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ЦИВИЛИЗАЦИЯТА НА ТОХАРИТЕ 
Серж Папилон 

http://www.indo-europeens.info/tokhariens.html 
http://steppeasia.pagesperso-orange.fr/La%20civilisation%20tokharienne.htm 

компютърен превод със съкращения, с “Google-преводач“: Ж.Войников 
 

(NB: гр. Агни, цитиран в текста – от чието име произлиза прилагателното 
“агнийски” и съществителното “агнийци” се отнася за езика и жителите на град 
Агни или Янци, както са го наричали китайците. Това е съвр.гр.Карашар. Крорайна 
е град и държава, наричана от китайците Лулан, а Куча е града и държавата в която 
са живели носителите на кучаския език. Днес агнийския език е известен като 
тохарски А, а кучаския – като тохарски Б.) 

  
  

____________________________ 
 

1. География и откриване. 
 
Втората по големина пясъчва пустиня в света, с площ от 337 000 км ², се 

намира в сърцето на Азия. Това е Такламакан (Taklamakan) (или 
Таклимакан/Taklimakan, което е по-правилна транскрипция). Тя граничи на запад с 
планината Памир, наречена още „Покрива на света” от иранците, на север – с  
Небесната планини (известна като Тяншан в Китай или Тангритаг (Tangri Tagh) за 
уйгурите и др.тюркски народи), на юг е обградена от планините Кунлун и 
Алтънтаг, а на изток, се свързва с пустинята Гоби. Тук количеството на валежите е 
дори по-малко от това в пустинята Сахара: само 3.8 cм на година, в западната и 
част и 1 см на година, в източната част. От зимата до лятото, температурите 
варират в широкия диапазон от -40 ° C до +50 ° C, като температурната разлика 
между деня и нощта достига 20 ° C. При тези условия, не е възможен никакъв 
живот в пясъчните дюни, дори и за скорпионите.  

В пустинята се спускат няколко реки, започващи от съседните планини. Най-
дългата от тях която свързва всички останали се нарича Тарим и тече от запад на 
изток, като в миналото е достигала до ез.Лоп-нор. Днес водите на тези реки се 
губят в пясъците. В миналото когато климатичните условия са били по-
благоприятни, и реките по-пълноводни, животът е бил възможен единствено по 
техните брегове, където чрез системи от напоителни канали, се е осъществявало 
поливно земеделие и са се формирали оазиси.  

Огромният депресия, в която лежи Такламакан е наречена „Таримски басейн”, 
по името на реката. Неговата врата от запад е най-западния град-оазис Кашгар. 
Пътят през пустинята се разделя на два клона, северен и южен, които я обхващат от 
двете страни и вървят плътно в нейната периферия. По северната дъга, пътят 
започва от Кашгар и продължва през градовете-оазиси, разположени в подножието 
на Тяншан, съотв. Аксу, Куча, Карашар, Турфан и Хами. След това пътя се спуска 
на югоизток и достига до гр.Дунхуан, вратата на западната китайска провинция 
Гансу. Южният маршрут, започвайки от Кашгар, преминава през градовете Яркенд, 
Хотан, Ния и Черчен, разположени в северното подножие на планината Кунлун. 
После преминава южно от ез.Лоп-нор. Някога това е било голямо езеро, но днес е 
почти изцяло пресъхнало солено блато, което вече отсъства от географската карта. 
След Лоп-нор, където е бил древният град Крорайна или Лулан както го наричат 
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китайците, пътят се отправя към Дунхуан. Тези маршрути са клонове на това, което 
географа Фердинанд фон Рихтхофен нарече през 19 и век, „Път на коприната”.  

Днес населението на Таримския басейн е съставено основно от уйгурите, 
европеиден тюркски, мюсюлмански народ. Има и групи от други тюркски народи, 
като киргизи и казахи, както и монголци в района на Карашар. Все повече се 
увеличава броя на китайците, които се стремят изцяло да колонизират региона и 
днес вече те съставляват 40% от населението.  

Името Такламакан или Таклимакан (Taklimakan) според уйгурската традиция 
означава: „Ако влезеш, няма връщане”, но уйгурския археолог Долкун Камбери 
(Dolkun Kamberi) смята че това е късна интерпретация, а в основата на названието 
стои стара тюркска дума означаваща „лоза” (Ж.В.: в тюркските езици tal/talak, dal). 
Сухия и горещ климат на този регион е много благоприятен за отглеждането на 
лозата, особено в Турфан. Що се отнася до името на р.Тарим, тя също се извежда 
от уйгурска дума, която той превевжда като „обработваема земя”. (Ж.В.: Относто 
Такламакан, възможно е от древнотюркското и древноуйгурско (също 
съвр.уйгурско) toγ – прах, в хакаски tōla, тувински toγla – ронлив, разпадащ се 
ставащ на прах, в монголски toγuraγ – прах, и праалтайското *múgdà – земя, 
терасовидна земя, в монголски mudži, халха-монголски mudž, бурятски možo, 
калмикски mudžэ, ордоски mudži, също в съвр.монголски aymag, muž – област, земя, 
провинция, в пратунгусоманджурски *megdī/*mugdī, евенкски megdīn, евенски 
meγdin, негидалски megdin, улийски, орокски megdi(n), удегейски mogdzo, 
манджурски mudun – терасовиден бряг, корейски màt, màth – участък земя, двор, 
японски mátì – квартал. Или в случая имаме алатйско, вероятно древнотюркско 
название означаващо „прашна земя, респ.пустиня” или „терасовидна пустиня” 
предвид котловинната и форма.  

Що се отнася до Тарим, названието може да се изведе от *tar – тъмен или  
*tar – влажен, в иранските езици и тохарското, в тох.(а) yme, а в тох.(б) ymye 
означава път, пътека, заето в някои алтайски езици като (монголски, 
тунгусоманджурски, древнотюркски, като *amū – река, речна долина. Или от 
древнотюркски tarïm – приток на река, ръкав.) 

Уйгурите не винаги са живели в Таримския басейн. Те са обитавали в  
съвр.Монголия през 840 г., когато са нападнати и разгромени от киргизите, които 
ги принуждават да напуснат тази територия.  

Но тогава, кой е живял в оазисите на Такламакан преди тяхното пристигане? 
В китайските анали започва да се говори за тези царства от 2 век пр.н.е. Тогава за 
пръв път се споменават Лулан (Крорайна) и Турфан (Цзюши/Jushi в китайски), а 
след това Куча/Kucha (Цюици/Qiuci) и Карашар (Янци/Yanqi). Преди 2 хил.години, 
последните две царства са били най-многобройни в региона. Имало е и други 
царства, но по-малките не са надвишавали размерите на едноименния град-столица. 
Но китайските династични истории не са оставили подробна информация за 
произхода и самоличността на тези народи. 

Експедициите, извършени от западни и японски учени, от края на 19 – 
началото на 20 в., спомогнаха да се отговори на този въпрос. Особено големи са 
заслугите на Аурел Щайн (1862-1943 г.), унгарски учен, ориенталист, който става 
британски гражданин през 1904 г., и променя фамилията си на Стейн, както е по 
известен, също  немския учен Алберт Грюнведе (1856-1935 г.), специалист по 
индийско и будистко изкуство, неговият сънародник Алберт фон Льо Кок (1860-
1930 г.) и френския синолог Пол Пелио (1878-1945 г.). Последният достига до 
Кашгар, а през август 1906 г. заминава за Куча, където прекарва осем месеца и 
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събира голям брой ръкописи. (Ж.В.: Нека не забравяме още Фолке Бергман, Стен 
Конов, Свен Хединг, Клеманц и още мн.др. изследователи на Таримския басейн) 
Там са открити документи на санскрит и други, написани с индийска азбука, но на 
неизвестен език. Учените го нарекоха „езика I”. Тези документи са написани с 
индийското писмо „брахми”, появило се в 3 в.пр.н.е. Съвр.индийска писменост 
„девангари” която се използва в Индия, Тибет, Бирма, Камбоджа и Тайланд, е 
производна на „брахми”. 

Писмените материали, на този неизвестен език, са били открити не само в 
района на Куча, но също и в районите на Карашар и Турфан, т.е. в по-голямата си 
част, произлизат от оазисите по северния маршрут. Германският тюрколог Ф.В.К. 
Мюлер през 1907 г. нарече този език „тохарски”. През 1908 г. индолозите Емил Зиг 
и Вилхелм Зиглинг доказат неговия индоевропейски характер. Малко по-късно, 
френския ориенталист Силвен Леви публикува първите преводи на тези текстове. 
Тяхното разчитане не е затруднило много учените, тъй като повечето текстове са 
паралелни, на санскрит и тохарски. По-късно се установи че става дума не за един, 
а за два близкородствени езика. Те бяха наречени тохарски А, свързан с езиковите 
материали от Карашар и тохарски Б, свързан с документите от Куча. В Турфан са 
открити текстове и на двата езика, като преобладават теза на тохарски А. Все пак 
близостта между А и Б не позволяват да се обединят като два диелакта на един 
език, тъй като разликата между тях условно се сравнява с тази между италиански и 
румънски. Така индоевропейското семейство беше обогатена с още един нов член, 
точно преди да бъде дешифриран езика на хетите. 

В басейна на р.Тарим в миналото са проникнали народи от различен 
произход. Основно са били тохари и саки, като последните принадлежат към 
иранското ез. семейство, което е част от индоевропейското, но се различава 
значително от тохарската ез.група, която е също индоевропейска.  

Носителите на тохарски Б (кучаския език) изглежда са били уседнали в 
региона поне няколко века преди н.е., докато носителите на тохарски А, 
(агнийците) са бивши номади заселили с в Таримския басейн във 2 век пр.н.е. 
Цивилизацията на Сериндия (Серика, Таримския басейн) не е единна. Въпреки 
това, разликите постепенно са намалявали с течение на вековете, тъй като 
различните  царства са били в постоянен контакт. В китайската хроника “Бей-ши” 
(История на Северните дворове) писана през 6 в., се казва, че “стоките които се 
произвеждат в Хотан и с които търгува тази страна, са същите като в Куча”. Друг 
китайски текст от 5 век, казва че “обичаите, ритуалите свързани с брака, и 
погребенията, както и продуктите които се произвеждат в Куча, са сходни с тези в 
Агни”.  

Тази цивилизация никога не е била така известна за нас, както цивилизациите 
на Древна Гърция, Индия или Китай. Тя е загинала  преди хилядолетие и е била 
подложена на забрава. За нейното изследване, първостепенно значение имат 
китайските източници. Това са разкази на пътешественици, като будисткия монах 
Сюян Цзан (Xuanzang), или записи, включени в династичните китайски хроники. 
(“Шу” на китайски). Днес само можем да съжаляваме за несъхранили се до нашето 
време източници. Например през 7 в., в Сериндия, Серика (или Западния Край 
както я наричат китайците) и била изпратена от комисия от императора, за да 
проучи повече за особеностите и обичаите на царствата (оазисни държави) в този 
район. Бил изготвен подробен доклад от председателя на тази комисия Су Цзинзон 
(Xu Jingzong) († 672 г.),  но за съжаление този ценен източник не е оцелял до наши 
дни. Тестовете на тохарските езици, почти всички са намерени в руините на стари 
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будистки манастири, и като съдържание са строго религиозни. Има съвсем малко 
документи със светски характер, напр. свързани с керванната търговия. Също 
някои кучаски документи, които днес се съхраняват в Санкт Петербург, са с 
административен характер. Пет от тях са придобити в района на Куча от братята 
Березовски, по време на тяхната мисия през 1905-1906 г.. Те са проучени първо от 
Силвен Леви през 1913 г. и по-късно от Жорж-Жан Пино през 1998 г. 

Документите от Крорайна, обаче, са със светски характер. Те ни представят 
достатъчно богата картина на тохарското общество, обитавало югоизточната част 
от Таримския басейн. За съжаление липсват сведения за календара и народните 
празници. Също голямо количество документи са отрити в района на града-оазис 
Ния. Това е било васално владение на Крорайна. Разкопките на Ния ни показват 
каква е е била гражданската и светската архитектура на градовете в Таримския 
басейн. 

В гробището на Астана и Караходжа, близо до Турфан, са открити 1586 
документи които са били доставени в Китай. От тях 403 датират от династията Ци 
(齐 479-502 г.) и 1020 - от времето на династия Тан (唐 618-690 г., 705-907 г.). Има 
много информация за политическия, социалния или икономическия живот на 
царство Турфан. Но тъй като китайското влияние е много силно в Турфан, тези 
документи трябва да се изследват внимателно. Влиянието от изток, към останалата 
част от Таримския басейн, повече свързан със Запада, не е толкова силно, колкото в 
Турфан. Тези документи са били открити в средновековно гробища, тъй като 
съобразно обичаите си жителите на Турфан са погребвали мъртвите, обвити в 
ленти от плат, като за целта са използвали и тези стари документи. Този обичай не  
е китайски! 

 
2.Военна организация. 

 
За всички държави, представени в глава 96 от “Хан-шу”, Бан Гу дава броя на 

домакинствата, броя на жителите и броя на мъжете, годни да носят оръжие. Тези 
цифри трябва да се приемат с повишено внимание. Куча е най-голямото царство в 
Таримския басейн, със своите 81 317 жители. Агни е на второ място с 32 100 
жители. Броят на домакинствата, и за двете страни, е съответно 11,6  хил. и 8 хил. 
За Венсу тази цифра е по-малко от 4 хил. Трябва да вземем под внимание и 
неточността на данните, свързани с метода на преброяването. Третото царство е 
Бхарука (Балука, Ханското Гумо), с 24 500 жители. Крорайна е имала 14 100 
жители. В Куча, мъжете способни да носят оръжие са 21 076 души, което е 
половината от мъжкото население, и изглежда правдоподобно. Що се отнася до 
царствата на саките в Хотан и Кашгар, броят на населението е съотв.: 19 300 и 18 
647 жители. 

Бан Гу се основава на доклади от страна на китайските военни наместници и 
пратеници, които описват военната ситуация на Западните региони. Поради това 
броят на мъжете годни за войни, е важна информация. Налице е също така, за всяка 
област, данни за висшите военни длъжности. Тази информация е интересна, но 
проблемът е, че те са приравнени към равностойни китайски военни титли. Почти 
винаги има един, двама или трима “Хоу”. В Хански Китай висшите аристократи 
по-нисши от императора имат титлата “ван” което означава “цар”, владетел на 
отделно китайско царство, преди обединенито им в една империя. Предполагаме, 
че този термин е бил използван от превода на тохарската титла yâpko която 
означава най-висшата титла след владетеля. (Ж.В.: заето от тюрките като ябгу, а 
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при кушаните се среща като явуга!) В допълнение, yâpko се предава на китайски 
като сихоу (xihou) като втората сричка се предава със същия йероглиф – “Хоу”. 

Тази титла се появява два пъти в документите от Санкт Петербург. Изглежда, 
че yâpko е някакъв вид на помощник на царя. Жорж-Жан Пино е превел този 
термин като “велики херцог” или “везир”. Предполага се че тази титла yâpko, се е 
носела от братята на царя. Очевидно е, че царят е предоставял някои от 
правомощията си на своя по-малък братя, и след смъртта му, ако няма наследник, 
следващия по старшинство брат, може да наследи трона. (вж.прабълг.: жупа – 
област и жупан – областен управител!) 

В Куча са посочени следните висши военни титли: върховен 
главнокомандващ и неговия помощник, един “фугуо хоу” (fuguo hou ) – “yâpko 
защитник на държавата”, “унангуо хоу” (unanguo hou)  “yâpko отговарящ за 
умиротворяване на страната”, “цзиху хоу” (jihu hou) -   “yâpko атакуващ номадите”, 
“цуеху дувеи” (quehu duwei) “командир отблъскващ номадите”. Уседналия начин 
на живот в Таримския басейн поставя под постоянна заплаха, насселението на 
оазисите, което е подложено на нападения и разграбване от номадите. Това се 
вижда през 1-то хил. от н.е., когато номадите са от алтайски произход, но също 
така и във вековете преди н.е., когато нападателите са били ирански и тохарски 
номади (тукри, или арси/юечжи). Бан Гу също споменава няколко длъжности, 
които са наричани “леви” и “десни”. Следователно, налице са командири “цзюн” 
(jun) на кавалерията, командващи съотв. лявото и дясното крило. Терминът “цзюн” 
може да се изтълкува като княз. В тохарските езици е налице дуализъм дясно-ляво, 
като дясно е благоприятната страна, а ляво - неблагоприятнат. (Ж.В.: това е налице 
при всички инодевропейци, където дясно е равносилно на право!) За да се храни 
човек е трябвало да използва само дясната си ръка, докато за по-малко благородни 
дейности е моежело да се използва и лявата. Това обяснява защо думата “закон” в 
кучаски се предава с понятието swâlyai, изградено въз основа на глагола “ям” swâtsi 
в инфинитив.  

Военните командири – хилядници са командвали по два отряда, разположени 
съобразно посоките на света, респ.: ляв, десен, северен и южен. Има много неща да 
кажа за тези хилядници “цянчжан” (qianzhang). В “Хан-шу” се споменава и за 
стотници, във войските на Западните райони като цяло. Това означава, че тохарите 
са били приели широко разпространената десетична военна систама в Централна 
Азия, които е съществувала и при Хунну и при Ахеменидска Персия. Войните са 
били разделени в най-малки формирования от 10 души, 10 такива отряда се 
командват от стотник, а 10 “стотни” от хилядник, като най-голямата единица е от 
10 хил. войни. Тази система е съществувала и при монголите. В тохарски цифрата 
10 000 е  tuman в кучаски и tman в агнийски. Самият термин в тохарски е зает от 
ирански, *tuman – голям брой. (Ж.В.: Авторът греши, думата е алтайска по 
произход и букв.озн.: много хиляди. Прабългарите съща са имали такава дума тма 
– 10 000, идентична с тох.А!) 

Също са споменати и тези дипломатически длъжности, отговорни за 
отношения с други страни, включително и Китай.  

В “Хан-шу” се казва че в Куча са майстори на топенето на желязо и 
изковаването на оръжия с добро качество. 

Първите трима сановници в Агни също са yâpko: “yâpko атакуващ номадите”, 
“yâpko отблъскващ номадите” и “yâpko защитник на държавата”. Забелязваме, че те 
са били ангажирани в борбата срещу номадите. Такъв е случя и с Веису (Weixu), 
малко владение със 700 домакинства и 4900 жители, намирало се на около 
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четиридесет мили източно от Агни: първите двама съновника са “yâpko атакуващ 
номадите” и “командир отблъскващ номадите”. В повечето други области, се среща 
“фугуо хоу” (fuguo hou) “yâpko защитник на държавата”, който е сред най-висшите 
сановници, и безспорно е много важен, но по-скоро неясен. Един вид вероятно това 
е аналог на първи министър?  

Обяснението на тези длъжности, свързани с номадите е очевидно: Агни, както 
и Веису, граничат с номадите от степите и тези на север от Тяншан. Агни има 
пряка граница с Усун, които са неприятни съседи, ако вярваме, на описанието в 
“Хан-шу”. 

За Агни, могат да цитират и други длъжности “цзиху цзюн” (jihu jun)  или 
“командир (капитан) атакуващ номадите”, двама “цзиху дувеи” (jihu duwei) 
“командири атакуващи номадите” и тримата главни изпълнители. Там не е 
фиксирана титлата “командир (капитан) на конницата”, тъй като той е бил 
разположен във близкото васално Веису. В Куча, Агни и Крорайна е имало и 
специални командири отговарящи за борбата срещу племената “Цзюши” (Jushi), 
т.е. срещу  блезкородствените тохари-номади (тукхри), които са нападали оазисите. 

Не е ясно дали тази организация се развила с течение на времето, в будисткия 
период. Всичко, което мога да кажа е, че тохарската войска се е състояла от знатни 
аристократи с въоръжение подобно на средновековните западноевропейски рицари. 
Те са били въоръжени с дълъг меч, копие и лък съхраняват в кобур, с колчан. 
Мечът вероятно е бил запазен за аристокрацията, а всеки обикновен войн е носел 
дълъг кинжал. Първоначално кучаските конници не са познавали стремената, които 
се разпространяват след 5 в.  

Същото въоръжение и военно устройство е имало и в Согдиана, където се 
появява аналог на рицарството, познато ни в Западна Европа, в много по-късен 
етап. Согдийските благородници са устройвали и двубои, подобни на рицарските 
турнири от Европа. Например в стенопис от Турфан, датиращ от 7 век, е изобразена 
сцена ноподобяваща рицарски турнир: войн обкован в желязо, яхнал кон и държащ 
дълго копие, в края на което се вее знаме, е с гръб към сцена, където е изобразена 
жена. По това време, съществуването на турнири е добре документирано в 
Самарканд. Разбира се сходствата със Западна Европа са по-скоро външни, защото 
благородниците от Централна Азия са били много по-изтънчени  хора. 

А документ, съхраняващ се в Санкт Петербург, придобит от руския консул в 
Синцзян, Петровски, се казва как са охранявани границите. Ето превод: 

“В 21 година на цар Ясе (Yase), 1 година в ступа (?), в 8 ден от [месеца] и от 
21, старата страна “Врау” (Wrau) по цялата граница на страната, четири огъня са 
разположени. Това са мъжете на огъня (в) Мокшарама (Moksharâma): (следва 
списък от 27 имена, от които някои са задраскани). Това са мъжете на огъня (в) 
Кванйе (Kwañye): (има още 27 имена, всеки списък приключва с печат)”.  

Всъщност ние виждаме една система за оповестяване заета от Китай. Става 
дума за разположени по границата стражеви кули, на чийто покрив се пали огън в 
случай на опасност. За четирите кули има общо 108 души, което е щасливо число в 
будизма. 27-те мъже се редуват всяка денонощно. Имената Мокшарама 
(Moksharâma) и Кванйе (Kwañye) вероятно са най-близките населени понктове, 
където са разположени кулите. В документа има и един неясен момент “Старата 
страна Врау”. В случая Врау не е име на страна, а на сановник, длъжностна лице.  
Изразът ypoy-moko  озн.: старейшина, букв. “старейшините на станата” когато е в 
мн.ч., така че Врау е лично име. В тохарските докумени се откриват често такива 
грешки. 
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В Крорайна е имало военна администрация, която в случай на военна 
опасност е увеличавала данъците, за осигуряване на животни, превозни средства, 
обсадни машини, и др. Тя е предоставяла камили на разположение на служителите, 
които извършвали събирането на тези данъци. 

Според китайските източници, датиращи от 3 до 6 век, столицата на Куча е 
била обградена с три реда стени. Най-последната информация датира от 521 г., 
когато в Куча пристигнали посланици от Южна Лян  (502-556 г.). Те разказали, че 
външната стена на Куча е толкова голяма, колкото тази на Чанъян (старата столица 
на Западна Хан), или в диаметър около 25 км. Това е твърде голям град за такова 
царство. Третата крепостна стена вероятно е била изградена след първите две за 
защита на прилежащите земеделските райони около града. Такава стени са 
съществували в Мерв, Бактрия, Самарканд и Бухара (Ж.В.: където града се делял на 
три части кухендис, шахристан и рабат). 

От древни времена, уседналият начин на живот в Таримския басейн, особено 
в северната му част е причина за възникването на много укрепени селища, които 
китайските документи описват като “градове”. Земеделците които са обитавали 
тези “градове” са обработвали земите си разположени около селището. 
Земеделските продукти и стадата животни, при опасност е можело да се скирят 
далеч от населеното място. Ето защо, когато китайците за пръв път влизат в 
Таримския басейн, при похода на Ли Гуан Ли към Даюан през 104 г.пр.н.е.,  
движейки се по Северния път, китайската войска не може да си набави 
необходимите доставки: всички “градове” са били укрили припасите си. 

Според хрониката на династията Цзин (265-316 г.): “Хората [от Куча] живеят 
в градове”. В 5 век, е имало девет “града” в Агни. Но столицата е била сравнително 
малка, само с един ред крепосни стени, с диаметър една миля. През 640 г., царство  
Турфан им 22 “града” и 30 000 жители. Броят на “градовете” към населението 
показва че средно едно селище е с 1300 души жители. Това показва, че повечето от 
т.нар.градове са били в действителност укрепени малки селища. 

При саките в Таримския басейн, също има градски тип цивилизация. Така, 
според “Бей-ши”, пет града, както и десетки малки градове зависят от Хотан, 
(Khotan), докато в царство Кашагар има дванадесет по-малки градове и пет по-
големи града. Столицата му е била с обиколка на крепосната стена 5 ли (2500 м). 
Сюян Цзан е възхитен от крепосните стени на Хотан и казва че този град не е бил 
превземан от врагове. Всъщност столицата на Хотан не е била където днес е града, 
а в местността Йоткан (Yotkan), на 8 км северозападно от съвр.град.  

Този навик да се изграждат по-големи и по-малки укрепени селища, не е 
уникален за Таримския басейн. За Хорезъм разположен на юг от Аралско море, 
руският археолог С.П.Толстов пише: “Трябва да се отбележи, че в древни времена, 
по-голямата част от населението е живеело укрепени градове, които се намирали, 
обикновено по поречието на напоителните канали. По този начин, укрепени 
градове, с население и селскостопански предградия, образуват непрекъсната 
верига, която предпазва земеделска земя в оазиса от външни нападения”.  

Нападенията на номади е била постоянна заплаха за онова време. Само на два 
дни път пеша от столицата на Куча, Сюян Цзан е нападнат от 2000 тюркски 
разбойници на коне, които плячкосват кервана с който е пътувал. Оставаме с 
впечатление, че номадите са можели да се движат свободно между градове и 
укрепените селища. Обирът е бил обичайното занимание на тюрките. В “Суй-шу” 
се казва че във всяко пълнолуние, тюрките са грабели и плячкосвали.  
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В “Хан-шу” се отделя голямо внимание на укрепените градове и тяхното 
управление, но очевидно те са играли малка роля в отбраната на областта: тази 
задача се е падала основно на царската администрация. Защитата е била 
централизирана. 

Защитени с високи крепостни стени, тохарските градове са дали възможност 
за развитието на бляскава цивилизация, намираща се в пълен контраст със суровия 
свят на степите. 

 
 

3. Царя и администрацията 
 
Според аналите на династия Северна Вей през 5 век, „Царят [на Куча] е носил 

върху главата си многоцветна копринена лента, която се развявала зад него, а  той е 
седял на леглото със златни лъвове”. Това всъщност е трон, но в това време, 
китайците не са имали дума за стол, тъй като този тип мебели не е съществувал у 
тях. Столовете, следователно и трона, идват от Средна Азия. Китайците ги наричат 
“хучжуан” (huchuang), в букв.пр.: варварско легло, и те започват да се използват 
едва при империята Тан. Комбинацията от един или повече скулптури на лъв на 
трона се потвърждава и от кучаските текстове, като се използва израз “shecaketstse 
asân” - лъвски трон (в тох.Б śecake – лъв и asam, в хотаносакски āsana - трон). В 
Крорайна се разговаря с царя с наведена надоул глава, така че той никога не е 
трябвало да бъде гледан в лицето. 

Царат и царицата по подобие на индийското “махараджа/махарани” се 
титлували “велик цар” и “велика царица”, в тох.Б orotstse walo (orotstse – велик и 
walo - цар). Името на една от тях е записано в стенопис от пещера в Къзъл, 
“Великата царицата на Куча, Сваямпрабха (Svayamprabhâ)”. Тя е съпруга на цар с 
името Тотика (Tottika), които се царували в края на 6 век. (Ж.В.: Името Тотьо, 
Тотик се срещат про българите и осетинците. В тох.Б totte – висш, връховен, краен 
предел, от tot – много.) Когато се говори за цар (но също и за видни личности), той  
се нарича “бог”, което вероятно също е заимствано от Индия. Също така 
владетелите на Куча са наричани “ñaktents soy” - син на боговете.  Тази формула я 
има при кушаните, които всъщност са потомци на тохарите (Юечжи).  

В Куча се е срещал т.нар. “групов брак” или полиандиря, когато наколко 
братя съжителстват с една съпруга, под един покрив. Изглежда, тя се е срещала и в 
царското семейство, когато по-малките братя на владетеля съжителстват със 
царицата и ако царят умре преждевременно, следващия по старшинство брат го 
наследява. Една легенда от Куча разказва че един цар, който искал да отиде в 
Индия и да посети светите места, възложил трона и харема си, на брат си. 
Последният, обаче нямал право да докосва наложниците и е трабвало да се 
кастрира, за да няма после претниции за властта.. Тази легенда е в действителност 
от ирански произход, но темата за цар временно отстъпил трона на брат си, която 
не съществува в оригиналната версия, е очевидно кучаска. Освен това, братя на 
царя винаги са заемали най-високите позиции в администрацията. (Ж.В.: идеята за 
кастрацията противоречи на кучаската традиция за груповия брак!) 

В Куча също е имало скопци наричани: kucaññe ishcake. Това е еквивалент на 
санскритското tûbarikah по значение. Прилагателното kucaññe, в случая е аналог на 
агнийското kucim, и се превежда като “импотентен, женствени”, а etishcake се 
отнася до човешкото тяло, т.е. “със женствено тяло”. 
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Един често цитиран израз от документите на кучаски (тох.Б) е ypoy-mokonta 
чийто буквален превод би бил “старата родина” (вж.по-горе за Врау). В случая 
обаче значението е съвсем друго “старши, старейшини  на странната” и Д.Адамс го 
превежда като “сенатори”, от moko, mokom, в тох.А mokä – голям, старши, стар, 
mokats - силен. (Вж.прабълг.име Мугел). Според Ж.Ж.Пино, тези висши 
аристократи-старейшини са изпълнявали контрол над правосъдието и вътрешната 
сигурност, вкл. и защитата на границите (както видяхме по-горе). Титлата 
старейшина (Moko) едва ли е била толкова висша. (вж.прабълг.титла маготин!) 
Сред кучаските титли с неизвестно за нас значение е ynaike, може би и др., 
недосигнали до нас. (Ж.В.: Може би връзка с ynamo – движение, ход, т.е. 
пратеник?) 

Сюян Цзан съобщава, че царя на Куча събирал своите министри в последния 
ден на всеки месец по лунния календар, за да се обсъдят държавните дела и да се 
оповестят царските решение по различни въпроси.  

Документите разкриват и няколко титли от Крорайна: като élevé, kâla  (княз), 
camkura (защитник) ourâjadarâga (царски управител). Те са вероятно сановници, 
които Сюян Цзан определя като “министри”. Има и двама съветници със 
значителни съдебни правомощия, наричани kitsaitsa и guśura. Втората титла явно 
идва от света на саките, където означава “принц” и се появява в документа на 
санскрит от Куча като guśura. Васалните територии се управляват от раджи râja 
или назначени от царят наместници нарачени râjadarâja или râjadareya. 

Ясно е, че голямата бюрокрация нахлува и в личния живот на хората. Ние 
знаем например, че в Турфан, баща може да завещае земя на сина си, след като 
получи разрешението на владетеля. Съдържанието на документ на кучаски, 
съхраняващ се в Санкт Петербург е озадачаващо. Той просто дава два списъка с 
имена на възрастни мъже (Śrây), едните от “новия град”, другите - от “къщите”. 
Изглежда, че тези хора са живели в определени места, може би еднофамилни къщи 
както е във втория случай - жилищни сгради, които са били често срещани и около 
согдийските градове. С каква цел е направен този списък? За законови задължения? 
Във всеки случай, самият факт на наличието на такива списъци с имената на 
поданиците, показва, че администрацията е искала да държи цялото население под 
своя надзор. 

Най-вероятно става дума за данъчен списък. Според “Тан-шу” дори 
публичните домове в Куча били облагани с данък. Предполага се, че това е начин 
да се формализира проституцията, но това означава, че с данък се облагат всичко. 
Някои сведения показват, че жените и по-възрастни мъже са били обект на 
специални задължения, най-вероятно, за извършване на определена трудова 
дейност. Според аналите на Северна Вей, данъците са плащали със зърно и от 
данъкоплатците, които не са разполагали със сребърни монети. Същият текст дава 
отрицателно мнение за обществото на Куча: “Хората на Куча са извратени. Те са 
установили контрол върху трафика на леките жени (проституция е била наистина 
развита) и събират пари за мъжете който спят с тях, за да ги вкарат в държавната 
хазна”.  Със сигурност данъчното бреме е било голямо. 

Според текст от Куча, главите на семействата са били задължени, със служба 
на царя, и плащане на данъци за държавата и върху собствените си дела. Тези 
задължения могат да са изброени по ред на важност. Този текст потвърждава 
ролята на данъците в живота на Куча, и ни показва, че за тях, царя и държавата са 
по-важни от семейството. 
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Би било интересно да се знае дали това бреме е причинило недоволство на 
населението. В Сасанидска Пресия, благородниците са натрупвали значително 
богатство, докато обикновените хора са били смазани от данъци, и поради тази 
причина, избухва движението на Маздак (5 – 6 в.), което се опитва да 
революционизира общество и проповядва равенство. 

Различни имена фигурират в данъчните документи на Крорайна. Те често са 
трудни за интерпретиране. Има данъци, събирани от военните власти и върху 
правото на лов. Данъците в натура са разнообразни: зърно, вино, плодове, животни, 
платове, килими, одеяла, въжета, торби или кошници. Като цяло, данъците са 
годишни. Имената на отделните данъкоплатци са били записвани в регистри, 
наречени “lespravamnaga”, и техните дялове са били вписвани отделно за всеки. 
Високопоставен служител, с титлата “cojhbo” (който вероятно е управител на 
провинция), събра зърнени храни за своя суверен. Тази титла е удостоверено и в 
документи, на тох.А като “коспа” (сospa). Длъжноста “shothamga”, е подчинена на 
“cojhbo”, и се е грижел за данък върху виното. Съхранение и транспортиране на 
тези стоки са били възложена на лица наречени “yatma” и “ageta”. Камилите са 
били използвани, при нужда и от военната администрация. При преминаването на 
керваните с данъчните стоки през несигурни места, са били ескортирани от военни 
конвои. Сред разбойниците-номади, които бродели из пустинята, е имало наречени 
“Supiya”, които вероятно са остатъци от Хунну, пръснати в Таримския басейн след 
разпадането на тяхната степна империя. Ако даден служител загуби част от 
данъците, които трябва да предаде, той въстановява стойността с личното си 
имущество. 

Всичко е уредено, включително как да пакетират продуктите, и да се 
осъществява контрол на всеки етап на събирането. Виното се запечатва в съдове с 
печат. Въпреки това, винаги е имали и злоупотреби. Например има документ който 
показва че една общност от хора е укривала данъци в продължение на 20 години, 
което е предизвикало силния гняв на царя. Длъжностните лица получават  
предупреждения и наказания на царя, ако са виновни за забавянето или укриването 
на събрани данъци. Ние виждаме един от тях е уволнен, защото е присвоил вино. 
Царският контрол има известен успех, но изглежда, че тези данъци не са 
притеснявали хората, вкл. и при повишаването им. Поговорката казва “Законът на 
царството е, че не се прилага по незаконен начин”. Всички събирачи на данъци 
“yatma” , “ageta” и “vasu” (специализирани в събирането на данъка върху 
недвижимото имущество) се свикват на общи събрания. Но наличните документи 
не ни съобщават доколко данъчното бреме е било приемливо за поданиците.  

В един документ, не се говори на един посланик, изпратен от царя на Хотан в 
Крорайна, който искал да вземе семейството си. На граничния управител е било 
наредено да задържи семейството му, като му осигури всичко необходимо, до 
връщането на посланика. Царят е искал да спести трудностите и опасностите от 
пътуването на цялото семейство. 

Посланиците са били на военно подчинение. На всеки етап, те са били 
придружени от водачи (arivaga), и охрана. Тяхната длъжност е наследствена, и те 
използват своите собствени животни и средства, при осъществяване на мисиите и 
пътуванията. 
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4. Тохарското общество 
 
Да започнем с долната част на обществената стълба, където са слугите и 

робите. В Хотан, е имало най-малко два вида слуги, “bîsa” - вътрешни (домашни) 
роби и “pârysa” – външни (работещи на полето, изъвн дома). Техните господари 
трябва да се отнасят “с обич към тях”, четем в един хотански документ.  

В документи от Крорайна се вижда много ясно че положението на робите е 
много по-добро, отколкото в гръко-римската цивилизация. Те могат да работят за 
себе си и да поддържат свое имущество, като например домашни животни, и дори 
... да имат свои роби! Четем: “Аз бях роб, един човек на име Килма Амнгия (Kilma 
Amngiya); [...] който ми даде (като) “lote” един човек на име Кимгея (Cimgeya) и  
шест животни”. “Лоте” (lote) означава лично имущество, което може да бъде 
придобито чрез работа. Амнгия използва това право за да си купи свой роб и шест 
домашни животни. Друг документ показва как роб извършва продажбата на земя на 
един от другарите си. Понякога, господарите използват помощта на робите си, за да 
извършват тези сделки. 

Царете също са притежавали роби. Един от владетелите е издал следната 
заповед, че дори в трудни времена, господаря не е имал право да се възползва от 
земята на своите роби. Царят също е осигурявал земя и къщи за робите си. 
Бегълците се връщат, без да се малтретират, и им се осигуряват семена за посев, за 
да обработват земята.  

Робът не получава пари, а само храна и облекло. Той работи като слуга на  
господаря си, или на земята му, и трябва да проявява съвършено покорство. За своя 
сметка той работи когато има свободно време. Въпреки че се ползва с привилегии, 
робът си е роб. Господарят му може да го продаде или да го даде на друг господар, 
по свое усмотрение. Отвлеченият роб, може да бъде запазен, след като се 
компенсира предишния му господар. Ако отвлечен роб избяга и се върне у дома си, 
похитителя губи право над него. Понякога има и злоупотреби, изразяващи се в 
пребити до смърт роби, като от други, така и от собствените си господари. Но 
повечето са имали интерес робите да живеят сносно, тъй като така могат да изразят 
максимално своята стойност като работна ръка. Един документ показва как 
господар е потърсил съдебна защита за убийството на един от своите роби.  

В Куча документите не ни казват почти нищо по този въпрос. Няма 
информация и от стенописите в будистките скални храмове. В Куча обикновените 
хора са наречени “ypoye” (ypoyi в мн.ч.), дума производна на “yapoy” – страна, 
държава, т.е. жители на страната. Робите или слугите в Куча се наричали mañiye, в 
ж.р. mañiya. Това название е от ирански произход, което предполага, че в Куча 
концепцията за робството и от ирански произход. Въпреки това, те са я променили. 
А слугите и слугините са считат за членове на къщата, заедно със съпругата, 
синовете и дъщерите, всички те са под отговорността на главата на семейството. 
Може би те понякога са били така многобройни, като согдийските семейства. 

Документите от Крорайна ни описват едно общество, разделено на 
благородници, длъжностни лица и глави на семейства, което не включва монаси и 
роби. Първите владеят крепости или земи, определени с термина “kilme”, който е 
тохарски и означава земя, поземлено владение. Териториите, които не са отдадени 
на благородниците се управляват  от царската администрация. 

Кадот е археологичен обект, в близост до Куча, изследван от Аурел Стейн, 
който дава много ясна представа за това какво е представлявало селището от 
селски тип. Виждаме къщи, понякога с до десет стаи, заобиколен от градини, 
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конюшни, защитени от огради. Вероятно най-големите такива селища са били 
собственост на аристокрацията.. 

Селяните са обработвали и своята земя, и земите на аристократите, под 
формата на някаква възнагаржадение. Земеделски производител, работещ върху 
чужда земя, но който престане да изплаща полагащия се наем, ме се отнема замята 
и къщата. 

Согдийското обществото е било съставено от благородници “азати” ("z'tk'r"), 
търговци (w'kry) и работници (k'ryk'r), които са селяните, занаятчиите, а робите не 
са били вземани под внимание.  В Сериндия също има търговци, но тяхната тежест 
в обществото не е толкова голяма както при согдийците, където много лесно един 
богат търговец влиза в класата на “азатите”. Поради интензивната търговска 
дейност по Пътя на коприната, согдийския език се разпространява в Централна 
Азия. Напълно е възможно, търговците и Хотан и Куча, да са говорели този език, 
като език на търговията.  

Не е имало разлика между занаятчии и художници. В Куча “умение, 
изкуство”, е понятие равносилно на “занаятчия, художник”, когато се добави 
наставка -tstse. Изкуствата са били предавани от баща на син. Така, един музикант 
от Куча който пътувал в в Китай между 560 и 578 г. обяснил, че баща му е известен 
музикант в страната си, и по традиция, професията се предава от поколение на 
поколение. Сигурно е, че занаятчиите са се организирали в гилдии. Ние знаем, че 
те се отличавали един от друг по прическата или костюма. Например от 
автопортрети на художници оставени в пещерата Къзъл, се вижда че тяхната 
прическа е с дълга коса до раменете, докато обикновените хора в Куча са били с 
къси прически. Според китайски текст, музикантите от Куча са носили “черен 
тюрбан, червена дреха с бродирани ръкави, и червен панталон, всичките от 
копринен плат. Танцьорите, четири на брой, носили червена точка на челото, 
пурпурна туника, бели панталони, и птича опашката (?) Обути били в кожени 
ботуши”.   

Твърде оскъдна информация имаме за правосъдието в Куча. Във “Вей-шу” се 
казва че в случай на убийсто се прилага смърто наказание, а за кражба се отсича 
крак или ръка. Това напомня на правосъдието при ефталитите, където се прилагат 
същите наказания. (Ж.В.: вж. законите на бълг.кан Крум!) Въпреки това, 
китайските източници дават твърде опростена картина. Можем да предположим, че 
лишаването от свобода също е практикувано в Куча. В кучаски документ се 
съобщава за измамник, чието имущество е конфискувано, а той е затворен. Този 
човек е бил монах. Той е имал много дългове и е вземал пари уж за манастира, а ги 
е изоплзвал за свои цели.  

В Хотан съдиите се наричали “pharshavatâ”, което означава “служител за 
разпит”. Изтръгването на показание е ставало при затваряне на обвиняемия и бой с 
пръчки. Изтезанията са съществували. 

Има множество препратки в документите от Крорайна, които показват, че за 
да се вземе решение “в рамките на закона”, трябва да има писмена заповед която се 
основава на концепцията на закона. Случаите, посочени в тези документи са 
предимно за цивилни граждани: те са аргументиран, за да бъдат валидни “с клетви 
и свидетели”. Длъжностните лица от данъчната система  “vasu” и “agetа”, за които 
вече говорихме, също са имали съдебни функции. Това се отнася и за “cojhbo”. 

Сред документите от Крорайна, има и брачни договори. Обичаят да изготвят 
такива договори е удостоверен в Согдиана, и вероятно произхожда от Близкия 
изток. В действителност, много практики са дошли от Близкия Изток, чрез 
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иранския свят. Институтът на робството е едно от тези влияния. Въпреки това, 
самото понятие за договори, които играят важна роля в обществото (всички сделки 
са били санкционирани по силата на договор), е тохарско. Това е част от 
индоевропейското културно наследство. 

 
 

5. Статутът на жените 
 
За разлика от  мъжете, има фундаментална разлика между свободните жени и 

робините. В Крорайна те могат да бъдат бити, вързани, продавани, обещавани като 
подаръци или заменяни по прищявка на техните господари. Така че те са имали 
статут, подобен на този на едрия рогат добитък.  

Дори и свободната жена също е била застрашена от робство. Нищо в 
документите от Крорайна не свидетелства, че главата на семейството може да 
продаде децата си, но има всички основания да вярваме, че тази практика е била  
често срещана. Оказва се че съпругът е можел да продаде съпругата си в робство, 
както в Китай. Документите ни дават само на цената на жените: 41 топа от 
коприна, една камила на възраст до седем години, или с килим с определена 
дължина. Те могат да станат робини, след като са отвлечени. Документ описва как 
една жена е брутално бита от похитителя си и направила спонтанен аборт и едва 
тогва е получила разрешение да се върне при съпруга си. Други документи, говорят 
за наранявания или фрактура на черепа, свидетелстват за насилие, което понякога 
се прилага към робините.  

Тези порядки в Крорайна показват една древна характеристика на 
индоевропейски свят: „законността” на плячката. Това показва „законното” 
превръщане на човек в роб, след като е пленен. В повечето случаи, това става по 
време на войните. В Согдиана, робите се придобивали чрез покупка или от 
плениците в битка, а други са били продавани от семействата си.  

Един кратък пасаж ни казва нещо за женомразството в Крорайна:  “Ако някой 
е обичан от жена, нищо добро не го чака”.  “Жените са като ръба на бръснача”.  По 
същия начин, един монах в Куча с индийското име Дхармасома (Dharmasoma), учи 
че “любимата жена” е бедствие за мъжете, застрашаващо тяхното имущество. 
Идеологията на Дхармасома е подчертано сексистка, много индоевропейска, но от 
друга страна, показва, че жените са упражнявали реална власт над мъжете.  

В Куча той е бил ужасен от съблазънта, тъй като жените свободно разголвали 
гърдите си!  

В Крорайна много повече се е ценяло раждането на син, отколкото на дъщеря. 
Естествено, жените не упражняват държавна служба. Въпреки това, те са можели 
да свидетелстват в съда.  

В Крорайна положението на свободните жени е било сравнително добро. По 
този начин те са можели да работят и да имат собственост, извън контрола на 
съпрузите си. Те са можели да придобиват имущество чрез покупка или дарение, 
напр.:  животни (камили, коне) или земя. Те също са можели да се занимават с 
търговия. Техният синове и дъщери наследяват по равно тяхната собственост. Те 
биха могли да дадат техните непълнолетни деца на други семейства и да получават 
в замяна определено количество “прясно мляко” ?! Той е била много често срещана 
форма на експлоатация на детския труд. Жените-робини също са можели да дадат 
децата си, в друго семейство но с разрешението на господаря им. Въпреки това, 
един роб може свободно да осинови дете.  
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Ние можем да говорим и за съществуването на вещици. Тяхната дейност е 
също така преследвана, както в средновековна Европа. Вещиците се затваряли или 
убивали. Убийството на вещица не се смятало за престъпление.  

Бащата е този който определя брачния партньор на дъщерите си. Като 
женихът е трябвало да даде в замяна на тъста си откуп – “лоте” в пари или в 
натура. Всичко това показва че много алчни бащи са искали максимално да се 
възползват от продажбата на дъщерите си. Товае още една причина раждането на 
дъщеря в семейството да не се смята за щасливо събитие.  

Бракът лесно сe разтрогвал. Няколко документи показват това. В един от тях, 
се говори на една жена на име Соуприя (Soupriya) който напуснала мъжа си и 
избягала (от Крорайна) в Куча със сина на един грънчар. След няколко години 
отсъствие, царят разрешил на блудната двойка да се завърнат у дома си, но бащата 
на Соуприя, който е бил монах, предявил претенции за откуп “лоте” от новия си 
зет. Искането му било счетено за незаконно: той не е имал право върху дъщеря си. 
Този документ е интересен в няколко отношения, както виждаме чрез него, че 
отношенията между царствата не са били толкова дипломатически. Законите на 
Крорайна не се зачитали в Куча.  

В 5 век, в Турфан, известна със своята красота съпруга, прелюбодействала. 
Нейният съпруг, носещ китайското име Фа Хуи, вместо да убие любовниците, 
станал монах. Подобно на други монаси от Турфан, той отишъл до Куча за да учи 
светото учение от един прославен будистки проповедник. Там се научил да постига 
просветление по един оригинален начин: след като изпие няколко литра вино! 
Завърнал се в своята страна Фа Хуи разпространявал новият метод за медитация в 
будистките манастири.  

Има всички основания да вярваме, че статутът на жените е бил висок в Куча. 
Но оскъдната информация се отнася за аристокрацията. Например в Къзъл, 
аристократите-дарители за храма са изобразени със своите съпруги, нарисувани от 
дясната им страна, което е белег за равенство и висок статус.  

В Крорайна най-вероятно е съществувала полигагамие. за това говори един 
стенопис в пещера 199 в Къзъл, където един мъж е изобразен в обкръжението на 
три жени. Тъй като няма текст, придружаващ стенописа, това не може да се смята 
за сигурно.  

Момичетата получили образование и проказали интелектуални качества са 
били ценени. Един китайски текст „Гаосенцзуан” 高僧傳 (Gaosengzhuan), съставен 

около 519 г. от Хуи Цзяо 慧皎 (Huijiao), описва историята на принцеса Джива 
(Jivâ), бъдещата майка на Кумараджива (Kumarajiva): “Сестрата на царя, на възраст 
двадесет години, е пример за интелигентност, и от всички царства има 
предложения и кандидати”. Ние не знаем дали тя е била красива, но това не е от 
значение. Тя най-накрая се влюбила в един монах и го принудила да се омъжи за 
нея.  

Имало е и женски манастири, въпреки че будисткото течение Хинаяна или 
“малката колесница” (на спасевието) отрича тяхното съществуване. Свидетелство 
от времето на император Сяоу (Xiaowu) от династията Цзин (373-396 г.) описва три 
такива манастира, със съотв. 180, 50 и 30 монахини, предимно жени и момичета 
произлизащи от аристокрацията на Сериндия. Те са спазвали строги правила. На 
всеки три месеца всяка монахиня сменяла килията си или манастира. (това се 
отнася и за мъжете-монаси, също). Те следвали 500 предписания.  
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Жените също са можели да бъдат дарители. Това означава, че те са 
разполагали със собствени материални и парични средства.  

Както в Крорайна, така и в Куча, жените са можели да извършват собствена 
стопанска дейност. Известни са имена на жени, водителки на кервани. Една такава 
турфанска жена е оставила свой надпис, открит в северната част на съвр.Пакистан.  

 
 

6. Религиозни и светски аспекти 
 
Както знаем, едно течение от ранния Будизъм, наречено Сарвастивада 

(Sarvastivada), до голяма степен е доминирало в тохарските оазисни държави. Сюян 
Цзан съобщава че в Куча е имало стотици манастири, където има около 5000 
монаси. В Агни, е имало около 2000 монаси, разделени в десет манастира. 

С плам Сюян Цзян описва какво е видял в Куча: “Извън западната порта на 
столицата, се виждат, от двете страни на пътя, две големи статуи на Буда, всяка от 
коите е висока около 90 фута (27 метра) (Ж.В.: подобно на двете статуи на Буда в 
Бамян, унищожени от талибанските ислямски варвари). Пред тези две статуи, се 
провеждат веднъж на всеки пет години големи религиозни срещи. А в средата на 
всяка година се събират вярващи от всички околни царства, като в продължение на 
няколко десетки дни, обсъждат религиозни въпроси и спазват пост и въздържание. 
Те получават свещени напътствие и научават обяснението на закона. Те прекарват 
цели дни, без да мислят за умора”. 

“Във всеки манастир, има богато украсена със скъпоценни камъни и облечена 
в брокат статуя на Буда, за която казват че им показва пътя (на спасението)”.  

За Агни той казва че монасите стрикто изпълняват и спазват религиозните 
предписания, дисциплина и правила. Подобни похвала е казана и за монасите в 
Куча. Неговата история контрастира с картината на монашеския живот в Крорайна,  
за който съдим от оригинални документи. Във всички монашески общности в 
Крорайна е имало нередности и проблеми. Обикновенно с разрешаването им  се 
занимава централната власт. По време на царуването на цар Маири (Mayiri) през 
първата половина на 4 век, разполагаме с доклад, че младите монаси не следвате 
съветите на старите и показали, непокорство. Царят е трябвало да предприеме 
действия за заздравяването на реда. 

Понякога е имало саморазправи и побоища, сред монасите. Нарушителите е 
трябвало да заплатят глоба в размер 5 до 15 топа коприна, в зависимост от 
сериозността на нарушението. Два пъти месечно, при новолуние и пълнолуние, 
монасите са били длъжни да се съберат за церемония, наречена “посатха” (posatha). 
Провеждала се дискусия относно учението и правилата на дисциплина. Монасите, 
които не отивали са били глобявани, както и тези, които не спазвали определеното 
за присъствието на церемонията облекло.  

В монашеската общност (Сангха) са живели по принцип извън манастира, и са 
поддържали връзки със светското общество. В самата общност се уреждали почти 
всички възникнали спорове, вкл. и тези от съдебен характер. Държавата, обаче, си 
запазвала правото да се намесва. Ние виждаме от документите че царя Маири 
разрешавал проблема свързани с дисциплината и реда. 

Крорайнските монаси, за разлика от своите индийски колеги, са можели да 
свидетелстват в съда, например по дело свързано с продажбата на дъщеря от 
майката, за камила. Монасите от Сангха са можели да имат жени и деца и 
обикновено са водели общ живот със семействата си. Така ние виждаме един монах 
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който дал дъщеря си, на друг монах, което се е възприемало като напълно легално 
и общоприето поведение. Такива бракове между монаси е имало и в Куча.  

Някои монаси са имали собственост върху земя, животни или роби. Документ 
говори за кражба извършена от роб в къщата на господаря му, който бил монах. 
Един благородник, носещи името Буда Сударшана, е бил ръководител на манастир 
(vihârapâla) и глава на семейство с едно поземлено, вероятно феодално владение. 
Като бил осъден че малтретирал слугите си в имението е бил хвърлен в затвора. В 
Монасите са участвали в много светски дейности, като продажбата на земя и лозя, 
те също са можели да бъдат лихвари, когато са богати, или да работят като 
прислужници, ако са бедни. Те са можели да дават пари или животни на физически 
лица. Те са били и книжовници. Държавата също ги е използвала и натоварвала с 
различни задачи. Монасите са можели да участват в събиране на данъците, да 
бъдат изпращани като куриери, или посланици на дипломатически мисии.  

Една част от монасите са се занимавали с изкуство или със занаятчийство. 
Монасите, които участват в такива дейности най-вероятно са живели в големите 
манастири и са ползвали известна свобода.  

Разбира се няма никакво съмнение в думите на Сюян Цзан, че монасите са 
живели наистина в обществото, но при стриктно спазване дисциплина. 

Тези манастири, обаче, далеч не са се въздържали от всякаква стопанска 
дейност. Обогатяване е било неизбежно, тъй като манастирите са получавали много 
дарения. Чрез облекчаване на първоначалната дисциплина, Сарвастивада 
(Sarvastivada) позволява управлението на тези активи, които са притежавани от 
общността, а не от конкретен монах. По този въпрос, документите от Куча ни дават 
ценна информация. 

Даренията са правени най-вече от аристократи и търговци. Те са били под 
формата на пари, храна, или земя, която се е превръщала в градина, която монасите 
са обработвали. Манастирите също са придобивали и по-голяма поземлена 
собственост, чрез дарение или покупка. Като дарение са използвали дори и роби. В 
докумен от Крорайна се казва че монашеска общност получила дарение – един роб, 
хотанец. 

Манастирите са използвали натрупаните активи. Така например, те да правят 
инвестиции и заеми с лихва, която е също начин да се използват излишните 
дарения. Понякога те са продавали храна, получена от  дарения. Градините и 
нивите, което е източник на доходи, са били обработвани от работници и роби. А 
част от произведеното зърно се е разменял за други стоки. Някои земи се давали 
под наем. Манастирската общност е трябвало да задоволява не само нуждите на 
членовете и, а и на светския персонал, нает от манастира за извършване на 
стопанска дейност, селскостопански работници, мелничари и др. Изобилието на 
складираните стоки със сигурност обяснява и присъствието на укрепителни и 
защитни съоръжения, и ние знаем, че манастирите са били една от предпочитаните 
цели за тибетските грабители и разбойници. 

Тъй като монасите могат да работят селскостопанска работа, но работата с 
пари им е забранена от каноните на религията, за своите финансови операции, 
манастирите са използвали наети посредници наречени “капяре” (kapyâre, в мн.ч. 
kapyâri) в тох.Б. Това са всъщност светски служители, платени от манастирите. Те 
участват в събранията на манастира, свързани със вземане на решения и контрол 
върху стопанската дейност. Документите показват и наличието на монашески сан 
yirpshuki – ръководител, или контролиращ орган. Позната е и длъжността yirmakka 
или икономка (в женски манастир). Тя е с тохарски произходу докато kapyâre  е 
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заемка от санскрит. Всички покупки и продажби са били записвани от тях в 
документи, някои от които са оцелели и до наши дни.  

Ние нямаме данни за приноса на стотиците манастири в Куча, към 
икономиката на царството, но със сигурност той не е незначителен. Значителна 
част от земята е манастирска. Някои от манастирите са били под прякото 
покровителство на владетеля. Такъв е случаят на големия манастирски комплекс в 
Субаши (Soubachi). Намерена е приходно-разходна книга, в която се казва: 
“Първият ден от седмия месец, по съвет на царя, купихме захар”. 

Що се отнася до светските практики, китайците са ги взаимствали от 
Сериндия. Имало манастирите, придобили големи парцели земя, равнинна и 
планинска, заедно със селяните обитаващи района. Това било в ущърб на 
държавата, която в началото се опитала да се ограничи тяхната мощ. През 445 г. 
много от по-големите будистки манастири в Северна Вей са разтурени по заповед 
на императора. Но такива събития не са можели да се случат в Таримския басейн 
поради силните връзки между монархиите и будистката църква. Будистката 
религия е била на голяма почит сред членовете на управляващите царски 
семейства.  

 
 

7. Монети 
 
Според Сюян Цзан в Куча се използвали “златни, сребърни и медни монети, с 

малък размер, приличащи на тези от Агни”.  Неговото съобщение вероятно е вярно, 
въпреки че не са намерени сребърни монети върху цялата територия на царството, 
с изключение на сасанидски сребърни монети, и нито една златна монета. И в 
същото време при разкопки са откривани големи количества медни монети, 
например десетки хиляди са открити в Думалимайкък, близо до Куча. Те датират 
от периода на относителна независимост на Куча, между края на империята Хан и 
началото на Тан, но свидетелстват за запазване на китайското влияние. Всъщност, 
те са с кръгла форма с квадратен отвор, и имитират китайските монети. Повечето 
носят китайски надпис: “вучжу” или “учжу” (wuzhu), където “ву/у” (wu) означава 
“пет” а  “чжу” (zhu) е единица за тегло. Така че това са монети от 5 чжу. Но върху 
другата страна има и два специфични местни кучаски знака.. Един прилича на 
обратно “E”, а другия – на “O”. (вж.прил.) Това не са знаци от “брахми”. Тези 
монети се отличават от китайските с по-малкия си размер и потвърждават данните 
на Сюян Цзян, който казва че кучаските монети са с малък размер. Действително 
някои от монетите са с диаметър около 1 см. В допълнение, археолозите са открили 
два монетни двора, функционирали в Куча, и Сюян Цзян казва че Куча е имала 
мини за добив на мед и злато, но не и за сребро. 

За разлика от сребърните монети много широко използвани в Турфан, 
медните монети се използвали предимно в Куча.  В китайските документи, те се 
наричат от китайското си име, “цян” 錢 (qian, в дервнокитайски, Хански период 
dzan), която обикновено се превежда като монета. Тази дума е заета в кучаски като 
cаñe (мн.ч. cаñi). Изглежда, че в кучаски тази дума се отнася точно за медни 
монети, които не са били равностойни на валутата на Турфан. Това се вижда от 
съпоставянето на два икономически документа отнасящи се за даването под наема 
на една овощна градина, като цената на наема е определана съот. 2000 кучаски 
“cаñi” или 25 турфански “cаñi”. 
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Други документи потвърждават, кучаската cаñe е малка по стойност монета, 
използвана за ежедневни покупки, например “купихме захар на стойност 4 cаñi”. 
Или “за лампа с Буда, дадох 2 санкта или 12 “цани”.  Санкт е най-малката единица 
за измерване на обем, равна на 1,1 литър. (тох.Б şank, хотаносакски şşamga, са заети 
от китайското 升 – съвр.ф-ма shēng, древнокитайски, Западна Хан  tәŋ, Източна Хан 
ćәŋ, единица равна на 1,03547 литра). Други единици са “тау” (tau), 1 тау = 10 
санкта, и  “чак” (cak) като 1 чак = 10 тау. Всички те са взаимствани от Китай. 

С “цани” са правени и по-големи покупки. Например има запазен кучаски 
документ – договор за продажба на земя. Той е интересен защото дава названия на 
реки, ограничаващи имота. Изброени са десет имена, начело със старейшината 
Путтаварме (кучаската форма на името Будаварман/Buddhavarman). След това той 
гласи: 

"[Хората], на Инаимия (Ynaimya), получиха 1500 “цани”, за земя. На земята, 
принадлежаща на манастира границите са: на изток, река Армоки (Armoki), на юг – 
р.Яте (Yate), на запад, границата е “големия канал”, на север, границата е водата на 
реката, от която започва “големия канал”. Това е договор за продажба на “keta” 
дума с несигурно значение, вероятно  “парцел земя”. Друга неясна дума е “аrte” 
която обикновено се превежда като напоителен канал.  Видяхме, че манастирите са 
големи собственици и упражняват икономическа дейност, за което този договор е 
ясна илюстрация. Земята изглежда не е била много скъпа. Например ако сравним с 
друг документ, в който се вижда че са “дадени 32 552 “цани” за дрехи”, ясно се 
вижда многократно по-високата цена, от тази за продажбата на земя. 

В друг кучантки текст, откриваме и друго название на монета – “kuśâne”. 
Названието също е заимствано от китайски. Тя също е дребна модна монета. В 
счетоводна книга на манастир се казва: “за заточване на ножове, дадени 250 
кусана” и “за земята, разходите на манастира са били  801 900 кусана”. 

 
8. Празници и развлечения 

 
В началото на пролетта и лятото, според сведенията на китайски източници, в 

Куча се е празнувал празника „сумучже” (sumuzhe) под формата на карнавал. Освен 
развлекателната си част, тези ритуали са имали и религиозно значение. Тези 
карнавали са имали точно същото значение, кавото и карнавалите в Европа, защото 
те са от един и същ произход: участниците се маскират, облечени с пелерини и 
маски, имитирайки същества от отвъдното, добри или зли. Техният характер не е 
много ясен. Те са това, което Дюмезил нарича „маски на демони”. Те представляват 
както смъртта, така и плодовитостта, продуктивността, две неразделни понятия в 
представите на древните индоевропейци. Седем дни в Куча са продължавали тези 
карнавални танци и ритуали, под звуците на барабани и други музикални 
инструменти. 

В началото на пролетта, а именно на Нова година, участниците в карнавала са 
носели маски, на кучета и маймуни. Един до два месеца преди, и по време на 
единайсетия месец от кучаския календар, е имало и друг карнавал. Той се е състоял 
по време на зимното слънцестоене. Участниците, са били облечени като животни, и 
призраци. Някои са боядисвали лицата си. Те пръскали с вода, както себе си един-
друг, така и минувачите и зрителите. Смятало се е че водата гони демоните. Това са 
сравнително по-късни ритуали, описани по време на династияна Тан, когато 
оазисните държави вкл. и Куча попадат под силното влияние и контрол на Китай.  
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Първоначално, тези участници имитират всички духове или демони, свързани 
с отвъдното. Те са свързани със старата година, затова всеки месец от нея е свързан 
с определен демон, респ. определена маска. С настъпването на Новата година, те се 
прогонвали от града, като символично по тях са хвърлени камъни, тухли, или със 
символични стрели. Тези ритуали на прогонването на демоните са съществували 
при древните гърци и славяните. При гърците се е наричал „pharmakoi Thargelia” и 
е йонийски празник посветен на урожая, който се е празнувал в месеците май или 
юни. Участниците са били изкл. мъже. Посветен е на Аполон и Деметра.  

При индоевропейците, периодът на идване на Новага година, се е смятал че е 
дванадесет дни, всеки ден от които, съответстваща на един месец от годината. Ние 
откриваме, че това е времето между Коледа и Богоявление. 

На Нова година, в Куча са се организирали състезания с коне, камили и овце, 
и съотв. от победителите, се е гадаело каква ще е новата година, добра или лоша. 
Скандинавците също са организирали такива състезания, но само с коне. (Ж.В.: 
както и прабългарите – „конските кушии” в ранна пролет, съвп.с християнския 
Тодоровден.) Древните гърци също са имали, подобен ритуал. 

Празникът „сумучже” (sumuzhe) се провеждал в началото на пролетта, което е 
съвпадало и с началото на Новата година.  Участниците заливали с вода маскиран 
„демон” който трябвало да бъде хванат и вържат с въжета и куки. В Куча, те са 
сравнявани със същества от индийската митология наричани ракшаса (râkshasa) и  
(preta) или духове и призраци (прета се превежда като вампир). Те са можели да 
отвличат хора, обисновено жени с които после влизали във връзка или брак. Някои 
от карнавалните маски на демони се свързвали с плодородието и плодовитостта. 
Както и при други индоевропейски народи, карнавалите в Куча се смятали за  
време, благоприятно за годеж или брак. Жените на Турфан също са участвали в 
карнавала по повод “сумучже” маскирани и с боядисани лица, според китайските 
източници. Дали са омъжени жени? Ние не знаем, но е много вероятно.  

Също така е известно че в Куча преди брака, младоженците е трябвало 
задължително да посетят банята, тъй като се е вярвало че водата отстранява злите 
демони и така се предпазва младото семейство. Този обичай е разпространен сред 
индоевропейските народи.  

Във Франиция се среща обичая “бидоше” (Bidoche). Това представлява малко 
конско седло което се носи от сватбарите по време на сватбеното тържество. 
Типичен е за областите Анжу, Мейн и Нормандия. Конските маски са били често 
срещани в Куча по време на карнавала.  

Пещерите в Къзъл показват и сцени на погребения. За да покажат скръбта си, 
мъжете наранявали лицето си с нож, а жените си скубели косите. Дори има 
изображение на жена която с нож си е наранила гърдите. Подобни практики са 
били широко разпространени в Централна Азия, и са описани при древните тюрки. 
Въпреки изразената скръб и траур, този период след погребението е кратък – 7 дни. 
След това е имало танци на хора, облечени като животни или въображаеми 
същества, разбира се, свързани с демонстрацията на карнавални маски.  

Обичаят да кремират мъртвите пристига с будизма, но никога не се е наложил 
в Турфан. Обикновено пепелта на починалия се поставяла в урна наподобяваща по 
форма малка сграда (дом). 

В “Юян Зазу” (Youyang Zazu), китайски книга писана в 8 век, са изброени 
празниците на агнийците “Първият ден на годината и на 8 ден от втория месец, се 
празнува “сумучже” (sumuzhe). На 3 ден се прави жертвоприношение в памет на 
починалите [на гробовете]. На 15 ден, от четвъртия месец, се преминава през 
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гората. На 5 ден, от петия месец, се отбелязва раждането на Майтрея (Maitreya) или 
бъдещия Буда. На 7 ден, от седмия месец, се пренася жертва на предците. На 9 ден, 
от деветия месец, се разпръсква конопено семе. На 10 ден, от десетия месец, царят 
извършва символично отказване от властта за едно денонощиие и я предава на 
един от племенните вождове. На 14 ден, от десетия месец, е голям музикален 
празник”.  

Има някои разлики във времето, в празнуването на “сумучжу” между Агни и 
Куча. В Агни се почитат със жертва предците, когато по същото време в Куча се 
отбелязва за втори път “сумучже” в началото на седмия месец. Тази разлика 
вероятно не е случайна, тъй като “сумучже” е тясно свързан с мъртвите. Празника 
през четвъртия месец със сигурност не е просто разходка в гората. Той трябва да се 
обясни с култа към дърветата, който е бил част от тохарската религия. Много 
индоевропейските народи имат свещени гори и се покланяли на дървета. 

Тохарите в Куча са обичали музиката и веселието. В “Тан-шу” за тях се казва: 
“Хората обичат да пеят и де се веселят”, По същия начин, и в Агни са придавали 
голямо значение на удоволствията и развлеченията, и много обичали виното и 
музиката. Това означава, че те са били ценители на виното! Богатите домове в Куча 
са разполагали с много бъчви вино. Пировете и тържествата са били със сигурност 
много и са играли важна роля в обществения живот. Крорйнските документи 
съобщвата за местен празник наречен “васдхига” (vasdhiga), който се провеждал в 
планината, и през който те пиели много вино. 

Човек не може да не сравни тохарите и согдийците: Китайските хроники 
казват: “Жителите на тези княжества имат голяма любов към виното. Те обичат да 
танцуват и пеят по улиците”.  Както се вижда, радостта от живота е била широко 
разпространена в Централна Азия (Ж.В.: преди налагането на човеконенавистната 
и отвратителна ислямска религия в 8 в.). Това разбира се е свързано и с разврата.  
Проституцията е била явление в тези страни, което не е било непременно синоним 
на лош вкус: големите куртизанки са се занимавали и с изкуство – те са били 
художнички и музикантки. 

Това много не съответства на думите казани от Сюян Цзан (Xuanzang), че 
жителите на Куча са “морално чисти и честни”. Но това вероятно показва че и той 
не е бил чужда на плътските удоволствия, които за него не са нещо неморално.  
Той например критично отбеляза, че хората в Кашгар обичат кражбата и измамата 
(Ж.В.: т.е. категории много по-вредни за обществото, от удоволствията). 

Днес се знае със сигурност, че тохарте са обичали да играят шах. В Турфан са 
открити части от шахматна дъска. Също са познавали и заровете. Имало е и много 
друго игри, но информацията за тях е загубена под тежестта на времето.  

Музиката и танците са били любимо занимание. В Китай музикантите и 
танцьорките от Куча са особено ценени.  

Любимо занимание на аристократите е бил лова с кучета и соколи. Има данни 
че са познавали и играта “поло”. Това е логично тъй като тохарските оазисни 
държави са разположени между Китай и Персия и разпространението на тези игри 
е следвало Копринения път. По този начин, шахът е достигнал до Китай от запад 
през Таримския басейн. 

Имало е и улични представления. Една рисунка открита в Турфан показва 
играта на двама акробати на естакада. Единият се разхожда на ръце и носи маска, а 
другият играе с меч. Други рисунки, показва почти голи жени, само с плато увит 
около кръста, които изпълняват акробатични танци. 
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За да завършим този раздел, ние трябва да кажа една дума за изискаността на 
маинерите в Сериндия. В Хотан, преди да отвори писмото, в знак на уважение към 
изпращача, получателя го доближвал до челото си.   

Китайците не са имали такива обичаи и Сюян Цзан е бил много впечатлен: 
“По много начини хората изразяват уважението си един към друг. Те са мили и 
естествени помежду си. [...]. Отношенията им са изпълнени с изтънченост”.  Ако в 
случая той не похвалва толкова кучасците, това е защото той говори по-малко за 
тях. Той тук описва преди всичко жителите на царство Хотан. Малко писмо, 
свързано с търговски сделки, открито в Куча, започва с израза: “Śilarakite се 
обръща към Âryawarme с най-голямо приятелство”. Това е вид поздрав, който се е 
използвал. Шилараките се обръща към Ариаварме по въпрос свързан със сделка. 
По-нататък писмото продължава по същество: “Аз ви изпратих писмо, но не сте ми 
отговорили…”.  

Също известно е че в Куча, се обръщали към по-висш служител в 
администрацията, с обръщението “бог”, за да изразят своята почит.  

Когато пристигнел виден религиозен деец от чужбина, царят лично го 
посрещал преди да е влязъл в града. По този начин, бащата на Кумараджива е 
изразил уважението си към Сюян Цзан: “Царят дойде да го посрещне с голямата си 
свита от служители и монаси, сред които най-видният е Моксагупта (Mokshagupta). 
Други монаси, наброяващи няколко хиляди души, бяха застанали пред източната 
порта на града, и там беше разпъната дълга палатка, направена от спускащи се 
драперии, в който те поставиха статуята (на Буда). Там имаше и музиканти които 
свиреха. Когато Сюян Цзан пристигна, царят и монасите го послещнаха с любезни 
думи. След това, всеки се върна на мястото си. Един будистки свещеник донесе и 
поднесе на Сюян Цзан, кошница с току-що набрани цветя. Последният, след като 
ги е получи, ги поднесе пред статуята на Буда с дълбоки поклони. Когато той 
приключи, седна до Моксагупта. След като си почина от пътя, му бяха поднесени 
отново цветя и гроздов сок. В първия манастир, който посети той получи цветя и 
вино”.  Обърнете внимание на кучаския вкус към цветята. на следващия ден, Сюян 
Цзан бил поканен на обяд при царя, но отказал да опита от някои храни, тъй като 
консумацията им е била забранено от учението “Махаяна” (малката колесница на 
спасението). 

В Куча се славели със своето гостоприемство. Фа Сян 法顯 (Faxian) (337 – 422 
г.) е китайски монах, който прекарал два месеца в една оазисна държава, наречена 
Уи (Wuyi), чието население е най-вероятно същотото като в Куча, но за разлика от 
кучасците, се отнасяло грубо и непочтително с чужденците. Но това той го 
обяснява че преди 17 години е имало китайско нападение на ген.Лю Гуан, и поради 
това отношението към китайския монах е лошо. Двадесет години след 
преминаването му, в 424, монахът Дхармамитра (Dharmamitra), които дошъл от 
Кашмир и отивал в Китай, е получил царско посрещане. 

 
 

8. Музика и танци 
 
Особено в областта на музиката, тохарите и най-вече в Куча са били много 

изевстни. “Хората в тази страна (Куча) с таланта си да свирят на флейта и лютня, 
засенчват с таланта си останалите царства”, пише Сюян Цзан. Тяхната музика е 
известна от Самарканд да Чанъян (старата столица на Западна Хан), и нейното 
влияние е коренно променило китайска музика. Тук възниква и изпълнението като 
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песен на големи поеми. Това особено се е ценило в Чанъян, според един от най-
големите поети на Китай, Ли Цинчжао (1084-1141 г.). Но тази музика не е оцеляла 
след пристигането на уйгурите. Ние можем да намерим далечен спомен за нея в 
корейската музика.  

При династията Тан, в Гансу, се казва за възникнал особен стил, смес от 
китайска е кучаска музика, още от времето на Западна Лян (400-431 г.). В 
столицата на Тан, е имало много музиканти от Куча. Някои от тях са известни, 
напр. един от най-известните, китайците наричали Бай Минда. Техният талант им 
позволявал да възпроизведат всяка мелодия, още от първото и чуване. В 
действителност, известните музиканти и танцьори в Китай са били почти всички 
чужденци. В увеселителните места на Чанъян е било пълни с музиканки и 
куртизанки (тези две понятия често са синоними) тохарки и согдийки. Китайските 
мъже са възхищавали от разголените тела, танците и музиката на тези красавици от 
Западния Край и особен успех имали жените със синьозелени очи.  

В Куча са използвали четириструнна лютня с извита дръжка, флейта, обой, 
арфа и различни барабани. Имало и оркестри разделен на три части, ударни, 
струнни и духови инструменти. За китайците, музикантите от Куча, са имали 
страхотно чувство за ритъм.  

Доколкото може да се съди от стенописите в Къзъл, кучаските танци много 
наподобявали индийските и явно са били заети оттам. Танцьорките люлеели 
бедрата, изпълнявайки сложни движения с ръцете и движенията на главата и очите, 
които ги характеризират източниците. Имало и танци донесени от Самарканд в 
Куча. Те също се харесвали на китайците. Танцьорите се въртели на един крак, 
извършвайки сложни движения с тялото и развявали шалове и плащове. Китайски 
поети често ги описват като: “Въртящо се момиче от степите (терминът е неточен)”  

Имало и сложни танци наподобяващи балет. Често те пресъздават движенията 
на животните – например на лъва. На една красива кутия съхраняваща се в 
Националния музей в Токио, виждаме балет на маскирани танцьори. Те са следвани 
от музиканти. Един мъж с две пръчки удря голям барабан, а до него има две 
момчета, едното държи арфа. Понякога музикантите едновремено свирят и 
танцуват.   

   
9. Литература 

 
Според един немски пътешественик, Мартин Хартман, през 1908 г., хората от 

Яркенд казвали за тези от Куча, че имат изключително чист говор, често говорели в 
стих и в техния език има много неща, които ние не разбираме”. Разбира се тук 
става дума за уйгурски диалекти, човек се чуди защо яркендците не са били 
толкова добри поети, като сънародниците си в Куча. Най-естествената мисъл, която 
ти идва на ум е, че те са наследили изкуството си от езика на древните кучасци. 
Също така, в началото на ХХ век, уйгурите от Куча, са известни в целия Таримски 
басейн за своя музикален талант. Тяхната музика е различна от тази на древна 
Куча, но явно има унаследени древни традиции.  

Разполагаме само с религиозни будистки текстове от Куча. Запазени са само 
няколко думи от светска любовна поема, напр.: ârtañye - удовлетворение, и larauñe 
- любов.  

Можем да кажем, че почти цялата литература на тохарите е изгубена. Но 
трябва да имаме в предвид при много индоевропейски народи, поезията и 
преданията са се предавали по устен път, от поколение на поколание. Ние знаем, 
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например, че германските племена са предавали своята история в стихове. За нас, е 
особено чудно как древните индоевропейци са запомняли на изуст такава голяма 
информация – съдържанието на цели библиотеки.  

Нищо не доказва съществуването на професионални “разказвачи на истории” 
(бардове) при тохарите, но може да се приема за абсолютно сигурно. Това е 
удостоверено при двете съседни на тях цивилизации, на иранците и китайците.  

По време на Северна династията Сун, който управлява Китай в периода 960-
1127 г., в град Каифен, е имало различните развлечения, включващи кукловоди, 
акробати, певци и разказвачи. Някои от тях са рецитирали дълги поеми и епоси, 
свързани със събития от китайската история или приказни сюженти за герои, 
призраци и демони. Тези публични разказвачи вероятно са съществували и във 
времето на предишната династия Тан.  

Сигурно е, че поезията е вървяла ръка за ръка с пеенето. Големите поеми са се 
рецитирали под формата на песен. Едва ли е съвпадение че в Куча е имало много 
певци и поети.  

Будистките мисионери донасят в Таримския басейн, една нова форма на 
литературата, в която е редуват в един и същи текст, пасажи на проза и стих. Това 
са религиозни текстове наречени “джатаки”, свързани с живота и превъплащенията 
Буда. Тези истории са съставени и рецитирани от монаси и са били за популярна 
аудитория. За да се разбере по-лесно съдържанието, са били показвани от 
изпълнителите рисувани сцени от сюжета. Този обичай все още съществува в 
Индия, Бенгалия и Раджастан. Това е удостоверено косвено в Куча. По стените на 
пещерите в Къзъл, има картини, изобразяващи сцени от живота на Буда. Те са 
придружени от надписи като „Тук, всевишния (Буда), просветлява в учението 
момичето Малик (Mallik)”. В кучаските ръкописи, които са разкази с подобни 
сюжети, изреченията често започват с думата “тук”.  

Жанрът е заимстван в Китай, където е известен като “биянвен” (bianwen) - 
текстообработка. Разцветът на този жанр е между 7 и 10 в. Той е така добре приет в 
Китай, че започва да се прилага и за истории, нямащи нищо общо с будизма.  
Тяхното влияние върху китайски популярната литература е дълбоко, вкл. 
съхранено и до ХХ век.  

Будистките истории представени по този начин имат далечно подобие със 
западноевропейската опера. Имало е разказвач и танцьори които пресъздават 
сюжета с танци и песни които играят в няколко сцени. Трудно е да се каже дали са 
съществували тохарски ръкописи посветени на подобни произведения. Известни са 
тохарски преводи на “джатаки”. Открити са части от ръкопис, който представлява 
пиеса – историята на цар Аранеми, в който се е превъплатил Буда.  

Съхранени са два листа хартия. За съжаление текстът е непълен, но се 
откриват и знаци в скоби, явно свързани с придружаващата мелодия при 
изпълнението.   

 
 

10. Архитектура и облекло 
 
В архитектурата на Куча се забелязва индийско и иранско влияние. Много от  

руините оставени от тохарското време са религиозни сгради – будистки манастири. 
Но ние ще се спрем на най-важното което е известно от  светската архитектура. 

Дворците в Куча са били известни със своята красота и богата украса със 
злато, сребро и нефрит. Някои картини от Къзъл показват стаи с таван крепящ се на 
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колони, зали с извити прозорци и балкони (думата skâk, в тох.Б, се превежда като 
“балкон”). Декорацията на стените е под формата на мрежа, с вплетени в нея 
кръстове, цветя и растителни фрагменти. Прозорците са боядисани в различни 
цветове. 

Обикновено, покривите са плоски и не са предназначени да издържат на 
проливни дъждове, които са много редки в Таримския басейн. Янде Ван, 
китайският посланик, в Турфан през 982 г., съобщава, че къщите там не биха 
издържали и на най-слабия дъжд. Това е така защото покривите са били направени 
от преплетена тръстика, върху гредоред, покрита с пръст и слама. В този район, 
тръстиката е широко разпространена. Янде Ван пише че къщите се боядисвали в 
бяло.  

В Куча също стените на къщине са били бели, а рамките на вратите и 
прозорците – боядисани в червено. Вратите са притежавали големи прагове. Ако 
къщата е построена върху една платформа, пред вратата е имало малка външна 
стълба. През 1939 г. шведския археолог Фолке Бергман проучва едно древно 
тохарско селце в района на планината Куруктаг (най-източните разклонения на 
Тяншан, на север от Турфан. Това е единственият известен пример за село в 
северната част на Таримския басейн. То се състои от малки къщи със стени 
изработени от плетена тръстика, измазани с глина. Покривът също е от плетена 
тръстика. Подът е бил на три нива. Селището е било заобиколен с нисък вал.  
Странно е че подобен тип палисадни селища, впоследствие са изчезнали.  

Южната част на Таримския басейн ни дава повече информация за жилищните 
сгради. В археологическия обект на Ния, домовете са най-добре запазените. Дълги 
стволове от топола са били използвани като основа. Стените са били направени от 
вертикално поставени греди, около които са оплетени стъбла от тръстика и клони 
от един вид вечнозелен храст, който тук расте в изобилие. Върху дървените греди е 
имало и много орнаменти под формата на дърворезба. В повечето случаи, 
светлината идва от отвор разположен на покрива, но е имало и прозорци в стените. 
Малките къщи са от една стая, докато най-големите – от осем или девет, подредени 
около централния коридор. (Ж.В.:подобна е и българската къща, винаги съдържаща 
коридор!) Основната зала е с каменна печка. Тя е изградена върху платформа 
висока 20-25 см над земята и ограден от четири стълба стигащи до тавана, където 
има един отвор (за дима). Хората са седели с кръстосани крака върху направени от 
глина ниски пейки, покрити с килими и възглавници.  

Тохарите са били известни с прозводството на вълнени платове, одеала, 
килими, ценени много в Китай. Вероятно е имало и дървени пейки, както в 
днешните уйгурски къщи, но до сега такива не са откривани при археологическите 
работи. В някои случаи са били откривани в дървени сандъци с високи крачета, 
както и столове с с резбовани крака форма копита.  

Къщите се отоплявали от системи, наподобяващи мангали. Подобни печки за 
отопление с мангали са открити и в пещерните храмове в Къзъл 

Аурел Стейн е описал и един вид кръгла пещ, с диаметър коло 70 см, открита 
в няколко къщи в Ния. Вериятно тук се е печал хляб. (Ж.В.: подобни пещи и днес 
се използват в Афганистан.) 

Водата се е съхранявала в големи керамични делви, заровени в земята. По-
малки керамични съдове като кани и чаши се откриват много рядко, което 
предполага че са били използвани дървени такива. Откриват се и маслени лампи. С 
разрастването на пустинята, инвентарът на хората се съкращава до най-
необходимото. В Лулан изоставените къщи са били използвани за събирането на 
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тор и за кошари, което показва че мъртвия град е обитаван от малкото останали 
овчари. Дървени ключове и механизми за заключване са намерени в Ния. Въпреки 
това, изглежда, че някои от вратите не са се заключвали, вероятно в тези домове не 
е имало нищо за открадване. В допълнение, може да се мисли че разположените на 
юг селища са били по-далеч от набезите на номадите.  

Тохарите са използвали и много предмети свързани с козметиката. Открити са 
следи от доста ароматни продукти, тамян, билки. В някои керамични малки съдове 
са открити следи от такива парфюми. Една особеност на танцьорките от Куча и 
Согдиана е била че са рисували лицата си с червена боя, често с изображения на 
луната, слънцето, геометрични фигури, триъгълници. (Ж.В.: подобни изображения 
има върху мумиите от Таримския басейн и Пазирик!) 

Облеклото на жените е включвало дълбоко деколте, откриващо почти изцяло 
гърдите им. Тази мода навлиза от Куча в Китай по време на династията Тан. 
Изглежда, че танцьорките от Сериндия и особено от Куча, са нейните 
разпространителки.  Дамите в Куча не се стеснявали да демонстрират голите си 
гърди.  

За облеклото се съди основно от изображенията на аристократи и 
аристократки дарители за будистките скални манастири, от стенописи. Мъжете са 
били облечени с дълги халати, пристегнати в кръста, с отметнат ляв ревер. Надолу 
са били обут с високи ботуши, тесни или широки панталони. Жените са носели по-
къси връхни дрехи, наподобяващи сако, ушити по тялото, а надолу са били с дълги 
широки поли. Жените са изобразени с големи деколтета и ръце голи до лактите. 
Повечето жени са били с дълги коси, вързани с кърпи над темето, които са се 
спускали към гърба. Виждат се малко бижута по фигурите, което показва че 
киченето не е било популярно.  
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Древните реки в Таримския басейн 
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Основни царства на Таримския басейн в 3 век. 
 
 Крорайна, наричана още от китайците Шаншан, упражнявала истинска 

хегемония в южната част на басейна. Нейната територия е съсредоточена на изток, 
в района на града Крорайна (Лулан, в китайските източници) и след това 
разпространява влиянието си на запад. Тя ще изчезне през следващите столетия, 
като жертва на разширяващата се пустиня. 

 Царството на Куча също представлява малък остров, разположен в 
подножията на планината Тяншан. Тя се е съхранила в продължение на едно 
хилядолетие, когато в 9 в. е погълната от уйгурите.  Тумшук, разположен на запад 
от нея е център на езика тумшукосакски, говорен и в Кашгар, но е бил васален на 
Куча, въпреки разликата в езика. Янци отделя Куча от Цзюши, и е възникнало в 
резултат на преселението на арсите/юечжи на запад във 2 в.пр.н.е. населението на 
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Цзюши съставено от шест племена е било също тохарско. На юг се намират Шаче 
(Яркенд), Хотан, Керия, Ния, Черчен и др. В Хотан и Яркенд се е говорил 
хотаносакския език. 

 
 

 

 
 

Будистки стенописи от Миран (А.Стейн) 
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Лулан – руини (съвр.снимка) 

 

 
Лулан – фотография на Аурел Стейн 

 

 
 

Фрагмент от тохарски текст. : http://titus.fkidg1.uni-
frankfurt.de/texte/tocharic/tht.htm 
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Тохарската писменост “брахми”. 
 http://www.omniglot.com/writing/tocharian.htm 

 
 

 
Монети от Куча. 
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Будистки монах и тигър (стенопис от Дунхуан). 
 

 
 

Тохарски аристократки (А.фон Льо Кок) 
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Музикантки (стенопис от пещерата Могао) 
 

 
 

Урна 
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Тохарски аристократи. 
 

 
 

Музикантка с лютня. 


