен Китай и Синцзян, (Nahrain 2000; Бенджамин
2007). (ЖВ. доказателството че юечжи е точно китайска транскрипция на арси, е показателно, въпреки че
Малъри не коментира този факт! Прекалената предпазливост на Малъри води единствено до
агностицизъм)
Има толкова много подробности по отношение на историческите и езиковите данни (виж, особено,
Yu 2010 г.), които често замъгляват картината повече, а не дават полезна информация, която да намери и
своите археологически потвърждения. Смятам че тези неинформативни аргументи, срещащи се в
научната литература, трябва да бъдат редуцирани, за да се поставят основните критерии засягащи
уравнението юечжи-тохари в решаването на проблема с тохарския произход.
1. Всяка една идентификация на юечжите с тохарите може да влезе в рамките на една от следните
две форми. Въпросът за произхода на тохарите трябва по някакъв начин да се интегрира в разказа на
китайските автори, за това как юечжите, около 162 г. пр.н.е., мигрират на запад от Гансу, или трябва да се
търси по-древен произход, свързан с общите предци на юечжите, и носителите на тохарските езици в
северната част на Таримския басейн, пак от същите (китайски) източници.
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Първият подход изисква твърде тясна хронологическа рамка, така че да смятаме във II в. пр.н.е.,
юечжите като езиковите прототохари.
Вторият подход предполага, че тохарския произход е толкова потънал дълбоко във времето, много
преди съобщенията на най-старите китайски исторически документи и прави историческото решение
изцяло невъзможно.
2. Юечжите трябва да се приравнят с това население, оставило писмените документи на
тохарските езици, открити в оазисите на северната част от Таримския басейн. Но доказателствата за това
са много съмнителни, тъй като останките от езика на юечжите (който според някои изследователи е
тохарски) са много ограничени, до няколко съмнителни по произход думи, извлечени от оскъдните
писмени документи на кушано-бактрийски език. Този език е анализиран от Николас Симс-Уилямс и е
определен като ирански (Sims-Williams 2002, 229-230, 236-240). Съществува и друг аргумент към
уравнението юечжи = тохари. Юечжите са говорили тохарски език, който обаче постепенно изоставили,
когато са пристигнали в Бактрия (Маир 1998, 845). Това веднага смекчава всеки археологически аргумент
за определянето на тохарите като юечжи, тъй като ще трябва да се направи разграничение в Синцзян и
Западен Китай, кои групи от юечжите са говорили тохарски и кои са говорили ирански. Освен ако не може
да се докаже, че всички юечжи са говорили тохарски език, тогава идентифицирането на юечжите с
тохарите не осигурава солидни аргументи за по-нататъшни изследвания на тохарския им произход.
3. Китайските източници мълчат по въпроса за приравняването между юечжите и популациите в
основната езикова тохарска област. „Хан-шу“ (96А 10В), например, обяснява, че населението на Сюсюн
(Xiuxun) или съвр. Иркещам (Irkeshtam) състоящо се от 1030 човека, първоначално са били "от потеклото
на Саи", или по прозихода са били саки (Benjamin 2006, 102). Не е намерена и подобна историческа
съпоставка относно наслението на Куча или друг тохарски оазис в Таримския басейн и юечжите, което би
подкрепило уравнението юечжи = тохари. (ЖВ.: авторът греши, има китайски документи които посочват че
Янци, центъра на тохарски А се нарича и Юечжи!)
Вероятно така китайците възприемат „западните варвари“. По време на династията Старша Хан
(206 г. пр.н.е. г.), жителите на тохарските оазиси са уседнали земеделци и търговци, за разлика от Сюнну,
усуните и юечжите, които са водели номадски начин на живот. Дори и юечжите по-рано да са имали
градове, впоследствие са преминали към този начин на живот. Но тежест биха имали доказателствата
удостоверяващи връзката между тохарите от оазисите и юечжите.
4. Китайските източници поставят прародината на юечжите в територията между Дунхуан и Цилян
(Zürcher 1968, 360; Yu 2010 г., 22-24), т.е., в Гансу (или много по-далеч на изток, според Ю Таишан (Yu
2010, 32- 33), който проследява като постепенна миграция на запад, движението на праюечжите, през
земите на китайските царства Шу > Лу > Цзин > Хеси (Гансу). Други изхождат от откритите тохарски
ръкописи от основния будистки център в Дунхуан, и директно свързват юечжите с тохарите.
Географската съпоставка юечжи = тохари може да се проследи, ако се приеме, че Дунхуан
отговаря на Дунхон (Donhong) а планината Цилян – на Тяншан, при което праюечжите попадат в близост
до Турфан (Liu, X. 2001 г., 267-268; отхвърлен от Benjamin 2007 г., 59; виж също Lin 1998 г., където Цилян
се разглежда като тохарска дума, заета в китайски). Това изглежда логично, но само показвва, че юечжите
произхождат от района където намираме по-късните тохари, което представлява една тавтология, т.е.
тохарите / юечжи са произлезли оттам, където покъсно се намират тохарите / юечжи, и това не решава
въпроса за проследяване на по-далечния произход на тохарите.
5. По-голяма част от юечжите под натиска на Сюнну в 162 г. пр.н.е., се предвижват от Гансу по
долината на р.Или, на запад от усуните. Китайските исторически извори описват тези събития, но също
съобщават и за втори натиск върху юечжите, от страна на усуните, който също се преселват в долината
на р.Или. Техният маршрут на север от Гансу не е описан, но според логическите въстановки на е
Бенджамин (2006,124), той е бил или през Хами към Урумчи, или през Турфан към Урумчи, и по-нататък
покрай северните склонове на Тяншан. Преминаването през северните оазиси, т.е. по южния склон на
Тяншан е твърде съмнително. Т.е. няма как юечжите по своя път да са основали тохарските градовеоазиси, където по-късно са намерени тохарските ръкописи.
Нашите познания за произхода на градовете-оазиси в Синцзян са изключително оскъдни, но можем
да отбележим, че въз основа на разкопките в Юмулук-кум са разкрити древните крепостни стени на Керия,
които твърде наподобяват на описанието на крепостта, съхранено в източниците от епохата Хан. Т.е.
няма как да е било построено от юечжите, които по своя път да са основавали градовете-оазиси.
6. Малките юечжи са съобщени в кит. източници, като останали в старата си родина и по-късно,
слели се с тибетците (цяни). Тяхното местоположение, вероятно е било в района на планината Цилян
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(Haloun 1937, 266), като в този случай те са географски отдалечени от историческите тохари, или с
корекцията на Синжу Лю (Xinru Liu) – в района на Турфан. Ако е така, това би означавало, че във II век пр.
н.е. тохарите са били в рамките на региона, където по-късно ги намерите. Но всички други проблеми,
свързани с приравняването на юечжите с тохарите остават.
7. Повечето автори признават, че не съществува единен балансиран подход, към решаване на
уравнението юечжи = тохари и се опитват да се справят с проблемите, чрез анализ и синтез. Едуин
Пулейбленк (Pulleybank 1995, 428), например смята, че носителите на тохарските езици (A, B) са
обитавали оазисите-градове в северната част на Таримския басейн, а селищата около Лопнор и на изток
от Хотан са обитавали носителите на тох. C, и също така, към езиквите тохари са принадлежели и
северните номади, в случая юечжите, на изток от тези селища, достигащи до Гансу и отвъд Дунхуан. Тако
той смята че юечжите са само част от общия тохарски масив, заедно с носителите на ТА, ТВ и TC. Или,
както Бенджамин (2007, 120-121; също Xu 1996 г., 4) предполага, терминът юечжи трябва да се разглежда
само за обозначаване на управляващата династия, която е управлявала конфедерация от скотовъдни
номадски племена, които са били разнообразни в езиково и етническо отношение. Това е един логичен
подход, но оставя малко място за обсъждане, как обитателите на оазисите се заселват тук, и могат ли те
да произлизат от такава конфедерация.
8. Дори ако приемем идентичността на юечжите с тохарите, историческите извори не дават
информация за произхода на тохарските езици в Таримския басейн. Би могло да се приеме
предложението на Nahrain, че тохарите са възникнали в Гансу и биха могли да се идентифицират с
носителите на културата Цзицзя (Qijia) (Nahrain 1987; 2000, 13-14), която той определя като
„индоевропейска родина“ на Жълтата река. Но това е изкл. трудно доказуемо от археологическа и
антропологическа гледна точка. От друга страна, културата Цзицзя наистина притежава значителен
"западен" компонент в рамките на иначе местната традиция (керамика, уседнало селско стопанство,
свиневъдство, погребален обред. Парцингер (Parzinger 2006, 346-347) изглежда е на пръв път, като смята,
че проучвания в тази насока, биха могли да осветлят тохарския произход. Наличието на запдни по
произход елементи, като металургичните традиции, отглеждането на овце, и пшеница, при това в район
намиращ се до източната част на Таримския басейн, очевидно е въпрос от решаващо значение за
изясняването на тохарския произход. Но тази линия на изследване е изцяло археологическа, и не е
свързана пряко със съществуването на юечжите. Но от друга страна, археологическите култури винаги
предхождат съобщенията за дадена етническа общност в източниците, така че по този начин
историческите юечжи могат да се проследят още от времето на крал Му (947-928 г. пр.н.е.). (ЖВ.: виж „Му
тянзи чжуан“)
9. Единствените до сега археологически аргументи, са свързани с откриването на нишовите
погребения (в руската лит. подбои) които се свързват с юечжите от Заднепровский (Zadneprovsky 1999),
който чрез тях да проследява движението им от Гансу до Бактрия. Дори ако се абстрахираме проблемите
с тълкуването на нишите-подбои като ясен етнически маркер в региона, в който са открити (Lu 2002), те
очертават историческия път, който води от изток на запад, и не изяснява въпроса за тохраските предци.
Присъствието на подбойни погребения, освен в областите свързани с миграцията на юечжите, се
откриват и в по-ранните епохи при носителите на окуневската култура в района на Минусинск в Южен
Сибир (Соколова 2011 г., 49, 51).
От език към култура
Както видяхме, документи на тохарски В ни предоставят един речник, състоящ се от около 2500
думи, което по своя обем (изключая семантичния обхват) може да се сравни с речника на пет годишно
дете. Като се игнорират значителните по брой заемки, и се проследят единствено собствените тохарски
думи се вижда, че те са наследени директно от праезик (сроден с праиндоевропейския) и не са били покъсно възникнали в рамките на тохарската общност. С една дума, ще се опитаме да анализираме
реконструирания общ прототохарски език, за да определим характера на културата на неговите
носителители, проникнали в Таримския басейн (освен ако не е указано друго, всички примери се
основават на Адамс 1999 г. и 2013 г.).
Думите за домашните животни, не са много на брой. Тохарските езици запазват ИЕ лексика за
говедар, например, TB pāsk- "пазач, защита" (първоначално за добитък, пастир) или за "тревиста площ,
пасище" TA wäsri (пасище за добитък). Тохарите са използвали едни от най-разпространените
индоевропейски названия, свързани с животновъдство, т.е. TB śtwer-pew "четири стъпки " (открива се в
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шест ИЕ групи). Откриват се две думи, свързани с едрия рогат добитък, т.е. TB keu "крава", TB okso "вол";
четири думи, които се отнасят до овцевъдството, т.е. TB āu "овца", TB yrīye "агне?'' (в бълг. яре) мъжка
овца "(Пино 1997 г., 185-187), TB ariwe "овен", TB āl "овен, козел "(дума, която в хетски озн. "сърна"). Една
от най-често срещаните ИE думи за "животно" се е превърнала в название на конкретно животно в
тохарски, т.е. TB śaiyye "овца / коза". Има и думи, свързани с продукти от животински произход, например,
TA mälk- "мляко" (глагол), TB malkwer "мляко" (съществително), TB op "± тлъстина" (< животински
мазнини), TB ṣalype" сланина, мазнини", TB ṣmare" мазен, мазно". Към тях можем да добавим някои
свързани с тъкани, например думи, TB päk- "разресване (на вълна), стригане", TB meske "възел", ТB wäp"тъкане", TB ñare "нишка". Към домашните животни трябва да добавим TAB ku "куче" и TB yakwe "кон".
Според животновъдската терминология, Пино (1997, 211), и Niveau поставят пратохарския до
класическите древноиндоевропейски езици (хетски, индо-ирански, гръцки, латински) и по отношение на
движимото имущество (стадата), тохарският изглежда даже притежава още по-архаични форми, в
сравнение с другите езици.
Древните тохари, както по-късно руснаците и германците, също разграничават дребния от едрия
рогат добитък, т.е дребен добитък (TB śānta), и едър рогат добитък (TB kewäṃ) (Пино 1997 г., 199). В
допълнение, трябва да кажем, че животните са разграничавани по пол: овца (āuw), овен (ariwe), кастриран
овен (*alāwōn) и по възраст: (yriye "агне" (ЖВ. бълг. яре), *śaro "дете", или "младо животно" (ЖВ. бълг.
шаро – гальовно към куче), и т.н. В по-късни източници, има и различни названия са овцете, според
руното, стригането, линеенето и за възраст от "големината на зъбите" (Пино 1998 г., 12-13).
Има едно лексикално сигурно, но в културно отношение неясно название на домашно животно, в
TB suwo "свиня". Докато прасето е от съществено значение за китайското животновъдство и е било
животно отглеждано в културата Цзицзя (Qijia) в Гансу, при общности с предимно пасторално стопанство,
то не е характерно, тъй като не е подходящо за големи на растояние миграции. Адамс (1999, 698) обаче
цитира някои названия в тохарски свързани с фекалиите на прасета, кучета и кокошки, и указание че не
може да се яде свинско месо с мед. Пино (1997, 198) посочва, че прасетата не влизат в класификацията
на едър и дребен добитък (TB śānta) или (TB kewäṃ), защото “ils ne devaient pas faire l’objet en Asie
Centrale d’un élevage domestique.” (Не би трябвало да са се запознали с животновъдството в Средна
Азия).
Също индоевропейска дума за прасе е запазена сред някои от иранците с препратка към "дива
свиня" (Бенвенист 1973 г., 24), така, че единият от начините е да обясним употребата в тохарски по
аналогичен начин.
По този начин би могло да се предполага, че първоначално това е било название за дива свиня,
което пратохарите прехвърлят върху дом. прасе, след като се запознават със свиневъдството,
прониквайки на изток в Таримския басейн. Другата възможност е, че тохарите са били вече запознати със
свиневъдството, преди да навлязат в Таримския басейн, тъй като в рамките на чустката култура във
Фергана, през бронзовата епоха, свиневъдството е било познато. (Parzinger 2006, 512).
Дивите животни също присъстват в общата тохарски лексика. Налице е глагол, получен от ИE дума
за "диво животно", т.е., TB śeritsi "лов". В др.гръцки и тохарски се среща една дума която в гръцки λέων
озн. "лъв", а в TB luwo озн. "животно" изобщо; произхода на тази тохарска дума е несигурен, не е ясно
дали пратохарите са минали през район в който са се срещали лъвове. Думи за "рог" и "рогати животни"
са представени в тохарски, например, TB krorīya "рог" и karse "елен". Има няколко диви животни, чиито
имена са запазени, например, TB maścītsi "мишка"; TB yal "газела" ( "благороден елен" на други ИЕ езици);
TB walkwe "вълк"; и само евентуално (ако не е заемка) в TB kercapo "магаре" (санскрит gardabhá-). TB
ṣpāra "някакъв вид птица" и евентуално птица (или врабче), в TB Kents "гъска", също TB kraṅko "пиле".
Тази дума най-вероятно има звукоподражателен произход (от ПИE * kerk- "пиле"). Интересно е, че
кокошката е опитомена в Югоизточна Азия; открива се в китайски неолитни обекти, и се е
разпространявало на запад (в посока, обратна на тохарските мигранти), пристигащи от Европа около
3000 г. пр.н.е., въпреки че има предположения за идентификацията на през ІV хил. пр.н.е. в Украйна
(Macdonald и Blench 2000, 497).
ИE дума за "пъстървови риби, змийорка" в ТВ е laks "риба", и вероятно е във връзка с др. тохарска
дума TB auk "змия". Има и ИE аналози на TB warme "мравка". Въпреки, че думата за "пчела" в тохарски не
е оцеляла, е известна в TB mit "мед".
Названията, свързани със земеделието са ограничени, но е известно, че пратохарите са познавали
земеделието. В TB āre "рало" и TB rāp- "обработката на почвата, оран" трудно кореспондира с
анатолийската дума за оран. Също TB kariśke – плодове, може да е старо наследство. TB mely9

"смачкване, преса" е пример за широко разпространения ИE корен със смисъл "мелница, мелене" (но тук
изглежда е загубила своето селскостопанско значение). TB kärweñe "камък" е много малко сходна с ИE
кроен за "хромел". TAB sār- "растение, посев" е производна на глагол със значение "култивира", от където
произлиза "просо" в балтийските ез., докато TA wsār "зърно" произлиза от глагола "вършее". ТВ ṣaiweñña
"семена" идва също от глагол. Също и TB tāno, tanākko "зърно" (трудно е да се определи произхода), но в
литовски дава "хляб" и "зърно", дори "ориз" в индо-ирански).
"Пшеница" в прототохарски е *wiä sāre (TA wsār "(купчина) зърно", TB ysāre е "зърно, особено
пшеница") и TB kanti "хляб" (сходно е със знъчението "пшеница в хетски и индо-ирански). Въпреки че
понякога се идентифицира като "просо", TAB yap означава "ечемик" (Пино 2008 г., 369-370) и може да се
извлече от ПИE * yewom "ечемик, жито". TB proksa "просо" показва прилика със славянското в руски próso,
и балтийското, в ст.пруски prassan "просо". Това е една възможност за произхода "просо", и повдига важни
въпроси, които обаче са извън обема на тази статия. TB āka също означава някакъв вид зърно, вероятно
"просо". Пино (2008 г., 370) посочва китайското sù, което свързва с TB lyekṣye, друга дума за "просо",
въпреки че по-рано се е свързвало с хетското halki "ечемик", като Adams 1999 г.; и traksiṃ "зърно от
ечемик / просо? от ПИE дума за плод "(Adams 2005). Сред хранителните продукти, имаме в TB onkarño
"каша" и maiki "± бульон". Интересна дума е TB telki "жертва", имаща балто-славянски аналогии със
значение "празник". Тохарската дума за сол, също е от ИE произход, в TB salyiye"сол".
Не са известни тохарски думи за различните видове дървета, но в TAB or – дърво, TB witsako
"корен", TA kulmänts- "тръстика, папур", TA kru "тръстика", TB pilta "листо ", TAB oko "плодове", а ИE дума
за дървестна смола, дава в TB sekwe "гной".
Думи свързан със строителството също представляват интерес. Подобно на хетския език, в
тохарски TA warp "заграждение", TB rīye "град" показват паралели с древногръцки и тракийски.
Названията дома и частите му са, в TB ost "къща", TB twere "врати"; TB leke "легло, място за почивка". От
ИЕ корен от който произлиза и англ. house – дом, къща, имеме в TB kuṣa- "село" (и в хотаносакски kūṣḍa"къща").
Речникът на материалната култура показва, че в тохарски са се запазили някои общи думи,
например, TA ṣtop "палка" (дървена), TAB yepi "оръжие, нож. В тохарски не се е запазило название от ИЕ
произход за съдове, в изкл. на TB keru "барабан", чието първон. зн. е било "голям съд".
От съществено значение са тохарските названия на металите: TB yasa "злато", TB ñkante "сребро".
Също така интересни са тохарски думи, свързани с транспорта. Има достатъчно доказателства, че ме
тохарите са притежавали бойни колесници, например, TA amäks- "кола" и TB kokale "кола". Друга такава
дума е в ТА wärkänt "колело", която според Антъни и Ringe 2015, 204т, е сродна с подобна хетска дума.
В ТВ truck- "хамут", е сродна с подобни думи в хетски и санскрит. ТB pwenta "спици" вероятно е
сходна със санскрит paví- "колело", въпреки че първоначалния ИЕ корен не е ясне. В допълнение към
думите свързани със сухопътния транспорт, имаме и думи за воден транспорт, в ТВ olyi "лодка" (може би
издълбана от дървен ствол) и ТВ kolmo "лодка".
Има известни тохарски думи и за общественото устройство, в TA nātäk ‘господар’ (др.гр. (w)anaks
‘вожд’), TA nāśi ‘господарка’ (др.гр.(w)anassa ‘царица’), и TA taśśi ‘вождове’ (др.гр. tagos, армен. t’agavor владетел), в TB walo – цар, от глагол – да е силен.
Областите от живота и културата, където лингвистичният подход е най-неприложим, са свързани с
религията и погребалната обредност. В тохарските ез. не са остнали никакви думи, свързани с
предбудистките погребални обичаи. Дори думата за "труп" се появява, като производна на "яде" (śwal <
śu- "яде"). В областта на религията, се е съхранило названието за бог (TB ñäkte), съотв. за бог на
слънцето (TB kauṃ- / kauṃñäkte), на луната (TB meñ- / meññäkte) и земята (TB keṃ- / keṃñäkte). Подобно
на индо-ирански и др.гръцки, тохарите също са употребявали съставни форми, образувани като
съединение на две думи "име + слава, т.е., да е славен" (TB ñem-kälywe) (Пино 1998 г., 358-359).
Обобщавайки лингвистичните доказателства, се вижда, че предците на тохарите са пристигнали в
Таримския басейн с домашните си животни (едър рогат добитък, овце, кон, куче, дива или домашна
свиня) и техните продукти (мляко, вълнени платове), също са познавали някои селскостопански умения
(плуг, посев, зърно, мелене) и някои местни зърнени култури, например, пшеница, ечемик. Някои от тези
наименования на растенията, впоследствие се прехвърлят върху "просото", с което те са се запознали по
пътя си към, или в рамките на Таримския басейн. От гледна точка на технологиите те са познавали
добива на злато и сребро (думата за "мед" в ТВ pilko, не е думата, която се открива в други
индоевропейски език, и също няма дума за "бронз" в известните тохарски текстове). По отношение на
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транспорта, те са познавали колесницата и плаветелни съдове (лодка, сал). Като строителни умения, те
са имали градежи. И накрая, в обществено отношение, те са имали няколко думи за понятия като цар или
господар, а религиозните термини сочат, че са обожествявали слънцето, луната и земята. В обобщение
може да се каже, че основния лексикален фонд на тохарите е бил наследен от ПИЕ език.
Има, обаче някои интересни думи, които са били заети в тохарски, от ирански език или от
неизвестен език, в периода преди I хил.пр.н.е. Някои от тях са свързани с културата и бита. Например,
пратохарската дума за "желязо", *ančwān- (TA añcu, TB eñcuwo). Мартин Шварц (1974, 409) предложи
правдоподобно връзка с хорезмийското hnčw "стомана", но се оказва, че и иранската и тохарската дума,
водят към трети източчник (*anšuwan) (ЖВ, вж. лидийски kuwanza, хетски kuwanna, древногръцки κυανοσ –
мед, метал, също кит. 鋼 съвр. gāng, др.кит. kāŋ / kānγ – метал, желязо). Напоследък, обаче, Ксавиер
Трембле (Xavier Tremblay 2005, 424-425) идентифицира източника като древносакската (източноиранска),
хотаносакска дума hīššăna- "стомана", и след назализация е попаднала в хорезмийски и тохарски (ЖВ.
интерес представлява акадското ašiʔu, др.египет. ḥs – метал, мед). Други заемки от подобен възраст са
пратохарското *tsainä- "стрела", *karta- "нож", *kanakä – 'лен, дреха" и *paratwä" брадва ". Към този списък
Адамс (1998, 373-374) добавя TB newiya "напоителен канал", и археологически това се доказва от
откритите следи от древни напоителни канали в близост Юмлук-кум (Yumulak Kum), датирани към средата
на I хил. пр.н.е. (Debaine-Francfort 2001, 66).
Трембле (Tremblay) смята, че са заети от различни източноирански (сакски) езици в басейна на
Тарим (хотаносак., тумшукосак.) и свързаните с тях съседни ез., като вахански в Памир и иранската
първооснова на по-късния език канчаки / канджаки в Кашгар (тюркски с ирански елементи, говорен през XI
в., отбелязан от Махмуд Кашгари)2.
Може да се твърди, че древният език на саките, е древен източноирански език, много сходен с
езиците говорени от авестийските бактрийци, согдийците, осетинците, и т.н. (Adams). Има още няколко
други, културно значими заемки. В TB iścake "глина, пръст" и iścem "кирпич, тухла", отговаря на подобни
думи в ирански, в авестски ištyam "глинени тухли". Трембле (Tremblay 2005, 438), я определя като
согдийска заемка. Но други автори смятат, че също е заемка в ирански от неизвестен трети източник
(според Карлинг 2005 г., 53).
Друга важна културна заемка е TB ārte "канал", думата е заета от тохарите преди да се заселят в
Синцзян, и е резултат от контакт с население практикуващи поливно земеделие в Средна Азия (Mallory и
Маир 2000, 311). Според Трембле, това е много по-късна заемка, дошила от кушано-бактрийски, тъй като
в бактр. *ardo – напоителен канал. Това може да е вярно, но думата е известен в източноиранските езици
(например шугнански) и може да бъде заета, още по-рано (Adams).
Обозначението на магарето в TB kercapo, често се дава за пример, като индо-иранска заемка (в
санкрит gardabhá-), но и тя е от трети (афразийски, семитски) източник (Carling 2005, 54). Карлинг (2005,
53) смята че и тохарската дума за "лъв" (TA ṣecake) е също с такъв произход. Към тях трябва да добавият
и серия от думи с абстрактен смисъл, например, **pāka "споделяне", * waipacca "притежание", *parna
"слава". Трембле разглежда *wälant- "цар" (< от "управление"), като най-вероятна калка от друг
индоевропейски език, вероятно съседния хотаносакски (Tremblay 2005, 426). Въпреки че има множество
доказателства за по-късни заеми от различни ирански езици, например, бактрийски, согдийски, Трембле
(Tremblay 2005, 444) твърди, че най-старите замеки в тохарски са от хотаносакски, и няма доказателства
за по-ранни заеми от друг, географски отдалечен ирански език. С една дума, той предполага, че няма найдревни ирански заемки в тохарски, извън пределите на Таримския басейн, т.е., не може да се проследи
миграцията на пратохарите до Таримския басейн чрез този критерий. По-скоро, заемки трябва да са
преминали в тохарски, когато двете езикови групи, през I хил. пр. н.е., са обитавали в съседство.
Ако приемем заключенията на Трембле, излиза, че не е възможно да се проследи миграцията на
пратохарите, поради липса на лингвистични доказателства за контакт с друг индоевропейски език, от
(бел. пр.) например такива думи са, kändük "съд за брашно" = средноперс. kandūg, перс. kandu, kanba = хотански kuṃbā-, согд.
kynp' "лен, коноп"; ср. с акадското qunnapu, сирийски qnp', гръцки kánnabis - коноп. Също една от специфичните сакски думи е
Alyoṅj'a (вариант'Alyohjah), която се открива в тибетск текст, като името на царицата на Гахяг (Gahjag), която станала съпруга на
царя на Хотан (Emmerick, стр. 70-71). Бейли (1958, стр. 131), я извежда от хотаносакското alsāṃgyā- "девойка, госпожица" или от
alysānaa- "младеж, княз." При предаването на хотаносакското -lys- в тибетските такстове се използва сричката -ly- (Emmerick, стр
107), което показва, че 'alyoṅj'a "принцеса" по-вероятно не е личното име на царицата, а нейната хотанска титла, която е
получила след брака с царя на Хотан. (вж.: KANJAKI language mentioned in the 11th-century Turkish lexicon of Maḥmud al-Kāšḡari as
being spoken in the villages near Kāšḡar. Encyclopædia Iranica.: http://www.iranicaonline.org/articles/kanjaki )
2
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отделянето им от протоиндоевропейската общност, до пристигането им в Таримския басейн (но виж подолу). Там те в крайна сметка са влезли в контакт с древните саки, с които са обменили думи свързани с
военни действия, политически, икономически и други области на живота. Един от най-лесната за датиране
дума е "желязо", която не би трябвало да бъде заета по-рано от 1000 г. пр. н.е. И около 1000 г. пр.н.е.,
може да се смята, че се е обособил и древния сакски език, от протоизточноирански.
Желязната епоха при тохарите
Вторият критерий на изследването, изисква да се проследят физическите и културните следи от
историческите тохари, още от праисторическия период, т.е., къде са били техните предци през желязната
епоха, периода за който се предполага, че най-вероятно е станало разделянето на общия пратохарски
език? Ако приемем, че пратохарската общност, не е участвала в големи миграции в този период, то найранните следи от човешка дейност в района между Аксу и Хами, са около 1000 г. пр.н.е. Дали е точно
така, не може да се отговори със сигурност, тъй като следите от древни селища в региона са изкл.
оскъдни и съдим основно от откритите некрополи. При движението си от запад на изток, най-близките и
вероятни кандидати за праисторическите тохари са тези, оставили некрополите Баозидон (Baozidong) /
Боздьон (Bozdöng), Цунбак (Qunbake) (Чонбаг / Chong Bagh) и Чавухугоукоу (Chawuhugoukou) (Чавригул /
Charwighul), разположени от запад на изток, по протежение на южното подножие на Тяншан (DebaineFrancfort 1989, 183-189), до Алагоу (Alagou) (Алигул / Alwighul), Аидинху (Aidinghu) (езерото Айдин) и
Субаши (Subashi) (Субеши / Subeshi) в района на Турфан (Debaine-Francfort 1989, 189-196), като в найизточна посока достигат до Ханцзигоу (Hanqigou) и Мияоежгоу (Miao'ergou) в близост до Хами. Тези
обекти са в непосредствена близост до градовете-оазиси и будистките скални манастири, където са
открити текстовете на тохарски В и в по-малко количество - на тохарски А, въпреки че, както вече бе
споменато, трябва да сме по-предпазливи по отношение на наличието на тохарски общности, на изток от
Турфанския регион. За носителите на тохарски C има по-малко открити некрополи от желязната епоха, и
най-известния е некропола Захунлук (Zaghunluq).
Има няколко обяснения на такова "решение": Първо, няма единна археологическа култура, която да
може да обедини всички тези обекти (и други от същия регион), т.е., няма култура "X" която може да се
идентифицира с прототохарите от желязната епоха. Например, дори и в най-широките регионални
подразделения, като тези използвани от
В. Debaine-Francfort (2001, 57) се прави
разлика между географския район на
тохарски A и B (източен Синцзян, където
преобладава рисуваната керамика) и
зоната свързана с носителите на
тохарски С. Територията, където са
открити документите (TC), т.е. Крорайна,
се намира между западните и южните
райони. Около Черчен преобладава
сивата керамика, докато около ез. Лопнор керамиката е друга (рисувана).
Площта на TC е разделена между две
различни културни области (и двете са
различни от тази характерна за TAB). В
западната област попадат както част от
територията на ТС (Ния – Черчен), така
и добре известни райони на Хотан и
Кашгар.
Както беше отбелязано по-горе,
наличието на „крорайнски“ текстове (на
ТС) на запад, към Черен и Ния, може да е било свързано с разширяването на царство Лулан (Кируран), а
не от обитаването на носители на тохарски C в този район. Аргумент за наличие на носители на ТС в Ния,
би било наличието на тохарски С имена сред откритите тук документи.
Наскоро, Леонид Сверчиков (Сверчков 2012 г., 41, 123) издигна хипотезата, че районът обитаван от
носителите на ТАВ съвпада с разпространението на културата на разписната или рисуваната керамика.
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Според него рисуванат керамика в Таримския басейн (зоната на TAB) корелира с рисуваната керамика
във Фергана (ЖВ. чието древно име е Тахар), на запад (виж също дискусията у Матбабаев 2008 г.), а не
на изток (Гансу), каквото е по-разпространеното тълкуване (Debaine-Francfort 2001, 61).
Хипотезата на Сверчиков изглежда малко вероятна, тъй като Западен Синцзян, е по близо до
Фергана, и тук липсва рисувана керамика, докато на изток в Синцзян - културата Синтала (Xintala) /
Йенгидала (Yengidala) тази връзка е непрекъсната. Анри-Пол Франкфор (Francfort 2001, 228) заключава,
че "рисуваната керамика определено не е релевантен критерий за свързването на Окс и Фергана със
Синцзян." Единствената област, където има директни връзки между Фергана и Синцзян е културата
Акетала (Aketala) в далечната западна гранична зона на Синцзян, която попада в земите на по-късните
саки, а не на тохарите. Сверчков (2012, 123) отбелязва, че желязото новлиза в Синцзян през Фергана и
както вече видяхме, тохарската дума за "желязо" има източноирански „сакски“ поризход , което пък говори
за иранска идентичност на Фергана, а не тохарска.
Второ, материалната култура в източната част на Синцзян където е района на TAB е
археологически „ребус“. Както видяхме, рисуваната керамика вероятно произлиза от изток, от Гансу и
Цинхай и показва връзка с китайската рисувана керамика (Mei 2000 г., 61; Debaine-Francfort 2001 г., 61),
докато металургията обикновено показва тесни връзки със запад, с Евразийската степ. Макар че като
цяло археолозите са много предпазливи по отношение на определяне на етническа принадлежност на
даден вид керамика, отколкото например на металните изделия, които могат да се свържат с тохарите.
Рисуваната керамика се разпространява от изток на запад, докато миграцията на пратохарите е в обратна
посока, то запад на изток, така че всеки опит да се приравнява рисуваната керамика с разпространението
на тохарите ще ни отведе обратно към местните култури в Гансу и археологическите обекти, намиращи се
по на изток.
Може да се посочи като аргумент, връзката на рисуваната керамика, с миграцията на юечжите от
Гансу на запад, но трябва да се има педвид, че рисуваната керамика е много по-стара от движението на
юечжите. Западните влияния в Гансу са също много по-рано, с идването на пратохарите и техния пръв
контакт с периферията на китайската цивилизация. Или става дума за културният феномен „Kulturkugel“ –
„културна сфера“ (Mallory 1998), когато една етническа заменя собствената си културна традиция, със
възприемане на чужда по съседство и усвояването и като своя (рисуванат керамика). Но като се има
предвид доказателствата за по-ранното "западно" усядане в Таримския басейн, може дас е приеме, че
по-вероятно, рисеваната керамика е заета по съседство от Китай, от по-ранни европеидни заселници в
Синцзян. В момента, културната значимост на разпространението на рисуваната керамика е неясна.
За съжаление, всичко свързано с материалната култура (керамика, метални артефакти), няма
особено значение, когато става въпрос за откриването на изходната популация и регион, откъдето е
дошло населението, оставило некрополите, разположени на юг от Тяншан.
Известни връзки между различните некрополи в Таримския басейн, могат да бъдат набелязани.
Напр. някои археолози са склонни да
обединят трите най-големи некрополи в
този регион като единна култура (An 1998,
47), а други ги определят като независими
култури (Mei 2000 г., 15). Става дума за
некрополите
Баозидон
(Baozidong),
Чавухугукоу (Chawuhugoukou) и Цунбак
(Qunbake), които се различават един от
друг, по някои общи тенденции като:
наличие огради от дървени трупи; огради
от каменни стълбове (Chawuhugoukou,
Baozidong) или с надгробни могили
(Qunbake); наличие на животински
останки, особено глави на коне, говеда и
камили (Chawuhugoukou, Qunbake); и
групови погребения (Chawuhugoukou,
Qunbake). Докато в Chawuhugoukou са
използвани големи каменни плочи, котио покриват гробнта яма, в Qunbake вместо тях са използвани
дървени трупи и дъски. Въпреки, че Мей (2000, 16) приема това за малки разлики в рамките на една
култура, и че тези разлики не са по-големи, отколкото в локалните варианти например на ямната култура
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в Западна Евразия. А наличието на подобни белези, като животинските останки положени в отделни ями,
може да се открие и сред степното население на Казахстан (Debaine-Francfort 2001 г., 65) и Алтай (Mei
2000, 67).
Явно е че тук ви Синцзян става дума за големи популации; в Чавухугоукоу (Chawuhugoukou) има
пет локални некропола с общо 2000 погребения (и 56 некропола в Цунбаке / Qunbake).
Не много далече от Чавухугоукоу (Chawuhugoukou) се намира некропола Алагоу (Alagou), но
въпреки близостта, днес се разглежда като отделна култура (заедно с някои други археологически
обекти). Близост до некропола Алагоу I, показва един друг некропол Донфеншен (Dongfengcheng) или на
уйгур. Шамал-кент (Shamal Känt), разположен на 70 км в западна посока. Тук гробовете са облицовани с
каменни плочи, каменни огради и погребенията са групови. В Алагоу са открити големи количества
животински кости (овце, коне и камили). Накрая, около Турфан се намира културата Аидинху (Aidinghu)
към която принадлежи и некропола в Субаши (Subashi), където са открити мумифицирани трупове на
жени в високи заострени шапки (като на "вещици") (Mallory и Маир 2000, 220-221). Отново тук се откриват
каменни плочи и дървени платформи. В този район са живели историческите Цзюши (Jushi) / Гуши (Gushi),
или Чеши, скотовъдна полуномадска общност, която е познавала и земеделието (Debaine-Francfort 1989,
189). Езикът им е неизвестно, но те могат да бъдат очевидните носители на тохарски (A?).
Наблюдаваните различия в керамиката и материалната култура, при наличието на прилики в
погребалните обреди и стопанството, поставят пред археолозите въпроса, на става ли дума заявление ,
което руските автори наричат "културно-историческа общност", по начина по който описват андроновската
археологическа култура.
При много от тези култури се наблюдават погребални практики и материална култура, които често
са свързани с евразийската степ, и най-вече с пазарикската археологическа култура в Алтай, определяна
като източноиранска „сакска“ или „скито-сибирска“. Например бронзов съд (поднос) от Алагоу (Alagou) II е
идентифициран като ритуален предмет типичен за саките (Mei 2000 г., 18), а дървените плочки от Алагоу
(Alagou) I са много близки до подобни от Пазирик (Mei 2000, 18).
Проблемът тук е, че бронзовата епоха на север от Тяншан се разглежда като продължение на
андроновския хоризонт от евразийската степ (Debaine-Francfort 2001 г., 57), което предполага, че нейните
носители са били (индо)иранци. Движението от север на юг на степни метални предмети, може да се
разглежда като доказателство за вероятното разпространение на иранските езици. Според по-късната
китайска историческа традиция, това са усуните, които са най-вероятно ираноезични племена живеещи
между Лоп-нор и Монголски Алтай. Този модел може да се разгледа като подковообразно (клещовидно)
движение на пллемена идващи както от запад (Памир и по-нататък към историческите обекти на
хотаносаките в Западен Синцзян), така и от север, към Северен Синцзян.
Ако се определят всички некрополи разположени на юг от Тяншан като оставени от „иранци“, на
практика, се елиминира изобщо присъствието на пратотохари в региона през желязната епоха. И това
вече е изцяло съмнителна постановка, представяща цялото население на района за „иранско“, освен ако
не се докаже противното.
Въпросът тук е, че всичко познато в евразийската степ от началото на андроновския хоризонт през
желязната епоха, обикновено се тълкува като индо-иранско, или по-специално иранско. Археологическите
обекти от Западен Синцзян, напр. Чавухугоукоу (Chawuhugoukou) със сигурност показва културни прилики,
които могат лесно да ги свържат със степните пространства и съседните култури като Берел в Алтай, а
Алагоу (Alagou) II, показва ясна прилика с Пазирик в Алтай (Debaine-Francfort 1989, 195). Може би
единствените погребения, които се отличават от степните саки, са тези, намиращи се в района на Турфан
(Гуши (Gushi) / Цзюши (Jushi), или културата Алагоу (Alagou) I (Debaine-Francfort 1989, 193). Основен
проблем тук е, до каква степен могат да се разграничат обектите на Цзюши (Jushi) чисто археологически,
тъй като китайските исторически източници, представят това население като предимно скотовъдно,
номадско със слаби селскостопански, земеделски умения.
Ако се отхвърли свързването на тази общност с носителите на тохарските езици, тогава трябва да
се предположи, че тохарите вече разселили се в различните оазиси, са почти изчезнали (археологически
невидими) през желязната епоха (ок. 1000 г. пр.н.е.). Тогава е логично да се търсят техните физически
следи в ранната или късната бронзова епоха, сред малкия брой археологически обекти известни от това
време в този с регион. За разлика от обектите свързани с желязната епоха, тук са налични само няколко
обекта, които трудно могат да се обединят с конкретен погребален обред.
Синтала (Xintala) (1700-1300 г.пр.н.е.), е археологически обект, намиращ се в границите на района,
където по-късно е възникнал некропола Чавухугоукоу (Chawuhugoukou). (Mei 2000 г., 10) Открити са
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разнообразни селскостопански оръдия на труда (мотики, сърпове, мелнични камъни), медни предмети,
пещи за добив на мед, и строителни материали – суров кирпич. Дебайн-Франкфор (Debaine-Francfort 2001,
63) подчертава, че Синтала (Xintala) е единственото място на юг от Тяншан, "където са открити метални
предмети и сиви керамика, със степен произход".
Така основавайки се на по-горните аргументи излиза, че и в късната бронзова епоха, население от
степен, респ. ираноезичен произход е обитавало този район, което поставя под съмнение търсенето на
местана тохарска идентичност.
Другият значителен археологически обект е Халадун (Haladun) (на уйгур. Карадйонг / Qaradöng),
който се намира в района на а по-късния тохарски град Куча. Халадун е свързан с два археологически
обекта, Акетала (Aketala), на уйг. Актала (Aqtala), намиращ близо до Памир, и с чустката културата от
Фергана (Mei 2000, 10-11). Свързването им с пратохарите, е доста проблематично. Паралелите на
Акетала и целия западен район на Таримския басейн, говорят най-вече за иранска идентичност, тъй като
исторически този регион е свързан със саките (Francfort 2001, 229). Нещо повече, многото аналогии по
отношение на керамиката и металните предмети, показват връзки основно с андроновския културен
хоризонт, което говори за иранско, или индо-иранско присъствие (Кузмина 2007).
Търсенето на пратохратие е трудна задача, посочена още в началото на тази статия: липсата на
убедителни външни източници за тохарите, които могат улеснят тяхната идентификация с по-ранна
култура. Вътрешните културни и езикови доказателства, които са известни за тохарите, не предоставят
достатъчно адекватни критерии, които да разграничат саките и тохарските "култури." И при двата народа
има ясно изразено смесено пасторално-земеделско стопанство, отглеждане на едър добитък
включително коне, колесни превозни средства, и основно развита металургия, вкл. наличе на собств.
думи за злато и сребро. Но от ирански в тохарски са попаднали заемки свързани с названията: желязо,
канал, които са културно маркирани, и настъпли не по рано от 1000 г. пр.н.е. Тохарите са произвеждали
желязо, като са заели думата от своите ирански „сакски“ съседи.
Ако разгледаме и по-късните археологически обекти в региона, се вижда че няма убедителни
археологически данни, които са потвърждват или отхвърлят категорично, приемственост или липсата на
такава, с или без прекъсване от по-ранни периоди.
В западната зона, където са изследвани големите некрополи Чавухугоукоу (Chawuhugoukou), е
предшествениците Синтала (Xintala), Халадун (Haladun), по-скоро става дума за население от ирански
произход (саки), отколкото за ранните тохари.
На територията на Среден Тяншан (Алагоу / Alagou), също няма археологически обекти, които
могат да се свържат с ранните тохари. Но не така стои въпроса с района около Турфан. Оттук и на изток
до Хами, има множество обекти от бронзова епоха, датирани около 1500 г. пр. н.е. Това са некрополите с
тухлени гробове Тяншянбеилу (Tianshanbeilu), Упу (Wupu) (уйгур. Карадьова / Qaradöwä) и Янбулаке
(Yanbulake) (уйг. Янбулак / Yanbulaq), които предоставят т интересни археологически и културни маркери.
Тук са най-ранните доказателства за добив и обработка на сребро в Синцзян (Mei 2000 г., 11). В Упу
(Wupu) са открити останки от колесница – един елемент, който маже да е както тохарски, така и ирански.
Що се отнася до Янбулак (Yanbulake), серия от изследвания с радиовъглеродния метод, е показал, че
този обект е съществувал както в бронзовата епоха, така и продължава без прекъсване развитието си и в
желязната епоха.
Това допълнително показва, че по-късните обекти от желязната епоха в същия регион като
Ханцигоу (Hanqigou) са наследници на по-ранните обекти като Янбулак (Mei 2000, 22-23).
Антропологичните въстановки на древните жители в Упу и Янбулак, показват европеидини типове,
въпреки че в Янбулак, се откриват и монголоидни примеси. Тъй като рисувана керамика открита в тези
обекти, показва източен произход, монголоидните примеси се обясняват с постепенно навлизане и
асимилиране от местните популации на "западняците", на хора от изток, донесли и керамичните
традиции. Източните култури, като Цзицзя и Сиба, не са само донори на културно влияние (рисуваната
керамика), но и получатели на културни влияния от северозапад (степните традиции), в периода ок. 2000
г. пр.н.е. (Mei 2000, 62-64). Това в момента е най-ранния период и регион, в който можем да локализираме
предците на тохарите в Синцзян.
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Тохарите през ранната бронзова епоха?
Откриването на европеидно население в Таримския басейн, което е живяло около 2000-1700 г. пр.
н.е., е по същество най-ранният хоризонт за идентифициране на пратохарите (Хан 1998). И тук основен
интерес представляват откритите наскоро четири некропола: Гумугоу (Gumugou) (уйгур. Къвригхул /
Qäwrighul), Тиебанхе (Tiebanhe) (уйгур. Тьован / Töwan), Сяохе (Xiaohe) (Малката река) и Бейфанмуду
(Beifangmudi) (Северното гробище). От гледна точка на географско разположение, първите три се намират
около ез. Лопнор, район свързван с носителите на тохарски C, или може би оттук носителите на тохарски
A и B са се предвижили на север към Хами и по протежение на територията свързана с TAB (или обратно,
от север това население се е предвижило насам, въпреки че няма доказателство за това). Последният
обект (Бейфанмуди) е разположен на 500 км югозападно, и се намира на около 70 км от Юмлак-кум, който
досега е най-старият известен таримски град (200 – 100 г. пр.н.е.). Бейфанмуди усложнява картината, тъй
като се намира в същата посока, където по-късно обитават саките и все още не е ясно дали неговите
обитатели са били родственици на жителите на Сяохе, т.е. образували ли са обща европеидна
популация, обитавала Таримския басейн в началото на II хил. пр.н.е. Всички тези обекти са свързани и
съставляват самостоятелен археологически хоризонт от некрополи. И в трите некропола Гумугоу
(Gumugou), Сяохе (Xiaohe) и Бейфанмуди (Beifangmudi) мъртвите са поставяни в ковчези изработени от
топола, и липсва керамика. Като обосебеност на погребалният ритуал е поставянето на ефедра и
пшенични зърна в малки плетени кошнички като придружаващи предмети. Имало е традиция да се
изготвят дървени изображенията. Липсата на керамика и недостига на метални предмети (обикновено са
откривани фрагменти и шила), затруднява много обвързването на тези погребения с по-късните култури,
въпреки че дървени изображенията са откривани и при по-късните некраполи Янбулак и Аидинху
(Aidinghu).
Това е най-ранният хоризонт, опредоставящ ни материални и антропологични доказателства за
обитаването на европеиди със западен произход в Таримския басейн, и следователно това са найранните вероятни пратохари. Разбира се има аргументи които подкрепят или поставят под съмнение,
тяхното обвързване с пратохарите.
Изследването на материалната култура от Сяохе, показва че пратохарите вероятно са обитавали
вече Таримския басейн, най-рано през 2000-1800 г. пр. н.е. Рутинното поставяне на пшеница до
починалия, показва уседналост и
познаване на зърнените култури, което е
паралелно и с отглеждането на
основните породи домашни животни
(едър рогат добитък, овце / кози и коне).
Най-проблематично е мястото на
прасето, дали е диво или питомно, но
следи от дива свиня са открити както в
Таримския басейн (очевидно че тогава
не е бил пустиня) и по-ниските склонове
на Тяншан; незначителни следи от
присъствието на свиня са открити и в
Юмлук-кум (желязна епоха) по един
пресъхнал приток на р. Керия.
В Гумугоу (Gumugou) са открити
останки от камила, животно чието
название отсътва от ПИЕ. При тохарите
се предполага че думата *koro е означавала "камила" (или "муле" ?), думата се среща в документи
свързани с кераванната търговия). Думата няма ясна етимология, въпреки, че тя може да бъде свързана с
подобна дума, която означава "камила" в езика на Крорайна (Д. Адамс). Колесни превозни средства, не са
откривани в тези некрополи, но липсата им, може да е особеност на погребалния обред. Най-ранната
датировка на колесен транспрот в Таримския басейн е от Упу (Wupu), около 1400-1000 г. пр.н.е.;. (Mei
2000 г., 12), но въпреки това, колата е била известна тук много по-рано, тъй като колесниците са
откривани от III хил. пр.н.е. в евразийската степ, включително и Монголия.
В тохарските езици има две думи са обозначение на понятието лодка, в тох. В olyi и kolmo "лодка".
И двете от тези думи имат етимологии, които предполагат, че първоначално така се е наричал
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издълбания дървен ствол. Така че ковчезите от Сяохе (Xiaohe) които имат форма на лодки, непряко
потвърждават тази тохарска лексика. Среброто и златото, също са познати в Сяохе, докато паричните
единици (монетите) са засвидетелствани към средата на II хил. пр.н.е. в Тяншанбейлу (Tianshanbeilu) (Mei
2000 г., 11), а наличието на златни и сребърни накити в Гансу, датира от началото на II хил. пр.н.е.
(Бункер 1998.607).
Изборът на хоризонта Сяохе, като най-ранно тохарското присъствие в Синцзян, изисква потомците
на хората погребани в този некропол, да са продължили да се разселват в Таримския басейн, и най-малко
в областите, където по-късно са намерени тохарските документи, въпреки силното влияние на кулутурата
на рисуваната керамика от изток, или на металопроизводството идващо от степта, от север и запад,
тохарите са запазили своя език.
С други думи, по-късните културни влияния са били абсорбирани от тези предполагаеми пратохари
от раннобронзовата епоха, с изключение на обитаващите най-западните райони, които са се слели със
саките и са възприели техния език.
Това етно-езиковото разделение в Таримския басейн, където тохарите в крайна сметка стават
неразличими от саките, едва ли е безпрецедентен случай. В края на краищата, през историческия период
нашите неуловими тохари, вече са облечени като индийските монаси или сасанидски войни.
Извън източниците: езиковите доказателства
В началото на тази статия беше подчертано, че за разлика от саките при тохарите липсват
всякакви близки техни езикови родственици, извън Таримския басейн. Но според някои учени, има
достатъчно особености на тохарските езици, които могат да се използват като доказателства, за пътя на
пратохарите до достигането на Таримския басейн. Тези особености включват еволюционното
позициониране на тохарските езици, в рамките на индоевропейското езиково семейство, вероятните
източници на субстратни заемки в тохраските езици и
посоката по която е ставало това заемане, респ.
осъществяване на древни контакти с други езици,
маркиращи пътя на пратохарите по пътя им към Таримския
басейн.
Мястото на тохарските езици, в рамките на индоевропейското езиково семейството, е обект на широки
дискусии сред учените, които са разделени на две гледни
точки. Според първата, най-близките езикови сродници на
тохарите, сред древните индоевропейци, са били носителите
на прагерманския, древните балкански езици и вероятно на прагръцкия език. (виж, например, Adams 1984;
HAMP 1998). Спорде другата гледна точка, тохарският праезик е вторият, койте се е отделил от
общоиндоевропейския език, след анатолийската езикова група (хетски, лувийски, ликийски, палайски);
(Garrett 2006, 146) и следователно неговите носители са се намирали в периферията на
индоевропейската общност, т.е. са се намирали на изток от пракелтите и прагерманците (Petersen 1933;
Gamkrelidze и Иванов 1995; Ringe 1990;. Ringe и др 1998).
Обяснението на всяка една от тези хипотези от археологическа гледна точка е трудно, защото
всички пространствени разклонения, произтекли във времето и пространството, предполагат
съществуването на общ инодевропейски езиков ствол, от който поетапно са се отделяли различните
езикови подсемейства и езици, подобна на клони на дърво.
Първият модел, или т.нар. „европейска хипотеза“ е основно разработена в класическите трудове на
Роберт Хайне-Гелдерн (Heine-Geldern 1951), който смята, че пратохарите са обитавали района на
Халщат, като съседи на прагерманци, пракелти и праилири и оттам са мигрирали на изток. Той дори търси
преки аналогии между халщатския бронз и бронза при културата Дуншан (Dongshan). А съвсем наскоро,
подобна хипотеза предложи и руският археолог Алексей Ковальов (2011; 2012b), който свързва
пратохарите с къснонеолитнтие мегалитни култури от Южна Франция.
Въпреки че доводите на Хайне-Гелдерн, днес изглеждат съмнителни, той е прав в едно, като
твърди, че при всички случаи, миграцията на пратохарите към Таримския басейн е станала преди 720 г.
пр. н. е., защото тогава, се наблюдава обратния процес, начало на обратно движение, миграция от изток
на запад. (Heine-Geldern 1951, 249). Той стига до извода, че пратохарите, трябва да са се резселили и
достигнали до Таримския басейн, преди скитите-саки, т.е. носителите на иранските езици, да са заели
17

евразийските степни пространства. Именно това отчита и Ковальов в своята хипотеза предлагайки, че
времето на тохарската миграция е в ранната бронзова епоха, съизмерима хронологично с разселването
на племената от ямната култура в източна и западна посока.
Важен момент в цалята картина, е че тохарският праезик, не е тясно свързан със своите
географски съседи, носители на индо-иранските изици (Мейе 1914, 14; Пино 2002 г., 244). Това означава,
че всеки опит за се представи миграцията на тохарите в Таримския басейн, хронологичнон след индоиранското разселване в Евразийската степ и Средна Азия е обречен на неуспех, тъй като няма как
пратохарите да са минали през заетата от ираноезично население територия, без това да се отрази на
езика им. Маир (1998 г., 849-853), задава въпроса, как тохарският език, който е възникнал на запад от
индо-иранската общност, е успял да си пробие път до Синцзян, като пратохарите са „победили“ всички
индоирански племена по пътя си?
Басейнът на Тарим изглежда е бил затворен от ираноезичните (и алтайскоезичните общности) на
запад и север, и от индо-арийците на югозапад, от тибетците на юг и китайците (хан) на изток, което прави
трансевразийската тохарска миграция трудно възможна. (ЖВ. Не, тя е станала преди това).
Ако приемем заключението на Трембле (Tremblay), че най-ранните контакти между тохарски и
ирански, са станали в рамките на Таримския басейн (с неговите „древни саки“), вече няма много
основания за умуване. Поради тази причина, археолозите биха могли да приемат втората гледна точка,
която поставя пратохарската общност в източната периферия ПИЕ общност, като по-привлекателна, тъй
като не може да се избегне проблема с индо-иранското обкръжение на Таримския басейн. А това показва,
че тохарите са проникнали в Таримския басейн, преди да започне разселването на индо-иранците в
цялата евразийска степ (Mallory и Маир 2000 г.). При това положение, археологическите аргументи вземат
първенството над езиковете. Накратко, отношенията между пратохарския език с другите индоевропейски
езици са толкова спорни, че те не могат да влияят върху археологическите аргументи. От друга страна,
археолозите все още трябва да се „справят“ с очевидното "запечатване" на Таримския басейн от
предполагаемото ираноезично население.
Вторият критерий по който се прави опит за проследяване на пратохарите, до влизането в
Таримския басейн включва изследването на неиндоевропейския езиков субстрат в тохарските езици. Една
от основните характеристики, която отличава тохарските ез. от всички други индоевропейски клонове е, че
пратохарският е загубил някои свои падежни окончания, заменяйки ги с аглутинативни форми, които са
изцяло нетипични за индоевропейските флексивни езици (ЖВ. типично при бълг. език така се е появил
задпоставения определителен член). Това се смята като доказателство, че пратохарите са били дълго
време в контакт с носителите на аглутинативен език (или че носителите на пратохарски са били в тесен
контакт, минавайки през земите обитавани от носителите на аглутинативен език), което е станало по
време на придвижването им към Таримския басейн, или както смятат други - в рамките на самия
Таримски басейн. Тъй като уралските и алтайските езица са аглутинативни, една от версиите на
тохарската миграция, е свързана с т.нар. северен маршрут, през Урал и Алтай, към Джунгария и
Таримския басийн. И по този път пратохарите са били в тесен контакт с прауралците и праалтайците и
техните аглутинативни езици. Това обаче, е много слаб аргумент, тъй като почти всички възможни езици,
с които пратохарите биха могли да имат контакт, са аглутинативни, например, шумерски, хатски, хуритоуратски, еламски, дори и тибетските езици имат прояви на аглутинация. Накратко казано, аглутиниращите
тенденции в пратохарски не осигурява надеждна индикация за маршрут на неговите носители към
Таримския басейн.
Също така е известно, че езиковите процеси свързани с трансформирането на падежите в
аглутинативни конструкции, не изискват задължително аглутинативен субстрат.
Друг аргумент който се цитира, е наличието на някои уралски-тохарски езиков контакт. (Napol'skikh
2001; Blažek и Schwartz 2008, 57-59). Владимир Напольских е намерил около 18 думи, които според него
са тохарски заемки в пратохарски. Те са били заемани през различни етапи от развитието на уралските
езици. Сравненията му не могат да се приемат изцяло безкритично, но грешката която прави Напольских,
е, че свързва пратохарите с носителите на афарасиевската култура в Минусинск (Алтай), и смята че
пратохарите са били в контакт с движещите се в обратна посока от Алтай към Европа, носители на
уралските езици, т.нар. Сеймино-Турбински феномен. Вследствие на това е трудно да се види как тези
доказателства могат да се използват, за да се проследи движението на тохарите от запад на изток към
Таримския басейн. Блажек и Шварц (Blažek и Schwartz 2008, 57-61) дават по-приемливи примери, са поблагоприятни, но смятат че пратохарският е бил в контакт с вече разпадналия се уралски праезик, което
също е много несигурно. (вж. дискусиите за археологическите корелациите между индоевропейските и
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уралските езици у Аско Парпола, Parpola 2012a, 2012b). С една дума, както вече посочих по-горе,
изглежда че няма някакви напълно надеждни езикови маркери извън Таримския басейн, който могат да се
свържат с миграцията на пратохарите.
Извън източниците: археологически доказателства за степния произход
Позовавайки се изцяло на археологията, ще се опитаме да определим произхода на пратохарите, и
пътя им извън Таримския басейн, без да имаме никакви лингвистични ориентири за това. Логично е да се
търси връзка със степните пространства, при което най-близкия път е от север, през „Джунгарския
коридор“, който може да се разглежда като продължение на евразийските стапини пространства. Тук найблизка е културата Цуемуежциеке (Шамиршак / Shamirshak) от бронзовата епоха, която е разположена на
юг от Алтай, но показва някои паралели доста по на юг до Цзимсеж (Jimsaer) (Цзя / Jia и Бетс 2010).
Нейната хронологична рамка не е фиксирана точно, но според Ковальов, които посочва доказателства от
Цуемуежциеке и я датира към 2500-1800 г. пр.н.е. (Ковальов 2011; 2012a; 2012b). Така изглежда, че тя ще
се окаже най-ранната култура от бронзовата епоха в Синцзян. Сравненията на находките от Джунгарския
басейн със Сяохе в Таримския басейн, не са убедителни, например сравняването кошничките от
погребенията в Сяохе (Xiaohe) с керамиката от Цуемуежциеке (Qiemu'erqieke) с обяснението, че
кошничките повтаряли шарките на керамиката, е изключително слабо, и Цзя (Jia) и Бетс (2010, 311-312)
заключават, че "е трудно да се види в Цуемуежциеке, първата фаза на развитие, на безкерамичните
оазисни култури като Сяохе." В разглеждането на тази култура Ковальов стига още по-далеч,
отбелязвайки и честото присъствие на каменни съдове, като аргумент за контактите между Алатай и
Минусинск на север, с Джунгария (Matbabaev 2008 г., 136 / Матбабаев 2008 г., 136;.. Шао Хуицую / Huiqiu),
и културите от кръга на Сяохе, което също е много съмнително. Дискусия не спира до тук. Между Алатай и
Таримския басейн са концентрирани редица култури, които ще проследя хронологично (Святко 2009 г.):
Афанасиевската култура (3300-2500 г. пр. н.е.) Нейните носители са били скотовъдци и добри
металурзи. Ареалът и обхваща средното течение на Енисей и Алтай. Културата е известен най-вече със
своите некрополи. Изследвани са повече от 356 гроба по
Средния Енисей, 240 в Алтай, а селищата са далеч помалко, съотв 10 по Енисей и 40 в Алтай (Степанова, Н. Ф.
и А. В. Поляков 2010 г., 8); Има още и около 10
изследвани некропола в Монголия. Появата на
афанасиевската култура, се свързва с далечна дълга
миграция от Европейската степ (Ямната култура; Mallory
1989;Аванессова и Джуракова 2008 г., 29) или
Репинската култура (Anthony 2007 г.). Въпреки че това
предположение е било оспорвано (Frachetti 2012 г.),
наскоро верността му бе потвърдено от изследването на
костна ДНК, която показа родство и голямо сходство
между носителите на ямната и афанасиевската култури,
които са "генетично неразличими" (Allentoft и др. 2015 г.).
Датирането също е противоречиво, като най-ранните
отнасяния са около 3700 г. пр. н.е., или дори по-рано,
което предполага, че тя се е развивала почти 1300
години, значително по-дълго, отколкото която и да е
друта от следващите култури в региона (Поляков 2010). Трябва да се подчертае, че между края на
афанасиевската култура и най-ранните култури от бронзовата епоха в Таримския басейн има времеви
интервал „хиатус“ от 500 години, и всичи които правят опит за свързване на двете, трябва да се справят с
половин хилядолетие празнота.
Oкуневската култура (2500-1800 г. пр. н. е.). Разпространила се е в района на Минусинск.
Известна е със 75 некропола, 440 гробове и костните останки на 750 човека (Соколова 2011, 29). Тази
културата обикновено се представя като наследник на афанасиевската културата, въпреки че Соколова
(2011) предлага значителни доказателства (16) и твърди, че окуневци се припокриват с афанасиевци, т.е.
окуневската култура е възникнала като хибридна, от смесването на афанасиевското население, с местни
неолитни популации (Устбелската култура). Като развитие се вижда, че тя има своите корени
първоначално в местната неолитна устбелска култура (според керамиката), която силно е повлияна от
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афанасиевските пришълци. Изследванията на костна ДНК също потвърдиха смесения характер на
окуневското население. (Allentoft и др. 2015 г.). От гледна точка на хронологията, окуневската култура,
може да бъде правдоподобен предшественик на хоризонта Сяохе (Xiaohe). Григориев (2002, 230-231)
предполага, че окуневци могат да се святат за пратохарите, въпреки, че не представя убедителни
археологически доказателства за това, сравнявайки скално изкуство в Минусинск и Тяншан. Предвид
ДНК-доказателствата, ако окуневската култура е първоизточника на пратохарите, те би трябвало да са
променили езика на своите афанасиевски предшественици.
Андроновската култура (1700-1500 г. пр.н.е.). Тази култура може да се определи като
паневразийска степна културно-историческа общност. Тя обикновено се свързва с различните етапи от
развитието на индо-иранския езикова общност (Kuz'mina 2009 г.).
Карасукската култура (1400-900 г. пр.н.е.). Тази култура възниква и се простира между Минусинск
и прилежащия район на запад до река Об, т.е., това е най-източната част на андроновската общност.
Отличителен белег на карасукската общност е високото ниво на развитие на добива на бронз, особено на
оръжие (ками, мечове). Карасукската металургия има значително въздействие върху Таримския басейн и
Северен Китай, но тази култура ясно е датирана след ранната бронзова епоха. Произходът на
карасукската култура е твърде неясен, но според Лев Клейн (Клейн 2000), нейните корени са във
фатяновската културата от Източна Европа, и идентифицира като прародина на тохарите. Според Аско
Парпола (Parpola 2012b, 166) карасукската култура произлиза от региона разположен на югоизток в
периферията древното китайско царство Шан, така че са били носители на съвсем друг,
неиндоевропейски език.
Тагарската култура (900 г. пр.н.е. - 200 г. от н.е.). Това е култура от желязната епоха в източната
част на евразийската степ и обикновено се свързва със сибирските скити (саки), т.е. са езикови източни
иранци. Съществува и друго мнание, което я разглежда като като прото-самодийската общност, в един от
етапите на разпадането на уралското езиково семейство (Parpola 2012b, 166).
***
По отношение на произхода на културите от кръга на Сяохе (Xiaohe) и евентуалната им
асоциацията с пратохарите, първите две култури (афанасиевска, окуневска) са най-подходящи.
До каква степен, афанасиевската култура може да се смята за пратохарска. В лексикалния фонд на
пратохарите наследен от ПИЕ съдържа доказателства които предполагат, че тохарите са познавали
домашните говеда, овце / кози, коне и кучета; както и прасето, неясно дива или питомна свиня.
Вадецкая (1986 г., 19) изброява говеда, овце, кози и по-рядко кон, сред животинските костни
останки от афанасиевската култура, но прасето липсва. Като доказателство за отглеждането на овце, се
смятат и останките от овча тор в някои археолог. обекти в Алтай (Parzinger 2006 г., 189, 195). По-новите
проучвания на обекта Кара-тенес в Алтай открива и кости на овце (МНИ 19), едър рогат добитък (МНИ 3),
кон (МНИ 2), и куче, и останките на една дива свиня (Погожева 2006, 23). Погожева отбелязва подобни
данни и за други афанасиевски обекти и обобщава данните, показващи преобладаването на овце / кози с
преобладавване на едър рогат добитък и коне.
При афанасиевци липсва камилата, но това не е от решаващо значение, тъй като и в пратохарски
етимологията на думата камила (koro) е неясна, т.е. вероятно е заимствана едва в Таримския басейн.
Дивите видове са представени от сибирски елени, сърни, диви говеда, лосове, язовец и мармот.
Едно от най-подробното изследване на домашните животни отглеждани в андроновската общност, е
направено в обекта Кольванское I (МНИ 213 домашни и диви животни), и тук няма данни за присъствието
на домашно прасе, въпреки че имаше кости от четири диви прасета (Алехин и Гальченко 1995). Или може
да заключим, че домашното прасе е непознато сред културите от районана Енисей-Алтай, но има ясни
данни за лов на дива свиня.
Познатите домашни животни на афанасиевската култура са известни и в лексикалните
доказателства от пратохарски. Що се отнася до земеделските умения, пратохарският лексикален фонд
познава някои посеви и зърнени култури. Археорлогическите доказателства от афанасиевската култура,
показват използването на хромели, което предполага отглиждането на зърнени култури, въпреки че преки
наблюдения за това няма. Последното изследване чрез изотопен анализ показва, че растителната храна,
е заемало до 20% от хранителния режим през енеолита и бронзовата епоха на популациите в Минусинск,
но те не са употребявали просо до периода на карасукската култура, т.е до 1500 г. пр.н.е. (Святко), Също
няма преки доказателства за употребата на пшеница или ечемик от афанасиевското население (те са
употребявали основно диви растения, подходящи за консумиране). В действителност, се наблюдава
пълна липса на домашни зърнени култури, във всички източни степни археологични култури преди
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късната бронзова епоха, или андроновската мегакултура (подтип Феодоровка), така че зърнените посеви
се появяват в степния и лесостепен регион не по-рано от края на ІІ и началото на ІІ хил. пр.н.е. (Anthony
2012 г., 16-17; Рябогина и Иванов 2011, 103).
Според Майкъл Фрачети (Michael Frachetti 2012, 15) пшеницата, заедно с просото се
разпространява в Азия по т.нар. „вътрешен азиатски планински коридор“. Следи от пшеница и просо са
открити в Северна Джунгария и планинския район на (Източен) Казахстан около селището Бегаш.
Пшеницата около 2300 г. пр. н.е., става като средство за обменна търговия и е идвала от югозападната
част на Средна Азия.
Повечето от думите свързани с тохарската материална култура имат общо и неопределено
значение (напр. нож, тояга). Но наличието на специфчни думи в тохарски за злато и сребро, представлява
интерес. Тези метали са удостоверени у афанасиевската култура (Массон и Мерперт 1982, 330; Parzinger
2006, 192), обикновено под формата на пръстени или обеци. Сребърно украшение от периода 3400-2600
г. пр. н.е., е било открито в района на Малинови луг на десния бряг на Енисей северно от Минусинск
(Боковенко и Митяев 2010, 18). Златни и сребърни предмети са известни също и от окуневската култура
(Parzinger 2006, 306).
Колесните превозни средства са спорен елемент от тохарския лексикон. Най-доброто
доказателство досега за наличие на колесните превозни средства у носителите на афанасиевската
кулутра, е наскоро изкопаните останки от кола, от погребение в Кургак-Гови в Монголия, датирани по
радиовъглеродния метод към 2900-2500 г. пр. н.е. (Ковальов 2008). Това не би било изненадващо,
предвид наличието на много изображения на коли от каменните стели на следващата окуневска култура
(Грязнов 1969, 61-62).
От архитектурните термини, като най-показателно е наличието на тохарска дума за градеж. Няма
преки доказателства, обаче за градежи в селищата от афанасиевската култура. Това което е известно от
археологията са вкопани в земята жилища с огнища, с изключение, някои останки от жилища, например,
Кара-тенеш (Погожева 2006, 18-20). Има наличине на останки от огради и стени открити при
археологическите разкопки, но не е ясно дали са били стени на жилища, или огради около некрополите,
както смята Грязнов (1969, 49). Спорде него "идеята за издигането на стена, като защита от „злите сили“
се открива в погребалните обичаи от началото на неолита и стана редовна практика в Сибир. Чрез
изграждането на ограда около гроба, се е вярвало, че мъртвия е защитен от „силите на злото“, и също
така, той се отделя от света на живите, за да не може да се връща от царството на мъртвите, и да
причини вреда на живите". Тези огради от 3 до 16 метра в диаметър са издигнати от изправени каменни
плочи (обикновено пясъчник), високи около 1 м. У окуневската култура, се откриват и останки от кръгли
каменни стени на върховете на хълмовете с неопределен функция (Parzinger 2006, 306-309). (ЖВ. т.нар.
„све“ – предполага се че са светилища)
Като цяло, афанасиевската култура и нейните наследници показват някои общи черти в
материалната култура, сходни с пратохарската лексика (коли, метали – злато и сребро). Има сходство и в
домашните животни, с една по-късна семантична промяна, свързана с появата на свиневъдството, т.е.
името на дивото прасе се пренася върху домашното. От друга страна, не се открива паралелност в
познаването на зърнените култури, които са били известни на пратохарите. Пшеницата, например е извън
традиционната култура на евразийските степни култури (ямна, афанасиевска) и е открита първо в Бегаш,
а при афанасиевци са открити следи само от употребата на брашно.
Вторият основен проблем е дали степните култури от региона Енисей-Алтай, могат да се
разглеждат като подходящ източник за древните популации от културния кръг Сяохе през бронзовата
епоха. Ще се спрем и анализираме някои връзките, предложени от Елена Кузмина (1998, 68-71)
1. Облеклото на хората от Сяохе е сходно с облеклото на представителите на андроновската
култура, т.е. показва общите черти на евразийското степно пастирско облекло – кафтани, шапки,
панталони, ботуши. Тази връзка обаче може да се направи в ретроспективен вид, тъй като културата
Сяохе е по-древна от андроновската. Също така, реконструкцията на облеклото през различните епохи от
Таримския басейн, показва предимно ирански паралели (Yatsenko 2009).
2. При афанасиевската и андроновската култури се изграждали кръгови заграждения около техните
некрополи. Също при некропола Гумогоу (Gumugou) са открити сложни кръгови дървени заграждения.
Докато у афанасиевци са известни само кръгли ограждения, при следващата окуневска култура се налага
рутинно правоъгълната форма. Соколова (2011, 30) отбелязва, че при окуневци се откриват кръгли
ограждения, но те са свързани само със смесени афанасиевско-окуневски некрполи. Интересно е, че при
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некрополите известни от културата Циемуежциеке (Qiemu'erqieke) оградите също са правоъгълни
(Ковальов 2012a; 2012b), като слаби подобия се откриват и у Гумогоу.
Краят на афанасиевската култура е около 2500 г. пр. н.е., но липсват преходни култури в Таримския
басейн, освен ако не се предатира културата Циемуежциеке (Qiemu'erqieke) така че да се получи слабо
припокриване с афанасиевската култура.
3. Използването на дървени капаци и ложета за погребенията. Те се откриват при афанасиевската
и окуневската култура (Соколова 2011, 74).
4. Поставянето на глави и копита на домашни животни, като съпътстващи мъртвеца. Подобна
пракита се наблюдава и в окуневската култура (Соколова 2011, 10).
5. Позата на погребаните е в легнало положение със свити крака (ембрионална поза). Тя е типична
за ямната култура, афанасиевската, и Соколова (2011, 75) я описва като 98% от всички окуневски
погребения. Извън евразийските степни култури, тази поза е изключително рядка, и често се използва
като маркер за степни прониквания в Източна Европа (Harrison и Heyd 2007).
6. Използване на медни пръстени, шила и др. Такива са намерени у двете култури афанасиевска и
окуневска, но сравнението може да се разглежда като твърде общо.
7. Сходство на домашните животни. При двете култури (афанасиевска, окуневска), се откриват
следи от едър рогат добитък, овце / кози и кон.
8. Кошниците от Сяохе могат да бъдат сравнени по форма с
хоризонта може да се сравняват с керамичните съдове от Афанасиево.
Трябва да се отбележи, че окуневската керамика, която е много по-близо
във времето със Сяохе, е много по-различна, с плоски дъна и едва ли
може да се сравни с кошниците от Таримския басейн. Нещо повече,
практиката да се използва керамика при афанасиевската и окуневската
култури е абсолютно рутинна, докато при некрополите от кръга Сяохе
липсва всякаква керамика. Липсата на керамика при културата Сяохе не
може да се обясни само като резултат от липса на подходяща глина за
изготвянето ѝ (Wang Binghua), и може да се определи като културното
различие.
9. Маските от Сяохе (открити като съпътстващи при погребенията)
могат да се сравнят с маските, изобразени върху окуневските стели и върху малките каменни идоли, оито
също са намерени в окуневските погребения (Вадецкая 1967 г., раздел. 15).
10. Окуневските стели (каменни изваяния, плочи, стълбове) високи до 5 м, които са типични за тази
култура, могат да се сравнят с ритуалните дървени стълбове в некропола Сяохе. Открити са над 300
окуневски стели (Соколова 2011, 133). Други стели, но значително по-различни от окуневските (Ковальов
2012a, 150), са открити при "феномена" Циемуежциеке (Qiemu'erqieke), които се отличават и от
дървените стълбове в Сяохе.
11. Прижезнената черепна деформация е открита сред черепите от
окунавската култура (и подобни деформирани черепи са открити у носителите на
ямната култура / праиндоевропейците) (Громов 2002, 30-31), които могат да бъдат
свързани с подобна практика типична за тохарите в историческия период. Кога
обаче това явление е практикувано най-рано в Синцзян е въпрос който трябва да
уточнят антрополозите. Черепната деформация е доста широко разпространено
явление и не е определящ фактор за родственост.
12. ДНК изследванията на човешките останки от Сяохе (Li и др. 2010) са
сходни с ДНК резултатите от андроновските погребения вкл. и в района на Енисей
(Кайзер и др. 2009) и Източна Европа, т.е., те са типични за населението на
евроазиатските степи от това време (абсолютно преобладаване на Y-хром ДНК R1a1).
Списъкът на сравнения съдържа редица общи елементи (дрехи, местни флора и фауна / дом.
животни и растения, кошници със форма на керамични съдове, медни предмети и оръдия на труда), които
сами по себе си, не дават убедителни доказателства за връзки. Както видяхме, сравняването на оградите
на некрополите е проблематично, тъй като в степта те са от камък, докато в Гумугоу (Gumugou) са от
дърво, въпреки че разликата в използвания материал, може да се обясни с особеностите на местната
среда (отсъствие на камък в Таримския басейн).
От друга страна, афанасиевската култура преустановява съществуването си, преди появата на
културата Сяохе, която пък е синхронна с окуневската култура. А последната се характеризира с
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правоъгълни поминателни огради на некрополите, докато в Сяохе са кръгли. Позата на погребение е един
от най-силните възможни фактори за доказване на връзки, но тя е типична за всички степни култури и
най-рано се открива в района на Днепър-Волга (ЖВ. т.е. типична за праиндоевропейците).
Друг важен маркер и Y-хром. ДНК принадлежност на мъжете от Сяохе, която обаче не се отличава
от тази на другите степни индоевропейски култури от този период.
От друга страна, има и дълбоки различия, най-сериозното от което е липсата на керамика
в погребенията от Сяохе, докато наличието ѝ в афанасиевските некрополи е задължително. (Вадецкая
1986).
В обобщение, материалната култура на степните сибирски култури, показва някои аналози със
Сяохе, но те са в значителна степен пресилени. Въпреки основната разлика в наличието на зърнени
култури в Таримския басейн и липсата им в сибирските култури, трудно може да се направи извод, че
сибирските степни култури са първоизточника, предшественика на културите от кръга Сяохе.
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Четвъртото изискване
Оценката на четвъртото изискване, изисква да се проследи пътя на праисторическите тохарите
обратно към изходната им географска прародина и тяхното местоположение в рамките на
праиндоевропейската общност. Това значително ще надхвърли размера и обхвата на тази статия. Но
някои въпроси, изискват по-кратък коментар, особено след като отразяват личната позиция на автора, за
решението на тохарския произход (Mallory и Маир 2000, 294-296).
Смятам, че е възможно да се проследи „културната траектория“ или пътя от индоевропейската
прародина в Понто-Каспийската степ и лесостеп, на изток през степните пространства отвъд Урал, до
региона на Минусинск и Алтай, а след това на юг през Джунгарския басейн към Таримския басейн. Това
включва следната последователност от култури: ямна > афанасиевска > Циемуежциеке (Qiemu'erqieke) >
Гумугоу (Gumugou). Ние може да я приемем като класически миграционен път през евразийската степ,
една хипотеза, която се подкрепя и от ДНК резултатите. Като културна последователност, тази верига на
развитие в момента изглежда далеч по-малко ясна, отколкото се е смятало по-рано.
Изсл. на Y-хром. ДНК, потвърждават родството межу афанасиевската и ямната култури, но
връзикте между Афанасиево и Циемуежциеке (Qiemu'erqieke) изглежда са спорадични културни контакти,
както твърди Ковальов (2011; 2012b), а генетична връзка между Циемуежциеке (Qiemu'erqieke) и Гумугоу
(Gumugou) (или Сяохе / Xiaohe) е доста проблематична.
В анализа по-горе бе посочено че между Сяохе и археологическите данни от афанасиевската
култура, могат да се направят някои изводи за лингвистично реконструиране в пратохарския език на
понятия от в материалната култура и тяхното засвидетелстване в Афанасиево.
Централният проблем тук е, че културите от кръга Сяохе показват познаване на зърнените култури,
които изцяло лопсват в афанасиевската и наследилата я окунавска култура.
Трябва разбира се, да се подчертае, че това може да се дължи на технически причини,
невъзможността да се съхранят за толкова дълго време следи от зърнени култури в почвените условия на
Алтай, които са твърде различни от сухия климат на Таримския басейн. Т.е. липсата на доказателства не
е доказателство за липсата на зърнени култури. В Казахстан (Бегаш) през бронзовата епоха пшеницата е
била позната, което показва, че оттук по пътя на търговията, тя е достигала и съседен Минусинк и Алтай,
през Джунгарския коридор, вероятно и към Таримския басеин. Но сигурно е имало и по преки пътища, за
доставяне на пшеница от Западен Китай, още през III хил. пр.н.е. (Бетс). Това не означава, че
мигриращите към Алатай представители на афанасиевската и окуневската култури са се запознали с
пшеницата, чрез заселниците на Фрачети (Frachetii) от "планинския коридор", преди да са навлезли в
Джунгария и Таримския басейн. Това "решение" колкото и да е привлекателно археологически, не решава
езиковите аспекти на проблема: тохарите не само са имали вътрешен пазар на зърнени култури в
Таримския басейн, но са наследили индоевропейската лексика, свързана със селското стопанство. Ако
през евразийската степ пътят на пшеницата е достигала до Таримския басейн, това не значи, че нейните
приносители са именно пратохарите. Пратохарите не са наследили в своя език от далечна степна родина
в Понто-Каспийския регион названията на пшеницата и др. зърнени култури, а са ги придобили след това
по своя път. (Mallory 2012, 149-152).
Заключение
Тази статия не дава решение на въпроса за тохарския произход, даже поставя под съмнение и поранните схващания на автора ѝ (Mallory и Маир 2000). Много от неадекватните решения на въпроса за
тохарски произход произтичат от тенденцията да се вземат неприемливи преки решения спрямо
променящите се аргументи (например, тохарите са "западняци" т.е. европеиди идващи от запад,
таримските мумии са също на "западняци" (европеиди), следователно, мумиите са тохарски). В миналото,
тази тенденция се подхранваше от липсата на археологически доказателства, но днес това драстично се
променя от публикациите на археолозите, изследващи Синцзян. Целта на тази статия е да систематизира
критериите, които според мен са необходими за всяко археологическо решение на проблема. Ще ги
изброим отнова накратко. А за да се стигне до някакво решение, е необходимо:
1. Определяне физическите и културни следи от историческите носители на тохарските езици. Днес
не разполагаме с достатъчно данни от „тохарската“ археология, поради силното унифициращо влияние на
будизма и будистката култура, върху таримските градове-оазиси. Това може да бъде решено, поне в
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известна степен, ако имахме по-обширни знания за възникването и развитието на северните оазисни
градовете, сравнено с знанията ни за Юмулуак-кум.
2. Проследяването на физическите и културни следи от исторически тохари в праисторическия
период. Тук основна трудност е сходната материална култура на праиранците и пратохарите. Всичко
известно като материална култура получено ат археологическите проучвания на селищата от бронзовата
и желязната епоха, може да се свърже с изночните ирнаци. Това не само "факт", а по-скоро на парадигма,
която се превръща в „капан“ за изследователя. Търсенето на всякакви културни връзки със севера или
запада, е с региони обитавани в древността от носители на иранските езици. Реконструираният лексикон
също не е особено полезен при определянето на всички важни разлики между културата на иранците и
тохарите. Например може да се напарви по-финни културни сравнения, като употребата на сома/хаома от
индоиранците. Известно е че в оснвата на приготвянето и се използва ефедрата и специални съдове за
приготвянето ѝ са известни от разкопки на БМАК в Тюркмения. И в същото време, ефедрата присъства
сред погребаните в Сяохе (Parpola 2012a, 250-251). Ако използваме ефедра като културен показател за
иранците, спокойно може да ги поставим в Таримския басейн в 2000 г. пр.н.е., което допълнително
затруднява всякакви търсения за идентифицирането на пратохарите.
3. Проследяване предците на "праисторически тохари" извън Синцзян. Очевидният въпрос тук е, че
ако не може да се идентифицират праисторически тохари в рамките на Синцзян, то търсенето им извън
Синцзян е почти невъзможно.
а. Праисторическите тохари са вече добре познати в желязната епоха, от некрополи като
Чавухугоукоу (Chawuhugoukou), и техният произход, може да се проследи, към евразийските степни
култури от желязната епоха, където намираме подобни погребални практики. По този начин тохарите са
просто една езикова група в евразийската степ, която е съхранила езика си, въпреки че са заимствали
голяма част от материалната култура на своите ирански съседи. Въпреки заключението на Трембле
(Tremblay), че най-ранните удостоверени тохаро-ирански езикови контакти са с древните саки, това не
означава, че те са се осъществили в границите на Таримския басейн. Напълно възможно е, тези контакти
да предхождат влизането на тохарите в него, и да са станали в близките степни пространства в периода
който Аско Парпола (Parpola 2012a, 223) нарича късен протоирански (1500-1000 г. пр. н.е.), който трябва
да съвпада с началото на обособяването на праизтобноиранския език.
Трудност в този модел е, че той предполага, разполагане на пратохарите в район който изключва
ранните им контакти с индо-иранския праезик, а са налице само по-късни езикови контакти с източните
иранци. С една дума, не можем да локализираме древното местоположение на пратохарите, преди да
влязат в контакт и съседство със саките, което не ни помага в търсенето на основния въпрос за тохарски
произход.
б. Праисторическите тохари са добре познати в желязната епоха от некропола в Чавухугоукоу
(Chawuhugoukou). Тохарите са се придвижили на юг от Тяншан много по-рано преди желязната епоха, но
са възприели материална култура и традиции от иранци в течение на ранножелязната епоха в рамките на
Синцзян, поради което те стават неразличими от тях археологически. Всяко търсене на тохарския
произход трябва да се насочи към по-ранните култури, например Сяохе (Xiaohe), а не към тези от
желязната епоха. С една дума, както историческите тохари се размиват от наднационалната будистка
градска култура, така тохарите в желязната епоха са сливат с иранската степна култура. Но възниква друг
основен проблем – изясняването на произхода на самата култура Сяохе. За разрешаването му, се правят
славнения със съседните степни култури от Алтай и Минесинск, но не се откриват убедителни
доказателства за връзки и приемственост. Наличието на зърнени култури в Сяохе, затруднява връзката
със сибирските степни култури, където те са непознати, въпреки възможните обяснения за това.
в. Праисторическите тохари са основно непознати за нас. Те се заселват в оазисите по поречието
на река Тарим и некрополите им днес се търсят около съвр. градове намиращи се в същите оазиси. С
една дума, ние се търси на погрешното място. Проблемът с този подход е, че тези градски центрове са
възникнали късно, не по-рано от първите векове от н.е., а тохарите са се появили в Таримския басейн
много по-рано. Затова трябва да се обърне вничание повече на точка (а) или точка (б) по-горе.
4. Проследяване пътя на праисторическите тохари обратно към географската им прародина и
тяхната позиция (времева и пространствена) в рамките на индоевропейски езикова общност. Без
наличието на отправни точки извън Таримския басейн, решението на този въпрос е невъзможно. От
археологическа гледна точка, се оказва, че могат да се предложат (поне) три конкурентни модели.
а. Моделът на евразийската степ (Ранна бронзова епоха). Индоевропейската прародина се
очертава в Понто-Каспийския степен регион и пратохарите се идентифицират като обитаващи нейната
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източна периферия. С индоевропейските разселвания пратохарите се предвижват през степите зад Урал
и достигат на изток до Алтай и Енисей, т.е., те са създателите на афанасиевската култура (Mallory и Маир
2000; Антъни 2007, 307-311). Този модел отговаря на схващането, че тохарският праезик се отделил найрано от индоевропейския праезик и решава въпроса с липсата на пратохаро-индоирански езикови
контакти, в периода преди по-ранното навлизане на саките в Таримския басейн.
Но възникват и други проблеми:
1) въпросът със зърнените култури, които са били познати на пратохарите;
2) въпреки че има някои артефакти от кулутарата Циемеужциеке (Qiemu'erqieke) в Джунгария, които
показват аналогия с афанасиевската култура, като цяло това са две съвсем различни култури и липсват
свидетелства за миграция на пратохарите от Алтай, през Джунгария към земята на исторически тохари;
3) археологическите сравнения на погребалната обредност при афанасиевската и окуневската
култури от ранната бронзова епоха с културите от Таримския басейн (Сяохе), показват много повече
различия, отколкото сходства.
б. Моделът на евразийската степ (Късно бронзова епоха). Привържениците на този модел свързват
пратохарите с източната париферия на андроновската култура, или пък с други кулутри, напр.
фатяновската, (според Л. Клейн приемствеността е Фатяново > Карасук; също Kristinsson 2012 г.). Този
тип решение може да задоволи тези, които виждат пратохарите по-тясно свързани с европейските езици,
и ако тохарите са приели материалната култура на степните иранци, по-лесно може да се обясни тямната
миграция през евразийските степни популации до Таримския басейн. Също така има множество
доказателства за паралели между андроновската и карасукската култура и материална култура в
Синцзян. Разрешава се въпроса с зърнените култури, и наченките на земеделие, тъй като те са били
познати на андроновските племена. Но остават като спорни въпроси:
1) този модел поставя тохарската прародина произход в някой от географските райони на Европа
(Северна Европа, Централна Европа, Балканите, горската територия на Русия);
2) въпреки опита на Клейн да свърже материалната култура на Фатяново с Карасук, няма
археологически доказателства, които да подкрепят тези по-късна миграция на тохарите през източния
край на евразийската степ;
3) според този модел тохарите заемат археологическата площ (Андроново, Карасук), която се
сварзва с други общности – иранската и друга (ЖВ. енисейската). Вярно е, че андроновската култура се
смята за по-висока таксономична единица, отколкото "археологическата култура" и би могла да обхване
различни езикови общности, така че пратохарите са просто част от тази структура – андроновския
културно исторически район (Kristinsson 2012 г.), но тогава възниква друга трудност – липсата на заета
индоиранска лексика, при наличие на заета по-късна източноиранска. Освен това, не е ясно откъде идват
пратохрарите преди да влязат в андроновската общност.
в. Модел на азиатската индоевропейска прародина – Източна Анатолия (Гамклеридзе и Иванов
1995) и Средна Азия (Сверчков 2012 г.). Потенциалните предимства на този модел са, че локализира
пратохарите в съседство с Таримския басейн и така намалява пътя на вероятната миграция; така
пратохарите попадат в периферията (но само ако се приеме, че афанасиевската култура е по-тясно
свързана с Средна Азия отколкото с Източноевропейските степи), или може пратохарите да се поставят в
географски район съседен на европейците, като след това се предполага, че те се придвижват на запад и
навлизат в Европа от югоизток през Урал, а пратохарите продължават на изток. Така наличието на една и
съща пшеница, отглеждана в Южна Средна Азия и Китай осигурява по-убедителна връзка между Китай и
Запада по отношение на зърнените култури, отколкото евразийската степ. Но възникват нови трудности:
1) той не успява да предостави убедителни доказателства, че европейските степни култури (които
са неразделна част от този модел, който също трябва да обясни и разпространението на
индоевропейските езици в цяла Европа) са възникнали източно от Каспийско море. Също има например,
далеч преки и достоверни източници, за опитомяването на домашни животни и отглеждането на
зърнените култури в районите намиращи се непосредствено до източноевропейските степи, отколкото в
средноазиатския район (Mallory 2014 г.);
2) най-ранния хоризонт на разселване на човека към Средна Азия и Южен Сибир е свързан с
келтиминерската култура, при която също липсват данни за наличие на зърнени култури, подобно на
куртурите от евразийската степ през ранната бронзова епоха.
г. Комбинираният степно-средноазиатски модел, определя индоевропейската прародина в ПонтоКаспийския регион но смята, че степните популации са се смесили с коренните прединдоевропейски
земеделски общества в Средна Азия, от които възприемта много елементи на материалната култура, като
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успяват да наложат езика си. Този модел обяснява формирането на индо-арийци или части от иранците
като резултат от смесването на андроновската общност с носителите на БМАК (BMAC) на територията на
съвр. Тюркмения (Туркменистан) (Mallory 1998). Предимството на такъв модел е, че позволява на
евроазиатските скотовъдците да поддържат контакти с уседналите земеделски производители, което
спомага за развитие на наследената ПИЕ лексика относно селското стопанство, при запознаването с
местните растения. Така може да се обясни връзката на "степта" в модела предложен от Сверчиков за
произхода на тохарите от Средна Азия. Но това изисква, вписване в степта преди появата на
андроновската културата.
Доказателство за ранните контакти между евразийски степни култури и уседналите земеделци от
Южна и Средна Азия са твърде малко, но тези контакти са твърдо установени. Части от афанасиевска
керамика са били открити в Гонур-депе в Туркменистан (Аванессова и Джуракова 2008 г., 28). Също
афанасиевски находки от афанасиевската и ямната култури са открити в обреден комплекс на Жуков,
намиращ се на 16 км от Самарканд (Аванессова и Джуракова 2008), заедно с находки от Саразм (Sarazm)
II (3200-2900 г. пр.н.е.) в Таджикистан. Комплексът може да се сравни с подобни афанасиевски култови
обекти от Енисей и Алтай (описани в Parzinger 2006 г., 191, 197). Археолозите също виждат такива
доказателства са наличие на следи от афанасиевски погребенията на Саразм IV (в 2300-2000 г. пр.н.е.).
Не е много ясно как се е стигнало до тези връзки между Европейските степи, Минусинск в Алтай и
долината на р. Зеравшан в Таджикистан (пътуващи търговци, епизодични търговски контакти или
описания от Фрачети „планински коридор“?). Но има ясни доказателства за контакти между
афанасиевската, средващата окуневска култура и земеделците от Таджикистан (БМАК).
Както посочих по-горе, предимството на този модел е, че поставя степното население в област,
където зърнените култури и земеделието са били добре познати, така че се скъсява дистанцията във е
пространството и времето, при движението на тохарите от Понто-Каспийската им прародина към
Таримския басейн. За съжаление, обаче дистанцията във времето и пространството по отношение на
зърнените култури, сега се появява не само между Урал и Алтай, но още по-далеч, между Днепър и Алтай
(Mallory 2014 г.). Аз не знам как може да се разрешат тези проблеми, но ако наистина искаме да се
проследим тохарите, би трябвало да проследим пътя на зърнените култури.
Изводите от това проучване, не решават въпроса, но поне дават насоки за изясняване на някои
основни археологически и езикови проблеми при разглеждането на тохарския произход и посочват какво
трябва да се направи, в търсенето на надежно решение на този проблем.
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