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Има много доказателства, известни до този момент, за индоевропейски
влияния върху китайската цивилизация. При тези проучванияq едни от найуспешните са свързани с езиковите контакти. Те показват че китайският речник е
повлиян от езиците на индоевропейските народи. От тях основните “заподозрени”
са иранците и тохарите, защото са живели в Централна Азия, в близост до Китай.
Тохарите са изчезнали преди около 1000 години. Те са говорели два тясно свързани
езика, “кучастки” или тохарски (б) и “агнеански” или тохарски (а). Например,
руският учен E.Д.Поливанов отбеляза през 1916 г., че китайската дума 蜜 mi - мед,
е заимствана в древвнокитайски от пратохарското *mjit, в тохарски (б) *mit – мед.
(1) (Ж.В.: Знакът 蜜 в древнокитайски mit, Ханската епоха mjәt, през
Средновековието mjit, съвр.ф-ма mi – мед.)
Откриват се прилики и между митовете, които и аз съмия съм забелязал, но
тук изследванията по този въпрос, са все още доста назад. Например Х.Масперо
открива сходство между митовете за подвизите на Херакъл и тези за китайския
герой, стрелеца И (Yi). (2) Разбира се, Херакъл е гръцки герой и трудно е да си
представим, че гърците са били в състояние да окажат влияние върху древните
китайци, но напълно възможно е, такъв герой да е съществувал и в митологията на
пратохарите, които са били езиково достатъчно близо до предците на гърците.
Съвсем наскоро, Джъстин Т.Сноу изказа своята хипотеза за индоевропейския
произход на китайската богиня Цзину (Zhinu 織女), свързана с тъкачеството. (3)
Целта на настоящата статия е да покаже, че “част от китайската митология
има тохарски произход. Задачата не е лесна, тъй като ние не знаем много за
пратохарите и езика им. Но тава не е невъзможно, защото те са оставили и ценни
улики за себе си. Ако нашето заключение е правилно, то предполага, че
пратохарите са били в контакт, в тясно сътрудничество с древните китайци и дори
са живели в съвр.Китай: А хората, наречени “цуанжуни” (Quanrong) 犬戎 (букв.
зн.: жуни – варвари, почитащи кучето, или варвари-кучета) в Древен Китай, найвероятно са древните тохари.
Както казахме, тохарският език е имал прилика с древногръцкия език. Според
българският учен Вл.Георгиев, предците на германците и балто-славяните, заедно с
тохарите формират една древна индоевропейска северна общност през 4-то
хил.пр.н.е. (4) До това мнение стига и Б.Сержен, който добавя, че след като са
живели между прагерманци и прабалтославяни, тохарите вероятна са били и в
тесни контакти с предците на древните гърци. (5) Ето защо ние ще използваме
предимно митологиите на германците, балто-славяните и древните гърци, за
осветяване, митологията на тохарите.
Задължен съм на Емилия Массон която ми разясни и преведе древните хетски
текстове, както и ме запозна с наблюденията си върху славяните на Балканите и
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власите. Тя изтъкна някои изненадващи прилики между живите традиции на
славяните и тези на хетите, които са живели преди около 3500 години.
Имайте предвид факта че хетите заедно с тохарите, първи са се отделлили от
праиндоевропейската общност, може да предполижим и за наличие близост между
тях в митологията и вярванията. (6)
1. Цуанжуните или “народа на кучето” (Quanrong 犬戎)
Този народ е бил известен на китайците от времето на династията Шан (1200
г.пр.н.е.), и се е намирал на запад и северозапад от Древен Китай. (7) Цуанжуните
били с войствен характер и често нападали и грабели китайските земи. Пет години
след свалянето на династията Шан, Чжоу спечелили победа и над тях. След това, те
поддържали отношения и дипломатически контакти с царство Чжоу. Когато се
короновал новият ван (владетел, цар) на Чжоу, цуанжуните изпращали пратеници
със дарове и за извършване на жертвоприношения в негова чест. Въпреки това, Муван, владетел на Чжоу, царувал между 1001 и 947 г.пр.н.е., според китайските
хроники, се опитал да ги нападне. Той не се вслушал в съветите на своя пръв
министър Муо Фу и тръгнал на поход. Походът не бил успешен и ванът се върнал
от бойното поле с плячка само от четири бели вълци и четири бели елена.
Отношения с цуанжуните били влошени.
Бамбуковите анали ни дават по-подробна информация. Този конфликт станал
през 12-та година от царуването на Му-ван, и той наказал тогава “кучетата” т.е.
цуанжуните. Имало е и втори поход. За него се казва че: “В седемнадесетата
година, царят отишъл на запад до планината Кунлун, и се срещнал със Сиванму
(Xiwangmu) – богинята-царица на Запада, а през следващата година Сиванму
дошла в Чжоу за да почете Му-ван.
През есента, по време на осмия месец, царят отишъл на север, преминал през
“плаващите пясъци” и връх Цзию (Jiyu), и отново нападнал цуанжуните и пленил
петтима техни царе. После той продължил похода си и достигнал до място където
имало много сини птици които сменяли перата си, и тогава Сиванму го задържала.
Разбира се част от тази история е митична, но няма причина да се съмняваме в
информацията за конфликта между Чжоу и цуанжуните. Тези събития са се
случили през 10 в.пр.н.е.
Тези два похода са послужили за създавенето на “Му Тянцзи Чжуан”
(Пътуването на Му Синът на Небето) един древен китайски роман, написан от
неизвестен автор. Тук военните походи са представени като едно приятелско
пътешествие сред непознатите племена на северозапад от Чжоу. Романът е писан
между 400 и 350 г.пр.н.е. и авторът му е познавал Централна Азия и племената
който са обитавали в съседство с китайските земи. Разказът за пътуването съдържа
следния епизод, свързан с преминаването на Му през пустинята. “В денят
“синчжоу” (xinchou), Синът на Небето бил много жаден край една пресъхнала река
в пустинята. Той искал да пие вода, но не намерили нищо. Тогава един от
придружаващите го офицери име Гао Бенжун мушнал единият от конете в
колесницата, с нож и събрал чиста кръв с която Синът на Небето утолил жаждата
си, както правели варварите”.
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Според “Му Тянцзи Чжуан” цар Му два пъти посетил земята на цуанжуните
(на отиване и после на връщане), като при връщането му цуанжуните го
посрещнали при лека Леи, устроили пир в негова чест и му подарили 46 отлични
коне.
Синът на Небето, Концзия (Kongya) 孔甲, от династията Ся, също е получавал
подобни подаръци, от варварите живеещи зад р.Леи – кучета, коне, говеда и овце.
Това показва че основният поминък на цуанжуните е бил животновъдството.
Цуанжуните участвали в свалянето на династия Западна Чжоу, в 771 г.пр.н.е.
Те щурмували столицата, Хао, и убили цар Ю (Ю-ван) (Yōu, Yōu-Wáng) 幽王 (781
– 771 г.пр.н.е.). Династия Чжоу успяла да се въстанови, но е трябвало да се
премести на изток, където е установена и новата столица Люи, на р.Лу, а новата,
въстановена династия продължва съществуването си като Източна Чжоу. Хао, бил
разграбен и разрушен, и се преврнал в необитаем град.
През 660 г.пр.н.е., източниците съобщават че цуанжуните са били
разположени в земите на север от река Вей. Това означава, че те са живели в
сърцето на страта империята на Западна Чжоу.
“Шанхаицзин” (Shanhai jing) или “Описание на планините и реките” ги
описва по следния начин: “В землището на цуанжуните, хората имат вид на кучета
(от самото название “жуни (варвари) на кучето”). Едно младо коленичило момиче
поднася храна и напитки (става дума за ритуал). Те носят бели дрехи, имат
пъстроцветни коне с червени гриви и очи като самородно злато”.
Любопитното споменаване на това младо момиче, което поднася храна и
напитки, се отнася за ритуал, при който: мъжете седят на земята, и момичето им
поднася ритуална храна и напитки. Други текстове споменават че те се хранели с
кучета (жертвоприношение на куче) и добивали нефрит. (8)
Общата ритуална трапеза, в която участват само мъже (мъжете-войни) играе
основна роля във всички древни патриархални индоевропейски общества. Подобен
обичай е описан и в много по-късно време за държавата Куча.: В една песен
записана от Куча се описва такъв ритуал, където “жена поднася чаша от нефрит”.
(9).
Друга особеност която показва връзки между цуанжуните и населението на
Куча е свързано с поверието че прародителят им е бил бяло куче или няколко бели
кучета-близнаци. (10)
Когато цар Mу воювал с цуанжуните, донесъл като трофей четири бели вълци
и четири бели елени, информация, която очевидно е със символистично значение.
Китайците използват името “Баи” – бяла, относно владетелите на Куча. И не само
за тях, например един известен музикант от Куча, в Китай бил наричан Баи Минда
(Bai Mingda). Той е живял в Китай в края на династията Суи и началото на Тан
(или през 7 в.). (11) Оказва се, че китайците са давали на чужденците име, което
съдържа названието или част от названието на страната от която произлизат (Ж.В.:
напр.: кангюйците и согдийците носят името Кан, партяните Ан). В Гансу,
жителите на Агни (Янци или Карашар) били известни като “Лун” (Long) - Дракон.
В китайските анали, Лун винаги е било “име” на хора произлизащи от
Агни/Карашар. (12)
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Що се отнася до Куча, жителите и са наричани “баи” – бели. В тази връзка е
важно да се изясни, че в текстовете от Агни, на тохарски (а) се говори за една
държава, наречена “arsi ype”, и за език arsi, както и за музика, носеща
наименованието āŕsi. (13) Този термин изглежда поради рядката си употреба (с
изключение на една форма в мн.ч. в родителен падеж - arsissi), е довел до
схващането на някои автори, че е от чужд произход. Х.Бейли предполага че той
идва от санскрит го идват от санскрит ārya, чрез иранската дума *ārsa. Страната
“АРСА” би трябвало да е Индия, а езикът “АРСИ” е санскрит. Според Дъглас
Адамс който е променил тази хипотеза, “arsissi” е термин, който се отнася не са
светското население (миряните) а за ръкоположени бедистки монаси. Изходната
дума е ârya, която е дошла чрез някои ирансик езики – хотаносакски или чрез пракрит.
(14) Но това обяснение изобщо не е много удачно, да се дават различни значения
на съществително и прилагателно, производни от и през иранското *Arsa, на
практика не е удостоверено.
Може да се отбележи, че през периода на ранния будизъм, миряните редовно
следват пет предписания, но сред тях има и група от хора, които следват десет
основни предписания, като са били облечени в бяло. От тази гледна точка “АРСИ”
може да се преведе като “бели” и да придобие две значения: 1. така се нарича
страната, т.е. това е топоним, 2. така се нарича населението - благочестивите
миряни.
Конкретно, тохарският корен *arse, може да се обясни с праиндоевроп. корен
*h2erg-ën. От този корен *arse който е съществително име, може да се образува
прилагателното *arsye. Последният термин се превърнал в название на “агнийците”
или населението на Агни (Янци или Карашар, самото Агни според Д.Адамс
произлиза от тохарското ākñi – краен, граничен, покрайнина) – “арси”, “арши”,
както и в название на музика от този район, в китайските източници.
Съществителното *arse (ārśe), в тохарски (б) или езикът на Куча, преминава в ārśe
и в тохарски (а) или езикът на Агни (Карашар) – в ārś. В родителен падеж мн.
число, формата на *ārś е ārśäśi, но с палатиалан изговор на “ä” в “i”. По този
начин, названието в агнийски или тох.(а) “ārśi ype” се превежда като “бяла
страната”. Това название се използва за обозначаването на царството на Агни
(Янци или Карашар). Според данните от китайските източници названието
“агнийски” се използва и за царството Куча. Тази страна има силно културно
влияние върху целия Таримски басейн, и извън нея би било напълно разбираемо да
се намерят препратки в текстовете на агнийски или тох.(а). Тези документи ни
казват, че в Агни е звучала музика от “арси” т.е. от Куча. Широкото
разпространение на музиката на Куча не е изненадващо. Също така самото
название Куча се извежда от протоиндоевропейският корен *kwit – бял (в
славянските езици *свет(лина), свет(ъл). В “Шанхайцзин” споменава за народ
които се наречени “белите” (Баи) (15) Без съмнение, това са жителите на Куча.
Местоположението на цуанжуните в съвр.пустини на Западен Китай, не
предоставя и трети аргумент, за връзката им с Куча, като предци на нейното
население. Тези хора ще са живели в Таримския басейн, и в Гансу, най-малко, по
време на диннастията Шан. Те влезли в контакт с древните китайци от царство
Шан, по горното и средно течение на р.Хуанхе. Те често са споменавани в
надписите върху кости и черупки от костенурки.
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Като четвърти аргумент може да посочим че в китайския език има две думи за
куче: quan (цуан) 犬 и kou/gǒu (коу/гоу) 狗. Първото название е познато в
древнокитайски и се е произнасяло khwīn. Според Виктор Маир (V.H.Mair), и двете
названия са вероятни заемки от тохарските езици, като първото е по-древно, а
второто е по-късна замека. (16)
Формата quan (khwīn) съответства на вин.п. kwеm` (произнася се kwen) в
тох.(а) kon – вин.п., а формата kou/gǒu показва идентичност наименованието на
кучето ku, в имен.п. на тох.(а и б). Във винителен падеж, индоевропейският корен
*kwom, *kwen(an), в тохарските езици се наблюдава преминаването на “o” в “e” , а
в именителен п. “o” преминава в “ü” , или “w”. Така е възникнало и
древнокитайското khwīn, с което са били наречени и пратохарите “цуанжуни”
(Quanrong) с дума имаща тохарски поризход. В случая названието на кучето се е
прехвърлило и на народа, поради сакралното значение на кучето за тях. (Ж.В.:
Трябва да отбележем че думата quan (khwīn) ако е заемка е заета на много древен
етап, защото в тибетски khji, бурмезки khwijh, качински gui – куче. Според
Старостин имаме оригинална сино-кавказка дума, а не заемка, тъй като в
бурушастки huk, в кавказките езици, в лезгински χuj, χʷa, чеченски и ингушки
*pħu, даргвански *χIʷaj – куче. Опитомяването на кучето е твърде древно явление и
логично тази дума да има палеолитен бореален произход!)
В района на Джумбулак-кум, (в близост до съвр.гр.Керия) на запад от
Такламакан са открити следи от древна държава в която са практикували уседнал
начин на живот и поливно земеделие. (17)
Древният оазис-държава е съществувал около 500 г.пр.н.е. Жените са носели
поли, като в Куча и високи шапки. Техните поли са били украсени с широки,
хоризонтални ленти. Забележително е, че подобен костюм е бил открит в близост
до Турфан. Открита е и филцова шапка, висока около два метра висока. (18) Саките
също са носили подобни шапки.
Ако се приеме принципа, че всеки костюм е представителен белег на една
етническа група, то следва, че хората Джумбулак-кум, са били свързани с
населението на Турфан, или че Турфан, също се е говорел кучастки (тох.б) Ние не
можем да докажем верността на това твърдение в нашето проучване. Но до тези
изводи са стигнали китайските изследователи Ма Йонг (Ma Yong) и Сун Ютан
(Sun Yutang). (19)
В близост до Джубулак-кум е откирта фигурка на дракон с кучешка глава,
изработена от медна сплав. Това може да бъде просто проявление на
“анималистичния стил” типичен за древните обитатели на региона, но също така
може да има и дълбок сакрален смисъл. Интересн факт е че нардоността “яо” от
Южен Китай също смятат дракона с кучешка глава като свой предшественик. (20)
На пръв поглед е странно да се търси връзка между тохарите и народността
“яо” в Южен Китай, но се откриват изненадващи древни контакти.
Населението на Агни (Карашар), носителите на тохарски (а), са били анклав
разположен между Куча и Турфан. А това навежда на мисълта че агнийците са
емигранти, заселили се между Куча и Турфан. Според китайските текстове около
Дунхуан от 966 г.пр.н.е. се е намирало царството на Юечжите (Yuezhi). (21)
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Юечжите са били номади, които са обитавали Западна Гансу. Те създават
голяма държава, която обаче е разгромена от Хунну (Xiongnu) във 2 век пр.н.е.
Следователно можем да смятаме че агнийците (арси) се появяват и заселват в
района на Карашар, след тяхното поражение от хуните (166/5 г.пр.н.е.) Интересна
разлика между кучасците и агнийците е че при първите жените носят поли и рокли,
докато при вторите, жените носят панталони. (22)
А това показва че в по-древни времена този народ е бил номадски, тъй като
панталоните позволяват и на жените да яздят като мъже. Така изглежда, че преди
разрушаването на държавата на Юечжите, т.е. през по-голямата част на 1-то
хилядолетие пр.н.е., е съществувала непрекъснат обширен район, на запад
достигаш до Таримския басейн обитаван от кучастците. За китайците, които са
граничели с най-източните предели на този район, това население станало известно
като “цуанжуни” или “варварите-кучета”. (Ж.В.: Изключително правилен извод.
Самото название “юечжи” в древнокитайски се е поризнасяло “роучжи” или
“ручжи” което отразява названието Арси (ārśi). В същото време самоназванието
на жителите на Турфан и околните райони до Урумчи е било Каси/Касри (в
китайско предаване Цзюши/Чеши), твърде близко до названието Куча. Птолемей
също дава народа Касири, Каси, обитаващ от Кашгар на изток. Така нещата се
изясняват. Първоначално носителите на тохарски (б) касите/кучасци, са
обитавали целия регион между Кашгар и Турфан/Урумчи. В района на Кашгар,
Хотан и Яркенд около 6-5 в.пр.н.е. проникват саки които асимилират завареното
население и формират народа на хотаносаките и тумшукосаките. На югоизток
от кучасците се разполага народа на арсите които са скотовъдци и обитават
земите на Гансу и горното течение на р.Хуанхе, до Ордоса. Вероятно те са
разделени от усуните (асиани) които са източни иранци проникнали от ез.Лоп-нор
до Монголски Алтай. Постепенно арсите са изтласкани в Гансу от
консолидиращата се древнокитайска общност. През епохата на Воюващите
царства те стават известни като “роучжи” и са доставчици на нефрит и коне
за китайските царства. След като са разгромени от Хунну във 2 в.пр.н.е. арсите
се изселват от Гансу. Основната част се преселва в долината на р.Или, но помалки групи остават в Синцзян, една част от тях се преселват към Тибетското
плато – т.нар. “малки юечжи”, друга част се заселват в района на Карашар като
разделят масива на близкородствените им кучасци. Явно така възниква царство
Агни (Янци).
2. Хуан-ди и Один.
Както беше казано, бялото куче е било предшественик на цуанжуните, и те са
смятали това животно е превъплащение на Бог. Според китайските легенди,
митичния “Жълт император” Хуанди произлизал от племето на цуанжуните.
Повечето китайски текстове съобщоват че след Хуанди, следват още четири
митични императора управлявали Китай: Чжуансу (Zhuanxu), Ку, Яо и Шун. Но
тази последователност е по-късно изобретение на китайските хронисти. По думите
на Марсел Грене “Хуанди, Чжуансу и Ку не са включени в “Шу-цзин”, а на Яо и
Шун са посветени на най-важните глави на тази книга, явяваща се свещената
история на Китай. За китайците, е повече от исторически факт, съществуването на
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Яо и Шун” (23). В “Шу-цзин” са събрани документи, датиращи от 11 до 7 в.пр.н.е.
и няма никакво съмнение, че Яо и Шун са чисто китайски герои. В Сборника
“Лунхен” (Lunheng) 論衡, съдържащ критични есета на писателя Ван Чжон (27-97
г.) на тема митология, философия, естествени науки и литература, се съобщава, че:
“По времето на Яо, на небето е имало десет слънца който са измъчвали с
непоносимата си жега, десетте хиляди живи същества. Яо стрелял с лък срещу
деветте слънца и ги поразил. Така останало едно слънце, което и днес виждаме на
небето”. Този мит, напълно непознат за индоевропейски свят, е разпространен в
много варианти в Далечния изток, Сибир, Корея, Япония и сред народите “мяо” в
Южен Китай. (24)
Не е ясно как китайците са свързали Хуанди с цуанжуните, тъй като те не са
познавали Таримския басейн преди епохата на Старша Хан. Тази легенда може да е
навлязла чрез царство Чжоу, въпреки че не е с китайски произход. Въпреки това,
можем да си представим цуанжуните като народ от войни, предвождани от Хуанди,
които нахлуват в Китай и окупират част от неговата територия. Може да се мисли,
че Хуанди е митичен персонаж, вероятно тохарски бог, и по-специално кучастки.
Ние ще видим, че той много прилича на един друг бог – германския Вотан
наречен от скандинавците Один.
В древногермански, името му е било *Wothanaz. Това име е свързано с
глагола Wehen – удрям или от съществително Wut – гняв, ярост, но в
староанглийски имаме wothbora – поет, разказвач, с по-далечни паралели с
латинското Vātes - поет, гадател, оракул, вития. Германският селянин смятал че
Вотан е господар на нощта, и тогава пътувал с кучетата си, а сянката му се носели
духовете на войната и бурята. Понякога го следвали фантастични създания, или
жена, която, бил заловил и завързал за седлото си. По време на нощните бури,
германците свързвали виелицата със галопа от дружината на Вотан и воя на
кучатата му. Те се приближавали близо до земята и понякога се разхождали по
покрива на хижите.
Ловът и войната са неговите занимания. Древните германци когато са
воювали през нощтта са боядисвали телата и щитовете си в черно, за да изглеждат
войни-призраци, излезли от царството на мъртвите, за да плашат враговете.
Один е безстрашен войн. Той винаги е без броня, предпазван само от своя
щит, но с божествената ярост на бясно куче или вълк, което го прави непобедим.
Освен като бог на войната и победата, Вотан е свързван от древните германци със
знанието, поезията и магията. Той е и бог на вятъра, който носи дъжд и се грижи за
растежа на растенията и животните. (25)
Один е бил сляп с едното око, защото го дал в залог, за да придобие
свещенното знание. Неговият страшен вид не му пречил да е неустоим за жените и
се явява родител на всички други богове. Сагата “Инглинг” го представя като
митичен цар с много красив и благороден вид.
В допълнение, “той говори толкова красноречиво и сладкодумно, в мерена
реч”. (26) Той е покровител на поетите (“скалди” в скандинавските страни).
Один е можел да се превъплати и в женска изява. Практикуването на магията
и предсказанието, т.нар. “сеид” първоначално се е извършвал от жени-жрици. По
време на царуването на Домициан (81-96 г.), германското племе “семони”
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изпратили в Рим посолство водено от царя и пророк Масиос и пророчицата Ганна,
тъй като императорът се е доверявал на гадателки относно воденето на войни.
Скитите също имали жреци които при извършване на ритеалите се обличали в
генски дрежи, т.нарέναρέεσот гърците (Херодот, IV, 67). Свързването на женатажрица с магията и предсказанията е много често срещана тема при
индоевропейските народи. Това обяснява и съществуването на вещици, сред
хетите, гърците, вероятно и тохарите (Ж.В.: Виж Сиванму – богинята на Запада).
(27)
Сред германците, същността на магията и науката за гадаене е словото, но
словото на поезията. Като се казва че Один е поет, трябва да се разбира –
магьосник.
Один е бог на победата. Той е този, който владее тайните знания, но не
използва измамата и предателството (според викингите). Неговата основна жена се
нарича Фриг или Фрея. Тя е покровителка на брака и майчинството, съветва жените
в трудните моменти, когато я викат на помощ. Тя е образец за идеалната майка и
съпруга.
Има доста поразително сходство между Один и индуския бог, Варуна. Това е
особен бог на ведическата епоха, и в течение на времето, в брахманизма, неговото
значение е намаляло. Той създава и поддържа природните закони и морални норми,
израз на космическия ред. Той наказва виновните и тези които са се отклонили от
правия път. Один владее нощта и е сляп с едното око, но другото му око е
слънцето. Варуна също е господар на нощта и неговото око е слънцето. Подобно на
Один, Варуна е Бог на мъртвите. Неговият дъх е вятъра, или както са вярвали
индоевропейците, душата на човека е дъх, който остава на Земята след смъртта на
човека. Варуна е голям магьосник и владетел на знаието. Той е учен (Vidvan),
мъдрец (Medha), умен (Dhira), разделящ (Pracetas), ясновидец (Kavi), поет
(Kavitara), и велик поет (Kavitama) и др. (28)
За Хуанди, в глава 1 на “Ши-цзи” (Shiji), Сима Цян, пише: “Когато се родил, е
бил божествено надарен. Той можел да говори като пелиначе на възраст няколко
дни [... ] Като младеж е притежавал ярък ум”. Подобна информация дава и глава 23
от “Ли-цзи” (Liji) 禮記 (Книга за обрядите и церемониите, при династият Чжоу):
“Хуанди даде на хиляди предмети и понятия правилното им име”. Той е свързван
със знанито и изкуството. (Ж.В.: например той е изобретил календара,
математиката, медицината, дрехите, лъка и стрелата, колесницата, лодката, парите,
писмеността, музиката, пръчиците за хранене). В допълнение, Хуанди е войн,
който въвежда щита и копието, според Сима Цян. Той също така опитомява дивите
зверове, които използва, в битката срещу бунтовниците водени от Чжию (Chiyou).
Неговият род се нарича Йосион (Youxiong), защото сред опитомените от него
животни, са и мечките “сион” (熊, съвр.ф-ма хiong – черна мечка, в древнокитайски
whәm). (Ж.В.: по-точно неговият тотем е бил мечката.) По време на борбата му с
бунтовника Чжию, една млада жена наречена “тъмната девойка” го въвежда в
знанието на магиите.
Тези характеристики напомнят Вотан или Один. Споменахме духовете на
войната на Один, мъжете, които се борят с яростта на зверове. Те са били наричани
още “берсеркери” – облечени като вълци, във вълчи кожи. Откриваме аналогия
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между вълците на Один и дивите зверове използвани от Хуанди като войни.
Съществуването на войни-зверове се удостоверява в Китай. През 1045 г.пр.н.е.,
династията Шан е свалена от динаситята Чжоу. Това събитие отговаря в
действителност на нахлуването в Китай на номади, които се заселили, уседнали и
частично китаизирали, както е видно от “Ши-цзи” (Shiji). Царят на Чжоу излиза на
битка с последния цар на Шан, с 300 колесници, 3000 войни “гореше като тигри” и
45 000 войници с броня. Няма съмнение, че войните-тигри не носят броня като
берсеркерите и се сражават с яростта на тигри. В 683 г.пр.н.е. се споменават войни
които атакуват врага, облечени в тигрови кожи, като покривала от тигрови кожи
имат дори и конетете им. (29)
Ние можем да продължим сравненията. Според “Ши-цзи”, Хуанди “броил
дните напред, като използвал бял равнец”. От стъбла на бял равнец е изработена и
триногата за котела на Хуанди. Може да посочим че в митологията на осетинците,
потомци на ирански номади от Централна Азия, котелът играе важна роля. През 1то хилядолетие пр.н.е. бронзовите котли са честа находка в степите на Централна
Азия. (30) Така, Хуанди е гадател, като Один, войн като Вотан и се грижи за
умножаването на животните, растенията и зърнените храни. (31)
Не е известно дали Хуанди е можел да донесе дъжд, но спред легендата е
можел да направлява облаците. Според “Ши-цзи” (Shiji) и “Чжоучжуан” (Zuozhuan)
左傳 (Коментарите на Цзо върху „Чунцо” (хрониката “Пролети и есени”) от Цзо
Цумин, живял в царство Лу през 4 в.пр.н.е.) той има власт на облаците и ръководи
движението им, като на войскови отряди.
Хуанди е имал четири глави, което означава, според Конфуций, че първите му
помощници са четирима мъже, всеки от които отговарял за администрацията и
управлението на частта от държавата в съответната посока на света. (32)
По подобен начин е представен и бог Варуна, който гледал на Света с четири
лица, а в центъра бил разположен тронът му. Хуангди е пътувал в колесница,
теглена от два дракони, пред тях били впрегнати тигри и вълци, а зад тях – духове.
(33 ) Гигантски насекоми, се появили по време на царуването му. (34)
Според вярванията на древните германци, душите на умрелите се явяват под
формата на насекоми. Богинята на смъртта, Перхта (Perchta), е заобиколена от
щурците който са душите на мъртвите. (35) По този начин, Хуангди е Бог и на
мъртвите, тъй като и Один.
Може да се види, Хуанди е почти копие на Один. Разликите между тези две
божества се обяснява от различната еволюцията на тохарите и германците. Хуанди
се държи като номад. Истинското му име е Хуанюан (Xuanyuan), което означава
“носилка”. Tой не е имал постоянно пребиваване, и е прекарвал нощите си в своята
колесница. (36)
Може да се посочи още един аргумент, който показва че в древни времена, че
предците на тохарите (кучасци) са били номади.
Западните народи са наричани от китайците “Жуни” (Rong). В главата за
музиката на различните народи, в аналите на Тан (Тан-шу), четем, че Жуните
(Rong) са използвали тръби от мед или бронз, дълги два фута и наподобяващи рог
на говедо, и се счита за Хуанди е изобретил бойния рог използван по време на
война. По време на войнта си с Чжию, Хуанди е притежавал дракони. Колесницата
му е била теглена от дракони, а и той самия е летял в небето, възседнал дракон. (37)
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В митологията на Китай, има няколко вида дракони. Но това не е животно,
със китайски произход. Змеят има основно значение са жителите на Агни
(Карашар). От древни времена, китайците са знаели за голяма риба наречена
“дракон” която живее в Западните земи, според “Шанхаицзин”.
Според тази книга, бащата на Хуанди се казвал Мяо Лун (лун – дракон) и
произлизал от цуанжуните. (38) Връзката на Хуанди с дракона не е изненадваща,
тъй като драконите са свързани с гръмотевицата и дъжда.
Според една легенда от Куча, записана от будисткия поклонник Сюян Цзан
(Xuanzang) (600-664 г.), един цар е можел да впрегне дракон в колесница. Когато
той докосва ухото му с камшика си, драконът изчезвал. Този цар е наречен
“Златното цвете”. В Куча през 7 в. е известен такъв владетел – “Суварна дева”
(Златния бог). Така че представата за драконите е съществувала и в Куча, при това
съхранила се в късно време, но вероятно те не са били толкова почитани там, както
в съседния близкородствен Агни (Карашар). Ето защо митологичните представи за
Хуанди и драконите ни посочват и индиректно връзката на Хуанди с пратохарите.
3. Планината Кунлун
Според китайската легенда, силата на Хуанди идвала от Земята. Тъй като в
китайските представи за различните елементи, земята има жълт цвят, те наричат
този бог Хуан-ди или “жъртия император”. Първоначално терминът 帝 “ди” (в
древнокитайски tēks, tēh) означава бог, и едва първият вледетел обединил Китай и
създал империята Цин в 3 в.пр.н.е. започва да се нарича “Цин-ши хуанди” и
въвежда знакът 帝 като значение – светски владетел, император, което е по-висок
от 王 ван – цар на отделно царство. (Ж.В.: Според Лин Мейцун, названието на
планината Цилян, вероятно и Кунлун, са от тохарски произход. Той предполага
съществуването на тохарската дума kaelum – небе, сравнявайки я с латинското
caelum, във френски Ciel – небе, небеса, или със смислово свързаното тохарско (б)
klyomo, (а) klyom – голям, т.е. безкрай. Така според този автор Цилян 祁连 и Кунлун
昆仑 (崑崙), озн.”небесна планина”. Но това не съвсем така. Кунлун 昆仑 (崑崙), в
древнокитайски 昆 (崑) - kwәn озн.: старши, голям, маса, тълпа, а 崙 и опростената
му форма 仑 - rwәn, се използва само заизписване името на тази планина, чието
древно произнасяне е било kwәnrwәn. Но значението не е свързана с Небе, а с
означаването на Земята като символ., (вж. моята заб. на стр.42). Йероглифът 崑 се
използва за изпосване и на друга планина – Куншан в проф.Цзянсу. Цилян 祁连,
знакът 祁, в древнокитайски gij, Ханската епоха gjәj, зн.: изобилие, голям, велик,
знак 连 (или 連) в древнокитайски и Ханската епоха ran, съвр.ф-ма lián, зн. съюз,
връзка, или древното призношение е gjәjran. Прави впечатление че и двете
названия завършват на сричката “ран/рин” въпреки че е предадена с различни
йероглифи. В случая също може да мислим за древна тохарска заемка, от тох.(б)
ränk – планина, планински връх.)
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Тази функция на Хуанди също има индоевропейски корени. В скандинавската
митология е познато божество, Фиоргин (Fiorgynn), чиято личност не е много ясна.
То се явява е мъжки божество, но се появява и в женско превъплъщение, когато
името се изписва с едно “n”. (Ж.В.: В мъжки вариант Фиоргин е бащата на Фриг и
е тъст на Один, а в женски вариант Фиоргин е майкато на Тор, който е син на Один.
В старонорвежки Fjörgyn означава “земя”. Смята се че Фиоргин е
древногерманският аналог на балтийския Перкунас и славянския Перун, както и на
индийският (ведийски) бог на дъжда Парджана (parjanya – букв.зн. буря, порой).
Аналог на скандинавското fiorgyn – земя е готското fairguni – планина, в
старовисоконемски Fergunna означава планинска земя. Богинята Фиоргин (Fiorgyn)
фактически е германският аналог на Богинята на Земята (Богинята-майка). (39)
Один е женен и има син от нея, бог Тор. Той е господар на гръмотевиците и дъжда.
Неговото име се произнася Донер от германците, което означава “Thunder” гръмотевица. Що се отнася до мъжкия вариант на Фиоргин (Fiorgynn), той е
представен като баща или любовник на Фриг (Фрея), жената на Один. По един или
друг начин, Фиоргин(н) е свързан(а) със Земята и Один. Това е също паралел
между Один и Хуанди. През 1-то хилядолетие от н.е., “свещената планина” на
древните тюрки (гьоктюрк или сините тюрки), наречени още “туцзе” (Tujue) от
китайците, е планината Отюкен (Ôtükan). Това име се появява и в названието на
монголската богинята на Земята, Атюгин (Âtügiin). Различни етимологии са били
предложени, изхождайки от глагола *ötü – моля се. Но това решение беше
оспорено от Е.Лот-Фалк (E. Lot-Falck), защото “молитвата е сравнително по-късно
понятие, появило след възникването на представата за божествата, т.е. няма как
думата за молитва да предхожда името на божеството, или Атюган (Âtügan) е
съществувала преди да се появи молитвата”. (40) Ние можем да предложим още позадоволителна етимология: в основатае общотохарското *tken – земя, в агнийски
или тох.(а) tkam и в кучастки или тох.(б) kem. Известно е че тохарите са оказали
силно влияние върху формирането на древните тюрки. Даже в генеалогичната
легенда на тюрките се казва че предците им родени в една пещера до Турфан,
встъпили в бракове с местни жени (т.е. от тохарското население на Турфан). Това е
рядко явление за един генеалогичен мит - да се включват чужди хора. Тук трябва
да бъде признание, че среща с хората от северната част на Турфан, изигра ключова
роля във формирането на древните тюрки – “тюцзе” (Tuju). Тъй като никога
тюркска дума не може да започне със съгласна, към такива чуждици се добавя
гласна “ö” или “ü”. Така с добавянето им към тохарската дума *tkеn - земя, се
получава това понятие. За уйгурите, Otkan е олицетворение на “свещената родина”.
(41)
Ако тази дума Otükän означава планина “свещенна планина” и е производна
на тохарското *tkеn – земя, логично е да се приеме че тохарите са схващали Земята
като планина – “Свещенната планина”. Тази идея не е чужда на останалата част от
индоевропейски свят, както беше посочено готското fairguni - планина, и
скандинавското Fiorgyn – Земя и планина. (Ж.В. в тохарски “висока земя” или
“планинска земя” е parkaniya, като par – висок и kaniya – страна, аналогично по
звучене със стъровисоконемското Fergunna, което пък показва близост с топонима
Фергана, известен в древността и ранното средновековие като Паркана! Най-

11

старото китайско название на Фергана е Даюан, което в древнокитайски е звучало
като Тахвар и свързано с тохарите.)
Според “Му Тянцзи Чжуан) или “Пътуването на Му – Синът на Небето”, по
време на пътуването си на Запад, цар Му (Му-ван) посетил двореца на Хуанди,
който бил разположен на върха на планината Кунлун. Но Хуанди е номад, и този
дворец е бил направен за негово верменно пребиваване. (Ж.В.: но според легандата
той създал своето царство от планината Кунлун!) Китайците считат че той е живял
през 27 в.пр.н.е. Това е било много преди пътуването на Му, който видял там и
гроба на божеството Фенлун (Fenglong) (42), (в китайски 龍 лун – дракон и в
същото време – император. Връзката с Хуанди е недвусмислена. В древнокитайски
дракон се е произнасяло roŋ (ронг) което е идентично с Хуанди – императорът
Дракон.
Планината Кунлун се намира на запад, в “страната на варварите”. Четири
реки, изиварат от нея и дават началото на Жълтата река. Нито един от тях не тече
на север. Китайците вярвали, че Жълтата река има източник и в планините на юг от
Хотан. След като е проучил “стари карти и документи”, както казва Сима Цян,
живял в епохата Старша (Запдна) Хан, по времето на император У, “бащата на
китайската история” решил че името “Кунлун” се отнася за тези планини, които
насят това и до днес. Според митичните представи на древните китайци, Кунлун е в
центъра на света, разположена под Полярната звезда и е имала формата на камбана,
например думата „чжон” (Zhong) – звънец, означава и център, среда. Тя е
централната “Свещена планина” където пребивава бога-император Хуанди.
Митът за създаването на света според скандинавцине включва една крава
Аудумбла (Audumbla), от чието виме тръгвали четири реки от мляко, или
Световната крава, която съществува и в други индоевропейски митове (Световният
бик), е символ на Земята, на Богинята на Земята. (43)
Тя облизва солени камъни и създава Бури, той поражда Бор, от който се
раждат Один, Вили и Ве. Бури означава раждане, а Бор - единороден Син. (44) Не е
ясно дали митът е бил по-сложен, но за връзката на Один с Аудумбла е казано
кратко и ясно.
Планината Кунлун, с нейните четири реки, показва аналог с представата за
Аудумбла. За тази планина е олицитворение на “Свещената планина” – Земята,
даваща начало на водта. В китайската митология, има данни, които потвърждават
тази хипотеза. Китайците са вярвали че Фенлун – драконът повелител на
гръмотевицата и дъжда е живеел в “Леи-зе” или “Езерото на гръмотевиците”. Той
е господар на гръмотевицата и дъжда, представен като същество с човешка глава и
тяло на дракон, и се явява точен аналог на Хуанди. По този начин, един и същ Бог
живее две места: в едно езеро, където земята и водата се смесват и в планината
Кунлун от които се спуска четири реки. В случая става дума за Световните реки, от
окито произлизат всички реки на Земята, които са владени от Хуанди.
В митологията на древните тюрки, земята и водата се възприемта като едно
цяло, симетрична и допълваща силата на Небето, Тангри (Tangri). Тази сила се
нарича yärsüb, като yär означава земя, а süb – вода.
Ж-П.Ру (J.-P.Roux) приема, че “Свещената планина” е свещеното място
Отюкен (Otükan) което олицитворава “йер-суб”. Тази планина би била равносилна
на планината Кунлун. Понятието “йер-суб” е непознато другаде, тъй като е
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исконно тюркско. E.Лот-Флак предполага че това понятие е свързано с представата
за богинята Умай (Umai), богиня с чисто тюркски произход. (Ж.В.: не е точно така,
Ума е богиня от индийската митология.) Йер-суб е абстрактно понятие
превъплатено в антропоморфната богиня Умай, както се вижда от Орхонските
рунически текстове. (45)
Има още една причина да мислим, че планината Кунлун представлява Земята.
Один е съпруг (партньор) на Фиоргин, т.е. богинята Земя, и може да се гледа на нея
като на Свещената планина. Връзката между Хуанди и планината Кунлун би могла
да отговаря, на тази между Один и Земята. Ситуацията ще се изясни, ако бихме
могли да идентифицираме Фиоргин и Аудумбала, но това не се прави в
скандинавската митология.
Иранците също са имали бог, наречен Митра, който живеел на върха на
планината, наречена Хара Березайти (Hara Berezaitï). Името и означава “Всевишния
пазач на водите”, защото е източник на Световната река, богинята-река, която
обикаля земята и се влива в океана Воурукаша (Vourukaša). В иранската митология,
планината не е еквивалентн на Световната крава: но смисълът е същия, това са
водите на реката-богиня, която дава началото на земните реки и морета и може да
се срвни с вимето на Световната крава. (46)
Известно е и иранското влияние, върху славяните обитавали остров Рюген
(Руан) в Балтийско море, които са почитали бог Свентовит, аналог на Митра до 12
век. Той помагал както за военните победи, така и за селскостопанския урожай.
(47) Годишният празник на Свентовит, се е провеждал след прибирането на
реколтата. Името на иранския Митра не е било известно на славяните, въпреки че
славянската дума “мир” – съгласие е еднозначна с неговото име което означава
договор, съгласие. (48) На остров Рюген, славянският аналог на Митра, бог
Свентовит е била представян чрез статуя с четири глави, което напомня Хуанди и
Варуна. В допълнение, Хуанди и Митра са “богове на гръмотевицата” и те също са
имали военна функция. Може да се каже че Митра, Один и Хуанди са наследници
на един и същ индоевропейски бог свързан със Свещената, Световна планина, или
планината-източник на водите.
Независимо от всички по-горе съображения, може да се смята, че планината
Кунлун е и дом на Тохарите. В подножието на планината, има река със “червена
вода”, която дава безсмъртие на всеки, който пие от нея. Манджурите имат думата
“niktan” която означава “елексир на безсмъртието”. (49)
Този термин е със сигурност по произход тохарски, от думата *ñäktar, което
не е открита в наличните тохарски документи, но се явява най-вероятния аналог на
древногръцкото нектар – напитката на боговете на Олимп. Гласната “ä” се е
произнасяла близко до “i” както е съхранена в манджурски. По този начин, е
звучала и тохарската дума “бог” – в тох.(б) или кучастки е ñikte. Името на боговете
в тохарски винаги завършва със суфикса -ñäktе, което означава бог. Пределно ясно
е че *ñäktar, ще бъде производно на *ñäktе. Това отразява и индоевропейската, в
частност вероятната тохарска представа за боговете – като антропоморфни
свръхестествени същества които пият “нектар” – божествената напитка на
безсмъртието.
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4. Илайнакте (Ylaiñäkte)
В началото на 1-то хилядолетие от н.е., сред тохарите се разпространява
будизма. Те не са се отказали напълно от старите си вярвания, за които ние почти
нищо не знаем. За Агнийското царство (Янци), в аналите на династията Суи (581618 г.), или известна още като “Суй-шу” отбелязва, че “почитат будисткия закон и
имат много брамини”. Разбира се, тези “много брамини” са жреци. Това
свидетелство може да се сравни с един пасаж в аналите на Северна Вей (386-534
г.), или “Вей-шу” където се казва че в Агни (Янци) освен на Буда се покланят и на
други богове и духове. В текстове на тох.(а) е съхранено името на един от тези
богове - Wlāñkät. Името му в текстовете на тохарски (б) е Илайнакте - Ylaiñäkte. В
тох.(а) ñkät и в тох.(б) ñаkte или ñäkte, при липса на ударение върху първата сричка
означава “бог”.
В тох.(б) Ylaiñäkte е обяснен като ñaktemist saswe – господар на боговете
(текст В99a4) и счита за еквивалент на индийския бог Индра. Дъждовната вода се
нарича ylaiñeşşе war – водата на Илай, в кучастки смисъла на ylai е
“гръмовержец”!: Тази дума може да извлече от индоевропейския глагола *welh2удар. Така Ylaiñäkte ще бъде “удращият, поразяващият бог”. Индийски Индра също
е бог на гръмотевиците. Неговият блестящ скиптър-боздуган наречен “ваджра”
(бисер, диамант), символизира мълнията. Господарят на бурите и дъждовете се
явява и източник на плодородието. (51) Той е дарител на дъжда и живее в
облаците. В допълнение към неговата “ваджра”, той е бил въоръжен още с кука,
ласо, лък, меч, но главното му оръжие е магията. Той може да приеме всяка форма
която иска, и тъй като е сладострастник, използва тази власт за да съблазнява
жените. Това е и цар на боговете и едно от неговите имена е “Дева Пати”,
“Властелинът на боговете”.
Ние не знаем дали Илайнакте е притежавал всички тези черти, но приликата
му с Индра е трябвало да бъде достатъчно голяма, след като тези две божества са
били считани за равностойни. Според текстовете от Куча, Илайнакте може да
придобие всякаква форма. Например, в документ В99, той може да се превъплати в
Якша – индийско божество, дух пазител на дърватата и природните богатства. В
документ BI07, той се превръща в мъдрец седнал под едно дърво. И двата текста
метаморфозата на бога е дадена с един и същи израз, weş mäsk – преобличам се,
скривам се, маскирам се.
Илайнакте трябва също да присъстват и в Крорайна – тохарска оазисна
държава в близост до езерото Лоп-нор. Вероятно за него става дума в будистки
текст на санскрит: “Нека с дъжда на Индра, житото да расте на земята, и царя да
извоюва победата”. (52) Предполага се, че има връзка с Илайнакте (тук е даден с
името Индра, тъй като текстът е на санскрит), бог на плодородието и победата.
Индра е източник и на плодородието, и същевремено той е войн, въоръжен с меч и
копие от мълнии, който пътува на златна колесница, носеща знака на победата
(Vaijayanti).
Ако Илайнакте е наистина бог на победата, че е възможно да се разглеждат
като аналог на Один, тъй като за последния, тази функция е основна. Като
Илайнакте, Один е в постоянно движение, и може да се превъплащава под други
форми. Вотан и Илайнакте носят дъжд и плодородие.
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В документа, В99, Илайнакте е наречен “цар на якшите” който познава
Будисткия канон (Дхарма). Илайнакте е пазител на знания, и е сравним с Один. С
разпространението на будизма, той се превръща в познавач и учител на Дхарма.
Като бог покровител на знанието, Илайнакте без съмнение е и покровител на
поетите. Древните индоевропейци вкл. и тохарите са предавали знанията по устен
път, тъй като за разлика от китайците са били безписмени. Те се използвали за това
поезията и са развивали изкуството на езика, което включва и усъвършенстване на
граматиката. В Крорайна, граматиката и поезията са клонове на знанието. (53)
Кучасткият език (тох.(б) в по-голяма степен е близък до общия пратохарски,
отколкото агнийския, или тох.(а). Разбира се, има зпазена поезия и на агнийски, но
в това отношение много повече поезия е съхранена на кучастки. През 1913 г.,
Силвен Леви пише, че “миналото не е забравено изцяло: дори и днес жителите на
Куча, без съмнение далечни потомци на арийските номади, са били известни в
целия Китайски Туркестан с техния музикален талант”. (54) Той цитира Мартин
Хартман от 1908 г., който казва че “хората от Куча казват че в Яркенд се говори
изключително чисто, вкл. и в мерена реч, от която не всичко разбираме”. И все пак
това е тюркски (уйгурски) език, който се говори в Таримския басейн, едва от
началото на 2-то хилядолетие от н.е.
Може да предполагаме че в Куча, Илайнакте и почитан като бог и поет,
подобно на Один. Смятям че, Илайнакте е първообраза на Хуанди. И двамата са
господари на гръмотевиците, и трябва да признаем, че те са идентични. Първата
функция на единия е свързана с дъжда, който е ясно удостоверено в текстовете, а
втория е “господар на облаците” което на практика е същото. И двамата по този
начин се свързват с водата и плодородието. И Илайнакте и Хуанди са приносители
на мъдростта и занието.
Това сравнение ни помага да се отговори на въпроса поставен по-горе.
Хуанди е идентичен с митичния прародител на цуанжуните, варварите почитащи
кучето. В Куча Илайнакте се е ползвал с изключителна почит.
Ние знаем, че и Хуанди е владеел до съвършенство изкуството на езика.
Вероятно предците на кучастците са култивирали това изкуство, с което са
запознали древните китайци. Ние можем да видим, че агнийският аналог на
Илайнакте, Вланкат, не изглежда да е първостепанен бог. В царството Агни
първостепенна роля има учението на будизма и Бодхисатва Майтрея. (55) Тази
особеност, освен с влиянието на будизма, може да свържем и с по-оскъдното
количество на съхранените агнийски текстове на тох.(а).
Както се вижда от Бернар Сержен (56), Аполон, покровителят на гръцките
поети, също е аналог на Один. Той е представен да носи лък, но първоначално това
е било копие, подобно на Один. Аполон има много общо с келтския бог Луг, който
е въоръжен с копие, символизиращо мълнията. Луг има много черти на Один. (57)
Възможно е да се намери подобен на Илайнакте, бог и сред хетите. Този
народ е имал бог на бурята, който също е и бог на победата. Името му е Тархунт и
Тархуна, което означава “Победоносец”. Това е господар на гръмотевиците, дъжда
и облаците, както и бог победата и на плодородието. (58) Като бог на войните, той
защитава войните и носи победата на бойното поле. Той води борба със силите на
Злото. Съпругата му е истинска матрона, пазител на семейството, добродетелите и
социалния ред.
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Литовците наричат бога на гръмотевиците Перкунас. Те си го представяли
като силен мъж с брада, който предизвиква мълнии. Оръжието му е брадва –
символизираща мълнията. Той е живял в дворец високо в планината. Движел се е
по небето със своята гърмяща колесница с огнени колела, теглена от една коза. (59)
Като войствен бог, той се опитва да унищожи демоните. Той помогна на
литовците в техните военни походи и причинява атмосферни явления. Това им
позволява да пресекат големи реки, след като Перкунас ги замръзява. Тътенът на
гръмотевиците, обявява пробуждането на природата
и идването на пролетта. (60)
Името му означава “удрящ, поразяващ” което
смислово съвпада и с кучасткото *ylai и агнийското
*wlā – удар, от индоевропейския корен *welh2 –
удар. (Ж.В.: Тук авторът сериозно греши.
тохарското *ylai/*wlā не означава удар, а владетел,
господар. Обяснеието на Илай-накте и Вла-нкат е
“господар, цар на боговете”. Вж. Ал.Луботски.
ПЪРВОНАЧАЛНАТА
ПАРАДИГМА
НА
ТОХАРСКАТА ДУМА ЗА “ВЛАДЕТЕЛ, ЦАР”.
http://bulgari-istoria-2010.com/booksBG/A_Lubotski_Tocharskata_duma_tcar.pdf
.
Думата е съхранена и от кушаните, в надписа върху “монетата на Санаб”:
„ΤΥΡΑΝΝΟΥΟΤΟΣ – ΗΛΟΥ – ΣΑΝΑΒ – ΚΟÞÞΑΝΟΥ. Разчитането не е много
ясно, особено проблемна е думата „iloy”. Но според мен тук имаме ясна тохарска
дума, в тох.(б) ylaiñäkte, тох.(а) wlä(m)ñkät което означава „владетел-бог” или
следвайки логиката че ñäkte/ñkät означава „бог”, то съвсем ясно е че ylai/wlä е постара тохарска дума означаваща владетел, цар, преминало в по-късното тох.(б)
walo, тох.(а) wäl – владетел, цар. Така вече значението на кушанското iloy се
изяснява – цар, владетел. Така надписът би приел следното значението
„Управляващият цар, Санаб Кушански”!)
При славяните, аналог на Перкунас е Перун. Тъй като той живее в планината,
на Балканите, няколко планини: Пирин, Перонац, Перунковац (Peronac Perunkovac),
носят неговото име. (61) (Ж.В.: Връзката Пирин-Перун е отхвърлана още от
акад.Вл.Георгиев. той смята че думата е тракийска – perint – канара, скала!)
Според византийския историк Прокопий от Кесария, славяните “вярват само в
един Бог, господар на мълнията, и единствен владетел на всички неща (на
всемира)”. Това със сигурност трябва да Перун. Подобно на хетския Тархунт, той
също е свързан с планината, което е важно да се отбележи. Особено важна
подробност е че и трите божества Хуанди, Перун и Тархунт са ангажирани в
борбата срещу Бог подобен на змия, който се опитва да попречи на слънцето да
расте. В началото на седмия месец, кучасците отбелязвали един голям празник,
който продължавал седем дни. Той е описана от един монах, родени в Кашгар,
чието име в китайско предаване е Хуилин (Huilin) (737-820 г.): Участниците били с
маски и танцували танц наречен “сумуцзе” (sumuzhe), а играта се състояла в това да
пръскат с вода един мъж с кални дрехи който е бил завързан. В случая той
символизира демона, който трябва да бъде прогонен. (62) (Ж.В.: Ал Бируни описва
подобен празник и при иранците!)
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Илайнакте, Перкунас/Перун и хетския Тархунт воюват със слите на злото,
въплащавани в демон или змей.
Индийският Варуна е наказвал грешниците като ги е вързвал с връзките на
обувките им, подобен начин използва и Один за да завърже враговете си .
Много е възможно, връзките н случая да се свързват с мълниите, тъй като тези
“светлинни нишки” които се спускат от небето могат да се оприличат на въже или
връзка. Така, в Куча вързвали “демона” с дантела, която символизирала мълнията.
Символичния “демон” е кален и се полива с вода вероятно поради представата за
“езерото на гръмотевиците”. Според китайската версия на един вероятно тохарски
мит, Хуанди е имал двама помощници, братята Шенту (Shentu) и Юлеи (Yulei). Те
заловили много демони и духове и ги дали за храна на тигрите. (63)
Следователно, за да се плашат демоните, китайците поставяли изображения
на тигри и двамата братя, върху вратите на домовете си.
Символиката на празника свързана със седмия месец е напълно ясно.
Скандинавците опразнували на 15-ти април “денят на победата” както казва Снори
Стурлусон. Один е бог на победата, и празникът е трябвало да бъде в негова чест.
Макар и празнуван през април, самият празник се наричал още “sumarblot” където
sumar означава “през лятото”. Тази дума е позната в английски и немски и означава
лято. В тохраски (б) şmāye – летен (прил.) и в тохарски (а) şmе – лято (същ.). В
случая празникът в Куча, както и скандинавският празник на Один, явно отбелязват
началото на лятото. В Русия, празинъкт на Св.Илия който се явява превъплащение
на езическия Перун (Св.Илия е господар на гръмотевиците и дъжда и препуска по
небето с огнена колесница) е на 20 юли. (Ж.В.: Чувашите празнуват Çимĕк, между
22 – 28 юли. Това е езически празник символизиращ настъпването на пролетта
(празник на билките, а цветята) и същевременно се извършва почит на предците!)
Според китайскитя източник “Юян Цзасу” през 8 век, в Агни, на седмия ден
от седмия месец, се извършвали жертвоприношение в памет на предците. (64)
Това е аналог на празника в Куча, въпреки че в Агни, Вланкат е минал на повторостепенна позиция, отколкото в Куча.

5. Водните духове
Както бе посочено по-горе, драконите са често срещани митични същества
при котайците и тохарите. Те определено играят важна роля в китайските
вярвания, но кой знае, при тохарите вероятно са били на много по-голяма почит?
Индоевропейският произход на дракона е твърде вероятен. Една от
представата за него е митично същество с глава на кон и тяло на змията (65), а
конят е със сигурност доведен в Китай от индоевропейците. Китайците наричат
коня 馬 - mă, в древнокитайски (и Ханската епоха) mrā́, а тази дума се смята за
заета от индоевропейското *mark – кон (Ж.В.: заето е и в алтайските езици,
монголски morin – кон). Създания с глава на кон и тяло на змия съществуват и в
гръцката митология: те са впрегнати и теглят колесницата на Посейдон. Можете
също така да сравните китайски водни дракони със скандинавските, въпреки че те
не изглеждат по същия начин. Те се появяват в множество скандинавски легенди.
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Един рибар хванал в мрежата си същество с големина на дете, но с тяло на
човек, а от кръста надолу с тяло на риба. Рибарят го освободил, и след като го
пуснал обратно в морето, чул то да говори с човешки глас: “Татко ми ще ти се
отблагодари”. Бащата на създанието бил Хавман (Havman) – духът на морето,
който му изпратил чудно красива лодка и му показал такива места за улов на риба,
че лодката му се препълвала от богатия улов. Тези духове, които могат да донесат
богатство за хората, и сами имат големи богатства. Друг мотив в тези легенди е
бракът между русалката (женското превъплащение на морските духове) и моряка,
който достига да двореца на Господаря на морето, но като цяло тези отношения
винаги свършват зле. (66)
Китайските дракони също са били известни като пазители на богатство. Има
много истории за хора, които са посетили двореца на дракона. Една от тях е
включена в “Ю Мин Ши Ян”, “Поучителни истории” - една антология на народни
приказки, събрани от Фън Менлун (1574-1646 г.).
Един млад мъж, Ли Юан, видял как момчетата удряли една змия в тревата с
бамбукова пръчка. Той се приближил и видял че тази змия е необикновенна, със
златни очи и лъскави люспи. Той я спасил от децата и я пуснал на свобода. Покъсно дошъл неизвестен пратеник, който му връчил покана от своя господар. Ли
Юан трябвало с лодката си да иде на посоченото от пратеника място. И така
попаднал в двореца на дракона, а най-големият син на дракона била змията която
той спасил. Те го посрещнали придобили човешки вид. Дарили го богато, дворецът
бил пълен с коприна, злато, скъпоценни камъни. Копринените завеси били напоени
с мускус. В центъра на залата бил тронът на дракона, покрит с коприна напоена с
мускус. Силно впечатлен от тези богатства Ли Юан дори не посмял да седне.
Драконът му дал дъщеря си за жена, но само за три години, когато тя ще бъде в
човешки вид, при условие че ще запази всичко в дълбока тайна, а срокът бил само
три години защото хората трудно живеели съвместно с дракони.
Поклонението на дракони се удостоверява и в Таримския басейн, не само при
тохарите но и в Хотан, чието население било източноиранско (хотаносаки). Сюян
Цзан е записал една хотаска легенда. Веднъж реката пресъхнала и през пролетта
нямало с какво да напояват земята. Пустинята настъпвала и царството изпаднало в
голяма опасност. Тогава царят заповядал да се пренесат жертви, за да се
умилостиви дракона, господар на реката. Тогава видели водите на реката да се
задават, а върху тях стояла жена (богинята на реката). Тя казала че съпругът и
починал и поради скръбта си престанала да тече. Но ако царят иска водата отново
да потече в царството му, да избере сред своите велможи един, който да стане нейн
съпруг. Желанието и било изпълнено и доброволецът в доспехи и на кон сочил в
реката и достигнал до двореца на дракона.
В Куча също е имало подобно поверие. В докумант B3, се казва: “nāgi lakam,
tsatkum, enkwala ypauna ā(rsem) wranta osonträ” - Ако nāga види страсти и грехове,
ще напусне страната, което ще доведе засушаване”. В случая nāga е санскритска
дума озн. змия, змей, дракон, получовек със змийско тяло. За съжаление
санскритското название на дракона е изместило местното от кучастките будистки
текстове и ние не знаем как то е звучало. (Ж.В.: според една хипотеза китайското
龍 “лун” дракон е заемка от тохарски, като се посочва хетското Илуянка – змей,
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дракон. но в случая не се взема в предвид че древнокитайската форма е “ронг”/
roŋ.)
Хотанската легенда ни дава ясна податка за човешко жертвоприношение.
Пълноводието на реките е било изкл.важно за съществуването на земеделските
оазиси в Таримския басейн, така че хората са свързвали пресъхването на реката, с
дракон който е откраднал и спрял водата, и естествено е трябвало да го
умилостивят вкл. и с човешка жертва. (Ж.В.: Ето почти идентична българска
легенда от с.Пирин: Според разказите на бабата и майката на Вела Влахова, един
такъв добър змей си харесал най-хубавата мома в село Пирин и дохождал при нея
редовно. Той се явявал в човешки образ, „но с кожа” (има се предвид змийска,
змейова кожа) и имал криле отзад на гърба. Момата се казвала Калина Гинчева и
както разказват, обикнала змея. Веднъж като дошъл при Калина, змеят й казал,
че наближава време вече „да си я закара” (да я вземе; да се ожени за нея). Тя
предупредила близките си, че скоро вече няма да живее с тях, защото ще отиде с
бъдещия си жених да живее с него в дома му. Минали се няколко дни след това.
Един ден Калина била тръгнала със съдове вода да пълни. Жените в това време
перели дрехи на реката. Неочаквано се задал облак, дъжд заръсил. Като минавала
момата наблизо, изведнъж се случило чудо – отгоре от високо, към тях по
реката видели да се носи огромен прав бор. Дървото по водата се спускало.
Всички присъстващи жени се вцепенили. Настанала пълна тишина. Като минал
борът край Калина, изведнъж изчезнал заедно с нея и съдовете, които носела.
Свидетелите, сред които и бабата на нашия разказвач, се съвзели след известно
време и разказали на останалите какво е станало. Както се разбрало много покъсно, змеят отвел Калина в Кукуш планина. Там тя живяла с него щастлива и
след време му родила дете. )
В Агни също са вярвали в дракони. Основното население на района идва след
голямото поражение нанесено на юечжите (арси) и преселението им на запад. В
Карашар поливното земеделие е било добре познато.
В един много по-ранен период, всички тохари са били скотовъдци-номади. До
този извод стига Пино (G.-J. Pinault ) който обяснява произхода на тохарската дума
за страна, в тох.(а) ype, тох.(б) yapoy, като ги свързва с пратохарското *yäwäy паша. (67) Номадският произход на Хуанди е друго косвено доказателство за това.
Драконите като водни чудовища, със сигурност имат много древен индоевропейски
произход при тохарите и впоследствие са свързани с реките и напояването. (Ж.В.:
Има много изображения на водни митични същества, дракони открити върху
петрогилифи в Алтай – Пазирик).
В скандинавската митология Ньорд е богът на морето. Снори Стурлусон
(1179-1241 г.), го описва така: “Той живее в небето на едно място, наречено Ноатун
(Noatun). Той има власт над ветровете, огъня и спокойното море и се почита от
моряците и рибарите. Той е много богат и може да помогне на всеки който го
призове.” Ноатун (Noatun) озн. буквално “корабостроителница”.
Това показва, че Ньорд (Niord) е бог на морето и в Инглинга-Сага, Снори
добавя: “В неговите дни имаше прекрасен мир и толкова много урожай от всякакъв
вид, че шведите си мислеха че Ньорд се грижи за благополучието и имуществото
на хората”. Той имал син и дъщеря, Фрейр и Фрея, които са боговете на
плодородието, и на плодовитостта. Името Фрейр означава господар, а Фрея

19

женската форма на тази дума. Тя е също е и богиня на любовта. Всъщност Фреир и
Фрея са близнаци.
За Дюмезил (Dumezil), Ньорд е господарят на морските духове. Видяхме, че
водните духове могат да помогнат на рибарите да ловят много риба. Няколко века
след приемането на християнството, норвежците продължавали да почитат все още
Ньорд.
В крепостта на боговете Асгард е позната богинята Идун (богинята на вечната
младост) – двойница на Фрея. (68)
Злите великани отвлекли Идун и решили да погубят Ньорд. Дъщерята на един
от тях, на име Скади отишла при Ньорд в пълно бойно снаряжение и го принудила
той да и стане съпруг. Тъй като живеели в различни части на света, младоженците е
трябвало девет нощи да прекарат в планината – дома на Скади и три в морето –
дома на Ньорд. Скади е богинята на зимата, тя е сурова и зла, преследва ловците
през нощта и кара земята да замръзва. Тя предизвиква и безплодие при жените. (69)
Най-ранните сведения за германците дава Тацит в началото на н.е., в труда си
“Германия” (Germania). Той изброява седем германски племена които почитали
Нертус (Nerthus), или Майката Земя. Седемте племена той нарича Ingvaeones,
(ингвиони) който са живели до морето Текстът на Тацит, е написан по разказа на
римски пътешественик, и за съжаление в него липсата на яснота. Става дума за
остров, който вероятно е бил на територията на съвр.Дания. На този остров е имало
свещена гора с храм на Майката Земя. През пролетта, се поставяло изображение на
богинята в затворена кола с платна, теглена от крави (обърнете внимание на
символиката!). За три дни колата обикаляла от село на село. Това е било голям
празник по време на който има мир, и всички оръжия са заключени. Накрая
изображението (идола) на богинята се връщал в храма, а колата била потапяна
заедно с робите които я карали в едно езеро.
Коментирайки тази история, Пол Херман се предполагаше, че този ритуал
символизира брака на Майката Земя с Небето, наречено Ингвио (Ingwio) – “Този,
който идва”. В Скандинавия, има бог Ингви (Yngvi), който е идентичен с Фрейр,
синът на бога на морето (70)
Името Нерта/Нертус е аналог на Ньорд. В древноскандинавски Njördhr
означава буквално “не-земя” от jördh – земя и частицата за отрицание, според
Р.Бойер. (71) Ако тази етимология е вярна, то е невъзможно Нертус (Nerthus) и
Майката Земя да са едно и също лице. Този празник е трябвало да бъде сватбата на
Майката Земя, чийто идол е качен в булчинската кола с Нертус (Nerthus), богът на
морето. Римският пътешественик, който описва тази страна на Тацит вероятно е
станал жертва на объркване. В “Германия” има и други грешки. Според Р.Бойер,
отвличането на Идун е период на загуба на плодородието, и плодовитостта
(зимата). Неговата поява последва сключването на брака Между Ньорд и Скади.
Този брак е олицитворен във въпросния ритуал - бракът на Нертус и Майката Земя,
след който трябва да дайде пролетта. (Ж.В.: За името на Ньорд/Нерт(х)ес е
интересна прагерманската дума *nadra/*nētrā в древноскандинавски naðr, в
староанглийски nædre, немски Natter, готски nadrs – змия, с индоевропейски аналог
в кимвърски neidr, корнуелски nader, латински natrix. Змията/дракона е символ на
морските дълбини. Също показателно е названието на морските нимфи в гръцката
митология – Нереидите, дъщерите на морския старец (бог) Нерей, син на Понт и
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Гея. Според друго разпространено мнение, името Ньорд/Нерт(х)ес произлиза от
несъхранена древногерманска дума, аналог на ирландското nert – сила, мощ,
респ.осетинското нарт – герой, бог).
Реликти от този ритуал, свързани с изкарване на лодки и плугове са
съществували и по-късно в Германия. Например в Улм е забранен в 1530 г. (72)
Ние знаем, че дворецът на Ньорд е наподобявал лодка. Лодката и плуга са
негови символи като бог на морето, но и на плодородието. Скандинавски
дърворезби го показват бос сред животни и лодки. (73) Според легендата Скади е
трябвало да познае Ньорд по краката и да го избере измежду другите богове в
Асгард. Всички били със закрити лица и голи крака. Ньорд имал най-хубави карка
и по това Скади го познала. На Балканите, е имало обичай при ритуалната първа
оран орача да е бос. В Белорусия, славянският Ярило, богът на плодородието се
почита на 24 юни (Празника Йоан Купала). Младо момиче е облечено като момче с
бял кожух и босо, язди на бял кон. Тя след това обикаля боса по полето а
другарките и пеят песни за плодородието в чест на Ярило – където стъпи да
израстне пшеница и да се умножат децата. (74) Всичко това показва някаква древна
символика свързана със земята и посевите.

6. Митичните предци
Според една легенда, записана от Сюян Цзан, на изток от царството Куча,
близо до Храма на небето, е имало езеро обитавано от дракони. Те се превръщали в
коне и се чифтосвали с местните кобили. От това се родили високи и силни,
превъзходни коне. Но драконите започнали да се превръщат и в мъже и така
забременявали много жени в близкия град. Техните синове ставали извънаредно
смели мъже, които тичали толкова бързо, колкото и един галопиращ кон.
Постепенно човешката раса се замърсила от поколенията на драконите. Възгордяли
се със свръхестествените си качества, жителите на града престанали да се
подчиняват на царя на Куча. Царят се разгневил и тогава извикал Туцзе (Tujue, или
тюрките) за да ги избият. Тюрките изпълнили царската воля, драконовото
поколение загинало, а този град, бил изоставен и се превърнал в руини обрасли с
храсти. (75) Населението на Агни се смятали за произлезли от дракони, и найвероятно са преки наследниците на империята на юечжите (Yuezhi/Rouzhi). Тази
легенда следователно може да бъде историята на юечжите и тяхното унищожаване
от Хунну (Xiongnu), разказана от техни преселници в Куча. (Ж.В.: Напълно
вероятно е първоначално Янци/Карашар да е бил покрайнина на царството Куча.
Самото му име Агни/Акни означава покрайнина!) Виждаме жителите на Агни
представени като потомци на дракони, които живеели в езеро до града. (Ж.В.:
Агни/Карашар е разположен до езеро Бостен-ху или на уйгурски Бостан-кул –
“езеро-градина”).
Тази легенда съдържа един основен елемент за драконите от езерото – да
променят вида си и да се чифтосват с кобили. Техните деца са коне, които са с кръв
на змей и необичайни способности. Тази тема присъства и в митовета на другите
индоевропейски народи. (Ж.В.: В българска легенда от с.Пирин: “Змей залюбил
мома по име Калина от селото и се оженил за нея. И тя го залюбила и му родила
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дете. После един лош змей убил добрия и Калина останала вдовица. Синът и
пораснал и имал нечовешки способности. Живяла Калина вече вдовица, а детето и
растяло. Било по-силно от другите деца. Като навършило седем години, казало
на дядо си да идат на пазар да купят някои неща, защото трябва да отмъсти за
баща си. Дядото се притеснил, но си знаел, че това дете не е като другите и го
послушал. Отишли двамата на пазара в Касабъта (турското има на днешен Гоце
Делчев) и детето накарало дядото да купи три кила лой и три ножа. Купили ги,
след което отишли край едно езеро в Пирин планина, където живеел злият змей,
който убил по-рано добрия. Там момчето казало на дядо си да гледа водата –
като махне с ръка от вътре, той да хвърля по една голяма топка лой, след което
взело трите ножа и влязло в езерото Заблъскала се водата, разразила се вътре
страхотна битка. Когато детето давало знак, дядо му хвърлял вътре лой. След
известно време всичко утихнало и момчето излязло от водата, като носело в
ръцете си две сърца, които било изтръгнало от убития от него змей. Помолило
дядо си да накладе огън и да опече змейските сърца, но да не яде от тях. После
легнало да поспи, защото било изтощено от борбата. Дядото направил както му
било заръчано, но докато обръщал цвърчащите на огъня сърца случайно си облизал
пръстите. Като се събудило, детето изяло сърцата. Веднага след това се скарало
на дядо си задето е ял от сърцата, докато ги е пекъл. Дядото отрекъл и се
досетили, че това е станало случайно. Момчето накарало стареца да се изплюе в
шепата си, а после му взел плюнката. После отишъл и с едно леко побутване на
ръката, съборил огромен бор. Така показал на дядо си каква сила се съдържала в
сърцата. Той си бил върнал силата на баща си и отмъстил за неговата смърт.
След тази случка, старецът и детето се върнали в селото и детето живяло още
доста време там с майка си. Било изключително силно дете. Пренасяло големи
скали без усилие и помагало на всички. За неговата нечовешка сила като
доказателство и до днес се сочат огромните камъни, които то било донесло и
вградило в дувара на семейната Гинчева къща в село Пирин. А като пораснало,
станало на змей и отишло да живее в „Чаушката скала” и да помага на хората,
носейки им дъжд и плодородие. А езерото, в което живеел лошият змей, убит
от младия Гинчов змей, след битката и смъртта на халата, пресъхнало. И досега
това езеро се нарича Сухото езеро”. Змеят в българските народни представи е
едновременно и гръмовержец и стопанин. Като покровител на селищата, на
землищата им, на ниви, лозя и поляни, той осигурява плодородието. Фактът, че
обикновено се появява като облак не бива да ни учудва. Богът на бурите в много
древни митове приема форми на облак и дъжд, а негови оръжия са светкавиците и
мълниите. Образът на змея, навярно наследник на едно такова езическо божество,
притежава както соларни черти, така и хтонични. От една страна той живее горе в
планината, която е обожествяван символ в много древни религии – това е
космическата планина, център на света, чийто връх е близо до боговете. Също
така той е и покровител на земеделието, което е основна грижа на едно слънчево
божество. От друга страна, образът му на змей и жилището му – скала, пещера –
са типични за обитателя на подземното царство, царството на мъртвите. В тази
връзка фактът, че в деня на „сватбата” змеят пристига по реката, никак не
изглежда случаен. Водата се отъждествява с първичния хаос в древноизточните
религии и е символ на хтоничното. Не бива да забравяме, че в много митове от
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Средиземноморието (както и в наши легенди, записани от Д. Маринов), реката се
появява като граница между света на живите и света на мъртвите. Това съчетание
на уранични и хтонични атрибути у змейовете-стопани по българските земи, ни
напомня изключително много за сезонното божество на умиращата и възраждаща
се природа в древноизточните вярвания (напр. Озирис в Египет или Дионис при
траките, Сйявуш при източните иранци). Изключително интересна е формата, в
която змеят избира да се появи в деня, в който идва да вземе невестата си. Освен
че идва по реката, той пристига във вид на дърво – изправен бор. Вечнозеленото
дърво е типичен символ на космическото дърво и възраждащата се природа и
намира редица паралели в митологиите на Древния Изток и Източното
Средиземноморие. Змеят – антагонист от своя страна живее в езеро. Както
споменахме, водата може да се приеме като вратата към подземното царство. Не
случайно със смъртта на злото се оттегля и самата вода – езерото пресъхва. по:
http://satrae.swu.bg/media/6723/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%
BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB
%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202010.pdf)
В гръцката митология, Деметра, който е Майката Земя, се превръща в кобила
и пасе с другите коне, но Посейдон също се превърнал в жребец, за да я обладае.
От този акт се родил коня Арейон и дъщеря, наречена Деспина (Деспина –
господарка). По този начин, и драконте в тохарската легенда постъпват като
Посейдон. Дори колесницата на този бог е теглена от същества подобни на
дракони. Що се отнася до коне, заченати от дракони, то подобно същество е и
Арейон.
Същата тема е застъпена и в Индия. Небето Дяух (Dyauh) (наричан също
Твастар (Tvashtar), Създателя, Твореца), е бога на слънцето и син на Вивасват
(Vivasvat) – лъчите на зората. Той също има дъщеря, Сараниу (Saranyū). Тя била
оплодена от Вивасват и родила близнаци, едно момче и едно момиче, съотв. на
име Яма и Ями. (76)
Думата „яма” (yama) означава „близнак” а yam'i е ж.р. на тази дума. Сараниу
за да се скрие от Вивасват се превърнала в кобила, но той се превърнал в жребец и
я обладал. От тази връзка се родили близнаците наричани още Асвини, от Asva –
кон.
Любопитен химн от Риг-Веда разказва, че Яма отблъсквал атаките на сестра
си, които искала да го съблазни. Според Луис Рену, това е проява на стремеж към
кръвосмешение, което се осъжда по принцип. (77) Яма и Ями наистина се
съчетават и се превръщат в създатели на прародителя на човечеството, наречен
Ману от индийците. В браманизма, Яма става цар на мъртвите, и се разглежда като
роден от Вивасват и Сараниу. Този мит е резултат от изкуствено отклонение
отричащо кръвосмешението.
Германците имали мит, разказан от Тацит, който наподобява на индийския.
Земята е породила един герой на име Туисто (Tuisto), чието име означава „двоен”.
Съпругът на Земята не се споменава. На свой ред, Туисто е родил Манус (Mannus),
предшественик на германците. Това име е латинска транскрипция на Ман, което на
немски и английски и във всички езици от германската група, означава „човек”.
Манус имал трима сина, които са основателите на три германски народа, или
Ингевон, от който произлезли ингевоните, обитавали в близост до морето, Ирмион
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от който са хенионите, обитавали средното течение на Елба и Истевон,
родоначалник на истевоните обитавали по поречието на река Рейн.
Скандинавците са близки роднини и братя на германците, но те имат различен
мит за създаването на човечеството: боговете създали първият мъж и първата жена
от два ствола на дърветата, които се срещнали в в морето Учудващо е, че
германският мит намира паралел сред индийците, които не са в особена близост до
германците в индоевропейското семейство, за разлика от скандинавците. Вероятно
те са зваимствали този мит в много дълбока древност.
Скандинавският бог на морето, Ньорд има син и дъщеря, Фрейр и Фрея които
също са близнаци. Името Фрея (Freyia – аналог на древногерманското *Frawjō и
немското Frau) в древноскандинавски означава жена, госпожа, подобно е
значението и на дъщерята на Посеийдон - Деспина. (78)
Фрейр (в древноскандинавски „господар”) и Фрея са близнаци, и найвероятно са аналог на „двойния” Туисто. Сравняването със скандинавската
митология показва тази връзка.
Ньорд е бог на морето и земята. В резултат на това двойката двойката Ньорд –
Майката Земя е аналог на двойката Посейдон – Деметра. Видяхме, че Ньорд
покровителства и земеделския стопанин, докато Посейдон не е свързана пряко със
селското стопанство. Той е господар на морския подводен свят. При празниците на
Посейдон, атиняните празнували Халоа (Haloa) (от halos - разорана нива), ритуал
целящ да се запазят семената, поникнали в земята. Принасяли се жертви на
Деметра и нейната дъщеря Коре, но също и на Посейдон.
Фрейр, се приравнява с Ингви (Yngvi) - митичния прародител на норвежката
кралска династия Юнглингар. (79)
Фрейр не е баща на Ман (Mannus), но той има потомство. Не на последно
място, понякога е представен за съпруг на сестра си Фрея (кръвосмесителен брак).
Очевидно е, че ние сме изправени пред един индоевропейски мит, и неговото
далечно ехо се открива в Кучастката легенда. Той е претърпял силна деформация и
в тази леганда виждаме един късен народ тюрките (Tujue), който влиза в историята
едва след 6 в. от н.е. Драконите на езерото трябва да са резултат от потомството на
бог, аналог на Ньорд и Посейдон. Освен това, драконите като позители на
богатсвата се приближават до водните духове в скандинавските морета, които
служат на Ньорд, или до чудните същества, които дърпат колесницата на
Посейдон.
Интересен въпрос е специалната връзка на Хуанди с драконите, въпреки че не
е морски бог. За да се изяснят нещата, ние трябва да проучи допълнително
скандинавската митология.
Один и Фриг (Frigg), имат син, който е до известна степен напомня на Фрейр:
Той се казва Балдир (Baldr). Според Снори Стурлусон: “Той е най-добрия, и
всички го хвалят. Той е толкова красив и толкова ярък, че излъчва светлина”.
Поради това се смята че е олицитворение на Бога-Слънце. Той живее в Бреидаблик
(Breidablik), което букв.озн.: “Голям блясък”.
Името му е свързано със сакралната за индоевропееца представа за белия
цвят. От същия произход е и названието на Балтийско море.
(Ж.В.: Братя Грим в “Тевтонска Митология” (глава 11) свързват Балдир
(Baldr) със старовисоконемското име Палтар (Paltar) и със староанглийската дума
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bealdor, baldor - господар, княз, цар (използва се винаги с родителен падеж мн.ч., в
изрази като в gumena baldor – господар на мъжете, wigena baldor - господар на
войните, и др.) Грим проследяват етимологията на името от *balþoz (balthoz), в
готски balþs, староанглийски bald, старовис.нем. pald – смел, храбър. Но
интерпретацията на Балдир като “смел бог” може да бъде само второстепенна. В
литовски baltas, в латвийски baltas означава “бял, добър” и поради това Грим
допускат че вероятно името е произлязло като балтийска заемка на
общогерманския езиков етап. Според англосаксонската традиция, синът на Воден
(Woden) (Вотан, Один) се нарича не Беалдор (Bealdor) а Белдег (Bældæg, Beldeg),
което е двойна дума, свързана с понятието deg (немски Tag) – ден, т.е. това е
божество свързано с дневната светлина и името му може да се обясни като “светъл,
бял бог” или “бог на белия ден”, (в съвр.английски bald озн. плешив, т.е. с гол,
лъскав череп), и вероятно е аналог на славянския Бялбог, келтския Белен (Belenus,
Belinus, Belenos, Belanus) които са божества на Слънцето, слънчевата светлина,
ясния светъл ден.)
Балдир е покровител на богатството, и защитник на справедливостта и мира.
(80)
Образите на Балдир и Фрейр са много сходни: те са светли, добри и грижовни
стопани и съпрузи. Като Балдир и Фрейр е свързана със справедливостта и мира,
които защитават. Балдир е бил въоръжен с меч, но от който е коварно лишен от
Локи, който подучил Хед (слепия брат на Балдир) да го убие с хитрост. Хед го
пронизал с еленов рог, според друга версия – със стрела от клонче на имел. Снори
пише, че Балдир е притежавал голяма сила и можел да убие с голи ръце. Възможно
е да се намери и сестра на Балдир. Фрея има за съпруг бог Одир, чието име е
вариант на името Один. При германците, жената на Вотан е Фрия (Frija). То
съответства на източногерманската (готска) Фриг (Frigg). Според легендата тя
скитала из Померания, за да търси своя съпруг, обляна в сълзи. (81)
Това припомня на скандинавски мит за Фрея която търси съпруга си Одир и
плаче със сълзи от червено злато. (Ж.В.: Од или Одр/Одир е смъртен мъж,
превъплащение на Один, съпруг на Фрея. Той изчезнал безследно и това
причинило голяма скръб на Фрея. Староскандинавското od, oðr означава душа, дух,
ум (вж.англ.ж.име Одри). То е производно на прагерманското *wōð или *wōþ, в
готски wôds, ст.вис.нем. wuot, англосаксонски думи wód – ярост, силна емоция, и
wóð – песен, вик, глас, поезия, красноречие, тук трябва да поставим и
скандинавското œði - силна възбуда, емоция.)
Други данни също доказват, за съпоставката и идентичността на двойките
Одир/Фрея и Один/Фриг. (82) Одир и Фрея имат дъщери на име Хнос (Hnoss) и
Герсеми (Gersemi) известни със своята голяма красота. Имената и на двете
означават “съкровище”. Красотата на Хнос показва че Балдир и Фрейр са може би
един и същи бог, респ. Фрея е негова сестра-близнак или просто женско
превъплащение на образа. Балдир е син на Один, Фрейр/Фрея – на Ньорд. Връзката
баща-син: Один-Балдир подчертава слънчевия аспект, тъй като Один също се
свързва със Слънцето, не забравяйте, че има слънце върху лицето си, което е окото
му). Ако Ньорд е покровител на плодородието, плодовитостта и богатството, се
получава известно допълване с образа на Один, който обаче се отличава от Ньорд
със своята войственост – покровител на войните, докато Ньорд и потомството му
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Фрейр/Фрея са покровители на мира, страведливостта и любовта. (Ж.В.:
Предполагам че образът на Один е по-късен, свързан си милитаризацията на
древните общности и налагането на патриархалния модел, когато основна роля има
мъжът-войн, докато Ньорд, Фрейр и Фрея са по-стари, свързани с матриархата.)
Какво знаем за цуанжуните, което да подкрепя тази хипотеза. Вече бе казано
че според “Шанхайцзин” (Shanhaijing), Хуанди е потомък на Мяо Лун (Miao-Long).
Потомци на Хуанди са Жун У (Rong Wu), Нан Мин (Nang-Мing), и “бялото куче”.
Но това митично животно било хермафродит (носител на мъжкото и женското
начало) и е породило народа на цянжуните. Не е ясно какво се крие зад това
родословие, силно деформирано от китайския мит за произхода на цянжуните.
Обърнете внимание на значението на някои от тези имена: 苗 мяо (miao) – покълва,
расте, разсад, 龍 лун (long, древнокитайски roŋ) – дракон, 明 мин (ming,
древнокитайски mraŋ) – ясен, светъл, сутрин, слънчев ден (ŋ – нг). Думата “мин” се
явява синоним на “бял” респ. “бялото куче” е прародителя на цуанжуните
(Quanrong). Характерът на “бялото куче” е от голям интерес. Това е двуполово,
същество, което показва паралел със “двойният, двуполовият” Туисто, посочен от
Тацит като бог и прародител на германците. Фрейр/Фрея – сканиданвският бог с
двойственото проявление е също проява на тази древна представа. Въпреки че в
Швеция култът към Фрейр не е бил толкова силен, темата за неговата андрогиния е
вълнувала много шведски писатели от миналите столетия. (83) (династията
Юнглингар освен норвежки крале е дала и шведски).
Според Гуо Пу (276-324 г.), потомците на Нaн Мин (Nang-Мing) са две бели
кучета, един мъж и една жена (84): по този повод коментатора отбелязва че
всъщност имало куче-хермафродит и една двойка кръвосмесителни близнаци.
Следователно, налице е андрогиния или двойка близнаци, подобна на децата на
Ньорд (Фрейр/Фрея), както и “белите кучета” децата на Хуанди, който съответства
на Один.
В случая кучетата-близнаци или кучето-хермафродит са отределени като
“бели” – светли, ярки, аналог на Балдир, Белен и Бялбог – белия бог. Нан Мин
означава също ярък, светъл. Имайте предвид, че Хуанди е и баща на Лю Мин, а
неговият син е “бял кон”. В случая имаме връзка на кучетата с култа към слънцето
и “белия бог”.
Може би Илайнакте е имал слънчев аспект. В документ “B408” открит в
Сангим (Sangim) в района на Турфан, има такава податка: “poyśimñeşşe kauñakte et
poyśimñeşşepi ylaiñaktemtse”. Тук се открива думата kauñakte – слъневия бог, в
тохарски kaum/kaun – слънце, ден (стара алтайска заемка). Втората двойка думи е
родителен падеж на израза poyśimñeşşe ylaiñakte. Думата poyśi означава всезнаещ,
всевишен и се използва като епитет на Буда. Така изразът ни казва че всевишният е
kauñakte и ylaiñakte, т.е. тези две божества са аналози, проявление на една и съща
природа.
Към това трябва да се добави, че Хуанди, според някои текстове, има брат
земеделец. Това е цар Ли, чието име означава “божествен земеделец” известен е и
като Янди. В глава 5 на “И-ши” (Yishi), има един цитат от “Син Хан-шу” (История
на Старшата династия Хан): “Янди е роден от една и съща майка, както Хуанди, но
той е от друг баща. Всеки от тях властваше над половината свят”.
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Според допълнение в “И Цзин” (Yijing), Шен Нун “взел парче дърво
издълбано от палешника, и от него направил стрелата на плуга. Той научил хората
да използват мотиката и ралото. Те не правят хората богати но им осигуряват
необходимото за препитанието им”. Този текст се датира от 4 в.пр.н.е. По този
начин, Шен Нун има някои прилики с Ньорд. Особено забележителна е и близостта
на тези два бога.
Създаването на медицината също се дължи на Шен Нун, който отделя
отровните от лечебните растения.
Няма известен на нас, бог покровител на земеделците, засвидетелстван в
тохарските документи. Въпреки това, ние можем да си представим, че подобен бог
при тохарите, аналогичен на Ньорд, може да се открие във водните духове, или
драконите живели в езерото (на гръмотевиците), тъй като в Таримския басейн няма
море. Вероятно този бог-дракон е митичния прародител на юечжите-агнийци.
Вероятно той се явява брат или барт-близнак на Илайнакте, който е свързан с
водната стихия. (Ж.В.: Вж.хетския дракон Илуянка – господар на подводния свят и
водната стихия, но е отрицателен персонаж, който воювал и победил Бога на
бурите! Ето една подобна българска легенда от с.Пирин: Имало е преди време
змейове в Пирин. Змеят, който живее в дадена местност, носи плодотворен дъжд
за посевите и пази нивите и лозята от градушки. Обикновено се явява като облак,
но може да бъде също и човек, дърво или във вид на животно. Когато друг, лош
змей (хала, ламя) дойде да пакости, добрият змей-пазител защитава
територията, която обитава и хората, които живеят там. В небето се
провежда битка между двата змея под формата на буря. В такива случаи
хората „кръстосват” небето със сърп, за да помогнат на добрия змейстопанин, като прогонят (или посекат) халата.)
За да затворим този раздел, трябва да разгледаме и индоиранската
митологията.
Близнаците Яма и Ями са децата на Вивасват, който самият е син на Дяух Небето, или, просто Вивасват е Митра. (85)
Индийският бог е много бледо отражение на иранския Митра, който е загубил
част от задълженията си, още във ведическата период. Той остава в ролята на бог
свързан със спазването на договори и клетви. Той се стреми да насърчи
приятелството между мъжете и е враг на конфликтите и насилието. В химните на
Aвестата, богът, аналог на Вивасват (Vivasvat) е Вивахвант (Vïvahvant). Неговият
син е Има (Yima), първият човек и първият цар, който много прилича на Яма (при
скандинавците, първият човек е Имир).
Сараниу (Saranyu), майката на близнаците в Индия, се нарича още Сарасвати в
Индия и Харахвати (Haraxvaitī) в езика на Авестата. (86)
Също така е известна и като иранската Анахита (Anahita), което означава
“Непорочната” е идентична с богинята-река, която извира от Световната Планина –
Хара Березайти. (Сарсвати също се свързва с река Сват в Индия, сега в
съвр.Пакистан) Ако приемем, строга кореспонденция между индийските и
германските митове, ние откриваме, че реката-богиня, майката на близнаците в
Индия, е точен аналог на Майката-Земя, майка на близнаците от германските
митове. Това показва, че в основният най-древен индоевропейски мит - Земята е
представена от Световната Планина, а при индоиранците нейните функции са
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прехвърлани на Световната река, чието начало пак е от Световната Планина – респ.
Майката-Земя.
7. Фуси (伏羲) и Нюва (女娲)
В погребенията от некропола Астана, в района на Турфан, са открити
изображения рисувани върху коприна. Най-старата живопис, е открита от японски
археолози и е датирана от края на 4 в. от н.е. По време на разкопките си през 1915
г., Аурел Стейн открива две гробници, все още недокоснати. В едната е погребан
Фен Янши, който е умрял през 689 г. Стейн открива две картини ресувани върху
коприна, едната е била положена дърху ковчега, а другата висяла на стената. (88)
Тези картини изобразяват две божества, мъжко и женско, които имат човешко
тяло от кръста нагоре и змийско - от кръста надолу. Тъй като са двойка, опашките
им са преплетени. Мъжът е изобразен с квадрат в ръцете си, а жената държи
компас. Две слънца са представени като червени дискове с радиуси, едно отгоре и
едно на долната част на изображението. Слънцата имат корони от звезди и други
звезди са представени като по-големит точки, около образите на двете божества.
Тези божества са известни в Китай: мъжът и жената се наричат съответно Фуси
(Fuxi) и Нюва (Nüwa). Името на последната се пише Nügue, но се произнася Нюва.
Според китайците, те са били често представени в гробниците на източната
провинция Шендун. Тъй като районът на Турфан е бил колонизиран от страна на
китайците през периода на динаситята Хан, всички учени твърдят, че в Турфан са
взаимствали тези китайски божества. Фактите обаче показват обратното.
Населеинето на Турфан е било много консервативно в погребалните си обичаи.
Въпреки че са стана будисти, за разлика от Куча, те не приемат кремацията.
Китайците винаги са поставяли своите мъртви в ковчези, тази практика идва и в
Турфан, но така и не се налага. Повечето от мъртвите са били увити в дълги платна
и полагани върху платформа, поставена на дъното на погребалната камера, тази
платформа е един вид носилка. Всеки гроб е покрит с купчина големи камъни или
чакъл, т.е. правела се е надгробна могила. (89)
Този начин на погребение, е чисто тохарски и се наблюдава от няколко века
пр.н.е. Може да се смята че поставянето на изображенията на Фуси и Нюва е
свързано с тохарския погребален обред. Подобен обичай е съществувал в
Анатолия. В древността когато хетите владеят този регион, върху гърдите на
починалия се поставяла стрела с дължина 20-30 см. Също изображение на слънце е
поставяно върху предната част на починалия ако е мъж, и върху гърба – ако е жена.
(90)
Без съмнение, тези едни и същи божества, които са представени в гробниците
от Турфан до Шендун, въпреки общите черти се наблюдават и някои различия. В
Китай, до изображението на Фуси (Fuxi) се добавя и птица, а до Нюва, освен
компаса, се изобразяват Луната и жаба. (91)
Птицата като слънчев символ и жабата – като лунен са чисто китайски по
произход. На една картина от Турфан, ние виждаме слънцето представено от диск,
съдържащ една птица с три крака, и луната представена като кръг, до който има
заек под едно дърво. (92) Представянето на заека като лунен символ е обща черта
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за много народи от Далечния Изток. (Ж.В.: Фуси 伏羲, 伏 – съвр.ф-ма fú, в
древнокитайски, до епохата Хан вкл. 伏 се е произнасял bәk, зн.: нисък, скрит,
покорен, лежящ. Знакът 羲, съвр.ф-ма xī, в древнокитайси sŋaj (sngaj), зн.: освен
за изписване на името, означава също дъх, дихание, полъх, изпарения пара, в
Ханската епоха ŋaj (ngaj), така че Фуси се е произнасяло Биекснгай/Биекнгай.
Става ясно че Фуси е свързан с въздуха и вятъра, небесно божество, или може би с
хтонично същество, дракон, огнедишащ змей, предвид значението на първия
йелоглиф. Името Нюва 女娲, знак 女, съвр.ф-ма nǚ, в древнокитайски nrá, Ханска
епоха ná, зн.: жена, женски пол, девойка, дъщеря. Знак 娲 (媧), съвр.ф-ма: wā, като
се използва за изписването на името Нюва. Но има два подобни знака, свързани
също с това име: 1. 娃 – съвр.ф-ма wá, в древнокитайски и Ханската епоха вкл.
æwrē, зн.: красива девойка, кукла. 2. 蛙, съвр.ф-ма wā, в древнокитайски и Ханската
епоха вкл. æwrē, зн.: жаба, непристоен, развратен. Или виждаме че името Нюва
букв. означава красива девойка, красива млада жена, жена с подчертана сексуална
активност и същевремено “лунен символ” каквато е жабата. Или Нюва е пълен
аналог на Фрея, Афродита, Венера!)
Сматяйки (погрешно) че близнаците от Турфан са взаимствани от Китай,
много учени определят двата диска до тях са слънцето и луната, но очевидно е че
имаме изобразени две слънца. За да се разбере произхода на Фуси и Нюва, трябва
да видим какво се казва за тях в китайската митоолгия. След това можем много
бързо да осъзнаем, че те имат много общо с “германските близнаци”. За Фуси се
казва, че е син на Фенлун – драконът който живее в “езерото на гръмотевиците”.
Ние знаем, че той е идентичен с Хуанди, китайският Илайнакте. Фуси е наричан
още Таихао (Taihao) – “блестащ, издигнат, великолепен”, а Балдир, синът на Один,
живее в дворец наречен Брейдаблик (Breiðablik) – “блестящ” направен от сребро и
злато.
Китайците са дали титлата “император” на Хуанди, който управлява центъра
на света, а Таихао е представен като властелин на изтока, посоката, от където
изгрява слънцето. Този избор изглежда не е произволен.
Фуси и Нюва са брат и сестра. На по-късен период, те се представят като
семейна двойка. Нюва покровителства любовта, брака и раждането на децата. Тя е
богиня на плодородието и плодовитостта, като Фрея и е идентична с Фриг (готския
аналог на Фрея) която е съпруга на Один, и е покровителка на брака и
майчинството. Имената Фрея и Фриг означават жена, съпруга и са свързани с
любовта в нейния плътски смисъл. (93)
В северната част на Германия, за бракосъчетанията се предпочита петъчния
ден, или денят на Фрея/Фриг, в немски Фрайтаг (Freitag), английсик Фридей
(friday) – ден на Фриг или Фрея.
Според митологичната традиция, записана във 2 – 3 в. от н.е., Фуси е първия
владетел на Китай, наследен е от Нюва, а след нея идва Шен Нун, или тава са
първите трима императори.
Според китайската легенда, Шен Нун имал дъщеря (според друга версия тя е
дъщера на Янди, брата на Хуанди). Един ден, докато се разхождала близо до
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Източно море, тя се удавила. Тя се превърнала на птица, наречена “Цинвеи”
(Jingwei 精卫 или 精衛), и винаги носи камъчета и клонки от Западните планини,
които хвърля в Източното море, за да го запълни и пресуши, в знак на отмъщение.
Китайските коментатори на този текст, като цяло го обясняват, с поверието че
душата на починалия се превръща в птица. (94) Също тази история се свързва с
известния на европееца “Сизифов труд” – безсмислен и упорит труд.
Интересно е че имета на удавилото се момиче е също Нюва (като сестрата на
Фуси), но се предава с друг йероглиф за сричката “wa”. Твърде възможно е
китайските автори да са използвали и различни знаци за предаването на едно явно
чуждо за тях име. В скандинавските легенди Фрея е имала мантия от птичи пера,
които са и позволявали да се превръща в сокол. Тази способност, притежава и
Один, който чрез магия е можел да напусн временно тялото си, а душата му се е
превъплащавала в животно. Две черни врани, Хугин и Мунин, са винаги кацнали
върху раменете на Один и са символи на мисълта и паметта. В един текст, те са
наречени “ястреби на Один”.
Поетът Аристей който е живял в 7.в.пр.н.е. в Гърция, е описал в своята поема,
как по време на транс, душата му е пътувала чак до страната на Иседоните. Плиний
Стари пише, че статуята му на родния си остров, показала как душата му напускала
тялото под формата на гарван. По този начин ние виждаме, че легендата на птицата
“Цинвеи” (Jingwei) отчасти може да се обяснява с един индоевропейски
шаманизъм. (Ж.В.: Изображения на жреци подобни на птици или на птицеподобни
божества се откриват сред скалните рисунки останали от индоевропейците
носители на Афанасиевската и Окуневската култура в Сибир.)
Но също така, в гръцката митология има подобен сюжен, един от синовете на
Посейдон (които е аналог на Ньорд), искал да се хвърли от планините в морето, за
да го запълни.
Присъстивеуто на Фуси и Нюва в китайската митология и поставянето на
техни изображения в гробниците, е напълно разбираемо, ако се вгледаме в
скандинавският мит за Фрейр и Фрея, където те са представени и като боговете на
мъртвите. Напр. Фрея се грижи за душите на падналите в боя войни, заедно с Один,
те си ги разделят по равно и ги изпращат в отвъдното царство. Яма, който е
индийският еквивалент на Фрейр, е най-известен като цар на мъртвите.
В китайски текстове се казват, че Фуси имал дълга брада. Тъй като имал
опашка на змия, често е представен и като брадата змия, а такива митични животни
съществуват и в митологията на хетите и представлява подземния свят. (95)
Брадати змии са също често срещани и в гръцката митология. (96)
Не е известно за връзка между Фрейр и змии, но може би това е така, защото
ние имаме за него сведения от една твърде късна епоха. Рисунките в Скандинавия,
от бронзовата епоха, от периода 1500 до 400 г.пр.н.е., често представят змии които
са свързани с лодки. (97)
Като Ньорд и Фрейр е свързан с корабите: той е притежавал чудесния кораб,
Скидблабнир (Skidbladnir), който е изработен от тънки дървени плоскости, голям,
по размери но е можел да бъде сгънат и свит, за да се прибере в една кесия. (98)
Корабът или лодката, са представени и в германските митове, като общ
символ на плодородието и плодовитостта. (99)
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Змията живее в земята на мъртвите или на живите, т.е. в подземното и
надземно царство, но живее в земята, която изхранва растенията. Това обяснява
връзката между змията, мъртвите и плодовитостта.
Може да мислим че тази концепция е възникнала и независимо в Китай, без
чуждо посредничество, но това е малко вероятно. В Древен Китай, змията е символ
на женствеността. Легендарният император Шун се нарича още Чжонхуа, като
Чжон и Хуа и са съответно родовете на родителите му, или на змията и птицата.
(100)
Тук ще намерите една обща тема, за птицата символ на мъжкото начало и
змията – на женското, за много народи от Далечния изток, но напълно възможен е
нейния индоевропейски произход.
Двете слънца изобразени в картините от Турфанската гробница, вероятно
отговарят на Слънцето като небесно светило, и Слънцето което огрява земята,
както се съобщава в хетските текстове. В индоевропейските представи небето е
квадрат, обхващащ земята, както се е смятало например в Индия.
Според скандинавската космология, четири джуджета поддържат Небето за
четирете му краища. Небето е символ на мъжкото начало (квадрата в ръцете на
Фуси) а Земята е символ на женското начало. Турфанската картина илюстрира
двойствеността на близнаците, които имат хтоничен аспект (свързани са с
плодовитостта, продуктивността) и слънчевата енергия. .
Според “Му Тянзи Чжуан”, на 244-тият ден от пътумането си, цар Му от
Чжоу, пристигнал при един народ, наречен Цаону/Caonu (име изписващо се с един
и същ йероглиф “ну” като Хунну/Xiongnu). Тези хора са живели в близост до река
Ян, който е най-вероятно в Гансу. Те предложили на цар Mу 900 отлични коне,
7000 говеда и овце и 100 товара със просо. Техният цар е наречен Си (Xi). Това е
името на рода на потомците на Фуси (Fuxi). (101)
Този бог е имал толкова чужди наследници, които показват, че той самият е
от чужд за китайците произход.
Тези аргументи са достатъчни да се заключи, че Фуси и Нюва са тохарски по
произход божества. Вероято Цаону (Caonu) трябва да са тохарите и техния
предшественик Фуси. (Ж.В.: Тук авторът греши, Цаону са наистина Хунну! Хунну
匈奴 , съвр.произношение на името е Xiōngnú – Хунну/Сюнну (Сьонну), първият
знак е 匈, съвр.пр.: xiōng (сюн), в древнокитайски sŋoŋ, в Ханската епоха ŋoŋ, ранно
средновековие (Вей, Сун, Тан) hoŋ, късно среднов. xöuŋ, зн.: гръд, втор.зн: викам,
крещя. Вторият знак е 奴, съвр.пр.: nú, в древнокитайски и епохата Хан nhā, ранно
средновековие nhō, късно среднов. no, зн.: роб. Затова смислово хунну се наричат
още в китайските хроники “злите роби”. Но в интересуващия ни период на
древността и династията Хан, названието се е произнасяло sŋoŋnhā (снгонгнха,
шунха), ŋoŋnhā (нгонгха). Възможно е те да са народа Цаону 曹奴 – древнокит.пр.:
dzūnhā, споменат в древнокитайският източник “Му Тянзи Чжуан” (Пътуването на
Му Синът на Небото): Ю Таишан. ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ИЗТОКА И ЗАПАДА
СПОРЕД „МУ ТЯНЗИ ЧЖУАН” (Mu Tianzi Zhuan) ИЛИ „ПЪТЕШЕСТВИЕТО НА
МУ „СИНЪТ НА НЕБЕТО”. (Sino-Platonic Papers, 197 - January, 2010) :
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http://www.bulgari-istoria2010.com/booksBG/Yu_Taishan_Mu_sin_na_nebeto_zapadno_patuvane.pdf
Според Сима Цян те са част от варварите Чунвей (淳維), и произлизат от
Чунвей който е син на последния император от династията Ся – Цзие. (Jie 桀
(древно пр.: g(h)rat, зн.: жесток, тиранини, храбрец.) Знакът 淳, съвр.ф-ма: chún, в
древнокитайски d(h)ur, в Ханската епоха d(h)un, среднов.период dz(h)un, dzwin, зн.:
чист, верен, предан. Вторият знак е 維, съвр.ф-ма: wéi, древнокитайски wij, Хански
период wjәj, среднов. źwïj, jwi, зн.: свързвам, съхранявам. Или в интересуващата ни
епоха, името се е произнасяло d(h)urwij, d(h)unwjәj. Очевидно е че Цанону и
Чжунвей, съотв. dzūnhā и d(h)unwjәj да са два варианта на един етноним. Според
Чжан Иен, коментатор на китайските хроники, живял в 8 в. и написал “Суоин”
(Suoyin) – “Ръководство за тълкуване на скритите значения”, пише:
“В епохата Цин (221-206 г.пр.н.е. ) Чунвей (淳維), избягали към северната граница.
След стандартизирането на китайските йероглифи, през епохата Цин, Чунвей
(淳維) излиза от употреба, и се заменя със стандартините символи (匈奴)
или Хунну”. Както се вижда, самоназванието на Хунну е било “дзуна”, “дзунха”
или “нгунха”. Вероятното обяснение намираме в древномонголски dzon, бурятски
zon, якутски djon (džon), тувински, шорски, сагайски čon, алтайски тюрки jon
(džon), евенски ngōnmin – народ, хора, население, община, страна, чувашки şыn –
човек. Уралски паралел във фински kansa – народ, хора.)
Чуждият произход на тези две божества вече е посочено от Шантал Чжен
(Chantal Zheng ). Тя отбеляза, че “Това е съвсем ясно, че Фуси и Нюгуе (Нюва) не се
появяват системно в китайски хроники преди епохата на династията Хан” (Тя,
обаче, смята че те идват от южната част на Китай). (102)
Друга причина да мислим, че те не са китайски е наличието на
кръвосмесителна връзка между брат и сестра. Например един китайски бог
Чжуансу (Zhuanxu), който подтиквал мъжете и жените, братя и сестри към
кръвосмешение, бил осъден да умре от глад. (103)
В Китай доста строго се е държало по този въпрос и инцеса се е смятал за
голямо престъпление. Дори един мъж и една жена не е можело да се оженят, ако те
са носели едно и също име, дори когато няма връзка между тях.
Белите кучета или по-точно бялото куче хермафродит е едно от
превъплащенията на Фуси и Нюва, които са предци на Цуанжуните. Тъй като те
имат змийски опашки, най-вероятно са принадлежали към расата на драконите, или
както китайците обикновено описват Фуси, с тялото на дракон и човешка глава,
подобен на своя баща – дракона Фенлун. (104)
Ако се замени главата на човек с глава на куче, ние ще получим образ на
дракон, като този открит в Джумбулак-кум. От Хуанди, Фуси и Нюва, тохарските
божества имат връзка и с Шен Нун, който също е с тохарски произход. Неговото
съществуване не е доказано в оскъдните тохарски текстове, но ние имаме непреки
податки. В древен Китай, е имало много важен празник на урожая наречен “Бачже”
(Bazhe) или “Осем жертви”. Той се е празнувал при приключване на земеделската
работа, и се пренасяли жертви на предци и боговете, защитници на дома. Този
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празник се е провеждал през десетия месец, известен също като Ла 臘 (là), в
среднов.китайски lâp, а в древнокитайски се е произнасял *rap. Намираме
аналогично името на дванадесетия месец в Куча: rapaññe meñe което озн. “месец
рап”. В кучасткия език няма как думата “рап” да е китайска заемка, защото когато
започва китайското проникване в Таримския басейн, името на въпр.празник в
китайски (Ханската епоха) е “лап” (lâp). (105) (Ж.В.: Според Старостин 臘, съвр.фма là, от древнокитайски до Ханската епоха вкл. rāp, във Вийската и Танската
епоха lāp, среднов.китайски lâp, зн.: сол, солено месо, седмият ден след раждането
или смъртта, 12-тия месец от лунния календар и жертвоприношение в края на
годината, зимно жертвоприношение. Според Д.Адамс, кучасткото rapaññe –
последния месец на годината е заемка от посоченото вече древнокитайско rāp/lāp.
Но тази констатация на Адамс явно е повърхностна, защото съществува и друга
тохарска (б) дума rāp, в тох.(а) räp – ора, копая земята, rapālñe – оран, mīse
rapālñe – разорано поле. Тохарската дума е от протоиндоевроп.корен *drep- дращя,
дълбая, показва паралели с хетското tarrappunas – ора, тракийското torpos,
българското трап – дупка, диал. ропа, дупка в земята, ров – дупка в земята, ровя –
копая земята. Така че смисълът на rapaññe meñe е “месец на оранта” и напълно
съвпада със времето в края на годината – зимния период. Всъщност С.Папилон е
прав, става дума за древна тохарска заемка в китайски, със значение оране, оран.
Това е бил и първоначалния смисъл в названието на празника, но за китайците то
се е загубило, като чуждица и е останал само ритуалният смисъл – празник с
жертвоприношение!) Ето защо китайците са заимствали най-вероятно този ритуал
от тохарите, и според легендата този празник е бил установен от Шен Нун. Ние
можем да разгледаме две възможности: че “бачже” (Bazhe) е тохарски ритуал
заимстван от китайците, или че е чисто китайски и намиращият се в китайска среда
тохарски по произход Шен Нун го е установил като официален празник.
Шен Нун е и бог на огъня. Заради това е известен и с имено Янди, тъй като 炎
– съвр.ф-ма yán, древнокитайска wam, означава пламък, огън. От там, идава и
второто му име Ян-ди (бог Ян). Затова те го свързват с червения цвят, юга и
лятото. В скандинавската митология Ньорд също е бил свързван с огъня. По думите
на Снори Стурлусон, “Той е имал власт над вятъра, спокойно море и огъня”. В
индийската митология, децата на Вивасват, Насатя се наричат също “син на
морето” (Abdhi-jau) и син на подводния огън (Bada veyau). (l06) Вивасват е и баща
на близнаци Яма и Ями, той е първият човек, който е направил жертвоприношение
чрез огън. Чрез огън и вятър хората отправят посланията си към боговете. (107)
След като Шен Нун е бог на огъня, той може би получава жертвоприношение
в края на годината.
Възниква и един друг въпрос. Как е възможно според китайската митология
Шен Нун да бъде баща на Нюва, а Хуанди на Фуси, които имат една майка? Найлогичното обяснение на този въпрос е свързано с обичая полиандрия – групов брак
между една жена и няколко мъже (обикновено братя). Този обчай е съществувал
при тохарите. В Турфан жените са носели шапки с няколко върха, като броя на
върховете отговаря на броя на съпрузите и`. Археолозите са открили подобно
женско погребение, с двурога шапка. (108) Този обичай е описан и при ефталитите.
Според китайските хроники, ефталитите (Йеда) принадлежат към Юечжите, т.е. са
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тохари или потомци на тохрари, както и населението на Турфан. Ефталитските
жени са имали няколко съпрузи – братя. Те също носели шапки с рога, съобр. броя
на съпрузите, и всички деца били считани като потомци на най-старшия брат.
Разбира се, когато една жена има няколко мъже, трудно може да се разбере кой на
кое баща е биологичен баща. Няма много данни за разпространението на този
обичай на други места в индоевропейския свят. Според Полибий (XII, 6В8), някога
при спартанците, една жена се омъжвала за няколко братя. Тибетците също са
познавали полиандрията, но най-вероятно са я усвоили от тохарите, с които дори се
смесват – “малките юечжи”. A групата на братята сключва брак с дадена жена,
която избира най-старшия брат. Ако братята са много, а жилището им е малко,
някои от най-малките братя, напущат общия дом и не са част от груповия брак.
(109) Подобен обичай е съществувал и при кушаните, където е тохарско
наследство. В кучастки няма дума за семейство, а за това понятие се използва
думата ost – къща, дом. По този начин главата на семейството се нарича osta
şmeñca или osta şmemane, като şmeñca и şmemane са съответно сегашно деятелно
причастие на глагола şäm – седни. Много е възможно тохарите да са проектирали
концепцията си за семейството и в митологията. Хуанди е бащата на Фуси, а Шен
Нун (Янди) е баща на Нюва, Хуанди и Янди (Шен Нун) са братя! Като братя те
сключват брак с една и съща жена, майка на децата им. Това е всъщност дълбокият
смисъл на израза от “И-ши” (Yishi) че на свой ред “Янди и Хуанди имат една и
съща майка, но различни бащи”. С други думи, става дума за полиандрия. Затова в
кучасткия (тохарския) език липсват кострукции като “син на този” както е в
другите индоевропейски езици. Сред тибетците, всички братя имат правото като
родители: те се наричат “бащите чичовци” (pha-khu), а най-големият се нарича
“големият баща”, останалите са “младши бащи”. (110)
Двойката Фуси/Нюва има характеристики, несвързани с германските и
индийските близнаци, но това е разбираемо. Според китайската митология Нюва
създала мъжете, като започнала да меси кал взета от брега на езерото. От парчетата
кал които се откъсвали при месеното първи, възникнали мъжето от простолюдието,
от по-големите парчета които се откъснали по-късно, възникнали аристократите и
богатите. Според един гръцки мит, Прометей, богът син на Девкалион, направил
човека от глина. Има един гръцки мит, че Прометей форма човек от глина. Той се
съчетал с братовчедка си Пира и техните деца дали начало на гръцките племена.
Може би и тохарите са имали подобен мит, за своите предци – двойката близнаци.
Шен Нун, Фуси и Нюва били музиканти. Първият от тях измислил лютнята,
Фуси измислил арфата, а Нюва – вид духов инструмент, характерен за Южен
Китай. Това не е странно, защото според китайските хроники, народите на
“Западния Край” и вкл. жителите на Куча са били изкл.музикални и много
инструменти китйците са взаимствали от тях. Ето защо и “тохарските богове” също
са музиканти. Не всички качества на Фуси и Нюва са възприети в Китай. Според
китайците, те не са богове на мъртвите и нямат отношение към кучето. Двете
слънца на Фуси и Нюва са символи твърде чужди на китайски космология. И
накрая, Фуси вероятно е тохарсикят бог на Новата Година, защото в Китай, той е
бог на пролетта (Ж.В.: аналог на Сйявуш?!).
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8. Смяната на сезоните и празниците в кучастката (тохарска) година
Най-важният празник в скандинавският календар, е зимното слънцестоене и
Новата година, която е начело на плодородието (Yule за английски), плодородието
се гарантира от връщането на слънцето. През този празник трябва да се пренесат
жертви на елфите които са свързани с плодородието и плодовитостта, на духовете
на мъртвите, обитаващи земята. (111)
За Фрейр е известно, че живее в света на елфите. Той е много повече, бог на
плодородието, отколкото на плодовитостта. Има и ясна връзка с мъртвите. Това ни
кара да вярваме, че елфите са подчинени на Фрейр и го представят. Слънцето
понякога се нарича “слава на елфите” и Фрейр се олицитворява с него. Почитането
на елфите в този празник, се възприема като почит към Фрейр и връзката му с
Новата година
Отбелязването на Новата година в Куча е продължило седем дни. Мъжете и
жените носели маски на кучета и маймуни и е пеели и танцували ден и нощ по
време на празника. Организирали се състезания с коне, камили и овце, и в
зависимост от това какви са победителите или губещите, се гадаело за годината,
каква ще бъде, добра или лоша. (112)
Подобни състезния, само с коне са устроивани и от скандинавците, тъй като
конете се свързвали с Фрейр. Смятало се, че ако животните са здрави и бягат бързо,
реколтата ще бъде добра. (113) (Ж.В.: Тук трябва да поставим и нашите „конски
кушии”!)
Следователно е възможно, новогодишните игри на кучасците-тохари да са
свързани с бога аналог на Фрейр и това вероятно е Фуси (Ж.В.: Сйявуш. Името му
трудно се обяснява чрез иранските езици – там означава, черен, чернокос, но пък
има добро обяснение чрез тохраските езици: в тох.(а) sāo, тох.(б) sāāw - живот,
жив, жизнен. Близки аналогии се откриват в хетски sivat – дневна светлина, sаvai –
изпълвам, пораждам, siu – бог, лидийски sav – полза, sava – изпълвам, savant –
процъвтявам, осетински sæw – утро или suæwыn – сътворявам, създавам. Смятам че
двойката Фусе/Нюва, всъщност е позната в Средна Азия и дошла с кушаните
божествена двойка Сйявуш/Нана!)
Древните индоевропейци са правели аналогия между деня и годината.
Съобразно сезоните, година се състои от две части: период, когато слънцето
отслабва и умира (есенно-зимен) и период на нарастване е издигане на слънцето
(пролетно-летен). (114)
В страната Куча, Новата година е времето, когато слънцето започва да се
издига над хоризонта, започва да расте. На изгряващото слънце, се е гледало като
на бог, подобно на хетите, за което говори един древен хетски текст от цар
Муватали (1306 – 1282 г.пр.н.е.): “Слънце, ти си Бог на небето, господарю мой, ти
си пастир на човечеството, който се издигаш от морето, и след това отивош небето.
Слънце, Бог на Небето, господарю мой, ти, чието име произнасям всекидневно, O
Боже-слънце, съдник на човек, кучето, прасето и дивите зверове, ето аз
Муватали…”. (115) Вероятно при тохарите вярата в Бога Слънце, или Небесния
Бог, е била идентична като при хетите. Фуси (Сйявуш) е следователно бог на
изгряващото слънце. Той е владетел на изтока, и аналогията между деня и година
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го прави и бог на Нова година, и тази кореспонденция се наблюдава в китайските
текстове, които козват че той властва над всички пролетни и летни месеци.
От обръщението на цар Муватали, се вижда че хетите възприемат Небесния
Бог – Слънцето, като пастир и върховен съдник на хората, домашните животни и
дивите зверове. Нещо подобно се казва и за Фуси в китайските текстове (И-Цзин,
или “Книга за песните”). Тук е наречен и Паоси (Paoxi), от (рao) “пао” – животни и
(xi) “си” – приготвям храна, готвя. (Всъщност С.Папилон е разменил значенията, 庖
– páo, в древнокитайски b(h)rū – готвя, приготвям храна, кухня и 畜 - xù (chù), в
древнокитайски ľhuk – домашни животни.) Той научил хората на лов, риболов и
как да опитомяват животните. След него Шен Нун приучил хората на земеделие. на
Фрейр скандинавците също гледат като на покровител на животните. Сред
любимите му животни са коня, кучето и прасето. (116) (Ж.В.: Забележета нашия
релеф на Мадарския конник, който без съмнение е прабългарския бог! Той язди
кон, следван е от куче и убива лъв! Това Сйявуш-Суасс-Зиези, в който са
вярвали и почитали, вкл. и с жертвоприношения на кучета, нашите предци!
Жертвоприношение на куче в реликтов вид се среща и до днес в Родопите, за
което писаха преди 1-2 години, нашите медии! Естествено съвр.българи
изобщо не могат да схванат дълбокия скарален смисъл на този акт!)
Изгревът на слънце са кучасците е най-сватото време от денонощието. е Вече
споменахме за съществуването на Бога Слънце, за което съдим и от следната фраза
в тохарски текст: “te-ramt wesyem poysimñeşşe kauñakte parka” – “Те говореха така:
Слънцето-бог е възкръснало (по воля на) Всевишия”. Този въпрос за изгрева на
слънцето е засегнат и в друго изречение: poysiññеm kauñäktentso pärkālñe trisim
manta” - Аз никога няма да пропусна изгрева на слънцето – Всевишния бог”.
Виждаме как тохарите от Куча са интегрирали своите стари религиозни възгледи,
по отношение на Слънцето в по-късно възприетия Будизъм. Концепцията за
“Слънцето-Бог” което е и “Всевишншя” е трудно да бъде разбрана за
неиндоиранските и неиндоевропейските народи. Ако слънцето е свързано с Фуси,
то и с Нюва също е свързана с него (с дрегото слънце). (Ж.В.: Смятам за поправилна концепцията, Нюва да се свърже с Луната. Заекът като символ на Луната,
го има и при келтите. Така че изображението на заек съпътстващ Нюва не е
случайно хрумване на китайския художник. Двойката Фуси/Нюва е всъщност
двойката Сйявуш/Нана, която е вс.двойката Слънце/Луна. Луната е символ на Нана
и винаги присъства в изображенията и в Ср.Азия. И в българсикте приказки
Месечината е съпруга на Слънцето! Тук концепцията за двете слънца не е много
добре издържана!) Въпреки че Нюва се свързва с богиня, жена (в китайски ню –
жена, 女 - nǚ, в древнокитайски nrá, Ханска епоха ņá – жена), се оказва че във
визприемането и има накаква сексуална неопределеност, която отваря интересни
перспективи. Нюва може да се възприеме като брат-близнак на Фуси, подобно на
“двойката близнаци” в индоевропейските митологии. Това са Диоскуриите в
гръцката митология - гръцки богове Кастор и Полукс наречени Диоскури от
римляните, или Насатя - това са две момчета, родени почти едновременно с Яма и
Ями, и представят аналогия на Диоскурите. Според индийския текст “Нирукта”
(Nirukta), Насатя са олицитворение на Небето и Земята, което напомня Фуси и
Нюва. Близнаците Диоскури са две звезди, които се издигат заедно, рамо до рамо, и
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са аспекти на планетата Венера, идентифицирана като Сутрешна звезда (Деница) и
Вечерна звезда (Вечерница). Това ни дава основание да видим в Нюва
божествеността на Залязващото Слънце (в противоположност на Фуси –
Изгряващото Слънце. Може би в по-късен период Нюва започва да се свързва с
Луната – която се появява след Залеза!)
При Диоскурите, Кастор се свързва с коня и се изобразява като кон, а докато
Полукс често е изобразяван с куче. Това напомня и на покровителстваните от
Фрейр коне и кучета. В допълнение, Кастор и Полукс, съответно са научили
хората, да ловуват яздейки кон и да ловуват с ловни хайки и кучета. Фуси също
научил хората как да ловуват. В Спарта, Диоскурите са били представяни и под
формата на две навити змии, като понякога тези змии са изобразявани брадати (т.е.
с човешки лица). (117)
Индоевропейските вярвания често свързват златото със слънце, особено при
изгрева на слънцето. Славяните свързват изгрева с крилат кон който излиза от
езерото, язден от конник с дълги златисти коси, почти до петите. (118) Що се
отнася до Насатя и те се свързват с изгрева на слънцето.
За аналогия между деня и годината, и между златото и Новата година, може
да се мисли и при тохарите. В Куча първият месец от годината е бил наричан
“naimaññe meñe” или месец (meñe) “наим” (*naim), като думата naim е свързана
със съществително naumiye – съкровище, което е получено с добавяне на
наставката “-iye”. Вероятната връзка е с думата naumikke – брилянтен и тох. (б)
naumiye, *noimi- тох.(а) ñemi – перла, брилянт. (Ж.В.: В случая Д.Адамс смята че
“naimaññe meñe” означава нов месец, т.е. първия месец от новата година. (119) (Но
етимологията на С.Папилон е интересна и по-вероятна. Тохарското naumiye –
съкровище, *noimi- тох.(а) ñemi – перла, брилянт, е свързана недвусмислено с
гръцкото νόμισμα (nomisma) – монета, нумия, което пък произлиза от
νομίζω (nomizō) – да притежавам, което на свой ред идва от νόμος (nomos) –
използване, притежаване. Д.Адамс дава парелели с литовското nauda – използвам,
притежавам, литовското naûda – монета (вж.сръбското новац – монети, пари),
старовисоконемското niot – желая (да притежавам), староанглийското nīed/nēod –
принуда, необходимост, данък, протоиндоевропейското *noud-m- /*noud-tyoпринуда, необходимост. Тук е и славянското нужда, (при)нуждавам, (при)нуда.
Смятам че Адамс греши, в случая имаме друг индоевропейски корен *nom-/*numсвързан не се натиск (принуда), а с притежание, богатство, което в древногръцки се
е развило към имот, монети, а при тохарите – като перла, скъпоценности, предвид
факта че при отделянето им от общото индоевропейско семейсто, все още не е
имало парично обращение!)
За Хнос, дъщерята на Одир и Фрея, Снори пише, че тя “е толкова красива, че
нейното име се използва да се опишат всички красиви и благородни неща (hnossir),
и затова е наречена Хнос (Hnoss – съкровище, богатство)”. Думата hnossir –
съкровища е мн.ч. на hnoss. Тази богиня е сестра на Балдир и е “толкова красива и
толкова ярка, че самата тя излъчва светлина”.
Предположението, че митологиите на тохарите и скандинавците, респ.
германците са сходни, ни позволява да се предположим, че *Наим е вероятното
име на Фуси или на тохарския аналог на Хнос, тъй като naumiye , мн.ч. naumiyenta,
или в тох.(б) *noimi, тох.(а) ñemi означават богатство, бриланти, скъпоценни
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камъни. Името на това божество вероятно се е свързвало с настъпването на Новата
година, свързвана от индоевропейците с нови удачи. (Както казват българите “Нова
година – нов късмет”).
За единадесетия месец, в Куча са използвали названието warsaññe meñe.
Името му отразява агнийското, тох.(а) wars – замърсено място, петно, нечистота.
Във времето когато са писани тохарските текстове, в Куча вече се е бил наложил
китайския календар. Затова Новата година е настъпвала между 21 януари и 19
февруари. А деня на зимното слънцестоене се падал по време на единайсетия
месец, в началото или края му в зависимост от годината. Китайците по време на
династията Тан са ни оставили сведения за ритуалите които са провеждали
кучастците по време на зимното слънцестоене. Участниците са боядисвали лицата
си или да носили страховити маски, за да изглеждат като животни, или призраци.
Под звуците на музика маскираните учасници в шествието пръскали с вода
минувачите за да прогонят злите демони. (Според Д.Адамс, името warsaññe meñe
означава “тъмен, мрачен” месец, ной извежда пратохарското wärs – тъмен, мрачен,
от протоиндоевропейското *(s)wer-s- тъмен цвят, в прагермански swarta, готски
swarts, немски Schwarz, скандинавски svartr, староанглийски *swart, sweorcan,
фризки swart, холандски zwart – черен, и в иранските езици, в согдийски xwrn `(a)
– цвят, тъмен цвят, осет.дигорски xuærun, иронски xuærыn – цвят, тъмен цвят,
боядисвам.)
Ясно е, че този празник е свързан с най-ниското положение на слънцето на
хоризонта. В някои селища населени с власи в Сърбия (Ж.В.: Това са Тимошко и
Поморавието, където има силно българско влияние) около зимното слънцестоене и
християнската Коледа, се провеждат маскирани шествия и ритуали свързани с
почит на мъртвите, оставяне ритулана храна на гробищата, което е стара
индоевропейска традиция. (Ж.В. При българите тези дни са известни като “мръсни
дни” когато обикаляли демони и караконджури (от турски букв.зн.7 черен змей.
Сравни с аналогичния келтски по произход “Хелуин” от англ. hell, в немски Hölle,
Höll, датски helvede, шведски, норвежки helvete, исландски helvíti, холандски hel,
латвийски еlle – ад, царство на мъртвите, празнуван през късна есен (1-ви наември,
деня на Вси Светии според Западната църкава), свързан също с маскирани шествия
и почит на мъртвите.)
В Куча откриваме аналогичен ритуал, свързан с маскирано шествие,
учасниците еметират призраци, обитателите на подземното царство и извършват
пречистване с вода. Сред власите, от Нова година или 1, Богоявление, водата се
използва за предсказания и ритуали за дъжд, който да осигурят плодородие и
плодовитост. (120) (Ж.В.: Става дума за чисто български ритуал “Водици”
заимстван от власите в Тимошко. Интересен факт е че той е непознат на сърбите,
което показва неговия исконнобългарски неславянски, вероятно прабългарски
произход! Власите са сама едни преносители на заета от местното българско
население традиция!)
Те съответстват на Кучастката Нова година. Според някои автори това били
обичаи заимствани от иранците от Средна Азия, но смятам че е много по-вероятно
да имаме исконна индоевропейска традиция, съхранена в нейния тохарски вариант.
Това че В Куча има силно индоиранско влияние не означава че Куча е била лишена
от всякаква своя индивидуалност. В действителност, ние почти нищо не се знаем за
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тохарите. Напълно е възможно, че те да са притежавали митология, също толкова
богата, колкото тази на гърците, скандинавците или индийците, но тъй като
тохарите не са познавали писмеността (до налагането на будизма и идването с него
на индийското писмо “брахми” и “кхарощи”) всичко се е предавало от поколение
на поколение по устен път и с изчезването на народа-носител, всичко е загубено
безвъзвратно.
9. Един критичен период
В най-древнити индоевропейски предтави, изгрева на слънцето се
осъществява по драматичен начин: един бог, носител на доброто (Слънчевия Бог),
който изглежда е бил по-рано едно цяло с Гръмовержеца, трябва да победи и убие
едно чудовище (дракон, змия) което иска да погълне Слънцето. Това е вечната
борба между силите на светлина и силите на мрака! Тази борба се отразява и в
инодевропейските ритуални игри при идването на Нова Година.
Ще видим, че отзвук от този мит е засвидетелстван и в Китай. Хуанди е
изправен пред Чжию (Chiyou), символа на Злото, представен като син, син или внук
на приближен на Янди (Шен Нун). Чжию е с бронзова глава, с рога и копита като
бик, а Шен Нун е покровител на едрия рогат добитък. (Изображения на рогат
човекоподобен персонаж са често срещани при Афанасиевската и Окуневската
археологични култури!)
Двамата герои изглежда взаимно се допълват. Понякога Чжию е представян с
глава на бик и змийско тяло. (121) Той е бог на войната, на който китайците са
поднасяли жертви по време на беда, до 6 в. от н.е. Той също е ковач, майстор на
оръжия. Най-известният епизод свързан с него е битката му с Хуанди, изевстна
като битката при Чжаолу. Чжию направил магия и гъста мъгла обвила бойното
поле. Но Хуанди притежавал магическо колело което винаги посочвало юг и така
извел войската си от мъглата. След това Чжию предизвикал буря със силни ветрове
и проливни дъждове. Хуанди повикал демона Ба, или Нюба (женски демон, дъщеря
на Чжию). Той бил грозен и плешив с очи на върха на главата, и предизвикал суша.
По този начин, магията на Чжию е обезсилена. След това войсикте на Хуанди
победили войските на Чжию.
Според “Гуизан” (Guizang), книга от древността, известна с цитати от автори
от епохите на династиите Хан и Цзин, Чжию щом се възнесе на небето смятал
плени Слънцето, за да потопи света във вечен мрак. За тази цел той се нахвърлил
върху “Кухата черница” Консан (Kongsang), едно дърво, на която слънцето се
изкачвало на сутринта. (122)
В началото на ХХ век, сърбите смятали, че “слънцето се издига от голямата
вода на изток. Когато е във водата се появява дракон, който се опитва да го
погълне, но Св.Илия изпраща мълния коята удря дракона в устата и той изпуска
слънцето. Така то възкъсва от водата”. (123) Св.Илия е християнски светец, заел
мястото на езическия бог-Гръмовержец, Перун. В босненското село Зепце (Zepce)
се е запазил друг мит, който е с християнско оцветяване. За отмъщение на Бога,
Луцифер, го покрил с крилата си слънцето, когато било ниско до морето, вкарвайки
света в студ и мрак. Бог изпратил няколко юнаци, за да освободат слънцето, но те
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не успели. Тогав Бог изпратил архангел Михаил, който влязал в единоборство с
Луцифер и с хитрост успял да го победи. (124)
Също така интересни наблюдения са били записани от сръбски етнолог Сима
Троянович (Сима Тројановић 1862 – 1935 г.) през 1911 година. Сърбите свързвали
лошото време със демон, приличащ на змей, наречен “хала”. Той е митично
жинотно с глава на кон и тяло на змия. Той живее във водите и предизвиква порои
и градушки. Неговият противник е Змай (Змей), които често се персонифицира с
мълнията. Добрият Змей, всъщност е превъплащение на Св.Илия, който се бори с
дракона. По Коледа съпрбите правели чудовище от слама – образ на халата и го
изгаряли, за да се уплаши демона. Според народните поверия сърбите си
обяснявали слънчевите и лунните затъмнения, като дракон който се оптива да
изяде Слънцето или Луната. Троянович също отбелязва че и в България има
аналогични вярвяния, за хали и демони-змейове, които живеят в пещерите,
предизвикват пороища и градушки, изпращат мъгли и силни ветрове. (125) (Ж.В.:
Възниква въпроса, доколко тези вярвания са чисто славянски, или става дума за
българско митологично наследство. Например чувашите къщо смятат че
вериселена (змея) може да изяде Луната!)
Успоредността на китайски и славянски митове е очевидна. Чжию е искал да
похити Слънцето, както змейовите на Балканите. Неговият противник е Хуанди,
превъплащение на Илайнакте, Гръмовержецът на тохарите. И тук имаме
елемантите на гъстата мъгла и опустошителен ураган, които може да предизвика и
Халата. Кухата черница няма еквивалент в индоевропейската митология: това е
китайско въведение. (Ж.В.: аварските бо-колобри или жреци, също правели магии
да предизвикат мъгла и порои по време на битка, за да объркат и уплашат врага!)
Според индоевропейци, слънцето изгрява от морето, което обгражда света и
залязва като се потапя пак в същото море. Според китайците слънцето изгрява от
дървото Консан (Kongsang) и залязва на друго дърво, наречено Жуоми (Ruomu).
(126)
В митологиите на гърците, германците и хетите има подобни епизоди на
борба на силите на светлината със силите на мрака, респ. Зевс срещу чудовището
Тифон, или между Аполон (Слънчевия бог) и Тифон. При хетите гръмовержеца
Тархунтас поразява дракона с мълния, която е неговото копие, а гърма предизвиква
с чук. (127)
За индийците, Индра убил дракона Врита който искал да потопи Слънцето
във водата. Текстовете говорят за тъмна мъгла, коята заобикаляля Врита, който е
предизвикана от дъха на змея. Очевидно е, че китайският мит е отражение на един
по-стар тохарски мит който не е съхранен.
Възможоно е персонажът Чжию да също тохарски по произход. Бога на злото,
на войната. Може да изглежда странно, че Богът на войната е близо до Бога на
земеделието. Тези две божества са противоположни натури. Шен Нун е свързан с
благоденствието и мирния живот на хората, както и Ньорд. Шен Нун е изобретил
струнните инструменти, музиката свързвана с мирния живот и веселието. За
келтите, бардовете със своите песни и лири, са можели да спрат битка между две
армии. (128)
Но връзката между мирния замеделец и войната е много стара. Всеки
земеделец става войн, когато обстоятелствата го налагат, дори и в съвр.ни свят.
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(Ж.В.: Трябва да отбележем че Марс първоначално е бил бог на земеделието и
после става ботг на войната. Това е свързано с лмилитаризацията на древните
общоности, когато войната от нещастие и зло се правръща в добродетел!)
Според китайската версия на мита, преди да тръгне на война, Чжию наложил
своята власт на народа на Мяо, и използвал неговата армия. (129)
Хуанди използвал тигри, вълци и мечки, като “професионални войни”.
Аналогично постъпва и Один който използва вълците. Възниква въпроса защо
Чжию е използвал народа „мяо” в своята война. Това подкрепя нашата хипотеза за
връзката между Шен Нун и Чжию.
Възможно е Чжию който се стреми да плени Слънцато и да потопи света в
тъмнина, също така да предизвика нескончаеми войни, хаос и разрушения. Можем
да си представим, че ако Богът на войната, бе победил Илайнакте, щяха да
настъпят катаклизми и бедствия подобни на скандинавския Рагнарок или “Залезът
на боговете”. Този катаклизъм започва след убийството на Балдир. В деня на
Рагнарок, „световният вълк” Френир успял да глътне Слънцето, като предизвикал
вечен мрак и студ, а „световният змей” Ермунганд предизвикал потоп. Стигнало се
до страшна битка между боговете (асите) водени от Один и великаните – или
силите на Злото. Рагнарок завършва с унищожаване живота на Земята и смъртта на
боговете. В крайна сметка Видар сина на Один успял да разреже корема на Френир
и Слънцето отново изгряло на небето. (131) Това ни припомня мита за китайския
великан Куафу който също искал да улови Слънцето, но умира от жажда. Чжию
също често е представен като великан с две жълти змии над ушите си и две жълти
змии в ръцете си. (132)
След победата си над Чжою, Хуанди го прогонва, заедно с дъщеря му Ба
(Нюба), далече на север от “Червената вода”, и планината Кунлун се превърнала в
пустиня. Вероятно Ба също е тохарско божество и чрез неговата зловредна сила, те
са си обяснявали засушаването и запустяването на Таримския басейн и планината
Кунлун разположена на юг от пустинята.

10. Предсказанията със стръкове бял равнец
Около 1000 г.пр.н.е., се появява нов метод за гадаене в Китай. През „епохата
на на воюващите царства”, тя е била използвана паралелно с тази известна в
царство Шан. За гадаенето, се използвали 50 стръка бял равнец. Те се подреждат
така че да се получи фигура, която може да бъде само от 36, 32, 28 или 24 стръка,
кратни Разделянето им на 4 дава съотв.: 9, 8, 7 или 6. Чрез повтаряне на този
процес пет пъти, ние получихме поредица от шест цифри, които гадателя трябва да
тълкува. Ръководството за гадаене, използвано от царство Чжоу наречено „Чжоу-и”
(Zhouyi) „Промените на Чжоу”, по-известно като „И-Цзин” (Yi Jing) „Книга на
промените”. През „епохата на воюващите царства”, китайският сборник „И-Цзин”
съдържа сведения за науката за гадаене. А т.нар. „Голям Коментар” или „Дачжуан” (Dazhuan), е истински трактат върху китайската космология. Методът за
получаване на хексаграмите описахме по-горе. Трябва да отбележим че в Древен
Китай е имало и други ръководства на гадаене, като например „Гуизан Ляншян”
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(Guizang Lianshan). Въпреки това, „Книгата на промените” е може би най-старият
подобен трактат. (113)
През “епохата на воюващите царства”, цифрите са заменени от прави и
прекъснати линии. Нечетни числа 9 и 7 са заменени с 5 и 1. Това е непрекъсната
линия. В прекъснатата линия се изразяват числата 6 и 8, които са четни. По този
начин възниква хексаграмите, като случайни комбинации от шест линии,
прекъснати и непрекъснати. (134)
По-късно хексаграмите се разделят на триграми. Ванът на Чжоу, Вен създава
64 хексаграми от 8-те триграми. Първата, който се състои изцяло от прави линии е
наречена Цян “небе” ( ), втората, съставена изцяло от прекъснати линии, се
нарича Кун “земя” ( ). Следват Чжен “гръм” ( ), Кан “вода” ( ) Ген
“планина” ( ), Сун “вятър” ( ), Ли “огън” ( ) и Дуи “пара” ( ) (по-късно
Дуи се означава като “езеро”).
В т.нар. “Голям Коментар” от
тези елементи се определят три
“мъжки”: Гръм, Вода и Планина, и
три “женски”: Вятър, Огън и Пара
(Езеро). По този начин, всички те се
комбинират с елементите Небе и
Земя и така се установена връзка
между реалния и идеалния свят на
гадателските фигури. Хексаграмите
Небе и Земя се свързват съотв. с
двата елемента “ян” (светлото,
мъжкото начало, небесното начало)
и “ин” (тъмното, женското или
земното начало). Ин е тъмната
страна на планината, на севера, а Ян
е слънчевия юг. Така тези две думи
придобиват философско значение. Промяната, “И” (Yi), е процес, чрез който “ин” и
“ян” пораждат други комбинирани елементи, сборът им е наречена Дао “път”.
Тази космология, която съчетава гръм, вода и планина, има силно тохарско
влияние. Илайнакте е Бог-гръмовержец, обитаващ планината и сибиращ земята и
водата. Много е вероятно, че думата “ген” (gèn) 艮 – планина, да идва от
общотохарското *tken - земята, в тох.(а) kem, тох.(б) ken. Невъзможно е да се каже
дали древните китайци са пропуснали началното “т” или имаме заемане на покъсене етап, когато са се обособили езиците (а) и (б). (Ж.В.: Справката с “Речника
на Китайските йероглифи” на С.Старостин показва че знакът 艮 се е произнасял в
древнокитайски kәns, в предиемперската и Ханската епоха kәnh и във Вейската и
Танска епоха kәn, или заемането е станало след разделянето на тохарските езици,
от тох.(б) Но също така се наблядава и пълно съвпадение с понятието „Земя” - ,
съвр.ф-ма kūn, древнокитайски khūn, Ханската и Танската епоха khwәn, зн.: Земята
като женско начало, съпруга, покорност. В случая виждаме че е твърде вероятно
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понятията „земя-планина” да са прастари тохарски заемки, свързани с древната
представа за Земята и нейния символ – Световната планина и планината Кунлун.
Същото може да се мисли и за думата “чжен” (zhèn) 震 – гръм, което вероятно
е заимствана от изходна форма *tjienh или *tjensе, тъй като в индоевропейските
езици се откирва обща дума за гръмотевица, в латинска tonitrus, което дава и
френското tonnerre, в германските езици *þunraz/thunraz, þonder, който е дал името
на бог Тор. Този корен е първата сричка, * ten-. (Ж.В.: В китайски 震 – гръм, в
древнокитайски tәrs, вкл. и Ханската епоха tәnh. така че ако наистина имаме
заистване, то е станало от някоя пратохарска форма, съдаржяща и “р” както е в
келтските форми, в ирландски torrunn, кимвърски tarann, корнуелски taran – гръм,
при келтите Таранис, а при хетите Тархунтас, Тару е бог на гръмотевицата. Може
би от този древен тохарски корен е думата tsärk – горя, изпичам, мъчение,
евентуално с по-древно значение мълния, гръмотевица. За Д.Адамс етимологията е
неизвестна. Вж. славянското тъ-тен, в иранските езици, в осетински tъæng,
ягнобски tunturak, пущунски tandêr, персийски tundur, шугнански tundur, гилянски
tund, язгулемски têndêr, сариколски tandûr, хинди-урду tandrā, палийски thaneti,
кашмирски ţaţārā, скандинавски dunder, фризки thuner, английски thunder,
холандски donder, немски Donner – гръм, гръмотевица. При древните германци
Донер-Тор, е гръмовержеца. В угрофинските езици, в манси torum, хантски torêm –
небе, бог, в унгарски dörög, лапландски tìrmes', мордвински torams – гръмотевица.
Това показва че чувашкото tură – бог, е по-вероятно с угорски произход. В
угрофинските езици се вижда единството между понятията “гръмотевица-бог”.)
Що се отнася до огъня, ние се опитахме да го свържем с Шен Нун, защото
китайците го смятат за Бог на огъня. Въпреки това, думата за огън в тох.(а) е por, а
в тох.(б) püwar, които трудно бихаобяснили китайското “ли” 離 (lí) – огън. Въпреки
тези трудности, ние поддържаме нашето предположение, защото Хуанди и Шен
Нун са божества-братя които се допълват. Второто име на Шен Нун е Янди, а “ян”
в китайски е огън, топлина, светлина. (В древнокитайски 離 (lí) се е произнасяло
raj/rе вкл. и в Ханската епоха. Евентуално може да се търси връзка с тох.(б) ruk –
светлина, или с индоиранския аналог ray. В санскрит ray, пехлеви rāstan, rāy, rōshn,
хотаносакски rrus, russat, согдийски rwc, авестийски raoc, осетински rog, кюрдски
rewnek, пущунски rana, искашимски raushan, вахански rokhn, язгулемски roshnahai,
талишки rük, персийски rawnak', шугнански rawx'an, палайски ruci, кховарски ru`c
– светещ, сияещ, светлина. Д.Адамс предполага че тохарската ф-ма е стара иранска
заемка!)
Видяхме, огъня и вятъра са основното средство за извършване на
жертвоприношения, те са свързани с парата (дима) в серия от осем триграми. Това
дава още една причина да се разгледа Шен Нун като жрец. Хуанди е можел да знае
бъдещето чрез гадаене със стръкове на бял равнец, но не той го е измислил. В
допълненията към “И-Цзин” се казва че това е дело на Фуси. Тези две божества са
с тохарски произход, което е повод да мислим за тохарски първопроизход на целия
този ритуал. В същото време, ние възприемаме съществуването на връзка между
Чжоу и тохарите. Другите индоевропейци също са използвали пръчици за гадаене.
Според Тацит, германците имат подобен обред: “За заклинания и гадания, тяхната
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практика е една и съща: те режат клонче на плодно дърво и го нарязват на малки
пръчици, като отбелязват със всяко някои отличителни белези, после постилат бял
плат, и разпръскват всички пръчици безпорядъчно. Тогава жрецът три пъти се
обръща към небето и по начина по който са се подредили пръчиците прави своето
предсказание. (Ж.В.: по аналогичен начин при българите се използват клончетата
от дрян, които се поставят върху новогодишната баница, като всяко едно носи
определен “късмет”. Така човек разбира какво го чака през новата година,
съобразно разпределението на дряновите пръчици.) От Херодот (IV, 67), ние знаем,
че, подобен обичай е съществувал и сред скитите. Нарича се “баресман”. Те
използвали големи пакети с пръчки от върба. Те ги разпръсквали и по начина по
който се подредят по земята, жреците им гадаели бъдещето. (Ж.В.: индийците
вместо пръчки са използвали стръкове от трева). При китайците се открива този
ритуал във вид подобен като при германците (и индийците). Те обаче са въвели и
сложна система на матеметически изчесления. Вероятно при тохарите е
съществувал този обред подобен като при германците и индийците, а китайците
слад като са го взаимсвали са му предали много по-сложна математическа изява.
Ние не знаем дали древните инодевропейци са влагали математически методи при
извършването на ритуала или не. При липсата на писмена култура и древни
документи, тази информация предавана усно се е загубила завинаги. Трябва да
отбележим, обаче че в Индия също са се използвали стъбла от бял равнец в бройка
кратна на 4, също там, е била известна играта на зарове, в която трябва да се
получи число (при хвърлянето на заровете) кратно на 4. (135) Костите за гадаене,
впоследствие и заровете са известни на всички индоевропейските народи, и в
древността са се използвали за гадаене. Вероятно има връзка между гадаенето със
стръкове на бял ръвнец и заровете, защото и в двата случая се използват числа
кратни на 4.
В гадаенето с бял равнец, Небето и Земята играят важна роля, Небето (Цян 乾, в древнокитайски ghar, kār, Ханска епоха ghan, съвр.ф-ма: qián) е най-вероятно
като начин на изява при тохарите е било вероятно квадрат. Така то има 4 страни и
посоките на Света са също 4. Това вероятно обяснява сакралността на 4.
Триграмите и хексаграмите са съставени от нечетните 7 и 9, и четните 6 и 8. Двете
нечетните числа са много важни за индоевропейската символика.
Големият новогодишен празник при тохарите в Куча продължавал 7 дена. В
Новогодишната нощ, в Турфан, младите момичета окачвали фенери на дърво със 7
клона. (136)
Периода на траур, в Агни е завършвал след седем дни. При хетите също е
имало ритуали по 7 и по 12 дни.
Броят на стръковете бял равнец, използвани от жреците е 49 или 49 = 7 х 7. На
запад от Лоп-нор, на река Кончедаря се намира некропола Кавригул (Qawrighul),
който съдържа 42 гробници, датиращи от 1-та половина на 2-то хил. пр.н.е. Шест
от тях са били заобиколени от седем концентрични кръга. (137)
Такива кръгове се намират в други части на индоевропейския свят, и се
интерпретират като границите между света на живите и мъртвите. Най-вероятно,
според вярванията на хората от Кавригул (Qawrighul) душите на мъртвите са
трябвало да преминат седем стъпки по пътя към отвъдното. Според хетите,
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Подземния свят е бил отделен от Земята със седем заключени врати. (138) В
религията на древна Индия, е имало седем ада.
В европеидния расов тип на погребаните в Кавригул няма никакво съмнение.
Това е древното население на Крорайна. Сравнението на индоевропейските езици
показва наличие на много значения на понятия за граници, и разделение между
открито и закрито. (139)
Освен 7, 9 също има важно значение. При древните германци траурът е траел
9 дни, след което се е правело жертвоприношение (при българите се отбелязват 3 и
9 ден след погребението). Според англосаксонската магия, са необходими 9 билки
за защита от отрова и болести. Едно от изпитанията е да се носи гореща ютия на
разстояние от 9 метра, или да се ходи бос върху наредени 9 палешника. Също така
митичния шотландски (келтски) герой Беоулф преплува марето за 9 дена и убива 9
морски чудовища. (140) Според скандинавците, има девет свята. (141) (Ж.В.: в
българските приказки, един често повтарян израз е “зад девет планини в десетата”,
“зад девет морета в десетото” ици „зад девет царства в десетото”.)
Априори, числото 9 има същия сакрален смисъл и в Китай. Там вярвали че
има девет небесата. Ю Велики, основателя на династията Ся, разделя държавата си
на 9 провинции, прокопава 9 канала и страната му има 9 езера и 9 планини. Деветте
пастири му донасли метал, от който той направил девет казана за Ся. Смятам че
има причина да вярваме, че Ю, също не е китайски по произход герой, а по-скоро е
от тохарски. Деветте небеса над Китай е трябвало да бъдат свързани с девет
стъпала, аналогично като в хетската религия, където по тези девет стъпала е
можело да се изкачиш до небето. (142)
Според Хезиод (Теогония, 720-725), ще бъдат необходими девет дни и девет
нощи за наковалня от бронз, която се хвърли от небето, за да достигне земята, и
още толкова дълго време за да премине от земята, до Тартора (Подземното
царство). Поради това е твърде вероятно представата за свещенното число 9, да е
заимствана от древните китайци от тохарите. Така напр. според китайците деветте
небеса са разделени една от друго с врати пазени от тигри, само първата е пазена от
божествения вратар Шанди (при хетите вратите са заключени). (143)
Тази гледна точка за небето (без животните) в християнизиран вид се среща и
при сърбите, които са намалили броя ми на 7. Те вярвали че Бог е предоставил на
всяко от небесата врата, пред която стои по един ангел-пазител. (144) Тази гледна
точка на небето е подобна на хетската.
Идеята на трите свята, Небето, Земята и Ада, е в центъра на индоевропейската
космология. Между всеки от тях, има седем или девет стъпала. Тази
еквивалентност между числата 7 и 9 може да бъде открита в гадаенето със стръкова
на бял равнец. Според Тибетската религия небето има 7 или 9 етажа (145),
концепция, която е със сигурност взаимствана от индоевропейците, най-вероятно
тохарите. Предсказанията с бял равнец, е традиция изиграла значителна роля в
развитието на китайската цивилизация. Жреците предоставят своята “наука” в
услуга на светския господар (царя, ван) върху която пък управниците създават
политическа доктрина. За тях “цзюнзи” (junzi) “добрият човек” трябва да придобие
правила на поведение, съобарзно мъдростта на хексаграмите. Както “Небето” (Цян)
се “променя и трансформира” така че човек трабва да се стреми винаги към
усъвършенстване с постоянни усилия. По-късно, Лаоцзи известен наевропейците с
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латинизирания вариант на името си – Конфуций, е приел тази концепция като е
премахнал всички позовавания за гадаене. Според него “цзюнзи” (junzi) е човекът,
който се различава от обикновените хора със качествата на сърцето и ума. Докато
благородство е наследствено, то тези качества могат да бъдат само придобити с
постоянно старание и труд. Това е една нова доктрина поставя под въпрос
съществуването на цялата стара наследствена аристокрация на древен Китай.
(Ж.В.: Тази дотрина е много полезна, защото открива пътя към издигането в
държавната администрация на всеки способен, умен и трудолюбив човек,
независимо от произхода му, нещо което в Европа е преодоляно едва в края на 18 –
19 в.!)
Според Жак Грене “първоначалната практика на гадателите, се превръща в
основата за развитието на китайската наука и философия”. (146) Това означава, че
без индоевропейското влияние, днес китайската представа за света щеше да бъде
доста по-различна! Тази констатация обаче не отнема безспорните качества на
единствената оцеляла до ден-днешен и развивала се без прекъсване най-древна
човешка цивилизация – Китайската. Китайската цивилизация не е просто едно
заимстване: това е една забележителна сграда, направена от китайски материал и с
китайски умения, върху една некитайска по произход основа. Припомнете си, че
Чжоу, (най-важната китайска държава в “епохата на воюващите царства” която на
практика обедини Китай, тъй като възкачването на Цинската династия е просто
един дворцов преврат), води началото си от индоевропейски племена, впоследствие
китаизирани. Или влиянията са двупосочни, от индоевропейският свят към Китай и
обратно. Но предимството на китайците е че са били писмен народ, което им дава
възможността да натрупват познания и да създадат трайноразвиваща се
цивилизация.

11. Сиванму (Xiwangmu), царицата-майка на Запада и стрелеца И (Yi)
Този митологичен персонаж – Сиванму (Xiwangmu), царицата-майка или
Богинята-Майка на Запада се свързва единствено с планината Кунлун. Според
текста на “Му Тянцзи Чжуан” (Пътуването на Му Сина на Небето), тя е владетел на
княжество, и е посрещнала Му на брега на езерото Яо, чието име означава
“Изумруд”, където устроила пир в негова чест. В една книга, написана от
даоисткия мъдрец Ге Хон (283-343 г.) се казва че тя имала 84 живота, а в “Шенсян
Чжуан” (Shenxian zhuan) или “Разказ за Безсмъртните” (автор е същия Ге Хон) се
казва че езерото Яо е “мястото където обитават бесмъртните” където всички са
достигнали до съвършенстото на Дао (Път, учение в Китай – даоизъм). А Сиванму
е наречена “Царицата на Рая на Запада”. Например една жена, са да получи
съвършенството на “Пътя” (Дао) трябва непрекъснато да развива собствената си
“ин” енергия. Всеки път, когато има акт с мъж, след това ще се чувства като болна.
В допълнение, Царицата на Западния Рай не е имал съпруг, но е обичала да има
постоянни връзки с млади момчета.
Според “Хан-шу” , тя е даоистка богиня която владее “Западния дворец на
безсмъртието”, и покровителствува плодородието.
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Царстото на Сиванму се споменава още в най-древните надписи от епохата
Шан. В началото на епохата Хан, нейният образ се трансформира до чудовище,
повелетилека на Царството на мъртвите. Според “Шанхайцзин” (Shanhaijing), “На
триста и петдесет ли (около 175 км) на запад, се намира “Нефритовия връх”. Тук
живее Сиванму (Xiwangmu). Тя има човешко тяло, леопардовата опашката и зъби
на тигър. Тя е страшна на вид с разрошена коса и предизвиква бедствия”.
На юг, три хищни черни птици пазят нейните владения, а на север е планината
Кунлун”. Теориите, разработени от синолозите за обяснения на този митологичен
сюжет са най-различни. Що се отнася до местоположението на владението на
Сиванму, в началото на ХХ век, Едуар Шавани предлага района мужду Куча и
Карашар. А.Форке отхвърля тази теза и идентифицира Сиванму…със “Савската
царица”, като търси съвпадения в двата сюжета. (147)
Ние знаем, че нейното владение, според китайските източници се намирало в
района на Кунлун и Дунхуан (148), или на територията, където се е намирала
държавата на юечжите. Всичките аспекти на Царицата-майка на Запада, могат да се
обяснят изключително добре от индоевропейската религия. Според китайците, тя
(Сивнаму) е пазител на “езерото на безсмъртието”. А богинята Идун (Idunn)
скандинавската митолоигя (която също се явява жена на Один, според Снори на
Браги – бога на поезиата) пазела ябълките на безсмъртието между гърдите си. Така
боговете били вечно млади. Когато злият великан Тхиаци успял да ги открадне,
боговета започнали да остаряват като смъртни Името на тази богиня означава
“Вечно млада” или “Вечна младост”. (149): Тя криела тайната на вечната младост.
В гръцката митология има подобен сюжет. Богиня Хера, съпругата на Зевс,
получила от Гея вълшебни ябълки, които даряват безсмъртие, и ги посадила в
градината си. Тя се намирала се в Далечния Запад, на брега на океана. Тази градина
е била пазена от трите нимфи-хеспериди, дъщери на титана Атлант и нимфата
Хеспера. Зевс и Хера имали дъщеря, на име Хеба, която е била олицетворение на
вечната младост и преди брака и с Херакъл е поднасяла нектара – елексира на
безсмъртието на пировете на боговете на Олимп. Ние ще отбележем, че и в
гръцката и в скандинавската митология, вечната младост е пазена от богини и тя се
е свързвала с вълшебни плодове – ябълки. Също така, богините Фрея и Идун са
много близки персонажи, свързани с плодородието и отличаващи се със
сексуалната си активност. Тези характеристики и сексуална неубозданост
притежава и китайската Сиванму. Царицата-майка на Запада е богиня на съдбата.
Според „Хан-шу” по времето на император Ай (7 – 1 г.пр.н.е.), китайците
използвали бамбукови дъшчици с предсказанията на царицата-майка на Запада.
В скандинавската митология, трите богини на съдбата, се наричат Норни Nornes (nornir) : те са съответно Урд – миналото, Верд – настоящето и Скулд –
бъдещето. Норните живеят до “световния извор” Урд, в Мидгард. Те поливат
корените на “световното дърво” Игдрасил, с вода от този извор и така го
поддържат вечно зелено. В легендите те се представят като три жени, първата е
много възрастна (Урд), втората е на средна възраст (Верд), и третата е съвсем
млада (Скулд). Исландски текст ги сравнява с пророците. Те чупят пръчици от
клонките на Игдрасил (връзка със ритуала на гадаене с пръчици). Съдбата често е
жестока, затова скандинавците обикновено описват Норните като лоши божества.
Те предсказват (Disir), и предначертават съдбата на хората. (150)
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Фрея като богиня на плодородието и раждането, също покровителства и
орисва родените. Фрея носи още името Ванир (плодородна, плодовита). Но под
нейно подчинение са валкириите – женски божества чиято мисия е да прибират
душите на убитите във битките войни. Така Фрея също има власт над живота и
смъртта на смъртните хора. (151)
Ето защо може да разгледаме Фрея като аналог на Сиванму и в този аспект.
Сиванму, в епохата Хан се отъждествява с богинята-повелителка на царството на
мъртвите, и твърде близко се доближава до тази дейност на Фрея и подчинените и
валкирии.
Когато не са на бойното поле, валкириите живеят в една пещера на върха на
планината и предат прежда, защото така им е наредила Фрея. (152)
Съпругата на Хуангди, Леизу (Leizu) се счита за изобретателка на бубарството
и копринарството. Тя учи жените как да тъкат копринени платове. Това сигурно е
далечен отглас на индоевропейската митология, но Сиванму никога не е
представена като покровителка на тъкачеството. Въпреки това, според
“Шанхаицзин” и други текстове, тя живее в една пещера на планината. Това
напомня многа за валкириите на Фрея. Земята е представена като планината, и
тези богини живеят във вътрешността на планината, т.е. те са свързани с МайкатаЗемя, със “земното начало”. Така че Сиванму и Леизи вероятно са превъплащения
на един и същи много по-древен образ? Това е сложен въпрос, но неговото
детайлно разглеждане е невъзможно поради твърде оскъдните ни знания за
предбудистката религия на тохарите. Въпреки това малко вероятно е Сиванму да
има ирански произход. В иранската митология, в пещера на Световната планина
Хара Березайти живее богинята Харахвати (индийската Сарасвати) която се
свързва със “световната река”. Но Сиванму се свързва с безсмъртието или света на
мъртвите и няма отношение към водните източници.
Видяхме, че в при тохарите, както и при всички индоевропейци боговете са
безсмъртни и това ги отличава от обикновените хора – смъртните. В гръцката
митология смъртни хора, но прославени герои, могат да станат богове и да
придобият безсмъртие, само след края на техния земен живот. При гърците и при
хетите, казвайки че някой е “станал бог”, се разбира че неговият земен път е
свършил, т.е. на Земята той е умрял. (153)
Митът за Херакъл е типичен пример за смъртен герой обезсмъртен и
обожествен след земната му смърт. Неговите премеждия и подвизи са безбройни,
още като невръстно дете удушил змия. Но най-известни са 12 от тях. Това са:
1). Удушването на Немейския лъв
2). Убийството на Лернейската хидра и чудовището Леме
3). Истребването на Стимталийските птици
4). Залавянето на Керинейската кошута
5). Укротяването на Еримантския глиган и битката с кентаврите
6). Измиването на Авгиевите обори
7). Укротяването на Критския бик
8). Победата над цар Диомед (който хранел конете си с пленици)
9). Похищенито на пояса на Иполита, царицата на амазонките
10). Похищението на кравите на триглавия великан Герион
11). Похищението на златните ябълки на Хера от Хесперидската градина
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12). Укротяването на Цербер – кучето-пазач на Подземното царство.
Със своите дванадесет подвига, извършени по поръчка на Евристей, той
получава лъка и стрелите на Аполон и меча на Хермес
Неговата смърт е трагична: съпругата му, Деинария му дала туника напоена с
кръвта на кентавъра Несус и така той се отровил. Херакъл издъхнал в страшни
мъки. Всъщност Денария не е знаела какво прави. Херакъл помолил кентавъра
Несус да преведе жена му Денария през реката. Кентавъра сторил това но се опитал
да я похити. Херакъл го пронизъл със стрелата си, натопена в отровата на
Лернейската хидра, по-рано убита от него. Умиращият кентавър излъгал Денария
че кръвта му действа като “любовен елексир” и тя натопила туниката на Херакъл.
Но кръвта на кентавъра действала като отрова и убила героя. В страшните си мъки
той се хвърлил все още жив в горящ огън и така издъхнал. След като се възкачил на
Небето, Зевс го дарил с безсмъртие и го оженил за дъщеря си Хеба –
олицитворение на вечната младост и красота.
Подобен персонаж, който често е сравняван с Херакъл, е Стреблецът И (Yi)
или Ловецът И 后羿 (Хоу И) в китайската митология. Подобно на Херакъл, той е
самотен герой който се бори и убива чудовища. (Ж.В.: Йероглифът 羿е производен
на 羽 – съвр.ф-ма yŭ, в древнокитайски и Ханска епоха w(h)(r)á – стрела със
опашка от пера и знака 矢 – съвр.ф-ма shĭ, древнокитайска ľhíj, зн.: стрела, стрелям
с лък)
Традиционно, според китайските текстове И (Yi) е извършил 6 подвига, вкл. е
убил деветоглавия дракон Цзюин (Juiying) който бълвал вода и огън, и гигантски
глиган Фън-си, в гора от черничеви дървета и после го пренесъл в жертва. Стрелял
по слънцето със стрелите си. Убил речния цар Хе Бо който бил бял дракон, и взел
жена му Ло Пин (Речната царица) за своя съпруга. Извършил пътуване на Запад
(непознатия за китаеца “край на света”) в района на “Плаващите пясъци” (може би
в земите на цуанжуните?) и след това станал цар. (154)
Стрелецът И е искал да стане безсмъртен, затова извършил пътешествие на
запад до владенията на Сиванму. Изкачил се на планината Кунлун и поискал от
богинята “еликсира на безсмъртието”. Тя му го дала, но жената на И, на име Чанъе
го откраднала и излетяла на Луната, където се превърнала в жаба. По-късно
неговия най-добър ученик Фен Мен го убил с клон от прасково дърво. Според
друга версия – със стрела. След смърта на Хоу И, жена му и любовницата му,
сварили трупа му, за да нахранят децата си. Нейговата смърт е трагична като тази
на Херакъл. Тези двама герои са стрелци, преди да умре, Херакъл дава своя лък и
стрели на един от слугите си Филоктет, които се е съгласили да си запали кладата в
която да се хвърли Херакъл. Като други паралели може да посочим, освен борбата
с хидрата-дракон и с гигантския глиган, също пътуването до крайния Запад, за
Херакъл това е градината на Хесперидите, а за И – царството на Сиванму. И на
двамата целта е безсмъртието от което не могат да се възползват. Херакъл е
заставен от богинята Атина, да върне ябълките на безсмъртието, а И е измамен от
своята съпруга. И двамата стрелят срещу Слънцето, и двамата загиват в огън,
Херакъл се самоизгаря, а И е сварен след смърта си.
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Двата мита имат един основен извод, безсмъртието не може да бъде
постигнато в земния свят на хората. Безсмъртието идва след земната смърт на
героя. Съвпаденията между И и Хелакъл са толкова много, че е невъзможно двата
цикъла от митове да са възникнали съвсем независимо един от друг, в двата края на
Евразия. Повече от ясно е че И (Yi) има индоевропейски, вероятно тохарски
произход. Според по-старото мнение на Ото Менхен-Хелфен, заемането е станало
от скитите, но в случая това са древните тохари.
В повечето китайски текстове, четем, че И е свалил 9-те от 10-те слънца от
небето, като ги прострелял със стрелите си, по искане на Яо. Това също е заето от
индоевропейската митология. (Херакъл също ранява Феб – слънцето, по време на
похищението на ябълките на безсмъртието от градината на Хесперидите) резултат
от преминаването на индоевропейските митологии и китайски. Версията, дадена в
китайският текст от Ханската епоха (на династията Младша Хан) “Лунхен”
(Lunheng 論衡, Енциклопадия за митология, философия, наука и литаратура),
писан около 80 г., героят застрелял деветте слънца е императора Яо, но това е
вариант на оригиналния мит, предаден по този начин от автора Ван Чжон и
отразява неговото виждане. “Лунхен” е преразказ на най-доброто от от китайската
митология извлечено от по-стари оригинални произведения, съставена от учени
като Тян Вен на Чу Юен, живели в “периода на воюващите царства”.

12. Ся (夏) и Ю (禹)
Съгласно глава18 от “Шанхаицзин”, основател на династията Ся, е Ю Велики,
който е син на “Бял кон”, който пък е син на Лю Мин (Luoming). Името узначава
“ярка камила” и повече напомня за Средна Азия, отколкото за Китай. (155)
Деветте пастири донесли метал на Ю (Yu), който той разтопил и отлял деветте
котела на Ся. В глава 11 на “докладите на Моцзи”, се казва че синът му Чи, открил
металната руда в планините и реките, и я разтопил на Кунву (Kunwu). Това е името
на планина намираща се на запад, където имало много червена мед от която се
изработвали отлични мечове. (156)
По време на пътешествието са на запад в Централна Азия, цар Му от царство
Чжоу (или Му ван, Сина на Небето), получил от цянжуните като подарък меч
изработен в Конву. (157) Ю (Yu) Велики също е пътувал много. В глава 2 от “Шицзи” се казва че той отишъл на запад и достигнал до “плаващите пясъци” т.е.
пустинята Такламакан. (158) Също така се казва, че той достигнал до страна където
хората били голи. Глава 8 на “Юян Цзазу” (Youyang Zazu) се предоставя важна
информация за тези хора: те са потомци на племето Баи. В китайски тази дума 白,
съвр.ф-ма bái, древнокитайски, Хански период brāk, означава едновременно “бял”
и “гол, празен, пуст”. (159) Този народ се намира в южните земи, в съответствие с
глава 2 от “Бову чжи” (Bowu zhi) там жените имали “чисти очи и са напълно голи,
без дрехи или кърпа”. Конкретно, около Жинан живеели голи хора, в слънчевия
юг. Жинан е името на граничен район намирал се на територията на съвр.Виетнам,
установен по времето на император У от династията Старша Хан. В древни
времена, населението на Виетнам е обитавало съвр. Северен Виетнам и по
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крайбрежието на китайската провинция Чжезян (Zhejiang). Те били символично
разделени на сто племена и кланове, и за това китайците ги наричали “Стоте Виет”
(Бай Юе в китайски). Традицията признава единодушно че Ю има
полуисторически характер. Данните, които имаме за него, предполагат, че е тясно
свързан с Цянжуните. (160)
Тези “голи” мъже и жени, сред които той е отишъл, вероятно са резултат от
неправлно тълкуване на 白 “баи” като голи, вместо бели, белокожи (тохари).
Техните жени са с ясни, т.е. сини очи, което ясно говори за европеидна раса.
Според “Лунхен”, Ю е посетил земята на Сиванму. Около Драконовите врата
(Лунмен (Longmen), пролом на Жълтата река) той се срещнал с божество което
имало лице на човек и тяло на змия. Това бил Фуси. Той му показал осемте
триграми. Всички данни, свързват Ю с тохарите. Той отлива котли от метал, а за
тохарите се знае че са били отлични металурзи (вкл. и че са запознали древните
китайци с добива на метал). Съгласно глава 96 от “Хан-шу” царство Куча се е
славело с производство на много желязо. Названието на металния котел в Древен
Китай е *kwar, и може да се изведе от протоиндоевропейското *kwerus – метал.
(161) (Ж.В.: В манси kört, хантски kárt, унгарски kard, удмурски kort, мордвински
kšńi, kšńe, коми kört, лапландски kurtńo, фински karrt, праугрофински kärtэ –
желязо. Предполага се че е стара иранска замека, от авестийски kаrэtа, белуджи
kurč – нож, меч. Иранската дума е заета в тюркски kurč, в чувашки хurs, монголски
xongor – стомана.)
Също виждаме че пастири са доставяли метала на Ю, а основния поминък
първоначално на народите в Централна Азия, за разлика от китайците-земеделци, е
било животновъдството.
Жената на Ю се нарича Тушан (Планината Ту 塗山). (162) В
индоевропейската митология, Планината се явява превъплащение на Богинятамайка или Майката-земя. При хетите, индийците и римляни, царицата е важна
религиозна фигура. Заедно със съпруга си – владетеля, тя извършва религиозни
ритуали свързани с хтоничните (земни) сили и плодородието. Паралелно с
коронацията си, царят встъпва в символичен брак с Майката-Земя, която се
представлява от съпругата му. За келтите, владетелят се свързва с камъка, който
част от Майката-Земя. По тази причина в Микенска Гърция, трона на владетеля се е
правил от камък. (163)
Тушан родила Чи под формата на камък и Ю го извадил от камъка. (Ж.В.:
Аналогичен мит за дете впоследствие герой (нарта Батраз), заченато в камък има и
при осетинците. Когато Сатана, превъплащението на Богинята-Майка в нартския
епос, се къпела на реката, случайно била видяна гола от един пастир. Той бил
толкова запленен от красотата и, че “свършил” върху един камък. По-късно Сатана
намерила камъка и от него се родил Батраз.)
Древните китайци са почитали боговете, като са издигали могили с поставен
на върха камък. Тези богове могат да се използват за обяснение на мита за Тушан
като чисто китайски, но те са мъжки божества, свързани със земята. (164)
Някои автори предполагат че древните китайци са свързвали Слънцето със
женско божество. Но това е само една хипотеза, непотвърдена от източниците.
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Ю Велики развил значителна дейност в своята държава и управлявал 45 г. Ся.
Но се разболял и пралазирал в краката, единият си крак не можел да постави над
другия. Вкл.тази особеност е влязла в ритуален танц, посветен на Ю. Той е
възприет от даоистите, както се съобщава от Ге Хон в “Баопу-цзи” (Baopu zi).
Произхода на даоизма се свързва с тохарите. Хуанди, който е превъплащение
на Илайнакте се смята за основател на това учение, съвместно с Лаоцзи (Laozi) или
Лаоцзи (някои смятат че това е Конфуций, други разделят двете личности),
философ живял в 6 в.пр.н.е. В епохата на Старша Хан, доктрината “Хуанлао дао”
(Huanglao dao) се преписва на Хуанди и Лаоцзи. Докато Лаоцзи е основател на
мистично, Хуанди е майстор на магията и езотеричните практики. Лаоцзи е бил
свързан със западните популации, вероятно тохарите: след краха на династията
Западна Чжоу, той отпътува на запад, в землището на варварите и безсмъртните.
Пристигнал в прохода Сянгу (Xiangu) и изчезнал завинаги, след като написал
своя труд „Даодецзин” (Daodejing) или „Трактат за пътя и природната дарба“. Не е
ясно дали Лаоцзи е реално съществувал или митичен перонаж, но все пак някой е
написал труда „Даедецзин” който се приписва на него. В търсене на безсмъртие той
играе централна роля в даоизма, или както виждаме „безсмъртието” е ключово
понятие в религията на тохарите и изобщо на древните индоевропейци.
Ю Велики е родоначалник на първата, твърде вероятно тохарска по произход
династия, която създава първото известно държавно формирование в Древен Китай
- Ся. За установяването на тази династия до наши дни не е достигнало почти нищо.
Стрелецът И (Yi), също е живял по времето на петия или шестия митичен владетел
на Китай, по времето на императорите Сиян (相) (Xiang) или Шаокан 少康
(Shaokang), от династията Ся. (165)
Ние може да обясним тази връзка между И (Yi) и Ся (Xia) с това че имат общ
произход. Китайците текстове също съобщават, че по времето на Ся, са принасяни
жертви на Чжую (Chiyou), тохарският бог на оръжията и войната (аналог на
Арес/Марс). (166)
Традиционната хронология отнася управлението на Ю Велики към 2207
г.пр.н.е. но това е доста съмнително като
исторически факт. След като Ю е въвел
металопроизводството и леенето на мед и
бронз, той при всички случаи е живял в
бронзовата епоха. От друга страна, малко
вероятно е Ся да обхваща територията на
цял Древен Китай. По-вероятно това е помалка държава в неговата източна част.
Повечето от легендите са Ю съдържат
сведения за събития свързани с морското крайбрежие. Също според легендата той е
погребан в планината Фен Шан, в Гуицзи (Guiji), отговарящ на съвр.гр.Шяосин.
Гуицзи е била столица на древната държава Юе (郁) който се е намирало в съвр.
провинция Чжецзян (Zhejiang). Владетелите на Юе водили началото си от Ю
Велики. Според легендата той е бил погребан именно тук. (167)
Историята за падането на царство Ся със сигурност е по-късна измислица, тъй
като тя възпроизвежда във всеки еди детайл, историята за падането на царство
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Шан. Няма причина да смятаме, че царство Ся (Xia) е съществувало много преди
царство Шан. Може да се окаже, че Ся и Шан са съществували по едно и също
време, Ся на изток от Шан. (Ж.В.: Има и друго доказателство за връзката на Ся 夏 с
тохарите. Названието на тохарите в китайски се предава като Дася (Daxia) 大夏,
названието може да се тълкува като „Велика Ся” или „Голяма Ся”. Но
транскрипцията на съчетанието 大夏 дава друг отговор. Първият йероглиф 大, се е
произнасял в древнокитайски dha:ts [tha:ts], цински период dháć, хански, тански
период dháś, съвр.ф-ма dá [dái] [tái], диал.ф-ми do, to, значението му е: голям,
велик, старши, висок, огромен. Вторият йерогилф 夏 се е поризнасял, в
древнокитайски g(h)râ`s, класически цински период g(h)râh, хански grâh (~g), съвр.
xiá (ся), значение – летен, ярък, блестящ, голям, паралел в тибетски khra –
разноцветен. Така че ако направим реконструкция в периода който ни интересува
Да-хия или Да-ся ще се е произнасяло dha:ts g(h)râ`s [tha:ts g(h)râ`s], което е доста
близко до *toγri, сравни с гр.Тогара на Птолемей! Или Дахия/Дагра, Тагра, Тогара,
В хотаносакски документ от 800 г., се споменава град Ttaugara, разположен до
Дунхуан, аналогично Птолемей съобщава гр.Тогара в „Серика”, а в северен Китай е
имало гл. Дахия/Дася, в Шенси. Името Дахия се появява в надписите от Лянтай,
гравирани в 28-та година (или 219 г.пр.н.е.) от управлението на първия император
на Империята Цин – Цин-ши-хуанди. има и река Дахия в Кансу, приток на Хуанхе.
Названието Ся, съотв. е g(h)râh, g(h)râg , или название на народ „гхари”.
Например Х.Бейли (1985 г.), прави един напълно грешен опит да обясни
етимологията на названието юечжи. Той предполага че зад него се крие етнонима
тохари. Свързва израза Да-Юе-чжи, с транскрипцията *t’a-gar-ťčĕg, което
означавало Та-гарчи, като „гарчи” от иранските езици извежда като „планинци” а
„та” го обяснява с китайското му значение – голям, много, или зн.: „многото
планинци”. Трябва да кажем че разчитането е изцяло погрешно, тъй като днес е
известно че съчетанието Дася е реалното предаване на етнонима тохари, а Юечжи и
древното му произношение Роучжи всъщност предава етнонима Арси! Въпреки
това, втази грешна постановка има и частица истина. Формата Дася (thag(h)râh/g)
може да се изведе като „многото гхара”. Наистина формата тохари се среща в
други, хотаноскаски източници като ttau-da-gara, названите *gara, се среща и в
хотаносакски документи от 10 в. Китайските източници (цитиране по Ю.Рьорих)
споменават за заселването на различни тюркски племена към градовете Şacū и
Kamcū (Шачжоу и Гуанчжоу в Кансу, според Ю.Рьорих, но по-вероятна е друга
локализация. За Şacū интересен паралел прави Сюан Цзан (644 г.сл.Хр.) посочва
една стара и западнала страната, напусната от старото си население: 都货羅故国
(tu-huo-lo ku kuo) което озвачава „Старият град на T'у-хо-ло” или древния Såča,
съвр.Ендере, намиращ се на запад от Черчен. (Шавани, 1903 г.). А Kamcū трябва да
свържем с Гумо (Gumo) 姑墨 - Ханско произн.: kāmәk, съвр.Аксу), където
хотансакските извори споменават за град Ttaugara (Таугара) и хората *gara, или
maja gara – нашите съюзници гара, които са съседи на тюрките. Думата tau-, tu-,
означаваща многобройни, много, респ.народ е широко застъпена в
индоевропейските езици. Или тагари/тохари означава наистина „многото гара”. Но
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как да обясним загадъчното „гара”. В келтските езици, спрягани като близки до
тохарските се среща в староуелски gwr, старобретонски gour, корнуелски gur –
човек. В индоарийските езици, в пракрит hāra, gujjara, хинди gharrā, кашмирски
āru, uru, ōru, палийски kira, бенгалски arū, harū - хора, човеци, люде. В пущунски
khor – приятел, близък. Или може да предполагаме съществуване на тохарска дума
тох. gar, khar – хора, човеци, а тагари/тохари озн.: много хора, народ, човеци. А
това поставя въпрос за произхода а българското неславянско хора – човеци,
люде!?)

13. Тохари в южната част на Китай
В точка 9, от настоящата статия, стана въпрос на хора, живеещи в южната
част на Китай и Индокитай, наречени Мяо. Изглежда, че в древни времена, те са
живели в район, много по-голям отколкото сега, и са били част от населението на
древното царство на Чу. Тяхното название се окрива в името на сина на Хуангди,
Мяо-Лун. Обикновено съвпадение или нещо много повече?
Едва ли е съвпадение. Племената Мяо участват в тохарския по произход мит
за борбата на Хуанди и Чжию. Мяо са били поданици на Чжию. Също така Ю
(който е потомък на Хуанди) ще управлява три от племената на народа „мяо”. Те са
били заточени в изгнание до планината „на трите опасности” която се е намирала в
земите обитавани от тохарите. Тази информация датира от древни времена, тъй
като се открива в глава 3 от „Шуцзин” (Shujing 書經). Названието „Шуцзин”
означава „сборник от документи” и е писан във времето на царство „Западно Чжоу.
Може да се смята че са съществували връзки между „мяо” и тохарите.
Първите са били в контакт с народите от съвр. Виетнам (който се нарича Юе (Yue)
в китайски). Видяхме, че планината Кунву (Kunwu) е свързан с „цянжуните” и
владетелят на Юе е извършвал там жертвоприношения. (168)
В областта Чжецзян (Zhejiang) където било царство Юе, се намира и гроба на
Ю Велики. Народа на „голите хора” който Ю посетил, е обитавал съвр.райони на
Северен Виетнам.
Интересно е дали има следи от тохарско влияние и във виетнамската
митология? Митът за произхода на народа „Виет” (Юе) е следния: Безсмъртната
жена Ау Чо и змея Лак Лун Куан (дракона Лак) са били женени. Ау Чо снесла сто
яйца, от които се излюпили сто сина. Те са предшественицита на „стотте племена
на Юе”. Един ден змеят казал на жена си: „Аз съм от расата на дракони, а ти си от
расата на безсмъртните. Както водата и огъня не могат да съществуват заедно, така
и ние, по волята на боговете, не можем да живеем заедно. Трябва да се разделим.
Половината от децата тръгнали след майка си в планината, а другата половина – с
баща си в морето. Най-големия син Ау Чо станал цар на държавата Ван Лан. Това е
първият цар на първата династия на Виетнам, наречена Хун (Hung)”.
Един виатнамски текст от 14 век, „Viеt su ludc”, съобщава че царство Ван,
което е основано по време на царуването на цар Чжуан от династията Чжоу, или
между 696 и 682 г.пр.н.е. Династията Хун (Hung) се състои от 18 поредни
владетели. Сюжетът със стотте яйца си е чисто виетнамски, но легендата съдържа и
външно влияние. виждаме че Лак Лун Куан е от расата на драконите, докато жена
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му Ау Чо е свързана с планината. Този сюжет много прилича на брака на Ньорд със
Скади, които също не могат да живеят заедно, защото те са твърде различни.
Първият е свързан с морето и живее там, а втората се върнала в планината.
Предполага се, че по „бащина линия” предците на „Виет” (Виетнам) са свързани с
тохарите. Освен това, както подсказва името, Лак Лун Куан е морски дракон,
владетел на водните простори, също като Ньорд. Също така според генеалогичната
легенда на народа „яо” във Виетнам, близки роднини на „мяо”, те водят началото
си от дъщерята на владетеля Пин Чу, който управлявал от 528 до 516 г.пр.н.е., и
вълшебното куче на име Панху (Panhu). (169)
Те си го представят като дракон с кучешка глава. Панху е смятана за
прародител и от народа „мон” или „мон-кхмер”, които също обитават Виетнам.
Историкът Фан Е (Fan Ye) (398 – 445 г.), и автор на „Хоу Хан-шу”, цитира четири
думи от речника на народа „ман”, които Виктор Маир определя като виетнамски.
(170)
Шантал Чжен цитира по следния начин мита за произхода на „мяо”. (171):
Хеби (Hebi) се наричал господарят на растенията, а Хезон (Hesong) бил
властелинът на гръмотевиците. Двамата били врагове. След една битка, Хеби
успяла да победи и плени Хезон. Но Хеби имал две деца: Ногон (Nogong) и Ному
(Nomu). Ному била състрадателна и освободила Хезон. Хезон бил благодарен и и`
дал семената на пъпеш, като казал че щял да погуби земята с потоп, но тези семена
ще и помогнат на нея и брат и да оцелеят. И Хезон веднага изпълнил заканата си.
Той отприщил водите, предизвикал порои. Земята била подложена на големи
наводнения. Настъпил всемирния потоп. Братът и сестрата избягали високо в
планината и засели семената. От тах поникнали много пъпеши, с които те се
изхранвали. Потопът свършил но единствените оцелели на Земята били само те.
Затова Ногон и Ному се оженили като мъж и жена и тяхното поколение трябвало да
даде начало на човешкия род. Тяхното дете, казва легендата, се пръснало на сто
парчета по целия свят, и от всяко парче тръгнал по един от човешките родове.
Има подобен мит сред народа „яо”. Брат и сестра избягали и потърсили
убежище в една огромна тиква. Те родили една топка от плът. Тя избухнала и от
многото разпръснали се парчета възникнали хората. (172)
Според други мит от Виетнам, Яо е един от тримата господари на Небето,
срещу които се изправи бога на гръмотевиците. След като настъпли потопа Бьок
Нхи (Bôc Nhi – Fuxi, в древнокитайски както видяхме името се е произнасяло
Биекснгай/Биекнгай) или Фуси задно със сестра си се спасили в една голяма тиква.
Те успели да си доберат до височините на планината Куанлан (Quan-Lan), т.е.
Кунлун. (173)
Топката от плът Яо е детето на Ногон и Ному, а според другия мит, от стоте
яйца са произлезли стоте племена, тъй като във Виетнам, се смята че народа „мяояо” е символично разделен на сто клана. В тези митове се откриват индоевропейски
елементи. Хезон напомня на Хуанди, богът на гръмотевиците, а Хеби – на Шен
Нун, бог на земеделието, които са от тохраски произход. За Ж.Пимпану (J.
Pimpaneau), братът и сестрата от мита за Яо са всъщност аналози на Фуси и Нюва,
докато Ш. Чжен, смята че Фуси и Нюва са китайската версия на мита за Ногон и
Ному (Господарят и Господарката Но). Това показва, че тохарското влияние е
достигнало и до народа „мяо-яо”.
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Митовете за Всемирния потоп са известни на всички индоевропейски народи.
За иранците, това е катастрофа, довела до четири последователни мразовити зими.
Ахура Мазда е научил Има да изгради кораб в който да събере оцелелите хора,
както и семена от всички видове растения.
Гърците имат мит на Девкалион и Пирха. Преди потопа, бащата на
Девкалион, Прометей, е бил изложен на гнева на Зевс, бога-гръмовержец, защото
дал огъня на хората.
Бихме искали да разберем, каква е причината за войната между бога на
растенията и гръмовержеца, в митологията на „мяо-яо” но тя не е посочена.
Зевс решил да унищожи човечеството, но той предопредил за това Девкалион
и Пирха, като им казъл да си построят кораб, където да се спасят. Той се носел
девет денонощия от преливащите води, и след това е заседнал върху планините на
Тесалия. След това от тях се зародило новото човечество.
Ние не можем, въз основа само на сюжетното сходство да решим, че митът за
потопа на „мяо-яо”, е от индоевропейски произход. Въпреки това, както отбелязва
Ш.Чжен, брачния сюза на брат и сестра е в противоречие с принципите на
екзогамията. Евелин П.Масперо цитира мита за Бахнар (по произход от народа на
мон-кхмерите), където брат и сестра, възмутени, нарязали в купа на парчета
костенурката и бамбука, защото те им предложили да се обединят в брачен съюз. И
накрая, един земен дух, дал на момичето осем зърна. Тя погълнала е след една
година, родила деца, от които възникнало човечеството. (174)
Това е все едно необходимата корекция на един чужд по произход мит,
несъвместим с представите на местните хора и тяхната култура. Същият автор
отбелязва, че митът за кучето-прародител и потопа съществуват при едни и същи
народи. В Далечния Изток и Океания, се използва космическия дуализъм между
светлината чийто символ е Слънцето и Луната, респ. също огъня и водата.
Слънцето и Огъня, обикновено се представляват от птица, а Луната и Водата, се
представлява от змия или водни животни. Между тях е разположено „световното
дърво” и птица е кацнала в короната му, докато змията, или водните животни са в
основата му. (175) Слънчевата птица е любима тема на изкуството на Шан. (176)
Според китайците, тази птица е врана.
Много народи и династии са резултат от обединението на тези две космически
категории, всяка представена от животно. В Китай, майката на Шун е от клана на
змията, а баща му е бил от клана на птицата. В Северен Виетнам и Таиланд, живее
народа „таи” (Thâi) които се делят на „черни таи” и „бели таи”. Първите смятат, че са
потомци на птицата, а вторите – на змията. (177)
Камбоджа е родена от съюза на Брахмана Каундиня (Kaundinya) и дъщеря на
царя на полухората-полузмиите. Името на принцеса, Сома, е феминизацията на
името на бога на Луната - Сома (Soma) в санскрит. Друга легенда заменя Каундиня
с един индийски принц, Прах Тонг (Prâh Thong), чиито характеристики са свързани
със Слънцето. Според бирманската легендата от Палаунг, мон-кхмерите
произлизат от змията Тусанди, която се омъжила за принц Турия , син на Слънцето,
и от него имала трима сина си. Единият от тях става император на Китай, другият
цар на Палаун и третия – цар на Паган. (178) Тази тема се среща и в Индия. Там се
отнася за народа Мунда, които са свързани с мон-кхмерите. Всички те формират
Австронезийското езиково семейство. Налице е кореспонденция между
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митологията на китайците и на ацтеките, които показват голямата древност на
темата. Според Лю Сян „Лиеню Чжуан” (Lienü zhuan), Цзянде (Jiande), майката на
Сие, който е предшественик на Шан (Shang), плувала със сестрите си в реката до
един хълм. Една черна птица (врана или лястовица) носела едно многоцветна яйце
в човката си. Tя го изпуснала и Цзянде го взела, сложила в устата си, и глътнала по
погрешка. Така заченала Сие.
Уичцилопочтли (Uitzilopochtli) е бог-покровител на ацтеките. Името на майка
му е Коатлицуе (Coatlicue) и била от рода на змиите. Един ден тя пълзяла в
планината Коатепек и намерила топката от пера, която сложила под колана си. Тези
пера били плодородни от които забременяла е родила Уичцилопочтли. (179) Ясно
е, че тези два мита са вариации на една и съща тема за птицата – олицитворение на
мъжкото начало и змията – на женското.
Трябва да се отбележи наличието в Югоизточна Азия и особено в
Австронезийското семейство, друг вид мит, за тиквата от която произлизат хората.
Тя се отваря и ражда до пет, десет или сто души които са родоначалници на
различни племена. (180) Според Б.Сержен, тази тема се открива и в мита на „мяояо” за топката плът, пръснала се на сто парчета, дали начало на стотте племена на
този народ. Забележете също, че по време на Потопа, брата и сестрата намерили
спасение в голямата тиква. В Индия, темата за тиквата-прародител или за топката
от плът, както и за птицата и змията, водят началото си от народа „мунда”. От
друга страна, там темата за кучето-прародител не е известна. Когато „мунда”
мигрирали от Югоизточна Азия в Индия, около 2000 г.пр.н.е., все още индоариите
не са се преселили тук и за това, те не познават историята за кучето-прародител.
Това означава, че при мон-кхмерите, кучето-предшественик идва под чуждо
влияние. Вероятните приносители на този мит са тохарите. Те също може да бъдат
връзката между Фуси и кучето Панху. (181)
Някои китайски текстове, свързват с Панху и цуанжуните, но те са доста
късни. Според наблюденията на Виктор Маир на юг от р.Яндзъ митът за тиквата е
широко застъпен, докато на север от реката – радпространението е много по-слабо
и фрагментирано. Това е точно обратното е със сюжета за кучето-прародител,
широко разпространен на север от реката и твърде фрагментиран и неясен на юг.
(182)
Ако кучето се смята за нечисто животно сред някои народи от Югоизточна
Азия, като виетнамския, не така е при тохарите. Например в Куча е известно името
Kwemtoko, чиято етимология според Пино, означава „бърз като куче”, от
хипотетичната тохарска дума *toko – бърз и *kwen/kwem – куче. (183)
Това може да изглежда рисковано, да търсим връзка на тохарите с Южен
Китай. Въпреки това, съществува една археологична култура в Юнан, която
показва произход от Централна Азия. (184) Нейните носители са познавали
металопроизводството на бронз и животинския, анималистичен стил типичен не
само за саките, но и за насалението на Джумбулак-кум – тохарите.
Металопроизводството се появява в Централна Азия през 8 в.пр.н.е. и е резултат от
миграция на население от запад, станала около 10 в.пр.н.е. Тази археологична
кулутура в Юнан е свързана със създателите на царство Диан посочено в
китайските източници. То съществува до 109 г.пр.н.е., когато е завладяно от
империята Хан. Ние знаем, че икономиката на царство Диан се основававала на
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селското стопанство и животновъдството. (185) А животновъдството е първия
основен поминък на древните индоевропейските общества. Народите в южната
част на Китай, са предимно земеделски. Знаейки това, е напълно основателно да се
търси влияние на индоевропейски мигранти в Южен Китай. Жителите на царство
Диан не са били саки, както много от съвр.автори смятат, а тохари които са се
смесили с местното население. Тяхното влияние е достигнало до съвр.Северен
Виетнам и именно те са загадъчните „голи” т.е. „баи” – бели хора в Жинан (Rinan),
за които говорят китайските източници.

14. Заключение
Ако теорията, представена тук, е правилна, древното население на Куча и
Турфан са потомци на хора, наречени „цуанжуни” (потомци на кучето) от древните
китайци, които в най-дълбока древност са завладели и заемали една обширна
територия, голяма част от днешен Северен Китай. Тяхната начална точка на
разселение изглежда, е била Таримския басейн. Възможно е тяхното нашествие да
е станало около 1200 г.пр.н.е., при династията Шан. По това време е имало
значително нарастване на контактите между Китай и Запада, един феномен, който е
последван от най-старите известни споменавания за Панху. (186) От цуанжуните, в
Китай се запознават с гадаенето със стръкчета от бял равнец, което е изиграло
важна роля в развитието на китайската цивилизация. Хуанди се възцарил в 27
в.пр.н.е. Чрез преместването на датата на неговото управление, Чан Тсун-дун
предполага че това е времето на културата Луншан (Longshan), сэществувала около
2400 г.пр.н.е. Тя се характеризира с опитомяването на овцата, говедото и коня,
които могат да бъдат отнесени към индоевропейското влияние. (187)
Въпреки това, при сегашното състояние на нашите знания за тази отдалечена
епоха, е невъзможно да се докаже такава инвазия или миграция на индоевропейски
племена към басейна на Жълтата река, настъпила по време на 3-то хил.пр.н.е.
(Ж.В.: това е афанасиевската култура)
Това е и голяма разлика между Хуанди и Ю Велики: единият е бог, докато
втория е исторически владетел който е наложил на завладените народи, почитта
към собствената си личност. Ние не изключваме, че цуанжуните са повлияли на
китайските племена преди периода Шан. Това може да бъде постигнато чрез
„последователно замърсяване” чрез последователно проникване на хора заселли се
сред китайското обкръжение. В периода Шан и след това вече има европеиди в
Китай, част от които заемат жречески и ръководни позиции. (188)
Не можа да отминем и теорията че промяната на климата е предизвикала
нахлуването в Централен и Южен Китай на европеиди – цянжуните. Някои от тях
никога не напускат Таримския басейн. Те са се заселили там преди 500 г.пр.н.е.
Твърде много автори приемат че с промяната на климата може да се обяснят
праисторическите миграции в Централна Азия, други пък търсят първопричината в
политически промени. Инвазията в Китай на монголите и манджурите, или на
турците в Анадола, не са свързани с климата. Централна Азия винаги е била
политически нестабилна, затова и народи обитавали малка площ, изведнъж
създават големи импеирии.
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Ние никога няма да има доказателства за това, но е твърде вероятно и
цуанжуните да са станали център на обединението на племена и са завладели пообширна таритория. Ние знаем, че около 1500 г.пр.н.е., вече коприната се
транспортирани до Бактрия, вероятно през Таримския басейн. (189)
Тохарските влияния може да са били предизвикани в Китай от други племена,
родствени на цуанжуните. Варварите, които са живели на територията на древен
Китай са многобройни, и не всички са идентифицирани. Най-известните от тях са
основателите на царство Чжоу, който са били по-късно китаизирани. В „Ши-цзи”
(Shiji), ние откриваме следната информация. По времето на Ся, Бучжу (Buzhu),
предшественик на Чжоу, е бил нает като отговарящ за добива на зърнените култури
в царството (Ся). Злият цар на Ся, намалил възнаграждението за Бучжу и той
избягал при племената жуни и ди. Там той продължил да упражнява своята дейност
и като талантлив земеделски производител, бил ценен много от тях. По-късно,
племената Хунюй (Xunyu), Жуни и Ди, нападнали Данфу, който бил потомък на
Бучжу, за да завладеята земите му. Данфу сметнал че е безсмислено да воюва с
много по-многобройния противник и избягал в подножието на връх Чи, на брега на
река Вей. (Ж.В.: По-късно там възникнала държавата Западна Чжоу)
Историята на Чжоу е претърпяла видими промени. Малко вероятно е, техните
управници да са били образци на добродетелта, единствено свързани с
благосъстоянието на своя народ.
Миграцията им на брега на р.Вей е резултат от сблъсака със силен противник,
а не резултат от мъдро решение. Със сигурност болшинството от народа на Чжоу е
бил земеделски. Дори те водят началото си от Хоуцзи – полугерой-полубог,
свързан с култа към просото и зърнените култури. Едва ли родоначалникът на рода
Чжоу е бил служител на Ся. По-вероятно е в началото от съществуването си
царство Чжоу да е било васално на Ся?
Имайте предвид, че Хоуцзи се явява пълен двойник на Шен Нун. Той също
учи хората на земеделие. Според „Шицзин” (поема 245), той е бил жрец, като
индийския Вивасват. Когато умира, душата му се скрила на дъното на едно голямо
езеро. Това предполага, връзка с Ньорд – бог на морето и земеделието. Според
хетите, Световното море или Океана, обхваща целия свят и слънцето го пресича
през нощта, за да изгрее на сутринта, или в случая Световното море е идентично с
Подземния свят. (190)
Това може би отразява обща по произход легенда, която видоизменена от
китайците е превърната в историята за Хоуцзи и душата му, поселила се на дъното
на езеро. С родоначалниците на Чжоу, бихме могли да свържем, дриги тохарски
племена които не са се покланяли на Гръмовержеца, а са почитали неговия брат –
бога на земеделието, който в китайския вариант на легендата е Хоуцзи.
Според „Ши-цзи” Чжоу първоначално са били варвари, но след като се
заселили в долината на р.Вей, са започнали да се китаизират. Данфу построил стена
която да го отделя от племаната Жуни и Ди. Данфу съградил и град – столицата на
неговата държава и назначил пет свои заместника. В най-ранния етап на
съществуването си, вероятно и предците на Чжоу са били номади. В „Цзуочжуан”
(Zuozhuan), е записано: „Жуните и Ди са в непрекъснато движение и постоянно
сменят местопребиваването си. Те ценят материалните нещо, но отдават малко
значение на земята”.
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Ся вероятно са били също номади, както е посочено от връзката на Ю Велики
с „деветте пастири”. Освен това, съвсем ясно се казва за самия Ю Велики, че той е
нямал постоянно пребиваване и непрекъснато е пътувал.
Историята на Китай по време на последните две хилядолетия, е белязана от
нашествията на номадски народи от Монголия, някои от които са основали
династии, които са се китаизирали с течение на времето. Ние виждаме, че това
явление е съществувало и в древността, но тогава нашествениците идват от запад и
са индоевропейски племена. Прави впечатление, че на китайците е била известна
още в дълбока древност, изотчиня край на пустинята Такламакан (Подвижните
пясъци), докато в същото време, очевидно не са били наясно с монголски степи.
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