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ТОХАРИТЕ 
Серж Папилон 

http://www.indo-europeens.info/index.html 
   http://steppeasia.pagesperso-orange.fr/les%20tokhariens.htm 

 
(превод с Google-преводач от френски: Ж.Войников) 

 
Тохарите са индоевропейски народ в Централна Азия, които са обитавали 

Таримския  басейн, и съвр. китайска провинция Синцзян (Източен Туркестан). Те са 
изчезнали преди едно хилядолетие. Тяхната цивилизация е „открита” от Запада преди 
почти един век, но си остава относително непозната. През 1980 г., бяха открити мумии 
на хора от европеиден расов тип в Западен Китай, живели преди 2000-4000 години, 
които  най-вероятно са тохари. Това откритие хвърли един много интересен поглед в 
далечното миналото. За съжаление, поради някои прилики с културата на келтите 
(някои мумии носеха дрехи с типичната шарка шотландско каре или „тартан”), се 
разпространи фалшивата идеята, че тохарите са келтски племена, които се заселили в 
Китай.  

Китайците са запазили сведения за тохарите в своите древни хроники.  Въпреки 
това,  китайските източници не казват нищо за езика им. Този въпрос беше разрешен с 
няколко археологически експедиции от началото на ХХ век, при които бяха открити и 
автентични документи на тохарски език (написани с индийското писмо брахми). Така 
се разбра че става дума за индоевропейски език, много приближаващ се до 
европейските езици. Тохарският има много близки думи с германските езици и 
древногръцкия език. От морфологична гледна точка, той се доближава до итало-
келтските езици.  Те също са с архаичен характер.  

Изследвания по въпроса са правени от английския изследовател Аурел Стейн, 
германците Алберт Грюнведел и Алберт фон Ле Кок, французина Пол Пелио, както и 
от руски и японски учени. Бяха открити и стенописи в пещерите, които дават много 
информация за времето когато тохарите са будисти (1-то хил.от н.е.). 
 

1. Територията на Тохарите 
 

Тохарите са живели в тази земя, която днес се нарича провинция Синцзян (СУАР) 
на  Китай, по-специално в южната част на провинцията, в Таримския басейн. Това е 
територията, заключена на север от Небесната планина (Тяншан в Китай), на юг от 
планинския масив на Кунлун и Алтън-таг и на запад от Памир. Днес тя е заета от 
пустинята Такламакан и комуникира на изток с пустинята Гоби. В източната част, на 
областта е езерото Лоп-нор, днес почти напълно пресъхнало.   

Населението е съсредоточено главно в оазисите разположени в северната част на 
Таримския басейн. Днес, от изток на запад, това са градовете Хами, Турфан, Карашар, 
Куча, Аксу и Кашгар. Всички те са били древни царства. В миналото те никога не са 
образували една държава, поради големите размери на този рядко населен регион и 
трудностите свързани н пътуването от една оазис към друг. Такива царства са 
съществували и в южната част на басейна, но през 1-то хил.от н.е. те са станали жертва 
на настъпващата пустиня..  

Пътя на коприната минава през Таримския басейн. Сигурно е, че Тохарите са 
усвоили  ползите от търговията, но те са познавали и щедростта на земята си. За 
царството Куча, известният китайски будистки монах Сюян Цзан (Xuanzang), който 
през 629 г. пътувал до Индия – родината на будизма, пише: „земята е щедра за 
червеното просо и пшеницата. В допълнение, тук се произвежда вид ориз, наречен 
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„гентао” (gengtao), стафиди, плодове в големи количества от круши, сливи, праскови и 
бадеми. Има мини за добив на злато, мед, желязо, олово и калай”. В южната част на 
царство Карашар е имало сребърни мини, които са били използвани за производството 
на монети.  

След около 400 години, друг китайски пътешественик, Чжи Мен (Zhimeng), 
съобщава че, „в град Куча има високи и многоетажни дворци. Те са украсени със злато 
и сребро”. Китайците били заслепени от великолепието на царския дворец, чиито стаи 
са "били „големи и облицовани с „ланган” (langgan), злато и нефрит”. Под „ланган” се 
разбира специален вид червен нефрит, което населението на Таримския басейн 
добивало от древни времена и търгувало с него в Китай. От всички тези блестящи 
градове, не останало абсолютно нищо. Със спада на търговията по Пътя на коприната и  
изчерпването на природните ресурси, се е стигнало и до упадък на селищата в 
Таримския басейн. 

 
2. Тохарските езици 

 
От ръкописите открити и 

събрани в Таримския басейн от 
европейски и японски 
експедиции, се е стигнало до 
извода че те са написани на 
неизвестен, до тогава език, 
който първоначално, е наречен 
„Езикът I”. Германският 
тюрколог Ф.В.К.Мюлер през 
1907 г. му дава името „тохарски 
език”. През следващата 1908 г., 
индолозите Емил Зиг и Вилхелм 
Зиглинг доказват че това е 
индоевропейски език. Малко по-
късно, френския  ориенталист 

Силвен Леви публикува първите преводи на тези текстове. Дешифрирането едва ли е 
било трудно, тъй като тохарските текстове са били написани с известното индийско 
писмо „брахми”. В допълнение, някои от документи са написани паралелно на два 
езика, тохарски и санскрит.   

Най-старите документи, датират от 5 в. от н.е., но повечето са от 7 – 8 в. от н.е. Те 
са написани на хартия, изобретена в Китай в началото на нашата ера, но силно 
наподобяват на индийските документи. (на фотографията: Дървена табелка с надпис на 
тохарски. Куча: 5 – 8 в. Токио Национален музей). 

В действителност, имаме не един, а два тохарски езика, днес наречени тохарски А 
и Б. В района на Куча се е пишело на тохарски Б и затова той се нарича още кучастки 
език. Повечето от ръкописите на тохарски А са открити в района на Карашар, по-
специално сред руините на голям манастирски комплекс, който е на 30 км югозападно 
от града, в местността Чорчук (Chortchouq). В този район някога е било царството 
наречен Агни в текстовете на санскрит. Терминът „агнийски” се използва като аналог 
на тохарски А. И накрая, текстове на кучастки и на агнийски, са открити в различни 
места от района на Турфан. 

Кучасткият и агнийският език са тясно родствено свързани, но са твърде различни 
за да бъдат лесно взаимно разбираеми за техните носители. Има толкова много разлики 
между тях, че някои ги сравняват с приликите и разликите между италианския и 
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румънския език. За пример ще посоча две еднакви по смисъл изречение написани на 
агнийски и кучастки (тох.А и Б):  

Агнийски: wiki-wepiñcinäs shpät konsan āyäntwan mäśśunt tämnäshtr-än 
Кучастки: ikañcen-wacen shuk kaunne mrestīwe kektsenne tänmastär-ne 
Те са извлечени от текст, който изглежда описва ембрионалното развитието на 

плода, и се казва че: „на двадесет и втората седмица се развива мозъка” 
Основна характеристика на тохарските езици е липсата на звучни (сонорни) и 

аспирантни съгласни: трите групи на оклузивните съгласни g,  d,  b;  gh,  dh,  bh  и  kh, 
 th, ph, de на праиндоевропейския език са намалени до съчетания между k, t, p.  В 
тохарските езици, следователно не може да бъде произнесено правилно името на Буда, 
и те са го наричали Путта (Poutta) или Пта (Пта-накте, бог Буда). Също са използвали 
една гласна - ä, с изговор среден между „а” и „и”. В тохарските езици се наблюдава 
тенденция към съкращаване изговора на думите, напр. праиндоевропейското название 
на коня *ekwos, в тохарски Б (Кучастки) е yakwe, а в тохарски А (Агнийски) е yuk. Това 
явление е по-изразено, в агнийския, отклкото в кучасткия език и показва че втория език 
(тох.Б) се е развивал по-бавно отколкото първия.  

Това са числителните в праиндоевропейски, тох.А и тох.Б: 
 

 Праиндоевропейски Тох.А Тох.Б 

1 *sem-s sas she 
2 *dwō(w) wu wi 

3 *tréyes tre trai (outarya) 
4 *kwetwores śtwar śtwer 

5 *pénkwe päñ piś 
6 *s(w)eks shäk shkas 

7 *septm shpät shukt 
8 *oktō(w) okät okt 

9 *néwm ñu ñu 
10 *dékm śäk śak 

  
 

3. Какво е било самоназванието на Тохарите? 
 
С други думи, името което е дадено на този народ дали е оправдано? Този въпрос 

не е решен със сигурност.  
Във 2 в.пр.н.е., един народ се нарича Τόχαροι / Tokharoi (съгл.Страбон, XI, 8, 2, и 

по Птолемей VI, 11, 6) от гърците заселили се  в Бактрия, западно от Памир. Тои народ 
налага името си над този район на Бактрия и през 1-то хил. от н.е. започва да се нарича  
Тухаристан/Тохаристан. В един уйгурски текст, е засвидетелстван етнонима „twqry” 
(тугри или тохари). Ф.В.К.Мюлер предполага че това е названието на населението на 
Бактрия. Той смята, че така са се наричали само носителите на езика тохарски А. 
Терминът „тохарски” не би трябва да се прилага за езика на Куча (тох.Б). Това, е 
удобно решение за разграничаването на носителите на тох.А и тох.Б. В текстовете от 
Куча се вижда че самоназванието на населението там е било kuśiññe на родния им език, 
в ед.ч. и Kuśi за страната – Куча. Настоящото име на този град е една от малкото думи-
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реликти от тохарските езици. В този регион е било най-голямото царство в Таримския 
басейн, с най-многобройно население. Тохаролога Дъглас Адамс посочва че Куча през 
8 в. заедно с васалните и оазиси е била по площ, равна на Непал, и е имала население от 
450 000 жители, примерно колкото е било населението на Англия по това време. В 
китайските източници, столицата на Куча, се нарича Илуолу (Yiluolu). Обиколката на 
този град е била около10 км. 

Дали носителите на езика тох.А са били и носители на името тохари? Дали това са 
същите хора, преселили се в Бактрия и обитавали района на Карашар?  

Някои аргументи, които не са били известни, в миналото (началото на ХХ в.), 
когато са разчетени тохарските текстове, днес излязоха в подкрепа на тази теза. В 
района на Дунхуан е бил открит, китайски текст, който уточнява че царството Агни, 
което се намира между Турфан и Куча е основано от Юечжите.  

Юечжите са били голяма общност обитавала района на Запдна Гансу и района на 
Дунхуан, преди 2 в.пр.н.е. Те били предимно скотовъдци-номади и конни войни, добри 
стрелци с лък. В дълбока древност те създават степна държава обхващала и Таримския 
басейн включително. През 2 в.пр.н.е. една друга група номади, идващи от Монголия – 
Хунну, разгромява тяхната държава и налага контрола си в Гансу, вкл. и над Таримския 
басейн. Според китайските исторически династични хроники, много от юечжите 
напуснали Гансу и се преселили на запад, в Бактрия. 

Но не всички юечжи се преселили, една част от тях е останал в района на 
Карашар, където създали царството Агни (Ж.В.: букв.зн. от тохарски akñi – краен, 
покрайнина). Това обяснява че преселилите се в Бактрия (кушаните) са говорили 
първоначално на същия език, който се е говорил в Карашар. Ако Юечжите (Yuezhi) в  
китайски източници са идентични с Тохарите (Tokharoi) от гръцките източници, 
резултатът е, че агнийците са всъщност тохари. Уравнение юечжи = тохари (Yuezhi = 
Tokharoi) се допуска от много учени, макар и трудно да се докаже. (Ж.В.: днес са 
доказани уравненията: юечжи = ручжи = арси и Дася = тохари) 

Най-малко можем да признаем, че юечжите наистина са били прародителите на 
агнийците. През 1966 г. Едуин Г. Пулейбланк предоставя няколко отлични аргумента,  
с които доказва, че юечжите са говорели тохарски език. Това дава едно съвсем 
различно измерение на тохарите: те не са били изцяло уседнало оазисно земеделско 
население, обитаващо само Таримския басейн. Те също са били воини, които са 
владели огромни територии. Сигурно е, че империята на юечжите е имала огромен 
престиж, също както тази на монголите (при Чингиз-хан), но тъй като китайците 
започват да съобщават повече информация за тях, малко преди техния залез, ние знаем 
твърде малко по въпроса.   

 
4. Един поглед към историята 

 
4.1. Произход 
 
Как  носителите на този език, свързани с езиците говорени в Европа са достигнали 

до земите на днешен Западен Китай? Това означава, че е имало миграция, но кога е 
започнала и от къде? Човек би могъл също да зададе въпроса, какво е причинило тази 
миграция и по какъв начин се е осъществила. 

На някои от тези въпроси със сигурност никога няма да бъде отговорено. Въпреки 
това, следва да се отбележи, че според повечето експерти, прародината на носителите 
на индоевропейските езици се е намирала в земите разположени северно от Черно 
море. Там са откривани скелети на хора, наречени палеоевропеиди, живели през 4-то 
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хил.пр.н.е. Тези хора са били погребани под могилни насипи, които руските археолози 
наричат „кургани”.   

В околностите на езерото Лоп-нор, в една област, която е принадлежала, 1500 
години по-късно на тохарското царство Крорайна (Лулан), археолозите откриха един 
некропол, гробище, където са били погребани много хора с палеоевропеиден расов тип. 
Това гробище, известно като Кавригул (Qäwrighul), и е датирано към 1-та половина на 
2-то хил. пр.н.е. Някои гробове са били обградени с кръгове от дървени трупи, или пък 
са откривани женски статуетки, две характеристики типични за древните  
индоевропейски народи. Изкушаващо е да се отнесем тези хора към тохарите. 

За времето на заселване на тохарите в този район (Кавригул) има и направени 
критични коментари.  

Ние знаем, че носителите на езика санскрит са хора, наречени индоарии, 
преселили се в Индия, като преди това, около 2000 г.пр.н.е., са обитавали по-северните 
райони на  Бактрия (виж теорията за арийската инвазия). Този район се намира на запад 
от Таримския басейн и е отделен от Памир. Оказва се, че тохарите и индоариите са 
имали езиков контакт с неиндоевропейски тарод, от който са заимствали думите  *āni – 
бедро, хълбок (Ж.В.: в санскрит ańkĥ, дардските ез. ańka, възм. е дравидска заемка от 
oŋg, oŋkt - бедро) и *ishti – глина, тухла. (Ж.В.: тох.(б) tsikā, в тох.(а) tsek – строя, 
изработвам от глина, формовам, isācem – тухла, кирпич. В санскрит iāśťakā, авестийски 
ištiia, староперсийски išti, средноперсийски xišt, съвр.персийски khisht – тухла, кирпич, 
смята се че е тохарска заемка в иранските езици. (вж. Луботски. Индоарийски речник. 
сайт на Страстин). Най-вероятно думата е от китайски или синокавказки проидход. В 
китайски  съвр.ф-ма zhí, в древнокитайски и Западна Хан dhək, Източна Хан dzhək, 
тибетски dag, лушаиски diak – глина, и също , съвр.ф-ма dì, древнокитайски и 
Западна Хан tēk, Източна Хан tiēk – тухла. Синокавказки паралели, в кетски tuγit, югски 
təx, пумпоколски tīk, котски thagar, tagar – глина, бурушаски toq – глина. В езика на 
баските toska – глина, в протокартвелски tiqa, грузински tixa, мингрелски dixa, лазки 
(n)dixa - глина.  Също в тунгусоманджурските езици *tāksa – глина, в древнотюркски и 
уйгурски toγ – прах. Така че заемането е станало или от китайски, или по-вероятно от 
някои сроден нему език, възм.бурушастки или енисейски?)  

В тох. Б се срещат като съотв. oñi и iśce в кучастки. Лингвистите са съгласни, че 
тези заемки са били направени в дълбока древност, 
вероятно преди времето на некропола в Кавригул, и 
независимо, че не е имало пряк обмен на думи 
между тохарите и индоарийците. Тези наблюдения 
предполагат обаче, че и двата народа не са били 
много далече помежду с във времето и 
пространтвото. По това време, тохарите са били 
достигнали, ако не все още Таримския басейн, най-
малко са били вече в Централна Азия. 

Преди да навлязат в Таримския басейн, 
тохарите са живели в южната част на Сибир, по 
горното течение на р.Енисей. По време на 3-то хил. 
пр.н.е. АД, там е съществувала т.нар. Афанасиевска 
археологическа култура, чиито носители са 
палеоевропеиди и имат подобен курганен 
погребален обред. Може да се мисли че древните 

жители на Кавригул са разселили се на юг представители на Афанасиевската култура.  
(на фотографията: Реконструкция на лицето на жена, погребана в Кавригул, 

живяла е около 1800 г.пр.н.е.) 
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4.2. Древност 
 
Народите на Азия често са оставяли съвсем оскъдни писмени сведения за себе си, 

с изключение на китайците и техните силно повлияни от китайската култура съседи, 
който са имали древни историографски традиции. Историята на тези хора (тохарите) е 
известна само, защото китайците са писали за тях, или наистина историческата наука за 
Азия започва със китайския историк Сима Цян, а преди това е пълна тъмнина. 

Ние знаем, благодарение на китайците, че в 1 в.пр.н.е., по-голямата част от 
царствата в Таримския басейн са съществували и са имали сложна административна 
структура. В Куча вече се практикувало поливното земеделие. Кучасците са били в 
състояние да се топят желязото, те са владеели техника, която ще бъде известна в 
Европа, едва през Средновековието. 

Неотдавнашно откритие на археологическия обект Джумбулак-кум, , в западната 
част на пустинята Такламакан, показва  че поливното земеделие се е практикувало в 
района, от най-малко 500 г.пр.н.е. Този обект включва крепост, чийто строеж е 
трябвало да мобилизира значителни ресурси. По този начин това показва наличието на 
централизирана власт. А преди това? 

Китайски източници от древността споменават съществуването на народа 
„цянжуни” (Quanrong), което в букв.превод ще рече „варвари-кучета”. Думата  quan е 

куче (в древнокитайски khwīn, Ханската епоха khwjən), а жун 戎 (rong) означава 
войствен варварин (в древнокитайски и Цински период nuŋ (nunγ), Хански nэuŋ) и 
обикновено така са се наричали западните некитайски номадски племена. Те са 
обитавали земите около „плаващи пясъци”, израз, обозначаващ пустинята Такламакан. 
Те отглеждали много животни и били храбри войни. Mу владетел от династия Чжоу, 
който управлявал в периода 1001-967 г.пр.н.е., според традиционната китайска  
хронология, решил да ги нападне на собствената им територия. Тогава успял да плени 
петима царе, което показва, че „цуанжуните” не са били един народ, а съюз от племена. 
Има различни причини да се смята че „цуанжуните” са предците на кучастците, 
носителите на тохарски Б. Например, белия цвят, според китайците е бил с голямо 
символично значение за „цуанжуните”. Китайските източници съобщават за сходен 
ритуал при „цуанжуните” и в Куча, свързан с празнична трапеза на мъжете-войни и 
младо момиче, което поднася храната и питието на мъжете. Според Дюмезил този 
ритуал всъщност третира митичното търсене на безсмъртието, което е съществена част 
от религията на тохарите.  

Следователно можем да предположим, че тохарите са били в Таримския басейн 
най-малко от 10 в.пр.н.е. Някои от мумиите открити на тази територия и датирани 
около 10 в.пр.н.е., т.е. 1-то хил.пр.н.е., следователно могат да бъдат свързани с тохарите 
или конкретно с „цуанжуните”. Тези мумии са се получили по естествен начин, чрез 
изсушаване на трупа, поради сухия климат и някои свойства на почвата.  

А „шотландското каре” (тартаните) са намерени в района на Хами, в източния 
край на Таримския басейн. (Ж.В.: Подобна шарка е типична и за българите!) Няма 
доказателства, че тези хора са тохари. Вярно е, че приликата им с келтските тъкани е 
много впечатляващо, но е доста съмнително да се твърди че келти са мигрирали на 
изток, чак до Китай. Тези тъкани са били използвани и от иранските номади, които 
бродели в древността в по-голяма част от Евразия. 

Жителите на Таримския басейн, през 1-то хил.пр.н.е., не са били изцяло 
палеоевропеиди. Има и смесване между емигрантите и местното население. Особено 
интензивни тези срещи са по времето на тохарския будизъм.  
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4.3. Ерата на Будизма 
 
След победата си над Юечжите (Yuezhi), Хунну (Xiongnu), наложили контрола си 

върху целия Таримски басейн, с всичките му богатства. Тогава във Китай се издига 
династията Хан и това е една от най-великите епохи за тази страна. За да отслаби 
Хунну, династията Хан се стреми да ги измести от Таримския басейн. Китайците 
предприемат и няколко военни кампании за осъществяването на намеренията си. Така 
тохарските царства се оказват между двете „свръхсили”, Китай и номадската империя 
на Хунну, простряла се в Монголските степи. Всъщност, това много неприятно 
положение е продължило в по-голямата част от тяхната история. 

Сметките и дипломатическите и военните усилия за на династията Хан за 
привличане на царствата от Таримския басейн, са отразени в китайските хроники. 
Понякога се съобщава и за конфликти между тези царства, но явно ти не са били 
толкова големи и са преминавали „почти безшумно”, като вътрешна история на всяко 
царство. В тохарските текстове за съжаление не откриваме почти никаква полезна 
информация. Ние знаем, че царете на Куча и Агни се титлували като „велики царе”, 
следвайки примера на царете в Индия (наречени махараджи, т.е. велики царе). През 
Куча преминава пътя на керваните, и от документите се знае че единия от царете и` 
носи името Суварнапуша (Suvarnapushpa) (Златното цвете), който царува от 618 г. най-
малко, а синът му носи името Суварнадева (Suvarnadeva) (Златен бог), който го 
наследил в 624 г. Тези двама владетели са със санскритски имена, а името на втория 
понякога се представя в тохарски вариант Сварнатеп (Swarnatep). Сюян Цзан 
(Xuanzang) казва че в държавата царят има малка власт и е под влиянието на силните си  
министри”. 

Един от важните исторически факти е преход на тохарските царства към будизма. 
Прието е учението Sarvastivada, което е път към едно от теченията на будизма, 
наречено „малката колесница” (на спасението). Не е известно кога точно е възприет 
будизма, но в продължение на 300 години той процъфтява в Куча. Сред хората, които 
са разпространявали будизма в Куча са съседите им от Хотан. Хотан е царство в  
югозападната част на Таримския басейн. Някои будистки термини които се използвали 
в Куча, са по произход от хотанския (хотаносакския) език.  

Разпространението на будизма е довело до увеличаване на индийското влияние 
върху тохарите. Това води и до разпространението на индийската писменост „брахми” 
на която се появяват документите съхранили тохарските езици. Индийското влияние се 
разпространило дотолкова, че аристокрацията започват да носят санскритски имена. 

Разбира се това не значи че новата религия – будизма, не се е сблъскала със 
старите религиозни традиции на тохарите. В Агни в началото на 7 век, все още е имало 
жреци на древната религия. Получил се е синкретизъм. В Китай, будизмът придобива 
местни особености и става китайски, в  Япония – японски, в Тибет - тибетски, а в Куча 
– кучастки.  

Боговете от пантеона на Куча имат смесени черти, като „бог-слънце и всевишен”, 
както Буда който е всевишен, бога-слънце е бога на Куча. Тези хора са почитали 
слънцето, свързано с белия цвят или светлината, на изгряващото слънце, така че това е 
било в основата на тяхната стара религия. Кучастките текстове споменават за връзката 
между „изгрева на бога-слънце и всевишния”. Богът-гръмовержец Илайнакте 
(Ylaiñäkte), е включен и в будисткия пантеон. 

От друга страна, будизма в Куча е помогнал за разпространението на това учение 
и в Китай. През 1913 г., Силвен Леви е забелязал, че някои изрази от китайския 
будистки речник, не са дошли от санскрит, а от тохарски Б, т.е. от Куча. Така, 
събитието на преминаване то светски към монашески живот, в санскрит се изразява с 
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думите „напускам миналото си”, докато в кучастки и китайски се използва израз със 
значение „напускам дома си”. За да се формулира понятието ерес, в санскрит се 
използва думата mithyādrishti – фалшив, лъжлив поглед, докато в кучастки се казвало 

pärnaññe – отвън, т.е. извън истинското учение, а в китайски смислово сходното waidao 
- извън пътя на движение”. 

По този начин, Таримския басейн не е просто мост по който будизмът е достигнал 
до Китай: там, той се спрял и е придобил местен колорит, преди да възобнови 
пътуването си на изток. (на фотографията: Кучастки благородници – дарители за 
будисткия храм, стенопис от будисткия скален храм в Казъл) 

 
4.4. Края 
 
Династия Тан, основана през 618 от Ли Юан (李淵), обединява Китай и отново го 

прави велика империя. Това води до сблъсък със „Сините тюрки” или тюркутите (в 
китайски Туцзе/Tujue), както на времето Хан се сблъсква с Хунну. След като се 
укрепил на трона, първия Тански император Ли Юан, приел тронното име Гаоцзу 
(高祖) (618 – 626 г.) изпраща посолство до Суварнапушпа (Suvarnapushpa), царя на 
Куча с искане за сключване на съюз и поддържане на традиционните приятелски 
отношения с Китай. Тези отношения са постигнати и продължават до началото на 
управлението на наследника му Суварнадева (Suvarnadeva), който в един момент се 
отметнал от тях и минал на страната на тюрките. Други владетели в Таримския басейн 
направили същото, и това довело до военна намеса от страна на китайците. 
Суварнадева (Suvarnadeva) умира през 646 г., и брат му Харипушпа (Haripushpa) 



 9 

(Божествено цвете), е трябвало да се изправи срещу китайските войски. Първоначално 
войските на Куча имат успех и отблъскват китайците, като дори убиват и един от 
китайските генерали, преди това разорил Карашар. Но силите са неравни и в 648 г. 
тохарските държавици са победени. В отговор на това неподчинение, китайският 
император Тайцзун (太宗) (627 – 649 г.) унищожил пет града и заповядал да избият 
всички жители, „безброй мъже и жени”, както съобщават лаконично техните хроники. 

Този тежък удар, който получила Куча, не довел до гибелта на държавата, но 
започва да се усеща все повече настъпващата китаизация в целия Таримски басейн.  

В 744 г, държавата на уйгурите, сразява Тюркския каганат, но на свой ред е 
пометена от киргизите в 840 г. Ударът бил толкова силен, че уйгурите били принудени 
да напуснат Монголия. Те се заселват в Гансу и Таримския басейн, първо в Турфан, а 
след това в Агни и Куча. 

Уйгурите започват да се смесват с тохарите, възникват смесени бракове и тъй като 
уйгурите са по-многобройни, постепенно тохарските езици са изместени от уйгурския.  
Когато уйгурите са живели в Монголия, те са изповядвали манихейството (донесено от 
согдийците). При контакта си с тохарите, те възприемат тяхната култура и будистката 
религия.  Много от останките на тохарската култура със сигурност щяха да се запазят, 
ако уйгурите не бяха приели исляма в началото на 2-то хил.от н.е. 

В началото на ХХ век, жителите на Куча са считали че говорят най-чист език 
(уйгурски) докато жителите на другите оазиси, трудно ги разбирали. Също така Куча се 
е славела с многото си поети. Както казва Силвен Леви, това е може би една особеност 
„наследена” от старата Куча и нейното тохарско население. 
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