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Кидаритите се споменават в различни документални и нумизматични източници. 
Тази статия се опитва да възстанови хронологията на историята на кидаритете, главно въз 
основа на документалните източници, особено китайските будистки източници, които все 
още не са проучени задълбочено. Авторът също така разглежда етно-политическата 
принадлежност на кидаритете и връзката им с други синхронни на тях  етнически групи. 

 
За кидаритите в китайските будистки източници  
 
Франц Грене (Grenet) опсива историята на кидаритите, в своята статия (Grenet 2002: 

205-9), и също в главата “Кидарити” към “Енциклопедия Ираника” (Grenet 2005b). В 
заключението към статията си, той твърди, че “филологията, нумизматиката и 
археологията би трябвало взаимно да се подкрепят, в изясняването на този въпрос” (Grenet 
2002: 220), и в своето изследване той се стреми да спазва това. Но също така констатира, 
че се наблюдават такива големи различия между историци и нумизмати, че 
“реконструкцията на кидаритския период се различава значително” в представите на 
едните и другите. (Grenet 2002: 205). От една страна, той се позовава на японските учени 
Казуо Eноки (1969-70 г.)1 и Шошин Куваяма (1989), последният от които, позовавайки се 
на китайските и византийските извори, отхвърля ранната датировка и появата на Кидар 
(Kidāra), и нахлуването му в Северозападна Индия, както и свързването на кидаритите  с 
“хуните”. От друга страна, Грене обсъжда нумизматичната гледна точка, предложена от 
Гьобл (Gobl, 1967 II: 34-6), основаваща се върху разчетения от него (Gobl) надрис “βαγο 
κιδαρο” върху най-новата серия от златни монети, открити в съкровището от Tepe 
Маранджан (Tepe Maranjān) близо до Кабул, датирано от царуването на Шапур III (383 – 
388 г.), и заключава, че кидаритите представляват първата вълна от нашественици в 
Бактрия и Северозападна Индия, появили се през втората половина на ІV век). Те са 
идентифицирани с хионитите [т.е. сюнну] (Grenet 2002: 206). (Ж.В.: хионити и сюнну, 
нямат нищо общо, авторът греши с това сравнение!) 

Това разногласие между документалния и нумизматичния подход може да се 
съвмести с някои корекции, отнасящи се и за двете страни. Грене (пак там, 206) цитира 
четенето на Гьобл на легенда върху монетата, спомената по-горе, и приема гледната точка 
на Еноки (с резерви), че образуването на Кидаритското царство в Бактрия и завладяването 
на Гандхара и "Петте царства" на север, може да бъде датирано към края на 420 г. (пак 
там, 220). Напротив, в писмените доказателства, които пръв разгледа Еноки (Enoki, 1969-
70 г.), това никога не се твърди че е било безспорно. Ю Тайшан (Yu, 1986; 2001) 
разкритикува аргументите на Еноки, най-вече по въпросите, свързани с появата на 

                                                   
1 През 1998 г. д-р Еноки публикава в “Studia Asiatica” публикува въз основа на свои статии от 1969 и 1970 г., 
еднаобща, и редактирана стаитя, озаглавена "За датата на Кидаритите". В началото на тази последна статия, 
той е отбелязал, че "читателите се приканват да вземат становища на автора изразена тук за меродавни, като 
последните  му такива." (Enoki, 1998:. 53 N 1) Поради цитати в настоящата статия на мнения на Еноки, аз 
съм използвал имено тази последна статия, а не по-старите, публикувани в MRDTB, 1969 и 1970, освен ако 
не са специално посочени. 
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ефталитите и завладяването от тях на бившето Кидаритско царство. В настоящата статия, 
ще бъдат проучени и представени първо китайските будистки източници, някои от които 
са цитирани от Еноки и Куваяма, за да се разкрият пренебрегваните до сега данни, който 
са оставили китайските будистки монаси по време на своите поклоннически пътувания, 
както и данните от техните индийски учители и колеги, отнасящи се за събития в 
кидаритския период. 

 
Фасян (Faxian) за Кидар (Kidāra) 
 
Аргументът на Еноки, който представя в своя обзор Грене е, че китайският будистки 

поклонник Фасян (Faxian) 法顯, който посетил северозападната част на Индия / Гандхара 
през първите години на V век , не споменава нищо за нашествие от Бактрия (Grenet 2002: 
205; 2005b). Въпреки, че след прегледа на маршрута описан от самия Фасян за страната 
Фулуша (Fulousha) 弗樓沙 (Puruşapura - Пешавар), се появява съмнение върху това 

твърдение. След кратък престой в страната Цзянтувеи (Jiantuowei) 揵陀衛 (*Gandhāvatī)2 
Фасян и спътниците му пътували на юг до страната Фулоша (Fulousha):  

“Потеглили на юг от Цзянтувей, поклонниците за четири дни пристигнали в страната 
Фулуша. В миналото, когато Буда е пътувал в страната с учениците си, казал на Ананда 
(Ānanda), "След моята паринирвана (parinirvāņa, т.е. физическата смърт) тук ще управлява 
цар на име Цзиницзя (Jinijia) 罽膩伽 (Ж.В.: в ранносредн.кит.: kəiņïśga – Канишка), който 
на това място ще построи ступа." (Ж.В.: ступа – букв. в санскрит озн. куп, насип, и 
представлява култова постройка с полукръгла форма, реликвариум, в която се поставят 
реликви, скъпи предмети и монети, дарения на поколониците, будистки текстове и др.) 

Този Цзиницзя (Канишка) е роден много след това, на белия свят, и веднъж, когато 
излязъл навън, видял Шакра (Śakra), владетелят на Девите, които искал да му каже нещо, 
и се превърнал в малко момче пастирче, което трупало купчина. Като го видял, царят го 
попитал, какво прави тук. Момчето отговорило: "Искам да направя ступа на Буда". Царят 
отговорил: "Това е много добре"; и веднага се разпоредил, до купчината на пастирчето да 
се изгради ступа, дълга повече от 40 чжана 長 (zhang), и да се украси със слоеве от 
различни скъпоценни камъни (ratna). От всички ступи и вихари (Ж.В.: vihāras, вихар – 
будистки манастир), които поклонниците видели през пътуването си, нямаше такъв, който 
да се сравни с този по красота и величие. Тук има поговорка, че това е най-добрата ступа в 
Джамбудвипа (Jambudvīpa) (Ж.В. видимия свят). Когато ступата на царя била завършена, 
малката ступа на момчето, стояла от южната страна и била висока едва 3 чи 尺 (chi = 22.5 
cm).  

В тази страна се намирала голяма купа на Буда. В миналите дни царят на юечжите 
дошъл с голяма армия, нахлул в страната и поискал да отнсе купата със себе си, далече в 
своето царство. Когато той покорил страната, царят на юечжите3 ревностно вярвал в 
закона на Буда и пожелал да вземе реликвата. Била извършена тържествена религиозна 
служба, и бил доведен голям слон, тържествено украсен, на гърба на който да се качи 
купата. Но слонът коленичил на земята, и не могъл да върви напред, тъй като усетил 

                                                   
2 вж. Petech (1950: 58) и Kuwayama (1990: 950), за транскрипцията на санскрит/пракрит –vatī, чрез кит. 
йелоглифи -wei 衛 (еп.Хан wraś, Вей - weś ), или -yue 越 (еп.Хан-Тан wat). 
3 Kuwayama (1990: 948), вмъква “и др.” като има предвид и děng 等 (еп.Хан-Тан tənγ), който не се приема от 
Чжан (Zhang,1985: 39-40) 
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голяма тежест. След това те (юечжите) докарали голяма колесница, впрегната в осем 
слона, за да откарат купата, но и те не могли да направят крачка напред. Тогава царят 
разбрал, че няма карма, която да му предостави купата и се разкаял за желанието си. 
Незабавно той построил ступа и манастир на това място, и поставил служители, които да 
пазят купата, и с която да се извършват всички видове посвещения. 

Манастирът бил обитаван от около седемстотин монаси. Когато слънцето се издегне 
на средата на небето, много монаси изнасят купата, и извършват различни видове 
религиозни ритуали, заедно с миряните които им носят и храна за обяд. По залез слънце, 
те палят тамян и извършват отново религиозния ритуал, по същия начин. Купата може да 
съдържа около 2 “доу” (dŏu) 斗 [4 литра], и блести в различни цветове, но преобладава 

черното, с ясно нарисувани четири окръжности. Дебелината и` е два “фена” (fen) 分 
[около половин сантиметър], с лъскави, ярки стени. Когато бедни хора хвърлят няколко 
цветя в нея, тя веднага се напълва, а когато много богати хора, искат да поднесат цветя, е 
необходимо да ги хвърлят със стотици, хиляди и дори десетки хиляди бушела (мярка за 
обем - около 36,3 литра), и въпреки това, купата стои празна. (пр. на Legge 1886: 33-5; 
текстът е частично променен и редактиран от Куваяма (Kuwayama 1990: 948). 

Тук Фасян (Faxian) е свързал в едно две истории. Едната е легендата за цар Цзиницзя 
(Jinijia) 罽膩伽, които несъмнено отговаря на великия кушански владетел Канишка 
(Kaņīşka), който построил голямата ступа в непосредствена близост до град Пурушапура 
(Puruşapura) (или Пешавар)4; а другата история, разказана от Фасян, съобщва за военно 
нападение на друг владетел на юечжите, който изповядвал будизма, завладял града 
(Пурушапура), и пожелал да откара свещената реликва – голямата купа на Буда в своята 
страна. Но поради божествената намеса, неговите хора не могли да я помръднат, поради 
което той разбрал, че е по-добре да построи манастир и ступа на самото място, където да 
се извършват религиозните ритуали и да се събират дарения, като оставил и охрана за да 
пази свещената реликва.   

Идентифицирането на този цар на юечжите, не е изяснено от  историците. А.Х.Дани 
(A.H.Dani, 1969: 53) и Чжан (Zhang, 1985:. 44 бел.18), предлагат че това е  Куджула 
Кадфис, първият кушански цар, който завзема северозападната част на Индия, след като 
анексира останилте четири „сихоу” или „ябгу” (yabgu, Ж.В. най-точният бълг.превод е 
„жупанства”) според китайските хроники (Хоу Хан-шу). Те приемат за доказетилство и се 
основават на надписите върху монетата Куджула Кадфиз на „гандхари” (публикувана от 
Маджумдар (Majumdar 1951: 138) на която се чете „dhramaţhida” и „sachadhramaţhita” и 
въз основа на това, предполагат, че е е бил вярващ будист, в съответствие с описанието на 
Фасян на него, като „искрено вярващ в закона на Буда”. Противоположно на това менине, 
Людерс (Lüders) посочва, че легендата „sachadhrama” написана на „кхарощи” е всъщност 
знак на Шива и термин от шиваизма (Śaivaism) (Ж.В. едно от основните направления на 
индуизма, почитащо бог Шива), а не от будизма (вж. Хармата / Harmatta 1992: 317-8). 

Преобладаващото мнение за идентификацията на този цар на юечжите е предложено 
от Джеймс Лег (Legge, 1886: 34), които счита, че той „е може би самият Канишка”. Еноки 
(Enoki, 1969-70) подлага на критичен анализ, тази гледна точка, която до момента е приета 
от повечето учени. Аргументът на Еноки се основава на отхвърлянето и` от Мартин 

                                                   
4 Голямата ступа в Шах-джи-ки-дхери, близо до съвр.Пешавар е на известна в кит.извори като Цуели Футу 
(Queli Futu) 雀犁浮圖  (Ж.В. моя възст. по Старостин: cjaukrəj bhudā, ceukrəj bhudā, вероятно Чакрата на 
Буда?), вж. (Foucher 1901: 331). See Pelliot (1934: 86-87), Fan (1978: 327-8), Ji (1985: 61), вж. пж-новото публ. 
на М.Деег (Deeg, 2005: 233-6) по дсикусията за името също Ван (Wan, 2009), за новите извори за ступата. 
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(Martin, 1937: 36), който идентифицира неизевстният юечжийски цар „с владетел на 
ефталитите”. Еноки разглежда паралелно и двете гледни точки, съответно: 

1. В израза „в миналите дни, царят на юечжите, и т.н.” не може да се приеме като 
скоро случило се събитие, в предходните няколко години, или малко по-рано, когато 
ефталитите се в Гандхара, т.е.  някъде след 477 г. и преди 520 г. (Enoki 1998: 55) 

2. Следва да се отбележи, че от данните в легендата разказана от Фасян, следва че 
страната на юг от Хиндукуш (Пурушапура, Гандхара), е независима от владенията на царя 
на юечжите – т.е. на север от планината. А това контрастира поразително с последващите 
описания на Фасян, който посочва че всички съседни страни от Мадхядеша  (Madhyadeśa) 
(букв. Средна Индия, централна страна), и останалите по поречието на р.Ганг, се 
управляват от един цар (династията Гупта)5. От това следва че събитието е станало преди 
да дойдат кидаритите и да покорят земите на север и на юг от Хиндукуш (пак там, 80) 

С първата си теза Еноки допуска отъждествяване с ефталитите, за които той приема 
че владеят северозападната част на Индия между 470 и 520 г. С втората си  теза, той 
изключва възможността, това да са кидаритите, които според него, са обединили двете 
страни на Хиндукуш под една власт. Вярно е, предложенито на Мартин далеч не е 
безупречно, но доказателствата на Еноки, също така по никакъв начин не са тъй 
безупречни. Своите гледни точки, макар и убедителни на пръв поглед, той не успява да 
докаже със задълбочен анализ. 

По първия въпрос Еноки (Enoki, 1969), смята че със сигурност би трябвало да има 
подходящ период от време между събитието описано с царя на юечжите и посещението на 
Фасян в Гандхара (403 г.).6 Китайският превод на тескта той тълкува като „в старо време, 
в старите (отминалите) дни, в миналото, отдавна” - “си” (xī) 昔, а Куваяма, след Джеймс 
Лег (Legge), тълкува като „по-рано”. За да разберем какво е точното значение, трябва да 
видим самото начало на пътуването на Фасян:  

В миналото Фасян живее в Чанъян (Chang'an) 法顯昔在長安, и изразява 
разочарованието си, че свещеното будистко писание „Виная-питака” (пали Vinaya Piţaka – 
„кощница на дисциплината” – сборник с правилата и дисциплината които трябва да 
спазват будистките монаси и монахини в манастирите) е изкл. неточно и непълно 
преведено на китайски, и поради това, във втората година на периода „хонши” (Hongshi) 
弘始 (399-414 / 16 г), в годината „цзихай” (Jihai) 己亥 от този период (от упр. на имп. Гао 

Зу (Gao Zu) 高祖 (394 – 416 г.) от династията Късна Цин (Hou Qin) 后秦 384 – 417 г.), той с 

още няколко монаси: Хуицзин (Huijing) 慧景, Даочжен (Daozheng) 道整, Хуиин (Huiying) 

慧應 и Хуивеи (Huiwei) 慧嵬, тръгнали на пътешествие до Индия, за да потърсят много 
по-точни и пълни предписания (виная-питака). (Legge 1886: 9-10). 

Годината „цзихай” (Jihai) 己亥, всъщност не е втората, а първата година от периода 
„хонши” (Hongshi), а именно 399-400 г. Чжан (Zhang 1985: 2-3) предполага че е станала 
грешка в преписите, с използване на 二 "втори" вместо 元 "първи", като има предвид, че 

Фасян пише труда си „Фогуо Цзи” (Foguo Ji) 佛國記 в 416 г. И разликата на шестнадесет 
години, по този начин се изплъзва от аргумента на Еноки, че „в старите дни царят на 
Юечжите и т.н.” не може да се позовава за събитие, което се е случило само няколко 
                                                   
5 Тук д-р Eноки вмъква бележка: посочва, че това е било по времето на Чандрагупта II. Що се отнася до 
бележките на Фасян (Faxian) за този въпрос, вижте Маджумдар (Majumdar, 1954: 22, 346); Косамби 
(Kosambi, 1965:193). 
6 вж. Куваяма (Kuwayama,1997: 710) за тази датировка. 
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години по-рано - шестнадесет години наистина не са „само няколко година”, така че 
Фасян  използва йероглиф „си” (xi) 昔 за да изрази една по-ранна дата. В действителност, 

„си” (xī) 昔 е времево наречие в древнокитайския език означава „по-рано”, и е антоним на 

„цзин” (jin) 今, което означава „сега, днес”. Типичното използване на „си” (xi) 昔, е за 

посочването на „десетилетие”. В „Ши-Цзин” (Shi Jing) 詩經, най-древният китайски текст, 

който можем да вземем под внимание, въпр. „си” (xī) 昔 е използвано в стих № 167, 

озаглавен „Бране на папрат”: 小雅·采薇: 昔我往矣，楊柳依依。今我來思，雨雪霏霏。: 
„По-рано, когато започнахме, върбите разпространяваха сянката си. Сега, когато се 
върнахме, снежинките летят”. пр. на Артър Уайли (Waley 1960:123) Затова 
идентифицирането на Кидар (Kidāra) с въпросния цар на юечжите, предполага, че 
окупацията на Гандхара е станала около 390 г. (виж по-долу). Времето до 416 г. 
надвишава 15 години. Следователно първият довод Eноки сега изглежда невалиден. 

Вторият въпрос който поставя Eноки в последната си статия, повдига  
несъответствието между политическата ситуация в момента когато идва Фасян и 
обединението (покоряването) от кидаритите „на северозападната част на Индия”. Докато 
Фасян е пътувал в Индия, великият владетел от династията Гупта  Чандрагупта II 
Викрамадитя (380 – 415 г.) е на престола, налага своятя власт „pax guptica” и създава 
империята си Мадхядеша (Madhyadeśa, букв. зн. централна, срединна страна)7 и на 
неговата роля, като обединенител на Индия, Фасян е пряк свидетел. Това мнение Еноки 
предлага съгласно трудовите на водещите индийски историци Маджумдар (Majumdar, 
1954) и Косамби (Kosambi,1965). 

Въпреки това, на същата страница, цитирана от Еноки (Enoki,1998: 80 бел.92), 
Маджумдар (Majumdar,1954: 22), заявява: „За съжаление, той [т.е. Фасян] не е отбелязал 
абсолютно нищо за политическо състояние на Индия, така, че той дори не се споменава 
името на великия владетел, в чийто обширни владения той трябва да е живял в 
продължение на повече от пет години (когато пътува из Индия)”, Маджумдар (Majumdar, 
пак там, 346) предполага също, че впечатленияна на Фасян, отнасящи се до социално-
обществените условия в страната, са всъщност коментарите му, след пътуването в 
страната Матхура. Изображението на идеалното общество ярко представено в записките 
на поклонника, не е направено в контраст със средата, в северозападната част на Индия 
като предполага Eноки, а в директен контраст с тъжния спомен за собствената родина на 
Фасян - бурните провинции на  Северен Китай. В последните години на династията Късна 
или Западна Цзин (281 – 416 г.), Северен Китай е страдал от непрекъснат хаос, причинени 
от вътрешни войни, на които Фасян е съвременик. Те се характеризират с безмилостни 
избивания, всеобща жестокост, както и пълна деморализация на мнозинството (което е и 
причината, поколоникът да тръгне в земята на Буда, за търси истинските канони на 
религията). И в контраст са тази действителност, той възхвалява спокойното индийско 
кастово общество, където няма убийства, кражби и др. престъпления.  

Сега записаното от Фасян за северозападната част на Индия, следва да бъде 
преразгледано. Аргументът на Eноки, че обединението на земите от север и на юг от 
Хиндукуш от кидаритите все още не се е състояоло, по времето на пътуването на Фасян, 
не е само въз основа на сравнението с описанието му на Мадхядеша (Madhyadeśa), или 
„централната страна” на Гуптската д-ва, както отбелязахме по-горе, но също така 

                                                   
7 отн. правилното тълкуване на това име, “Средата земя”, “Средна Индия” или Мадхядеша (Madhyadeśa), 
има разлика в мненията на Еноки и Куваяма. Авторът на настоящата статия е приела определението на 
Куваяма (Kuwayama, 1990:. 946 N 2): съвр. Бихар и околностите му. 
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произтича и от допускането че кидаритите, възприемат като свои прародители кушаните. 
Също така, управлението на кидаритите в Северозападна Индия, е определено много ясно 
от Макс Деег (Deeg, 2005: 111), като „Малки независими царства под властта на не така 
добре фиксираните от историята кидарити”.8  

Освен това, данните на „Вей-шу” (Wei Shu) 魏書 и „Бей-ши” (Beishi) 北史 които ще 
разгледаме по-долу показват, че страните на север от Гандхара са „напълно подчинени 
като служители [т.е. а васали]” 盡役屬之9, което посочва техният статут на васали на 
Кидаритското царство, при което те са имали повече или по-малко независимост, както 
отбелязват Еноки, също Петех  (Petech) и Деег (Deeg). Ние може да смятаме, че Гандхара 
със своята столица Пурушапура (Пешавар) е стратегическа област, и е под властта на 
кидаритския владетел, който в крайна сметка се възцарява там. 

Очевидно е, че Фасян, не свързва гореспоменатата легенда на ступа на Канишка 
Велики, със събитието описано в легендата за царя на юечжите, което ще обсъдим по-
долу, защото изисква задоволително обяснение. Нещо повече, ако идентификацията на 
Eноки, бъде приета, възниква въпроса, защо кушанският цар Канишка, е нападнал 
собствената си зимна столица – Пурушапура?. Не е логично, царят да нападение 
собствения си столица, без основателна причина, като напр. потушаване на бунт. Но няма 
никаква информация, че по време на неговото управление е избухнал бунт срещу него, 
или че врагове са нахлули в царството му.  

Твърденията на Еноки, почиват и върху  една легенда, съхранена в два китайски 
будистки документа: „Мамин Пуса Чжуан” (Maming Pusa Zhuan) 馬鳴菩薩傳 
(*Aśvaghosacarita - Животът на Ашвагхоса Бодхисатва)10 и „Фуфазян Инуян Чжуан” 
(Fufazang Yinyuan Zhuan) 付法藏因緣傳 (за традициите, връзката между причините и 
условията в Съкровищницата на Дхарма)11. Той е на старото си мнение за 
местоположението на страната на юечжите (Enoki 1998: 84). Текстовете, извлечени от 
двата документа са цитирани по-долу:  

1. След това, когато царят на „малките юечжи” в Северна Индия нахлул и обсадил 
град в Средна Индия, царят на Средна Индия му изпратил писмо: „Аз съм готов да ти 
платя, каквото искате. Защо е необходимо да продължават бедствията на народа? "Царят 
на юечжите отговорил на индийски цар: „ако си съгласен да ми дадеш откуп от 300 000 
00012 жълтици, ще намерите спокойствие”. Индийският цар му отговорил: „Не може да се 
намерят дори и сто жълтици във всяко кътче на страната ми. Как мога да събера такава 
огромна сума на злато”. Тогава царят на „Северна Индия” (т.е. на юечжите) му казал, че 
страната му има две големи съкровища: купата на Буда и „бхикшу” (будистки монах, 
мъдрец) чийто талант да проповядват закона на Буда е ненадминат. Той също и му казал: 
„Дай ми това като заместител и те ще са достатъчни за 200 милиона златни монети”. 
                                                   
8 Деег, заключава, позовавайки се на  Петех (Petech, 1991: 462),  Дани (1996: 167), Туци (Tucci,1958:288-9), 
по отношение на Сват. Любопитното е, въпреки това, че доводът на Деег, тук погрешно е приписани на 
Еноки (Enoki, 1969-70); срв. също Деег (Deeg, 2005 г.: 240 N 1196). Като има предвид, Enoki (1970:37-38) сте 
определили дата за влизане на “Кидаритите проникват в Северозападна Индия в между 412 и 437 г., след 
дългото поклонение на Фасян (Faxian). 
9 Вижте по-долу и оригиналните текстове. Преводът на Еноки  е "напълно покорени" и е по-добър от този на 
Куваяма, защото създава недвусмислно впечатлението, че завладяването на държави в Северозападна Индия 
е общо, което предполага наличието на централизирана политическа система. 
10 Реконструирана от Еноки (Enoki,1998: 84), а Деег (Deeg, 2005:238) предлага: *Aśvaghosa-bodhisattva-
avadāna. 
11 названието е в транкрипция по Куваямя (Kuwayama, 1989: 91) 
12 Тук Куваяма го превежда като "900 милиона", но това очевидно е нелогично и не се удостоверява в 
“Taisho Tripitaka”. 
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Царят на Средна Индия, не смятал че страната трябва да се лиши от тази реликва, и 
запитал бхикшу какво да прави. Но бхикшу убедил царя, казвайки му, че ролята на 
монасите „бхикшу” е предназначена за спасението на всички хора и царят ще се прослави, 
ако му позволи да замине за Северна Индия. Царят, като се вслушал в неговите думи, 
както обикновено, му дал съкровището за юечжийския цар. [...] След пристигането си там, 
бхикшу, Ашвагхоса (Aśvaghosa) станал известен с големите си умения му разпространява 
закона на Буда. (Taisho 50: 183-184), превод от Куваяма (Kuwayama 1990: 961). 

2. В Паталипутра (Pāţaliputra) живеели 900 000 000 души. По това време един цар на 
юечжите бил много известен и бил наречен Чандана Канишка (Candana Kaņīşka)13 и 
бойният му дух бил толкова свиреп, че смелостта му нямала равна в целия свят. Всеки 
път, когато тръгнел на поход, винаги подчинявал нападнатите. Той дошъл в тази страна 
начело на четири вида войски. След като влязал в сражения, подчинил страната и 
незабавно поискал 900 мил. златни монети. Тогава царят на Паталипутра предложил на 
цар Канишка три неща, Ашвадхоса (Aśvaghosa), купата на Буда, както и сладко пеещ 
петел. Всеки дар е равносилен на 300 мил. златни монети. Той ги изпратил на цар 
Канишка. Ашвагхоса е особено известен с мъдростта си, купата на Буда притежава 
достойнствата на Татхагата (т.е. равна по достойнствата си на самия Буда), а петелът е 
благороден, и не пие нечиста вода и [всичките три] притежават сила, с която той може да 
унищожи враговете си. Благодарение на своите качества, те са били с равностойност на 
900 мил. къса злато. Царят на юечжите бил много по-доволен от тези дарове, оттеглил 
войските си, и се върнал в родината си. (Taisho 50: 315b, превод Куваяма1990: 961). 

Куваяма (Kuwayama 1990) излага контекста за купата на Буда в Гандхара и цитира 
горните две точки. Неговият превод е точно предаване на оригиналните китайски 
текстове, които са били преведени на китайски от големия преводач в Чжанъян, 
Кумараджава (Kumārajīva) в началото на V в.14, и впоследствие са  редактирани в началото 
на VІ в. с по-късни частични допълнения15.  

Легендите запазени в две биографии определено са за едно и също събите. Въпреки 
че има различия в текстовете, относно подробности, като сумата на откупа и съкровищата, 
двете повествования разказват една и съща история, както посочва Куваяма. „Фуфазян 
Инуян Чжуан” (Fufazang Yinyuan Zhuan) 付法藏因緣傳, последният текст, също така ни 
дава името на обсадения град, като Паталипутра (Pāţaliputra – съвр. Патна, град в Северна 
Индия, пристанище на река Ганг, административен център на щата Бихар), заедно с името 
на юечжийския цар Канишка. В действителност, Канишка и Ашвагхоса са били 
съвременници. 

При сравнение с двете истории, описани от Фасян, има на пръв поглед, няколко 
пункта на сходство; вярата на царя в закона на Буда, и връзката с купата на Буда. Въпреки 
това, нюансите в повествованието са поразително различни. На първо място, според 
Фасян, целта на юечжийския цар е била Пурушапура (Пешавар) и в двете истории Градът 
е локализирана в Средна Индия (Madhyadeśa), и по-вероятно е Палипутра (Патна) като е 
посочено в „Фуфазян Инуян чжуан”. 

На второ място, Фасян, съобщава че царят на юечжите „желаел да откара купата на 
далече”, когато страната е била покорена от него (т.е. не е смятал трайно да остава тук), и 
веднага поискал откуп след като града се предал -  в размер от  300 или 900  мил. жълтици. 
На трето място, нито една от легендите по-долу, не се е появила в други китайски 
будистки източници, освен ако не са преписани от Фасян: чудото с невъзможността да се 
премести купата на Буда, разкаятиего на царя на юечжите, изграждането на ступата и 
                                                   
13 Променено в превод Куваяма на "Чандра Канишка". 
14 Особено Куваяма твърди, че Кумараджива е бил в Гандхара в периода 358 – 361 г. 
15 вж. също Куваяма (Kuwayama, 1987: 709). 
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манастира в града, с осигуряването на тяхната охрана и извършване на ритуални 
посвещения с купата. 

Накрая, известния бхикшу Ашвагхосва, който успешно поповядва и разпространява 
„закона на Буда”, и личността му се споменава в двете истории, никога не се появява в 
легендата записана от Фасян. Пътуването му в Индия е продължило повече от десет 
години (399 – 412 г.), по същото време когато Кумараджаваa е бил в Чанъян и е превеждал 
будистките канонични творби (401 – 413 г.). Т.е. няма как Фасян, да е чел преводите на 
Кумараджива, преди да е тръгнал на път за Индия. У Фасян липсва каквото и да е 
споменаване на личността Ашвагхоса, централна фигура в разказа на Кумараджава. В 
същото време, Фасян разказва за събития станали в града където е израстнал и живял 
самия Кумараджива, т.е. няма как той да не и знаел за тези събития, ако им е бил 
съвременик. Всичко това показва че двамата разказват две напълно независими легенди, 
отразяващи различни исторически събития.  

Виждайки, че Фасян свърза съвсем различни история, ние можем логично  да 
проследим схемата с купата на Буда: Първоначално Канишка Велики, е воювал в Средна 
Индия и е взел купата на Буда като трофей или откуп, за да я постави в столицата си 
Пурушапура (Пешавар). Но след някакъв период то време, друг по-късен цар на юечжите, 
нахлул от север и завладял Пурушапура, като искал да отнесе купата на далече (в своите 
владения), но не успял да я премести (поради божествената намеса). Последното събитие, 
показва че този цар не е така известен като Канишка. Следователно, кандидат за този цар 
на юечжите, в крайна сметка може да бъде именно Кидар (Kidāra), царят на 
„енигматичните кидарити”16, за който съобщава и „Вей-шу”, (и „главният герой” в 
статиите на Eноки):  

„Държавата на Дa-Юечжите [дa юечжите] имала за столица град Лученши (Lu-chien-
shih) [Lujianshi] 盧監氏城 (Ж.В.: в ранноследн.кит. rākrāmg(h)é, знакът 城 (chéng) озн. 

град. В хрониките от епохата Хан, този град е обозначен като Ланши 藍市, в еп.Хан 
râmdhá и отразява пряко предаването на чуждо название – релоятно Дараспа в 
деформиран вариант. Във „Вей-шу”механично са преписани сведения за юечжите от 
ханските хроники и изкуствено са свързани с Кидар) (в „Бей-ш”и 北史, иероглиф „лу” (lu) 

盧 е заменен с „шен” (shêng) 賸) (Ж.В.: śənγkrāmg(h)é), който се намирал на запад от 

Фудиша [Fudisha] 弗敵沙沙 (Бадахшан), на 14 500 ли от Тай 代 (Дай (Dai), столицата на 

Вей). На север тя (д-вата на юечжите) граничела с Жуанжуан (Juan-juan) [жужаните] 蠕蠕, 
които нахлуватли (в земята на дa-юечжите) толкова много пъти, че Юечжите се 
принудили да преместят столицата си на запад в град Боло [Boluo] 薄羅城 (Ж.В.в 
ранносредн. кит.: bāklā, Приск го споманева като Балаам, смятам че отговаря на Баглан, в 
кушано-бактрийски Bagolango – божествен храм), на 2100 ли от Фудиша  弗敵沙 

(Бадахшан). Царят им Кидоло 寄多羅, (Kidāra - Кидар), който бил смел воин, събрал 
войски и тръгнал на юг, като нахлул в Северна Индия, преминал Големите планини 
(Хиндукуш), и напълно покорил пет царства разположени на север от Цзянтулу 

                                                   
16 Симс-Уйлямс (Sims-Williams, 2002: 232) се опитва да докаже с изследването на заетите думите в 
бактрийския език. Това до известна степен е изненадващо, че Кидаритите, не са оставили и една дума заета в 
бактрийски, езикът на Древен Афганистан, където се предполага, че се е намирала столицата им. Можем да 
сравним това с Грене (Grenet, 2005b). 
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(Qiantuoluo) 乾陁羅 (в ранносредн.кит.: ghand(h)ārä = Gandhara / Гандхара). ..”. превод на 
Еноки (Enoki 1998: 60). 

Сяо-Юечжите [малките юечжи] имали за столица, гр.Фулуша (Fu-lou-sha) 富樓沙 

(Пурушапура, съвр. Пешавар). Техният цар бил син на Кидоло 寄多羅 (Ж.В.: kètārä), царя 
на дa-юечжите. Кидоло бил принуден да се премести на запад, поради нападенията на 
Сюнну [хуните] 匈奴 а по-късно направи сина си владетел на този град. Поради тази 
причина, царството е наречено на Сяо-Юечжите. ... (Пак там, 67). 

Горните цитати показват един прост факт. Въпреки постоянните дискусии около 
въпроса как Кидар (Kidāra) и неговото племе, които са били прогонени от своите врагове, 
чиито етноним жужани или сюнну е все още в процес на обсъждане, особено в случай че 
става дума за Малките юечжите17. Тогава царят на Големите юечжи, Кидар преминал с 
войските си на юг през Хиндукуш18,  покорил Гандхара и районите на север от нея. След 
като завладял тези области, Кидар (Kidāra) поставил сина си за управител на Пурушапура, 
която станала столица на  Малките юечжи.  

Хрониката „Вей-шу” по този начин ни осигурява надеждна информация за 
завладяването от кидаритите на северозападната част от Индия, които слагат край на 
управлението на последния кушаншах там. (Grenet 2002: 205, срв. Kuwayama 1999:. 38 
бел. 1.). Тази титла принадлежи на наместниците на Сасанидския шах, който управлява от 
Пурушапура „кушано-сасанидското наследство” (т.е. покорените от Сасанидите части на 
старата Кушанска д-ва) (Bivar 1979: 330-1). Наблюдава се съвпадение със съобщения 
маршрут на юечжийския цар към Пурушапура и похода на Кидар, който нападнал и 
завладял Гандхара (вкл. и град Пурушапура), след което той направил сина си управител 
на града. Не е трудно да се предположи, че един китайски летописец би „филтрирал” 
будистките легенди, докато един монах поклонник, като Фасян би преувеличил чудесата, 
които е видял в земята на Буда,  въпреки политическата ситуация, което той прави същото 
и в описанието на Средна Индия (Madhyadeśa), или д-вата на Гуптите. Въпреки набл. 
разлики във всичките тези текстове, може да открие прилика по отношение и на двете 
условия. 

 
Будистката вяра на Кидар (Kidāra) 
 
Независимо от това, възниква един друг въпрос, който трябва да бъде добре проучен. 

И това е съобщението от Фасян, за „ревностната будистка вяра” на юечжийския цар. По 
този повод трябва да разгледаме друг източник, т.нар. документ от Дунхуан Ф. 209 в 
„Описание китайских рукописей Дюньхуанского фонда, Института народов Азии”, 
наречен „един сегмент на пътя за Свещенната Индийска земя” и публ.  от Л. Н. 
Меншиков. Редове 20-27 и 37-43 на този документ подробно описват, маршрута до Дачу 

                                                   
17 Грене (Grenet, 2002:. 205 N 1) предполага че става дума за преписано, споменаване на “малките юечжи” в 
“Хан-шу”. Той оспорва на свързването на сюнну, споменати тук, с ефталитите, както е предложено от Еноки 
(Enoki, 1998: 69-70). Освен това, Грене (Grenet, 2005b) предполага друго възможно тълкуване на 
съобщението за малките юечжи, обусловено от "враждебните действия в Гандхара между 
Кидаритите и някои хунски предшественици, установили се там". Тъй като самата удостоверена хунска  
инвазията, водена от Кингила, настъпва след идването на Кидаритите (Alram 1996: 526), Преписът на по-
старата информация от “Хан-шу”е най-приемлива от трите интерпретации. 
18 Този превод на Еноки, което предполага че “Кидар (Kidāra) организирал войските си”, е по-близо до 
фактите, разглеждани по-долу, отколкото превода на Куваяма  “той изпратил експедиция”. 
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Си (Dachu Si) 大處寺 (Ж.В. dhājrāzhəh)  (? = санскрит. Mahāvihāra)19 и Силу Си (Xiluo Si) 

醯羅寺 (санскрит. Hidda vihāra), съотв.:  

20 ... от статуята Майтрея се отива направо в Дачу (Dachu) 大處 (dhājrā, може би 
съвр. Дир, разп. южно от Читрал !) 

21 Вихара (Vihara) 寺, тук се намира дървото, където Буда опитомил небесния демон.  
Клоните и листата на тополата 

22 ако не попоникнат до първия ден на седмия месец от годината; на петнадесетия 
ден, всички бхикши (монаси) трябва да се съберат 

23 под дървото, да проповядват закона на Буда, в присъствието на всички царе, които 
да ги нахранят със сто вида храни и  

24 да ги почетат със “седемте съкровища” (saptaratna) (вж. по-долу). Ако присъстват 
всички царе, клоните и листата на дървото ще растат буйно, за да им пазят сянка 

25 ако царете не присъстват, тогава клоните и листата няма да растат. Тянцзи (Tianzi) 
天子, Девапутра (devaputra) (божи сини, или сина на Небето, върховният владетел) на тази 
страна 

26 много добре почита дървото със седемте съкровища (saptaratna). Изградил е 
“сангха” – (будистка общност) с  

27 осемдесет и пет хиляди на брой. ... (монаси) 
..... 
37 ... Като тръгнете на изток и пътувата три месеца и няколко дни, ще стигнете до 

града Сивуманди (Xiwumandi) 奚吳曼地 (Ж.В.: ghēnγuōm(h)àndhè = Хангу ?, намира се на 
запад от Карак), на изток от града се намира Силу Си (Xiluo Si) [醯]羅寺20 (Ж.В.: xiräzhəh = 
съвр. гр. Карак ? Възм. да не отг. на Хада!) 

39 на Татхагата (едно от названията на Буда – “този който дойде”) тук са (следните 
реликви) uşņişa (част от черепа и косата на Буда), cakşu (окото на Буда), khakkhara 
(жезълът на Буда), trīnicīvarāni, kuņdikā (съд със светена вода) и pātra (вид съд, гърне)21 
всички бяха във въздуха 

40 и никой не е паднал. Тянцзи (Tianzi) и царят дариха всички днес, и 
41 поставиха  50 хил. музиканти, които свирят музика, двайсет и четири часа от 

денонощието  
42 под звуците на тази музика се приемаха даренията, както и също, заповядаха на 5 

мил. войници да защитават мястото. Песнопенията бяха  изключителни22  
43 и беше светло, и блясък обсипваше и деня и нощта, така че нямаше нужда  от 

лампи и свещи. ... 
 
Следва да се отбележа че в друга своя статия (Wan, 2009 г.), доказвам че Дачу Си се 

намира в страната Удаяна (Uddyāna), т.е. в района Сват в северозападната гранична 

                                                   
19 спец. благодарност за д-р Ван Банвеи (Wang Bangwei), който в лично съоб. от 2007 г. ми предостави 
транскрипцията на това санскритско име. 
20 Йероглиф “си” (Xi) 醯, отсъства, явно пропуснат в ръкописа, но Чжен (Zheng) и Су (Xu) (2002: 94, 107) 
правилно са добавили йероглифа според текстовете на Фасян (Faxian) и Суанзан (Xuanzang).  
21 това е погрешно съоб. за чашата на Буда (kuņdikā) и купата, гърнето (pātra) са били по това време 
държани, съотв.  в Балх и Пурушапура, Виж Ван (Wan 2009). 
22 в оригинала “шу” (Shu) 殊 (осебен, изключителен), Чжен (Zheng) и су (Xu) (2002: 93, 107), го променят, 

неубедително на “чжу” (Zhu) 珠 (перла) т.е. блестящи. 
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провинция на Пакистан, докато местонахождението на Силу Си, където се съхранявали 
свещените реликви на Буда, според записките на друг будистки поклонник, монаха 
Суанцзан (Xuanzang) 玄奘23, е точно определено от Кънингъм (Cunningham, 1871: 44-5) и 
отговаря на селището Хада (Hadda), намиращо се Източен Афганистан, малък град на пет 
мили южно от гр. Джалалабад. Удаяна (Uddyāna) принадлежи към петте царства 
разположени на север от Гандхара, и в резултат на кидаритската инвазия, тя попада под 
тяхна власт. (Kuwayama 1989: 110), същата съдба сполетяла и Нагарахара (Nagarāhara) 
отговарящ на Силу Се, според Петех (Petech, 1950: 60) което посочва в своите коментари 
относно „Шуцзин чжу” (Shuijing Zhu) 水經注. 

Както е посочено от автора на документа, тук присъстват едновременно  двама 
владетели, с титли Тянцзи (Tianzi) 天子 (Devaputra – божи син) и Ван (Wang)  王 (т.е. цар) 
в  Удаяна и Нагарахара, а документът (Ф. 209) доказва че описанието на маршрута е 
станало, когато една политическа сила, чийто владетел е без съмнение покровител на 
будизма, владее и две географски места посочени по-горе. Подробното обяснение на 
понятието Тянцзи, показва кушански произход24, а Фасян25 и другите източници, 
(документ Ф. 209) съобщавата за събития между 412 и 433 г., в период от време, когато 
кидаритите, здраво държат властта над Северозападна  Индия26. По това време титлата 
„тянцзи” не може да бъде носена от Кидар, съобр. съобщението във „Вей-шу” и вероятно е 
негов потомък, вероятно сина му, който е управлявал Нагарахара и е имал военен 
гарнизон там (според Ф. 209), Кидара е целял, да предотврати заплаха от съседното 
владение на алхоните27 което не му е било подчинено. (срв. Alram 1996: 520-6) 

Както показва по-горе цитирания документ Ф. 209, кидаритите са почитали будизма, 
и това се потвърждва и от историята разказана от Фасян за юечжийския цар, който без 
съмнение е бил Кидар. Относно това съоб. на Фасян, Макс Деег (Max Deeg , 2005: 240) 
казва: „В края на своето съществуване, династията на Кушанскаите Кидарити, вероятно са 
били доста заинтересовани, поне в религиозната сфера, да укрепят своята легитимност, 
чрез най-известните легенди за предците си и връзката им със „Санга” (будистката 
общност, будистките манастири), и поради факта, че непосредствен техен съсед от 
югоизток е силната Гуптска династия”28. 

                                                   
23 Фасян (Faxian) записва името на града Силу (Xiluo), където се е пазил черепа на Буда (uşņişa). 
24 Леви (1934: 190) посочва, че владетелската титла “devaputra” е била възприета едва от Кушанските  царе, 
зошмствоно от индийската традиция, докато в китайската традиция  титлана “Tianzi”  притежава богато 
културно съдържание (вж. също П.Пелио 1923), Ю Тайшан (Yu 1986: 230-233, особено виж Чен (Chen 2002 
г.) относно произхода на този китайски концепция. Все пак трябва да се подчертае, че от династията Тан 
насетне имперска титла “Tianzi” вече не се прилага за чуждестранни монарси в китайската литература, и е 
единствено имперско звание, запазено за китайския император. 
25 Ван (Wan, 2009) сравнява населението на “Сангхата” според документ Ф. 209 с това, според данните на 
Фасян, Сун Юн и Суанзан (Faxian, Song Yun, Xuanzang), и заключава, че Ф. 209 дава  може би малко по-
късна информация от Фасян. 
26 Това датиране не е възможно без доказателства от историята на Цейлон, т.е. нахлуването на Тамилите в 
Цейлон в 433 г., което предизвиква упадък на сингалския будизма. 
27 Що се отнася до алхонидите или алхоните, вижте Илясов (Ilyasov, 2003), и неговия задълбочен анализ на 
материалите свързани с техните тамги. В допълнение към своята статия Илясов обобщена ", ако се приеме, 
че династията на Кингила (т.е.алхоните) е ефталитска, тогава ние трябва да признаем, че алхоните-хионити 
които завладяват под егидата на ефталитите земите отвъд Хиндукуш, са съхранили, своето символично и 
племенно име . " (пак там, 154) Това твърдение вероятно изобразява реалната връзка между двете племена, 
под  върховното владичество на ефталитите в Гандхара, и е потвърдено от бележките на Сун Юн (Song Yun). 
28 Пряката заплаха очевидно не е била Гуптска Индия, а владетелската династия на алхонидите и временните 
им съюзници - Сасанидски Иран, като ще бъде обсъдено по-долу. 
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Следва да се отбележи, че документ Ф. 209 доказва предположенията, направени от 

Туци (Tucci, 1958:288-9) и Зеймаль (Zeimal, 1996:132-3) за политическата ситуация съотв. 
в Сват и Кидаритското царство. 

 
Купата на Буда и датираните на кидаритите 
 
Историята с купата на Буда в разказаната история от Фасян, останала недовършена. 

След пристигането си в Цейлон, Фасян чул друга легенда, свързана с купата. В тази страна 
Фасян разказва какво чул от един будистки индийски монах (天竺道人), който рецитирал 
една сутра от амвона: Купата за дарения на Буда първо е била във Ваишали (Vaiśālī) (град 
свързан с будизма, намира се в обл. Бихар, през 383 г. тук се провежда ІІ будистки събор), 
а сега е в Гандхавати (Gandhāvatī). След около сто и повече години – монахът казал точна 
цифра, но Фасян  я забравил - тя ще отиде на запад към царството на юечжите, след още 
толкова годин - в Хотан, след повече от сто години – в Куча; и след още толкова години - 
в земята на Хан; след още толкова години, ще иде в Симхала (Simhala) (на о-в Цейлон); и 
накрая, след още толкова години, тя  ще се завърне в Средна Индия. След това, той ще се 
изкачи до небесата Тушита (Tuşita). ... (Legge 1886: 109-10, Kuwayama 1990:.. 960 Също 
Enoki 1998: 85-6, Kuwayama 1989: 107). 

Куваяма (Kuwayama 1990: 960) изследва внимателно детайлите на китайския текст, и 
смята че терминът „лаидао” (laidao) 来到, който означава „идва, пристига”, е една 
китайска добавка към въпр. пасаж от текста. Освен това той заключава, че названията на 
различните градове и страни, в легендата „не може да се приемат като чиста монета, тъй 
като монахът от Шри Ланка не би могъл да ги познава”. Неговото заключение, макар и 
след щателно проучване, пропуска факта, че Фасян е изобразен като индийски монах, т.е. 
„Тянчжу даожен (Tianzhu daoren)  天竺道人. Дори Ли Даоюн (Li Daoyuan) 酈道元, 
коментатор на „Шуцзин чжу” (Shuijing Zhu), не може да каже дали Шри Ланка е част от 
Индия29, но Фасян който прекарва 10 години в поклоничество, изрично посочва, че 
Сутрата е била изпълнена от един индийски монах, а не от коренен жител от Цейлон (Шри 
Ланка). Фразата: „Ще дойде [и ще стигне до] земята на Хан” 來到漢地, показва че това не е 
станало, когато Фасян се е завърнал в родината си. Следователно, цялата легенда в 
съобщението на Фасян не следва да се приема за „фалшива”. В заключение, както е казано 
от Фасян, купа на Буда, по това време (410-11 г.) се намирала в района на Гандхавати 
(Gandhāvatī), което, макар и различно по звучене,  несъмнено се отнася за Гандхара. 

Съвсем изчерпателно Куваяма (Kuwayama, пак там, 968, 1989: 97-102) точка по 
точка, също анализирана биографията на монаха Нарендраясас (Narendrayaśas) (490 – 589 
г.) от Удаяна, Северозападна Индия, и заключава, че е в 514 г., когато ефталитите 
управляват Гандхара, той е посетил различни будистки обекти в северозападната част на 
Индия. В биографията си, споменава че купа на Буда е била съхранявана отделно от 
останалите релкви, така че съществуванет на въпр. купа, трябва да се приема, че е истина, 
тъй като самия Нарендраясяс произхожда от Северозападна Индия.30 Въпросът обаче е, 
                                                   
29 Както беше обсъдено от Петех (Petech, 1950: 62) в неговата компилация върху “Shuijing Zhu”, Bk. 2 
(Шуцзин Чжу, кн. 2) 
30 Въпреки подробното разглеждане на въпроса от М.Деег (Deeg, 2005 г.:. 241 бел. 1197), възможноста, 
че местата където се съхраняват мощите, са били известни на Нарендраясас  (Narendrayaśas) не може да 
се изключи, защото той казва, че “някои каза, че ..." 或 言, за местата на мощите, както е отбелязано в 

биографията му в “Тан Гаосен Чжуан” (Tang Gaoseng Джуан) 唐 高僧傳(Taisho 50: 432b), т.е. в текста 
не е съобщил за своя личен опит, а данни от втора ръка. 
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дали купата на Буда, заедно с др. реликва  “ушниша” (uşņişa) (част от черепа и косата на 
Буда привързана като кок) се е съхранявала в град Силу (Xiluo), от времето когато Фасян 
посещава Индия, до посещението на Нарендраясас ? Само един източник, който дава 
информация за периода между двамата монаси, може да даде отговор, и това е “Фогуо 
Цзи” (Foguo Ji), или “Повествование за Будистките царства”, произведение идентично 
като заглавие с аналогичен труд на Фасян, но принадлежащо на друг автор – Чжу Фавеи 
(Zhu Fawei) 竺法維 (вероятно е бил от индийски произход, предвид неговата фамилия 
Чжу), трудът му не е достигнал до нас, но части от него са цитирани, в “Шуцзин чжу” 
(Shuijing Zhu) 水經注 (Ж.В.: “Коментари за водните пътища”, от Ли Даоян (Li Daoyuan) 
(427 – 527 г.) живял в епохата Северна Вей, преписал и допълнил известния класически 
географски труд, описващ реките в  Китай, дело на живелия в епохата Хан, Сан Цин (Sang 
Qin): 

“Купа на Буда се намира в страната на Големите юечжи, в ступата на Буда, която се 
издига там. Ступата е висока тридесет чжана (Zhang) и има седем етажа. Купата се намира 
на първия етаж. Тя е изработена от син камък и окачена на златна верижка. Говори се, че 
купата може да стои сама, във въздуха, но Субхути (един от най-известните ученици на 
Буда) я поставил на златна маса. Отпечатъкът от стъплато на Буда се пази на същото 
място, заедно с купа на Буда. Царете и другите владетели, от всички владения, даряват на 
ступата и “стъпката на Буда”, Brahmapiņdāta (вид благовоние, “тамян на Брахма”), син 
нефрит, “седемте съкровища” (saptaratna) (Ж.В.: в представите на будистите, те са 
съпровождали Буда: колело, летящо във въздуха, слон и кон, претужаващи 
сверхъестествени способности; скъпоценен камък, осветяващ със светлината си на далече, 
красива принцеса, мъдър съветник и смел пълководец). В самата пагода са поставени 
“зъбите на Буда”, неговата “ушниша” (част от черепа и косата), неговата “кеса” (kāşāya) 
(одежди, одеждите на будисткия монах) и “шарира” (śarīra) (тленни останки на Буда, в 
случая кристали останали след кремацията на тялото му, ценна реликва за будистите), и 
всички те се намират в страната на Пурушапура. (цитат от “Шуцзин чжу” (Shuijing Zhu), 
кн. 2, превод на Куваяма (Kuwayama 1990:. 950), виж също Petech 1950:.. 60). 

Страната на Големите юечжи може добре да се идентифицира със страната на 
Пурушапура, според Петех (Petech, 1988b: 314), като той се позовава на “Вангудши” 
(Waiguoshi) 外國事 (Въпроси относно чуждеите страни), труд написан от друг монах, Чжи 

Сензаи (Zhi Sengzai) 支僧載 (който вероятно по произход е от  юечжите, предвид 

фамилията му Чжи (Zhi) 支). Към становището на Петех, трябва да добавим че и Чжу 
Фавеи намекна, че гр. Нагарахара (Nagarāhara) е бил в страната на юечжите, т.е. в 
царството на Кидаритите, чиято столица, трябва да бъде Пурушапура (Пешавар)31. 
Странно е че Куваяма, който цитира Чжи Сензаи, умишлено или случайно не обраща 
внимание на този факт:  

“Купа на Буда се намира в страната на Големите юечжи, или казано другояче 
Фулюсуе (Fulüsuoyue) [*Puruşavatī], което и името на царския град, седалището на 
владетеля “девапутра” (devaputra). Ступата на Буда е висока четири “чжана” (Zhang) и има 
седем етажа. Върху четирите и стени, са поставени златни и сребърни изображения на 
Буда, по-големи от един човешки ръст. Купата е в центъра на втория етаж. Тя е изработена 
от син камък и виси на златна верижка. (цитат от Ивен Леицзи (Yiwen Leiju) 藝文類聚, кн. 
73, превод на Куваяма (Kuwayama 1990:. 950-1). 
                                                   
31 С изключение на сходството с Ф.209, има грешка по отношение на местоположението на купата на Буда, 
описанието на Чжу Фавеи (Zhu Fawei) също е в съответствие с Ф.209, в който се опсва как мощите на Буда 
“всички стояли във въздуха и никоя не паднала на земята”, което означава, че я виждал лично. 
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Точното време, през което са живели Чжу Фавеи (Zhu Fawei) и Чжи Сензаи (Zhi 

Sengzai) досега остава неясно.32 За щастие обаче, друг будистки източник уточнява това 
време. В редактирания сборник “Шинзан Зокузокио” (Shinzan Zokuzokyo), от “Минсен 
Чжуан Чао” (Mingseng Zhuan Chao) 名僧傳抄 (писан по време на династията Лян (502 – 
557 г.), са запазени биографиите на изтъкнати будистки монаси33, сред които е 
биографията на Сенбяо (Sengbiao) 僧表, съвременик на Чжу Фавеи (Zhu Fawei). В друг 

будистки сборник “Гаосен Чжуан” (Gaoseng Zhuan) 高僧傳34 се дава следната важна 
информация: 

“Сенбяо (Sengbiao) е имал фамилно име Гао (Gao) 高. Той е роден в Ланчжоу 

(Liangzhou) 凉州, и по нрав бил предан и смел. Той чул, че купата на Буда, която била в 

страната Фулоша (Fulousha) 弗樓沙 (Пурушапура), сега е в Таи Ши (Tai Si) 臺寺 (Ж.В. в 

ранносреднов.кит. dhəzhï) в Цзибин (Jibin) 罽賓. Тук постоянно има 500 архати (достойни, 
т.е. вярващи постигнали пълно освобождаване от земните грехове и постигнали нирвана) 
които събират дарения за купата. По божествен начин, купата се предвижила в небесата и 
се озовала в Лянчжоу (Liangzhou) 凉洲35, и останала там заедно с дванадесет архати. След 
шест години те се завърнали с купата в Цзибин. Сенбяо за съжаление не можал да види 
купата (доката бил в Лянчжоу). Затова той предприел трудно пътуване през Цунлин 
(Congling) 蔥嶺 (Памир), тъй като желаел да изрази своето благочестие към купата, и 
пристигнал в страната Цзибин. По това време, пътят за Цзибин бил затворен. След като го 
задържал, и се убедил в голямото му благочестие, царят на Цзибин, наредил да направят 
точно копие на купата и го подарил на Сянбяо, като го попитал, дали има и други 
желания. Той отговорил: “Преславно е че имате статуя на Баошен (Baosheng) 寶勝 (т.е. 

Татхагата, превъплащение на Буда) в Моцзялуо (Mojialuo) 摩伽羅 (Ж.В.: māgarä – Магара 
е град в Южен Афаганистан, на границата с Пакистан, близо до гр.Хост, също така е близо 
до Пешавар и Ислямабад). Сред чужденците, се казва, че тя е най-близка до истинския 
външен вид (на Буда). Надяваме се да я пазите за дарения. Тогава царят заповядал на 
сръчните майстори да направят статуя обвита със златно фолио. Тя била един чжан 
висока, и с истински шарири върху нея (т.е. кристали, символизиращи тленните останки 
на Буда). След като получил тези скъпи дарове, Сянбяо искал да се върне през Хуаихаи 
(Huaihai) 淮海, като е знаел, че земята на Лянчжоу била завладяна. Минал през окръг 

Синпин (Xinping) 欣平 в Шу (Shu) 蜀 (съвр. пров. Съчуан), където шрамана (śramaņa) 
                                                   
32 Например, Куваяма (Kuwayama, 1990: 951) смята, че Чжу Фавеи (Zhu Fawei) е живял през втората 
половина на ІV век или началото на V век, която е във всеки случай е неточно. 
33 Написан от Баочан (Baochang) 寶唱, но текстът се е загубил с изключение на цитатите в сборника: 

“Минсенчжуан-Мулу” (Mingsengzhuan-Mulu) 名僧傳目錄. Японският монах Сошо (Sosho) 宗性 е преписал 
откъси от оригиналните текстове, изгубени в наши дни. За повече подр., виж Su (1978). 
34 Taisho 50: 337b: “в допълнение, Чжу Фавеи (Zhu Fawei) 竺法維 и Ши Сенбяо (Shi Sengbiao) 釋僧表, казват 

“и двете са в Земята на Буда”. В будистката енциклопедия “Шицзя Фанчжи” (Shijia Fangzhi) 釋迦方志, се 

казва че “Фавеи (Fawei) 法維и Фабао (Fabiao) 法表, са оставили имената си, но няма техни биографии, което 
прави техните наблюдения (от поклоничествата) трудни за интерпретиране”. (Taisho 51: 969c).. Chavannes 
(1903: 437). 
35 Пасажът е изменен на 凉州 (Liangzhou) тук. 



 - 15 - 

(странстващ монах) Даован (Daowang) 道汪 поискал да запази купата и статуята за 

поклонения и дарения. Те са в Лонхуа си (Longhua xi) 龍華寺, там в момента. Сянбяо също 
остава тук в продължение на две години и умира в манастира .... (Shinzan Zokuzokyo 77: 
358b). 

В биографията на Сенбяо се споменават два твърде важни факта: единият е че пътя 
за Цзибин бил затворен, а втория е че областта Лянчжоу е била завладяна, и те трябва да 
бъдат разгледани.  

 
Според Куваяма (Kuwayama, 1987: 708-12), Цзибин в “Гаосен Чжуан” отговаря не на 

Кашмир (както обикн. се смята) а на Гандхара. “Минсен Чжуан Чао”, която е написана 
преди “Гаосен Чжуан”, споменава Цзибин в биографиите на Будхабхадра (Buddhabhadra) 
佛駄跋陀 (Shinzan Zokuzokyo 77: 355a) и Чжиян (Zhiyan) 智嚴 (Shinzan Zokuzokyo 77: 358b-
в), чиито истории са редактирани в ”Гаосен Чжуан”, както и в “Таишо” (Taisho 50: 334b-
335c; 339), в които съответно името Будхабхадра (Buddhabhadra) е написано във варианта 
佛馱跋陀羅佛. Информацията в двете биографии тук съответстват на тези в “Гаосен 
Чжуан”. Затова Цзибин в биографията на Сенбяо, също трябва да се свърже с Гандхара 
(може би заедно с района на Сват), където беше отбелязано че пребивава купата на Буда. 
Въпреки това, пътят за Цзибин е бил затворен, така че след като Сенбяо слиза от Памир, е 
трябвало да спре някъде в близост до Цзибин, но със сигурност не и в Пурушапура. 
Вероятно той е бил забавен от другата страна на река Кабул, т.е. в Пушкалавати 
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(Puşkalāvatī)36, или в района на Сват, където са съществували последните останки от 
царството на Кидаритите.37 

Земята на Лянчжоу се управлява от династията Беи Лян (Bei Liang) 北 凉 (т.е. 

Северна Лян, 395 – 439 г.)38. Династията е основана от Дуан Ие (Duan Ye) |段業 (397 – 401 

г.). Вторият владетел Цзуцу Менсен (Juqu Mengxun) 沮渠 蒙逊 (401 - 433 г.), е най-силен и 
успешен, но не е имал способен наследник. В резултат на това, след смъртта му започва 
упадък на династията, и неговия наследник Цзуцу Муцзян (Juqu Mujian) 沮渠牧犍, владее 
Лянчжоу до 439 г., когато държавата му е покорена от Империята Северна Вей. (Ж.В. По 
произход, родът Цзуцу (Ж.В. в раннносреднов. кит. cjahga, в алтайските ез. čaγa - войска) 
произлиза от южните сюнну. Последните му представители, синовете на Муцзян - Ухой и 
Анчжоу, бягат от Лянчжоу и завладяват царство Гаочен (Турфан), но в 460 г. то е 
завладяно от жужаните. Хората на Ухой и Анчжоу се вливат в ядрото на формиращите се 
древни тюрки, сюннуйския род Ашина, тогава подчинени на жужаните!)  С оглед на тези 
събития, може да се смята че Сенбяо е тръгнал от Индия пред същата година, или малко 
преди това. Предвид тази времева рамка, престоят му в близост одо Цзибин е бил малко 
преди 439 г. Причината, поради която пътят за Цзибин е бил затворен, най-вероятно е 
война, при която Пурушапура става пограничен град, и тази война39 е водена от алхоните  
водени от Кингила. С абсолютното датиране на Сенбяо (Sengbiao), може да се установи и 
датата на пътуването на Чжу Фавеи (Zhu Fawei). Според последователностите, 
представени от “Гаосен Чжуан”, “Шицзя Фанчжи” (Shijia Fangzhi) 釋迦方志 и “Минсен 

Чжуан Мулу” (Mingseng Zhuan Mulu) 名僧傳目錄,  Чжу Фавеи е посетил Индия, 
непосредствено след Фасян, и преди Сенбяо, който е тук около 415 – 439 г. (Ж.В. т.е. 
между 412 – 415 г.) Тази датировка съвпада с хипотезата на Петех (Petech, 1950: 60), за 
времето когато кидаритите управляват в Пурушапура. На другия въпрос, свързан с 
пътуването на Чжи Сензаи, също може да се датира към първата половина на V век, както 
е предложено от Петех (Petech, 1988b: 313)40 И двамата монаси съобщават за страната на 
Големите юечжите, за които Куваяма не дава никакво обяснение в публикациите си, за 
разлика от подробното разглеждане на топонима Цзибин, свързан с биографията на 
Сенбяо. Въпреки това, името на юечжите е не само синоним на кидаритите във “Веи-шу”, 
                                                   
36 Пушкалавати (Puşkalāvatī) тогава под  властта на Кидаритите, т.е. в Страната на юечжите, виж например 
Еноки (Enoki, 1998: 81), който определя Фучяло (Fu-chia-lo) [Fujialuo] 弗迦羅 (Ж.В.: pwïtkālā) или 

Фучялопото (Fu-chia-lo-p’o-to) [Fujialuo-poduo] 弗迦羅婆多 (Ж.В. pwïtkālāb(h)ātā), като град в страната 

юечжите, споменат в “Дачжиду Лун” (Dazhidu Lun) 大智度論 , като Пушкалавати - Puşkalāvatī / Puşkarāvatī 
или Pushkaravati, известен като "Града на Лотоса", намирал се е в Гандхара на около 5 км от съвр. Чарсада 
(Charsadda) днес в западната част на Пакистан. 
37 Гьобл (Göbl,1967: II, 224). 
38 Имало е пет династии, които са приели името Лян 凉 , във времето на империйте Източна Цзин и Сун 

(317-479 г.), чийто столица е Лянчжоу. Хронологично това са Цянлян (Qianliang) 前 凉 (Ранна Лян, 317-99 

г.), Хоулян (Houliang) 后 凉 (Късна Лян, 386-403 г.) и Северна Лян. Виж Corradini (2006: 211-20) за подробна 
информация относно държавите Лян. Датирането на Сенбяо, позовавайки се на споменатото за него от 
Даован (Daowang) в “Гаосен Чжуан”  (Taisho 50: 371c-372a), показва, че без съмнение става дума за Северна 
Лян 
39 Фасян и Ф.209 споменават защитата на градовете Пурушапура и Нагарахара, като последния, може би се е 
намирал на непосредствена граница с алхонидите в Каписа-Кабул. 
40 Това също е отразено в Ф.209, и отразява използването на царската титлата "devaputra", приета от 
Кидаритите, както се подразбира по данните на Чжи Сензаи. 
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но и име тясно свързана със самото съществуване на кидаритите в северозападната част на 
Индия, което ще разгледам в следващата глава. 

 
За Кидаритите и Страната на Юечжите, в ІV – V в., според китайските будистки 

източници 
 
Както бе посочено по-горе, Чжу Фавеи (Zhu Fawei) и Чжи Сензаи (Zhi Sengzai) 

разказва че в страната на Големите юечжи, се пазела купата на Буда. Д-р Куваяма 
публикува по въпроса, три задълбочени статии (Kuwayama 1987, 1989 и 1990) за 
будистките реликви в Северозападна Индия. Освен купата, други реликви на Буда, са 
също, чашата, черепа, жезъла, плитката, зъба и пр., за които в будистката литература се 
казва, че също се пазели в страната на юечжите. Всъщност другото основно място където 
се споменават тези реликви, освен Пурушапура (Пешавар) е Нагарахара (Джелалабад) 
както беше споменато по-горе, докато чашата, както и метлата на Буда се намирали в 
Балх. 

Името на юечжите 月氏 често се пропуска, а от време на време, към него се добавят, 

представки: Да (Da) 大 – големи, или Сяо (Xiao) 小 - малки. Еноки разграничава три 
значения, които се влагат в понятието “големи юечжи”, и подробно ги разглежда в труда 
си посветен на Ефталитите (Enoki 1959: 11-12). Родствените им “малки юечжи” 小月氏, 
също могат да бъдат категоризирани хронологично като име носено от три племена: 
Първото племе с това име е  документирано в “Ши-цзи” (Shi Ji) (вж. 123 ) 史記·大宛列傳 и 

“Хан-шу”, Глава 96 漢書·西域傳,41 където за тях се казва, че са останки от народа на 
големите юечжи, които жиеели в Гансу до втората половина на ІІ в. пр.н.е. малките юечжи 
останали там след изселването на основната група от населението (големите юечжи) и се 
подчинили на сюнну. Хронологично третото споменаване е във “Вей-шу”, както посочих 
по-горе, и се свързва със сина на Кидар и неговите хора, заселили се около Пурушапура. 
Второто хронологично споменаване на малките юечжи, е в “Жизнеописанието на 
Асвагхоса” (Aśvaghosa-carita) обсъдено по-горе, където, единствено малките юечжи са 
свързани с името на Канишка, е уникално, макар и неясно. Трябва да сме наясно, че 
малките юечжи, както и голямите юечжи, посочени в превода на Кумараджива  
(Kumarajīva) “Дачжиди Лун” (Dazhidu Lun) 大智度論 (Mahāprajñāpāramitopadeśa, Taisho 
25: 243А и 141C, 126б), са внимателно разгледани от Еноки (Enoki, 1970 = 1998: 81-85). 
След убедителна ретроспекция на писаното от предходните учени, Еноки накрая стига до 
извода, че малките юечжи са обтавали областта Тохаристан, на север от Хиндукуш, докато 
техните съименици, големите юечжи, или просто юечжите, са обитавали Гандхара и Сват, 
защото тези области “били най-важни и проспериращи по време на Кушанската 
династия”. Въпреки това, заключението му, че “Кумараджива е отличавал Гандхара от 
Тохаристан, като първата е свързвал с да юечжите, а втората – със сяо юечжите, за да 
покаже, че земите на север и на юг от Хиндукуш все още не са обединени от една 
политическа сила в периода на 402 – 406 г.” не е нищо повече от въпрос на 
предположение. Това че двата региона са били наречени съотв. на големите и малките 
юечжи, не означава непременно, че те са били под различно управление. Като има 

                                                   
41 Що се отнася до записите в “Хан-шу” виж Хулсеве и Льове (Hulsewé, Loewe 1979), вж. също Хулсеве 
(Hulsewé, 1975) за данните в “Ши-цзи”. 
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впредвид и съобщението на “Вей-шу” в което се отделят големите от малките юечжи, 
респ. в Бактрия и Гандхара, той счита че това са две различни политически сили.42 

В допълнение, въпреки че Кумараджива споменато юечжите и на други места в 
“Дачжиду Лун” като посочва и Гандхара (както ще бъде изложено по-долу, в неговата 
биография в “Чжу Санзан Цзи Цзи” (Chu Sanzang Ji Ji) 出三藏記集 (Taisho 55: 100b;. 
Taisho 50: 330b) това не води до друг извод у Еноки (Enoki,1998: 85), а Гандхара окло 365 
г., е била известна за китайците като Юечжи, напр. когато майката на Кувараджива, 12 
год. по-рано, заедно със сина си, пристигнали в Куча като минали през планините, 
намиращи се на север от юечжите. Този факт докзва че по времето на Кумараджива, двете 
названия Гандхара и Юечжи са равностойни.43  

След като се запознахме с местоположението на големите юечжи, или юечжите 
според Eноки, (макар и с различия по значение и датировка), ще посочим произведения на 
будистки автори от ІV и V в., в които името на юечжите е посочено във връзка с 
местоположението на най-известните будистки  реликви (показани в допълнение I). 

Преди 385 г. когато умрял Дао`ан (Dao'an) 道安, седалището на купата на Буда, е 

Гантуюе (Gantuoyue) / Цзянтуюе (Jiantuoyue)  乾陀越 / 揵陀越 (*Gandhāvatī), а черепа на 

Буда (uşņişa) и сянката му, се намирали в Ситулуюе ([Xi]tuluoyue) [醯]吐羅越 
(*Hiddavatī)44 според дъобщението на Дао`ан и Будхадева (Buddhadeva). Освен това, 
според Будхадева (средата на ІV век)45, чашата на Буда се намирала в земята на юечжите. 
Както бе споменато по-горе, чашата на Буда се намирал в Балх, до пътуването на Суанзан 
(Xuanzang). Освен това, метлата на Буда също била в Балх по това време, според пасаж от 
Дао`ан, в “Шиши Сию Цзи” (Shishi Xiyu Ji) 釋氏西域記46. Следователно, страната на 
юечжите е една, тъй като не се споменават нито „големи”, нито „малки”, се намира в 
                                                   
42 Това объркано съпоставяне е толкова странно, че няма никакво разумно тълкувание, което да е било 
предложено до сега. Тъй като “Вей-шу” обяснява произхода на “малките юечжи”, в случая с тяхното 
разделяне, а Кумараджива, може би ги свързва със значението им, или реалния размер на територията в 
двата района, които заемат. 
43 За датата на съставяне на биографията на Кумараджива, виж Еноки (Enoki, 1998:. 85 бел. 103), който 
предполага, че е било точно след смъртта му през 413 г., или по някое време при династията Ци (Qi) 齊 (479-
501 г.). Последното тълкуване изглежда, репликира първоначално предположение, тъй като в 479 г. за 
Кидаритите не се споменава в нито един източник. 
44 Една поправка на текста на Силуюе (Xiluoyue) 醯羅越,  с позоваване на Суанзан (Xuanzang) - Силу (Xiluo) 

醯羅, е предложен за първи път от Куваяма (Kuwayama, 1990: 952), тъй като с добавянето на йероглиф "ту" 

(tu) 吐 вече се губи смисъла. За да реши това несъответствие, авторът предлага че след “си” (хi) 醯 трябва да 

се запази 吐, така вече, санскритското “-dda” можe да бъдe предадено, с двете срички, т.е. tuluo 吐羅 
(ранносреднов.кит. thō'-lа, вж. Пулейбланк / Pulleyblank, 1991), вж. също Деег (Deeg, 2005: 124-5). (т.е. 
трябва да се чете 醯吐羅越,  xīthōlāwat – Hiddavatī (Hiddalavatī), 醯羅 Hidda, на 5 мили южно от Джелалабад. 
45 Петех (Petech 1988a: 252-3) поставя под въпрос идентичността на Футудяо (Fotudiao) 佛圖調 или 

Будхадева (Buddhadeva) в “Shuijing Zhu Zhu” с Фодяо (Fodiao) 竺 佛調 чиято биография е в “Гаосен Чжуан” 
(Taisho 50: 387c-388a), като казва “нищо не се споменава за пътепис направен от него”, той свързва Футудяо 
с Будхадева, и го датира в първата половина на ІV в., като коментира “дори и да не е идентичен с Футучен 
или Чуфудяо, може да се смята че принадлежи към техния кръг”. Авторът предпочита по-късни източници, 
датиращи от средата на ІV век, тъй като след смъртта на своя учител Футучен (Fotucheng) 佛圖澄 
(Buddhadāna) в 348 г., Футудяо сам започва да проповядва Дхарма. 
46 Преписва се на Дао`ан (Dao'an). Petech (1988a: 243) прави френския превод на текста “Таипин Юлан” 
(Taiping Yulan) 太平御覽, fasc. 765. 
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Бактрия / Тохаристан, с изключение на Северозападна Индия и Каписа (Kapisa) – Кабул, 
на юг от Хиндукуш.47 

По времето, когато Фасян пътува до Цейлон, друг будистки монах Хуиюан (Huiyuan) 
慧远 (334 – 416 г.) научил, че сянката на Буда, се намирала в страната на юечжите от 
индийския монах Будхахабхадра (Buddhabhadra) (Zürcher 1952: 224). Кидаритите вече са 
владеели Гандхара, а десетилетие по-рано, местоположението на черепана Буда е било в 
Нагарахара (Джалалабад), и въпр. град, според Кумараджива, се е намирал на запад от 
големите юечжи 大月氏 西. Почти по същото време, в първите десетилетия на V век, Чжи 
Сензаи и Чжу Фавеи разказват, че в страната на Големите юечжи, се пази купата на Буда, 
т.е. в Пурушапура. Последното съобщение за юечжите в будистката литература е в 
биографията на Фаюн (Fayong) 法勇 (Дхармавикрама / Dharmavikrama), който заминава за 
Индия в 420 г. и се връща в южната част на Китай през 453 г., като е описал пътуването си 
в пет книги.48 

Може да се заключи, от изложеното по-горе, че между 380 г. и 430 г., Северозападна 
Индия се нарича “страната на юечжите”, и центъра на кидаритите е бил в и около 
Пурушапура (Пешавар). След това, съобщения за страната на юечжите не се наблюдават в 
архивите на китайските будистки монаси. Съхранени в “Минсен Чжун Чжао”, 
биографиите на Сенбяо и Фашен (Fasheng) 法盛 не са документирани посещения на 
будистките реликви в Пурушапура или Нагарахара. Малко преди 439 г. когато 
пристигнали в Северозападна Индия, на свещената будистка земя, бушували пламъците на 
войната. Затова Сенбяо е спрял, задържан от обстоятелствата в Цзибин, а Фашен едва 
споменава за пътуването си до Удаяна, където посетил колосалната статуя на (Буда) 
Майтрея.49 

В заключение на тази глава, могат да се направят следните наблюдения за “страната 
на юечжите” от китайските будистки източници между ІV и V в.: 

1. Името “юечжи” се отнася основно за Бактрия / Тохаристан, към средета на ІV в. 
според Будхадева и Дао`ан. 

                                                   
47 Трябва да се отбележи, че “страната на юечжите” споменати тук няма нищо общо с тази на династията на 
Канишка. Последният владетел, от тази династия,  удостоверен в китайските летописи, е Васудева I, който 
изпратил пратеници до двора на Вей (Цао-Вей) в 230 г., след което името на юечжите изчеза в китайските 
летописи за повече от един век. Въпреки че “Нанчжоу Ию Чжи” (Nanzhou Yiwu Zhi) 南州異物志 споменава  
“страната на юечжите” около 250 г., никога името юечжи не се споменава, до появата на Кидар  във “Вей-
шу”  (Enoki 1998: 89, 95-6). Това е така, защото в Китай не са били информирани за настъпилия упадък и 
разпад на някота силната Кушанска държава, в ІІІ – V в. и компилаторът на “Вей-шу” не прави разлика 
между Кидар и бившите кушаните, в резултат на което се стига до един объркан разказ в текстовете, 
обсъдени по-горе. 
48 Тази дата е отразена в “Лидаи Санбао Цзи” (Lidai Sanbao Ji) 歷代三寶記 (Taisho 49: 92c), като "последната 

година от периода юанцзя (Yuanjia) 元嘉 (424-453 г.), като има предвид биографията му в “Чжу Санзан-цзи-
цзи” и “Гаосен Чжуан” мога да се твърди, че му пътуването му в Индия, е продължило около двадесет 
години (завършва съотв. в 440 г.). Фаюн (Fayong) споменава “страната на юечжите” без да уточнява “големи 
или малки”, което предполага, че друга част от Кидаритското царство, т.е. Бактрия, може да им е била 
отнета, преди пристигането му, т.е. е скоро след 420 г.. Въпреки това, връзката на Цзибин (Jibin) (очевидно 
не е Кашмир, както е предложено от Enoki 1998:87) с купата на Буда, а черепа на Буда  (uņişa) със страната 
на  юечжите, затруднява изясняването на ситуацията. 
49 огромната статуя на Буда (Maitreya), която споменава Фасян е била в Тули (Tuoli) 陀歷, което се свързва 
със земята на дардите (Cunningham 1871: 82, Dani 1983: 3-4), и за тълкуването на Ф. 209, вж. Ван (Wan, 
2009). (Ж.В.: 陀歷: ранносреднов.кит. d(h)ārhiēk, thārhiēk). 
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2. Името “юечжи” според китайските източници не се свързва със северозападната 

част на Индия, докато Кумараджива приема това отъждествяване, за района на Нагарахара 
(Джелалабад) в превода си “Дачжиди Лун” (Dazhidu Lun) направен в началото на V век, а 
Фасян и други монаси го използва за района на Пурушапура (Пешавар). 

3. Около 439 г. бушува война, която блокира достъпа до Пурушапура и Нагарахара, 
за дошлите на поклонение китайските монаси. В същото време, името “юечжи” престава 
да се използва в китайската будистка литература. 

 
Кидаритите в Северозападна Индия и въпросът за Цзибин 
 
Цзибин: прехода от Гандхара към Кашмир 
 
По отношение на нашествениците идващи от север, към северозападната част на 

Индия, че особено важно да се разгледат китайските документи като най-надеждни 
източници, особено след като Сасанидски Иран блокира директния контакт между Римо-
Византийския Изток и Индийския субконтинент. Що се отнася до китайските източници 
за Северозападна Индия, от времената на династията Хан, се оформят две паралелни 
традиции. Едината е на династичните истории, съставени от дворцови служители, а 
другата е на будистката литература, създавана от преводачи или монаси - поклоници. 
Важно е да се знае, че географските названия и в двете традиции, са тясно преплетени на 
моменти, но голяма разлика, която е наблюдавана от много учени, се открива за един от 
основните топоними: Цзибин (Jibin) 罽賓, названието което обърка поколения видни 
изследователи.50  

Преди двадесет години Куваяма (Kuwayama,1987) убедително идентифицира Цзибин 
с Гандхара в ІV – V век, в китайската будистка литература. Но в свой по-късен труд, 
посветен на купата на Буда, Куваяма (Kuwayama, 1990:. 948 бел. 4) отнове се връща към 
традиционния възглед, предложен от Ширатори, Shiratori (1917) и Петех (Petech (1950:71), 
по въпроса, а имнно че Цзибин отговоря на Кашмир, в разказите на монасите-поклоници и 
съставените от тях пътеписи, докато в “Гаосен Чжуан” по изключение, Гандхара е 
идентифицирана като Цзибин поради неосведомеността на компилатора Хуицзяо (Huijiao) 
慧皎 по отношение на местоположението на будистките реликви и мощи, както е 

отбелязал в заключителна си забележка в края на биографията на Чжимен (Zhimeng) 智猛 
(Taisho 50: 343c). 

Изброени са няколко примера в подкрепа за това мнение. От една страна, като 
пример отъждествяващ Цзибин с Кашмир той цитира Ан Фацин (An Faqin), превел 
“Ашокараджавадан” (Aśōkarājāvadāna) (преведена ок. 285 – 306 г.)51, Коментарите на 
Параматхра (Paramārtha) към “Абхидхармакошасата” (Abhidharmakoşaśāstra) (преведени в 
564 – 567 г.)52, и превода на  “Абхидхармакошасата” направен от Суанзан (в периода 656 – 
                                                   
50 В статията се обсъжда единствено Цзибин 罽賓 в китайските източници от ІV век нататък. За 
идентификацията на Цзибин, в по-ранните китайски извори, т.е. в династията Хан (Хан-шу и хоу Хан-шу) 
вж. Hulsewé и Loewe (1979:. 104 бел. 203), двамата автори неубедително идентифицират Цзибин като 
Кашмир, виж Daffinà (1982: 316-8) за острата критика на тази гледна точка, особено срещу становището на 
идентичност Цзибин-Кашмир, въз основа на китайските йероглифи, вж. също Pulleyblank (1962-63). Възст. в 
ранносредн.кит. е kap-pjən”, по вариант наизписване Цзебин (Jiеbin) 劫賓, което не е Кашмир, а отговаря на 
историческата област Каписа. 
51 Датата е в периода, когато Фацин (Faqin) е бил в Китай, което е документирано в “Kaiyuan Shijiao Lu” 
開元釋教錄 (Taisho 55: 497c). 
52 Удостоверено в увода на превода (Taisho 29: 161 b). 
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660 г.)53 . От друга страна, той споменава и „разказите на поклониците” „Луоян Циелан 
Цзи” (Luoyang Qielan Ji) 洛陽伽藍記, на Фасян и Фогуо Цзи (Foguo Ji); като тук се 

съобщава за монаха-поклоник „Сеншао (Sengshao) 僧韶 който успял да достигне Цзибин, 
с водачеството на варварин монах”, без повече подробности,54 докато първоначално 
описва войнственния ефталитски тегин в Гандхара (трябва да е Михиракула), който имал 
спор с Цзибин за територии, през 520 г. 

Куваяма (Kuwayama, 1990: 953) посочва още един цитат от „Гаосен чжуан”, където 
отбелязва, че Фотучен (Fotucheng) 佛圖澄 (Buddhadāna) е бил два пъти в Цзибин (Jibin) 
преди 310 г. (в действителност той посещава Цзибин само веднъж, второто споменаване 
на Цзибин, е когато той е бил в Китай). За съжаление, тази част от информацията е твърде 
кратка, за да се направят заключения за идентичността на Цзибин. 

Документите, цитирани от д-р Куваяма илюстрират, заедно с други китайски 
будистки източници че в IV – V век, изричното прехвърляне на топонима Цзибин от 
Гандхара в ранните източници, към Кашмир както свидетелстват преводите на Параматха 
(Paramārtha) и Суанзан (Xuanzang). Трябва да се подчертае, че кидаритите са съвременици 
на тази критична промяна, и вероятно са важен фактор причинил тази промяна. Най-
ранното споменаване на Цзибин, в превод Ан Фацин (An Faqin) в превода му на 
„Ашокараджавадана” (Aśōkarājāvadāna) (Житие на цар Ашока), изглежда по следния 
начин: 

„Някога Буда победил Нага Апалала (Naga Apalāla) в страната Учан (Wuchang) 烏長 

(Удаяна)”, и променил името и на Фанчжиши (Fanzhishi) 梵志師, а Цзибин, - на Чжентулу 

(Zhentuoluo) 真陀羅 (Caņdāla), а страната Цянтуву (Qiantuowei) 乾陀衛 (*Gandhāvatī), на 

победения Нага Гопала (Naga Gopāla) – в страната Цзянтулу (Qiantuoluo) 乾陀羅 
(Гандхара). (Taisho 50: 102b). 

Фанчжиши (Fanzhishi) 梵志师 се появява в различните преводи на  будистикте 
трудове: „Ашокараджавадана” (Aśōkarājāvadāna), в „Самюктагамасутра”  
(Samyuktagamasūtra) 雜阿含經 кн. 23 (Taisho 2: 165b, преведена от Гунабхадра / 

Guņabhadra 求那跋陀羅 в 435 – 453 г.), а в „Ашокасутра” (Aśokasūtra) 阿育王經 кн. 2 

(Taisho 50: 135B, преведена от Сангхаварман (Sańghavarman) 僧伽婆罗 в 506 – 518 г.) се 
съобщава като Таоши (Taoshi) 陶師 (kumbhakāla) (ЖВ.: в ран.ср.кит. dhəwşïŗ). В двата 
късни преводи не се споменава названието Цзибин. Превръщането му в Таоши (Taoshi) е 
записано в „Муласарвастивадин Бхаишаявасту” (Mūlasarvāstivādin Bhaişajyavastu) 
根本說一切有部毘 奈耶藥事, също топонима Цзилиду (Jiliyiduo) 及理逸多 (Ж.В.: 

giprəźattā), е идентичен с Либату (Libatuo) 隸跋陀 (Ж.В.: rəśbātd(h)ā) в 
„Махапраажнапарамитопадеса” (Mahāprajñāpāramitopadeśa) кн. 9: 

След като Буда отлетял в планината на безсмъртните Либату-шан (Libatuo-shan) 
隸跋陀仙人山, в Цзибин; Спрял във въздуха и получил безсмъртие. И там където паднали, 

                                                   
53 период „сянцин” (Xianqing) 顯慶, в “Datang Neidian Lu” 大唐內典錄 (Taisho 55: 301a). 
54  Деег (Deeg, 2005 г.:. 110 N 499) предполага че Кеншао (Sengshao) е монах привържаник на течението в 
будизма „Хинаяна” (малката колесница на спасението) който идва от някоя северната държава, където се 
изповядва „Махаяна” (голямата колесница на спасението), като напр. Хотан, Капгалик т.н., и е тръгнал  на 
юг за Кашмир. Неговото мнение е правдоподобно, но все пак остава недоказано от други източници. 
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пръстите, косата и ноктите му, основал ступа. Ступата е съществувала и в днешно време. 
(коментар от Кумараджива: намира се в подножиено на планината Лиюе (Liyue) 離越  
(Ж.В. rewat, т.е. селище с името Рават или Реват ?) Вихара (Vihara), а Лиюе (Liyue) се 
нарича още Либату (Libatuo). (Taisho 25: 126в). 

Покойният будистки учен Ши Иншун (Shi Yinshun55 2000: P120-1) стига до 
убедително заключението, че Цзилииду (Jiliyiduo) 及 理 逸 多, Либату (Libatuo) 及理逸多, 

и Лиюе (Liyue) 離越 са китайска транскрипция на санкр. Revata, и че легендата за 

превръщането на Фанчжиши (Fanzhishi) 梵志師 е идентична с легендата за планината на 

безсмъртните Либату (Libatuo) 隸跋陀仙人. Що се отнася до косата, ноктите и пръстите на 
Буда, може да се установи, че е имало три ступа, в Бактрия и северозападната част на 
Индия, с косата, ноктите, и пръстите на Буда, като две от ступите са разположени в 
градовете на северозапад и север от Балх, според Суанзан (Xuanzang, кн. 1, Ji 1985:. 123 N 
1, 2), а другата е построена в планинскиия район, намиращ се в югозападната част на 
Нагарахара (Nagarāhara), посетен от Фасян и Суанзан, която е спомената от Кумараджива. 

Ши Иншун (Shi Yinshun, 2000: 124) също така посочва, че града наречен в кит. 
източници Цзилиду (Jiliyiduo) 及理逸多, отр. местното название Ревата (Revata) и се 

намира в близост до градовете Кощха (Koşţhā) 稻穀樓閣城 т.е. Мангали (Mangali) 瞢揭厘 
в пътеписа на Суанзан (Xuanzang) и Нагарахара (Джалалабад). Той представя две 
доказателства от един документ от Цейлон: едното е, свързано с известната легенда на 
Мадхянтика (Madhyāntika) 末闡提 който победил Нага Аравала (Naga Aravāla) в страната 

Цзибин (Jibin) или Цзибин-Цзянту (Jibin-Jiantuo) 罽賓揵陀, също в Самантапасадика 

(Samantapāsādikā) 善見律毘婆沙 (Taisho 24: 685a-б, преведена от Сангхабхадра 

(Sańghabhadra) 僧伽跋陀羅 в 488-489 г.)56, където историята за покоряването на Нага 

Хулуча (Naga Hulucha)   虎嚕茶 или Хунон (Hunong) 忽弄, е с друг произход, както и в 
Бхасишайявасту (Bhaişajyavastu) (Taisho 24: 40в) и „Муласарвастивадин Кшудракавасту” 
(Mūlasarvāstivādin Kşudrakavastu) 根本說一切有部毘奈耶雜事 (Taisho 24: 411a-б), а другото е 
свързано с легендата на  за якшите (yakşas) Панчика (Pañcika) и Харити (Harītī) от 
Цзибин, които приели будизма в страната Гандхара, според „Кшудракавасту” 
(Kşudrakavastu) (Taisho 24: 361А-с). След доводите на Ши Иншун (Shi Yinshun), тезата за 
отъждествяването на Цзибин с Кашмир в китайската будистка литература, вече не е 
защитима. Както е показано по-горе, в преводите на Ан Фазин (An Faqin), Кумараджива 
(Kumārajīva) и Сангхабхадра (Sańghabhadra), топонимът Цзибин е идентичен в по-широк 
смисъл, с Гандхара, или Гандхара-Удаяна, както предлага Ши Иншун. Това води до 
логичния въпрос: кога и защо топонимът Цзибин, се прехвърля върху Кашмир, както се 
вижда в записките на Парамартха (Paramārtha) и Суанзан (Xuanzang) ? Но отговорът на 
тези въпроси ще разгледам по-късно. 

 
Кидаритите и въпросите свързани с Цзибин 
 
Приемането на същия метод, който използва Куваяма (Kuwayama, 1990) свързва 

легендата за местоположението на купата на Буда, с появата на кидаритите в Гандхара. 
                                                   
55 За цялостна биография на Ши Иншун (Shi Yinshun), виж Bingenheimer (2004). 
56 Дата удостоверена в „Lidai Sanbao Ji” (Taisho 49: 95c). 
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Може да се предположи че в един момент Цзибин е бил идентичен с Кидаритското 
царство в Гандхара, като се вземе предвид и последователността на нумизматичните 
доказателства, обобщени от Гьобл (Gobl, 1967) за кидаритските монети намерени в този 
регион. Въпреки това, необходимо е по-подробно разглеждане на въпроса, за да се докаже 
дали това предположение е защитимо. Въпреки че Кумараджива и Фасин (Faxian) в 402 г., 
(както и Будхабхадра за същия период) посочват че кидаритете (т.е. юечжите) присъстват 
в Гандхара, трябва да търдим и др. доказателства, които пряко да удостоверят този факт. 

Учените полагат големи усилия за уточняване етимологията и географската 
идентификация на Цзибин. Въпреки това, с изключение на единодушно приетата идея, че 
Цзибин има решаваща роля в будистките контакти между Китай и Индия в ІV – V в., 
политико-религиозното устройство на Цзибин, все още не е добре изяснено. След 
Будхадана, (Buddhadāna), Кумараджива (Kumārajīva) е най-рано известният монах, от 
земите отвъд Памир, който е учил в Цзибин. На деветгодишта възраст (около 353 г.) 
Кумараджива (Kumārajīva) започва да учи Дхарма (Dharma) при Бандхудата (Bandhudatta), 
по-млад братовчед на царя на Цзибин (срв. Kuwayama 1987: 706). В биографиите на 
Кумараджива в „Гаосен Чжуан” (GZ) и „Чу Санзан Цзи Цзи” (CSJJ) се посочва:  

“Бандхудата често разговарял с Кумараджива и много го уважавал. (CSJJ) / Той 
много ценял у Кумараджива [неговият] ум и добродетелите му. (GZ), Славата на 
Кумараджива, достигнала и до царя на [на Цзибин]. Царят го поканил в двора си и 
повикал един “гуру”, проповедник не-будист, за да направят диспут. Тъй като 
Кумараджива бил още дете, гурото се отнесъл твърде пренебрежително към опонента си. 
Но Кумараджива, веднага разбрал кои са слабите маста на противника и го оборил в 
спора. Като разбрал че е загубил, гуруто си тръгнал унижен и безмълвен. Царят тогава 
започнал да му се възхищава още повече .... (Taisho 50: 330b; Taisho 55: 100б). 

От този пасаж, може да останем с впечатление, че владетелят на Цзибин е бил 
религиозно толерантен човек, но е бил и привърженик на будизма, тъй като Бандхудата е 
играел важна роля в двора му, което показва че будистката религия все пак е била на 
почит в двора. Връзката на будизма с двора на Цзибин, са задълбочава и засилва в края на 
ІV  век, както се вижда от биографията на Гунаварман (Guņavarman) 求那跋摩, който е 

забележителна личност, умира в 8-та година на периода “юанцзя” (Yuanjia) 元嘉 (424 – 

453 г., т.е. в 431 г. (единствен от управлението на император Вен Ди / Wen Di 文帝 (424 – 

453 г., от династия Сун /  Song 刘宋 (420 – 479 г.), на шестдесетипет годишна възраст. Той 
бил по произход кшатрий, от страната Цзибин. Запазени са две негови биографии, 
съхранени в сборниците “Гаосен чжуан” и “Чу Санзан Цзи Цзи”, където се казва, че той 
произлиза от царското семейство на Цзибин.57 Според “Гаосен Чжуан” той става бхикшу, 
когато бил на двадесет години (386 г.), а  “Чу Санзан Цзи Цзи”, ни казва, че той напуска 
дома си, за да стане “шрамана” (śramana), странстващ монах-отшелник, когато бил на 
петнадессет години (381 г.). Интересното описание е в две биографиие е по-долу, съотв.: 

Когато Гунаварман (Guņavarman) е на тридесетгодишна възраст, царят на Цзибин 
умрял без да сотави наследник. Съветът решил че Гунаварман е най-подходящ да заеме 
трона, тъй като бил много умен и благочестив, и е от царския род. Няколкократно, 
царските служители го молели за това, но той не приел. Опасявайки се, че могат да го 
принудят, той се сбогувал с учителя си, и избягал от обществото в манастир. (GZ) 

                                                   
57 Според по-ранния извор, дядо му Харибадра (Harībhadra) бил заточен заради правотата си, а баща му 
Сангханда (Sańghānanda) бил отшелник в обителта, а втория извор е посочва, че Гунаварман (Guńavarman) 
支胤 т.е. произлиза от династията на Цзибин. Във всеки случай, той е от благороден произход, от царския 
двор. 
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Въпреки това министрите решават че той трябва да стане цар, тъй като е бил най-
подходящ по потекло58. (CSJJ) За да не го принудят, против волята му, Гунаварман 
избягва на далече, отива в Цейлон, където изучава обичайте на тази страна и проповядва 
Дхарма. ... Тогава той отива и в Ява ... (Taisho 50: 340а-б; Taisho 55: 104б). 

След пътуването си до Ява, Гунаварман е поканен в Южен Китай и е много уважаван 
от император Вен Ди от династия Сун. Това станало в 396 г., когато той отказвал да 
наследи трона и отпътувал за Цейлон. В биографията му в “Гаосен Чжуан” се казва, че 
като пристигнал в Китай той казал: “Бягах от хаоса, носех се по морето, и стигнах до Ява, 
после до Лини (Linyi) 林邑 (Южен Виетнам).(Taisho 50: 342b). Оказва се, че думата “хаос” 
не е използвана за някакви сътресения в Цейлон, тъй като по това време, Цейлон и по-
голямата част от Индия се намират в Империята на Гуптите и обстановката е спокойна. 
Може да заключим, че под  “хаос” Гунаварман е имал предвид, обстановката в родината 
си, поради сътресенията настъпли от появата на Кидар в Гандхара. Виждаме че около 396 
г., царят на Цзибин умира внезапно, без да остави наследник на трона (и може би е 
загинал в битка?). В резултат на неочаквана ме смърт, дворът набързо обявява Гунаварман 
за наследник на трона. Категоричният му отказа, вероятно е хитро решение, поради 
политическата несигурност, тъй като почти цялата северозападната част на Индия е била 
завоювана от Кидар. 

Въпросът е, кога кидаритите завладяват земите на Цзибин. Напълно покорен ли е бил 
Цзибин, или в някоя негова периферия, е запазила временно своята независимост, и къде 
се намира тази периферия ? Поради недостъпното си планинско разположение и 
специфичните географски характеристики, напълно логично, Кашмир се явява, 
последното убежище където се укрепват, непокорилите се аристократи на Цзибин. От 
записките на Фасян, за Цзибин, можем да предположим, че Сеншао, директно е отишъл в 
Кашмир, докато Фасян се е насочил към горното течение на р.Сват и Пурушапура 
(Пашевар), а после е достигнал до Нагарахара (Джелалабад) и е съмнително дали е успял 
да посети Таксила.59 Трябва да припомня и научен доклад на сър Джон Маршал (Marshall 
1951: 342-3, срв Dani 1986:. 77-8), за откритите сасанидски монети във Форд Гири, като 
последните са сечени от Шапур III, и Бахрам IV (388 – 99 г.), след което настъпва 
нестабилна ситуация в последните години на ІV век - причинена от инвазията на 
кидаритите, а не на ефталитите, както мислят някои. Затова и името Цзибин започва да се 
употребява за Кашмир, където се запазва някакава остатъчна държавност,  след като 
кидаритите окупират по-голямата част от това царство - плодородните алувиални долини 
на реките Кабул и Сват около могъщата столица Пурушапура, която е вече във властта на 
завоевателите.  

Освен съобщението си за Кашмир, Суанзан документира и друга легенда, за която 
придполагам че е вероятен намек за Кидар, легендата за царя на страната Духулу 
(Duhuoluo) 覩貨邏 (кн. 12), който се казвал Симодалу (Ximodaluo) 呬摩呾羅 (Ж.В., в 

ран.ср.кит. s(h)jiśmātāträ, и категорично не можа да е Кидар !) като няма съмнение че под 
Духулу се има предвид Тохаристан (в санскрит Tukhāra). Взимайки под внимание че в кн. 
3, Суанзан приравнява името на царя и страната Симодалу (виж също Taisho 50: 248), 
                                                   
58 Изборът на царския престол се вижда в "Раджатарангини" 324, 469-77. Кашмир е споменат за първи път 
след смъртта на цар Михиракула. 
59 Деег (Deeg, 2005 г.:. 124 N 564) критикува становището, издигнато от Бел (Beal, 1887: 202), че Фасян 
никога не е бил в Таксила, но той не предоставя валидно доказателство за пребиваването на монаха там. 
Неговото предложение за маршрут от Гандхавати до Таксила зя отиване и връщане, е само хипотеза. 
Въпреки това, ако ние преразгледаме текста на съобщението на Фасян за Таксила, ще видим че той не 
повече от един клиширан разказ за типичен град. Във всеки случай Фасян никога не е пътувал на изток към 
Кашмир, по времето, когато е съществувала и държава Цзибин. 
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Еноки (Enoki, 1959: 34-5) предполага, че това е кит. транскрипция на санскритската дума 
Хематала (Hematāla). Страната Хематала (Hematāla), и също предлага, че това вероятно е 
била последната столица на ефталитите, а “царят” не трябва да се идентифицира с 
исторически владетел. Следва да се отбележи, че в бележките си за Кашмир, Суанзан 
разказва историите на трима владетели, ревностни почитатели на будизма, т.е. Ашока, 
Канишка и въпр. цар Симодалу. При всяко споменаване на тези царе, той не пести своите 
хвалебствия, относно техните качестваи подвизи. Това разбира се е ясен намек, че тези 
владетели са били издигнали будистката религия в особен култ. Привързаността на Ашока 
и Канишка към будизма е документирано в много източници, а предаността на по-късния 
владетел – “който живял шестстотин години след Паринирвана на Татхагата”60 (т.е. 
земната смърт на Буда), както и бе показано в началото на настоящата статия, може да 
бъде идентифициран, с Кидар, единственият цар посветен на будизма, както посочва 
китайската будистка  литература. В “Приложение IV”,  на труда на Суанзан, се казва че 
неговата страна е Тохаристан, и действията му се възхваляват като подвизи, за разлика от 
опустошението на което полагат “земята на Буда” алхонските владетели Тораман и 
Михиракула (Ж.В. които са били и гонители на будизма), удостоверено в индийските 
надписи. 

Трябва да си припомним и връзкатата кято прави Хармата (Harmatta, 1980 : 185-9 )  
между Кидар (Kidāra) и владетеля Нара (Nara) или Кинара (Kinnara) в кашмирската 
хроника “Раджатарангини” (Rājataraņgiņī) на Калхана. Въпреки неговата голяма ерудиция, 
особено в лингвистиката,  аргументът не е подкрепен от  други доказателства . Тази статия 
няма за цел да обсъжда достойнствата на статията на Хармата, но ценното в нея е че 
хвърля светлина върху хронологията в “Раджатарангини” в периода преди 813 г.61 , и дори 
предлага връзка между годината 134 от Ерата на Канишка и появата на кидаритите. д-р 
Еноки62 посочва че  описание на Кинара (Kinnara) в “Раджатарангини” е по-обемно и 
подробно, от това на Михаракула, което показва че Кинара е бил доста влиятелна фигура, 
и е заинтригувал Калхана. Ако сравним историческите доказателства, събрани от 
съвременните учени, на единствената фигура - освен Кидар, която е изиграл значима роля 
в ранносредновековната история на Северозападна Индия, друга такава личност е Кингила 
(Khińgila), първия нашественик, спуснал се от горната част на Кабулската долина, чиито 
престиж вероятно е надминат, от един негов потомък, известния Нарендрадита Кингила 
(Narendrāditya Khińgila) (вж. Grenet 2002: 217; псевдонимът в нумизматиката Нарана / 
Narańa CF Alram 1996 : 528, 531) и по-логичното решение, че владетелят Нара или Кинара, 
да е същия този Кингила. Кингила е бил шиваист, но аз предполагам че зад Кинара, се 
крие точно Кидар. В “Раджатарангини” се казва че Кинара принадлежал към народ “с тяло 
на хора и лице на кон” както е забелязал Ранджит Ситарам Пандит ( 1968 : . 38 N 274 ). 
Въпросното описание съвпада и с “Тан Гаосен Чжуан” 唐高僧傳, където се казва че 

                                                   
60 Според Суанзан (както и други източници за будисткото течение Сарвастивада (Sarvāstivādа) които са 
събрани и анализирани от Ламот (Lamotte 1976), царуването на Ашока (268-237 г. пр.н.е.) се пада 100  
години след физическата смърт, или „mahāparinirvāņa” на Буда. Фарк (Falk, 2004) убедително доказва, че 
царуването на Канишка започва през 127 от н.е., или 400 години след mahāparinirvāṇa, но очевидно не е 
извършвал такава инвазия от север от Хиндукуш е запазена за 600 години след „mahāparinirvāņa”. От датата 
на „mahāparinirvāņa” която не е точно определена, изчисляването на абсолютната хронология на цар 
Симодалу могже да бъдат формулирана с помощта на определената началната дата на Ашока и Канишка 
(виж Приложение IV), и не е изненадващо, че датата се пада около годината, 390 от н.е., съвпадаща с 
царуването на Кидар. 
61 Има и други автори, като А.Бисвас (Biswas) например, който в соваята статия „Политическата история за 
хените (Hunas) в Индия”, полага огромни усилия за да изясни хронологията на Кашмирския епос. 
62 Ако се предхождат от няколко години, неговите условия с приемането на новата идея, че ерата Канишка 
започва през 127 г., датата на Кинара е идентична с тази на Кидар, а именно 390 г. 
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Суанзан, при пътуването си до гр. Хида (Hidda), съобщава, че „наскоро един северен 
варварин, цар на Големите юечжи 近有北狄大月支王,, се учудил много, когато “кармата” 
(свързана с черепа на Буда), му се явила кото изображение на кон" (Taisho 50: . 448b) Това 
съобщение за въпр. юечжийски цар, известен от компилатора Даосуан (Daoxuan) в 
биографията на Суанзан (Xuanzang), (и двамата живеят в VІІІ век), се отнася най-вероятно 
за Кидар. 

Сега е сигурно, че кидаритската инвазия в северозападната част на Индия е 
осъществена около 390 г.63, както ще се види и от разгледаните последващи събития. Тъй 
като съобщенията на Фасян за Цзибин, не са много ясни, по-надежден източник се явява 
свидетелството на Чжимен (Zhimeng), който заминал за Индия в 404 г. Той отишъл в 
Цзибин (Jibin) където видял купа на Буда, малко след началото на пътуването си (Taisho 
55: 113б). Този специфичен документ се приема от повечето учени, като доказателство, че 
Цзибин, тогава се е отнасял като название за Гандхара и Пурушапура вкл. (напр. Куваяма / 
Kuwayama1990: 948-9; Макс Деег / Deeg 2005: 103). Това би могло да обясни, че 
кидаритите са успели да покорят един силен народ, защото Цзибин си е позволявал дори 
на няколко пъти да хвърля предизвикателство към могъщата империя Хан, като са 
убивали техни пратеници. Също в Цзибин са съществували много будистки “никая” т.е. 
училища, школи, и особено известно между тях е “Сарвасивати” (Sarvāstivāti), което силно 
повлиява и китайския будизъм, който реално произхожда и се разпространява 
първоначално от същата тази страна Цзибин. Този топоним, има както географско, така и 
етно-политическото значение. Но кидаритите приемат етническо име, чрез което те 
свързват произхода си, с една постепенно изчезваща, но стара славна традиция, както и 
свързаните с него специфични географски особености. 

По следите на Фасян и Чжимен, и други монаси-поклоници, като Хуилан  (Huilan) 
慧覽 и Дхармавикрама (Dharmavikrama) постили Северозападна Индия,  и са пристигнали 
в Цзибин, за да се покланят пред купата на Буда в Пурушапура. Индийските монаси, които 
пък посещават Китай, като Кумараджива, Чжи Сензаи и Чжу Фавеи, споменават същия 
град, като част от страната на Големите юечжи. 

Така става ясно че Цзибин се явява китайски еквивалент, на страната която 
индийските монаси посочват като управлявана от Големите юечжи. Около 439 г., когато 
Сенбяо посетил Цзибин, ситуацията се е променила драстично, което се отразява на 
цялата политическа обстановка по това време. Но ще разгледаме този въпрос в следващата 
глава. В резултат на нашествие от запад, Пурушапура става недостъпен от маршрута през 
Цзибин. Това е продължило и по-късно, тъй като в записките на Фашен за своя 
пътешествие към северозападната част на Индия, съхранени в “Минсен Чжуан Чао” 
(Shinzan Zokuzokyo 77: 358c), не предвижда никакви сведения относно Цзибин или купата 
на Буда. Цзибин, отсега нататък, отсъства от биографиите на китайските монаси-
поклонници, изкл. сведенията на Сун Юн (Song Yun) 宋雲. 

Името Цзибин по този начин постепенно преминава в забвение в китайските 
будистки източници. Точно като известните пътешественици, Фасян и Сун Юн, и 
Суанзан, споменава Цзибин само еднократно. Тъй като повечето индийски монаси 
избягват използването на китайския термин Цзибин, като топоним в Индия,64 това име 

                                                   
63 В нумизматична област, тази гледна точка е била предложена от Гьобл (1967) и Хармата (1969: 388-90). 
64 Едно забележително изключение е „Shishi Xiyu Ji” преписвано на Дао`ан и съхранено в „Shuijing Zhu”, 
Bk.1. Петех (Petech, 1950: 22), го идентифицира с Кашмир, но след това посочва, че това е неправилно, тъй 
като в работата си Дао`ан "е свикнал да работи твърде свободно с хидрографията". Въпреки това, ако 
приемем казаното от Дао`ан, ние можем да бъдем сигурни, че река Инд тече от север на Таксила до 
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рядко се появява в по-късните източници. Въпреки това, в династичните истории, Цзибин 
никога не престава да се използва.   

Първатат династична история, след епохата на династията Хан, която използва 
названието Цзибин е “Веилюй” (Weilue) 魏略, или „Описание на Троецарствието” като 
описанието на Цзибин, следва това от епохата Хан, т.е. се отнася за Гандхара. Но в 
династичната история на динаситята Вей, или “Вей-шу”, обаче Цзибин е описан с 
географски характеристики, които са идентични с тези на Кашмир. Това показва 
настъпилата промяна в употребата на топонима. За Цзибин се казва, че пратеници оттам, 
пристигали в двора на Вей, в периода 451 – 517 г., което съвпада с времевата рамка на 
алхонското управление, както бе предложено от Алрам (Alram,1996) и Грене (Grenet, 
2002). Така можем да заключим, че алхоните завладяват Цзибин, или че е съществувало 
няккаво независимо владение, остатък от стария Цзибин, в северозападната част на Индия. 
Данните които дава Сун Юн, могат да се свържат като потвърждение за последното 
схващане. Сега, тъй като се приема, че Цзючан (Juchang) 居常 (Ж.В. ранноср.кит. 

kadž(h)anγ, в еп.Хан kad(h)anγ и отразава некит. “кадар”) и Цзудулу (Juduoluo) 車多羅 
(Ж.В.  ранносредн. кит. kotārä, kotālā , еп.Хан katājrāj), са псевдоними на кидаритите, 
които изпратили пратеници в двора на Вей, през 459 г., 460 г. и 477 г., идентифицирането 
на Цзибин като д-ватана кидаритите, не е осъществимо. Може да се предполага, че все пак 
Кашмир е имал някаква независимост, защото през втората половина на V век, областта е 
нападната от Михиракула, за което съобщава и Сун Юн. Тъй като алхонската инвазия 
прекъсва владичеството на кидаритите, в северната част на Гандхара и Удаяна, вреоятно 
тогава Кашмир е станал независим, след нападението на Кингила. След като победиили 
остатъчните кидарити северно от река Инд някъде след 477 г. алхоните завладяват цялата 
северозападната част на Индия, с изключение на Кашмир. Почти половин век по-късно 
Михиракула се оттегля в Кашмир и го управлява до смъртта си. След него, управлява 
Нарендрадитя Кингила, който обединява отнова Кашмир с Гандхара и възстановява 
стария Цзибин до 580 г. (според Alram 1996 , или 570 г. според Harmatta 1969 : 403 ) . 
Именно по време на царуването му се стига до конфликт между алхоните и племето 
упрявлявно от Незак (Nēzak) в Каписа (Kapisa) - Кабул, както се вижда от изследването на 
Алрам (Alram, 1996: 530-2 ). Проучвайки този сблъсък, Куваяма  (Kuwayama, 1999: 25-36), 
отбелязва че в него е имало и религиозна нотка, защото “еретиците които се покланят на 
божество Сурия (слънцето), прогонили тези, които се кланял на Чжуна (Zhuna), което е 
станало преди пътуването на Суанзан. Царят на последните е използвал бича глава, 
изобразена на короната му, което ни помага да определим че групата почитаща “Чжуна” е 
на Незак, а почитащите Сурия (Слънцето) са алхоните, управлявани от Нарана (вж. Грене / 
Grenet 2002: 217 с някои резерви). Този път Цзибин е обозначение на Каписа. Според 
Куваяма (Kuwayama,1999: 65-6) с този топоним е обозначен и Кабул в периода между 666 
– 683 г. 

Използването на името Цзибин, в китайските исторически извори, е сложен процес и 
ако трябва да го порследим изцяло, ще е необходимо да се напише цяла монография. Тук 
следва да се отбележи, че промяната на името му има специално значение за будизма. 
Разпространението на тази религия сред китайския народ, започва при династията Цзин 
(265 – 420 г.) и в следващите векове. Цзибин се е възприемал като свещената земя където 
се съхраняват свещените мощи на Татхагата (Буда), където са създадени чудотворните 
легенди наречени “ятаки” и от където идват издигнати будистки мъдреци. Когато 
кидаритите завладяват тази земя, те продължават будистките традиции и поддържат 
                                                                                                                                                                    
Гандхара, и региона в близост до (и включително!) Таксила може да бъде правилно отъждествен с Цзибин в 
„Shuijing Zhu”. 
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първенството на тази религия, макар и да не е толкова бляскава, както в епохата на 
Канишка. Несъмнено престижа на будизма не е били накърнен във времето на Сун Юн, 
когато посещава Гандхара в 520 г., но след нашествието на Кингила в 439 г., започва едно 
обедняване на будистките манастири и сангхи. Малко по-късно, будизмът претърпява 
сериозен удар в Гандхара при управлението на Михиракула.  

Куваяма (Kuwayama, 1989: 90-111) напълно опровергава всички предишни теории, че 
ефталитите са отговорни за унищожаване на будизма, но дори и един аргумент да се 
повтори три пъти, не може да опровергае това бедствие, каквото е царуването на 
Михиракула.  

На първо място, Куваяма е убеден, че будизмът не е пострадал от официална забрана 
по време на посещението на Сун Юн. Но след неговите бележки, в китйските източници, 
вече Гандхара не се споменава. Въпреки че други автори като Дани (Dani, 1969: 69) и Ю 
Тайшан (Yu, 1986: 148), цитират легендата от Кура, където се казва, че “всички царици, 
принцове и принцеси” от обкръжениетона Тораман, са правили дарения за будистките 
манастири, политическата ситуация се промена след 520 г., по време на царуването на 
Михиркула. Ши Иншун предоставя анализ за унищожението на будизма в рамките на 
будистката литература и във връзка с известните днес исторически факти (Yinshun 2000: 
286-323). Въпреки че представата му за управлението на Михаиракула е е неточна, Ши 
Иншун, определено стига до извода, че гоненията срещу будизма са пряко смързани с 
личността на този владетел, въпреки настъпилия упадък на сангхите. Най-вероятно 
Михиракула започнал да преследва будистки монаси някъде след 520 г. Той заграбва 
богатствата на будистките манастири, тъй като е бил въвлечен във война. Това се 
потвърждава и от нумизматичните данни. Алхонските монети сечени в Гандхара, показват 
едно обедняване на благородните метали и девалвация по време на царуването на 
Михаракула, а при следващия владетел, много от драхмите, вместо от злато, били сечени 
от мед (Alram 1996: 528). Това рязко настъпило обезценяване на монетите, е сигурен 
белег, за сериозни политически сътресения.65 

Мощите на Буда в Нагарахара и Пурушапура все още съществуват в началото на VІ 
век, но по-нататъчнатаим съдба е неясна.  Дори самият той предвижда, че е настъпило 
евентуално преместване на будистките реликви в Нагарахара (Kuwayama 1989: 105). 
Твърде интересно е съобщението на Суанзан, за изчезването на купата на Буда от 
Пурушапура, тъй като богатите сангхи били ограбвани, тъй като те притежавали много 
скъпоценни камъни и благородни метали, което е и втория аргумент на Куваяма. 

Третият аргумент на Куваяма, е че в своите записки, Сун Юн е Нарендраяса, 
свидетелстват за просперитета на будизма през първата половина на VІ век в Удаян, но 
тона не е убедително доказателство за положението в Гандхара. Широко известно е че 
алхоните проникват в Гандхара от района на Каписа-Кабул, а не от север т.е. от Удаяна. 
Неговата цитат от “Хуишен Син Чжуан” (Huisheng Xing Zhuan) 慧生行傳 (Kuwayama 
1989: 110) е, че тъй като и други страни между Тохаристан и Гандхара са били под властта 
на ефталитите, Удаяна не можеше да бъде изключение, но той пренебрегва факта, че 
Гандхара е окупиран от алхонския тегин на Каписа-Кабул, докато Читрал и Ташкурган, са 
васални не ефталитите, но са запазили самоуправлението си. Поради планинското си 
местоположение Удаяна  е добре защитена от двете посоки, и това е може би причината, 
поради която, се променя пътя, свързващ Китай и северозападната част на Индия,  
изместен след посещението Сун Юн, както е забелязал Куваяма (Kuwayama,1987: 717-22). 

                                                   
65 Забележително е, че първата емисия на Кингила от монети-скифати (огънати като люспи) претърпяват 
подобно обезценяване, с намаляне на златното и сребърно съдържание (Alram 1996: 527), което предполага, 
нестабилна ситуация. 
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Нека си припомним, че поклоникът Джинагупта (Jinagupta) 闍那崛多 използва 
маршрута през Бамян, вместо обичайни по-стар маршрут, когато отпътува за Китай през 
554 г. (Taisho 50: 433b) Изглежда, тогава е настъпил и значителен упадък на будизма в 
Гандхара. Освен това, Суанзан (Xuanzang) също посочва че е настъпило изразено 
намаляване на броя на будистките манастири в Удаяна и много от тях са били изоставени. 
(“Датан Сию Цзи” / Datang Xiyu Ji 大唐西域記, кн. 3). След пътуването на Джинагупта, 
пътят през Удаяна, вече не се използвал от поклонниците монасите, и той се изместил 
през горната част на  Кабулската долината и Бамян. 

Както се посочва от Куваяма, появата на този обходен маршрут е изненадващо. Той 
приписва тази промяна на разпадането и отслабването на ефталитската власт.  Въпреки 
това, той неоснователно определя промяната на  търговския път през Читрал – Сват 
(Удаяна) като “тюркско желание, Гандхара, да остане непокътната” (Kuwayama 1999: 40-
1) поради вътрешен проблем в Гандхара, но трябва да посочим, че маршрутът вече е бил 
изместен в 554 г. Легендата за унищожителното управление на Михиракула отразява 
историческите факти, и независимо от това колко кратък е бил този период, настъпва 
опустошаване на  обширни райони на субконтинента. Това не би било изненадващо, тъй 
като Михиракула не е будист, а почитател на Михро (Митра), Вишну и Шива, и е решил 
да присвои натрупаните съкровища във будистките светилища. Виждайки, че неговите 
предшественици, като Тораман, са показвали толерантност и уважение кам будистката 
религия, е ясно че последвалият удар върху будизма не е в следствие на ефталитската 
религиозна нетърпомост, а еднолично решение на този владетел.  

Биографиите на Джинагупта и Дхармагупта 達摩笈多 в “Тан Гаосен Чжуан”, както и 

пролога на “Сю туцзи” (Xiyu Tuji) 西域圖記 запазени в “Суй-шу” 隋書 кн. 67, съобщават за 
основния маршрут през Каписа и Бамян (пак там, 39), и никой от тях не споменава за 
известния Цзибин. Забележително е, че в “Цзю Тан-шу” (Jiu Tang Shu) 舊唐書 кн. 198, че 
пратеници на Цзибин не са посещавали двора на император Ян Ди (605 – 617 г.) от 
династията Суй. Всички по-горе показва упадък  на будизма в Гандхара. В биографията на 
Дхармагупта е записано, че той някога е живял във “вихара” (манастира) наречен Ван Ши 
(Wang Si) 王寺 (*rājavihāra), или “царския манастир” в Каписа. Това име може да бъде 

свързан с Цзиван Циелан (Jiuwang Qielan) 舊王伽藍 (Сангхармата на стария цар) в “Датан 

Сию Цзи” (Datang Xiyu Ji), и Гуван Си (Guwang Si) 古王寺 (Стария царски манастир) в 
“Шицзя фанши” (Shijia Fangzhi) 釋迦方志 (Taisho 51: 954а). Също така е документирано в 
“Тан Гаосен Чжуан”, че царят на Каписа посрещнал добре Джинагупта и го поканил да 
бъде, царски учител, скоро след неговото заминаване от Гандхара, където той е учил в 
“Махаванасангхарама” (Mahāvanasaņgharāma), разположен в планинските райони, 
отдалечени от градовете Мингора и Пурушапура. 

Упадъка на будизма в Гандхара рязко контрастира с почита и уважението което е 
придобила тази религия в Каписа. Ето защо последната приема името Цзибин, страна, 
известна с будисткото си благочестие, според китайската гледна точка. По-
консервативните будистки автори Суанзан и Даосун, рядко се използват формата Цзибин, 
и когато го използват имат предвид Кашмир. В “Тан-шу” под пратеник от Цзибин, зе 
разбира, пратеник от Каписа. Тази светска употреба (за разлика от будистката 
литература), в крайна сметка е приета и от последните  известни монаси-поклоници 
Хуичао (Huichao) 慧超 и Укон (Wukong) 悟空, пътували по времето, когато царство 
Каписа, е завладяно и управлявано от древните тюрки (вж. Kuwayama 1999). 
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Всички будистки китайски писатели, посочени по-горе, застъпват универсална 

гледна точка, че будизмът е уважавана религия, и като по чудо тя процъфтява в Цзибин. 
Тази страна, както и изобщо Тянчжу (Tianzhu) 天竺 т.е. Индия, се възприемат от 
китайската будистката традиция като “Страната на Истинския закон” (на истинската 
вяра). С този образ, или по-точно с тази вяра, китайските будисти, не могат да приемат  
факта, че вече Цзибин, се е превърнала в “страна на еретици”, дори и ако е имало там 
брамини и зороастрийци, много преди китайците да научат за съществуването и`. По този 
начин името се “измества” върху различни съсдени държави в горната част на Индската 
долина, в региона от съвр. Афганистан до Кашмир. Характеристиките на държавите, 
посочени с името “Цзибин” са значително унифицирани – “страната на Истинския закон”, 
независимо от периода: на  Кушанската империя, Кидаритското царство, Кашмир, Каписа, 
или Кабул. Сред тези династии, различни по етнически, културен и политически 
произход, съвременните учени може да се намери само един отличителна функция. Сред 
тези династии Кидаритите имат специална роля, както вече беше посочено от много 
учени: група от етнически смесени нашественици, които се опитват да поддържат отдавна 
установения  религиозно-политически ред в Кушанската империя, но които в крайна 
сметка се провалят, поради сблъсъка с новия номадски хегемон на региона. Тяхната 
религиозна толерантност е възприета от техните наследници, с изключение на 
Михаракула, отличил се катогонител и грабител на будизма, запомнен и охарактеризиран 
с най-черни краски в будистката литература. Вярно е, че тази политика, до голяма степен е 
индивидуален акт на Михаракула, така че е твърде прибързано, да се обощвава изобщо за 
ефталитите, като гонители и унищожители на будизма. 

  
Датиране и етническа принадлежност на Кидаритите  
 

Методология и извори 
 
След като самоличността на кидаритите, се определя като „юечжи” в китайските 

будистки източници, трябва да се направи комплексен анализ на всички свързани с 
въпроса материали, документи, нумизматиката и археология, за да се разкрия 
историческите факти, отнасящи се до определянето на тяхната етническа принадлежност. 
Да започнем с мнението на Еноки (Enoki, 1998: 102), който след изчерпателен анализ на 
документалните източници твърди, че „за да се определи датировката на Кидар и 
кидаритите, трябва да се доверим повече на написаното в изворите, отколкото на вида на 
монетите, които са секли, и само ако се стигне до определено заключение, може да го 
проверим с нумизматичните доказателства”. Като има предвид Алрам (Alram, 2004) който 
подчертава66, че „литературните доказателства (изворите) не са от решаващо значение, 
тъй като докладите на китайските поклонници и записите на индийски автори са понякога 
неясни. Същото се отнася и за неясните сведения на гръцките и римски историци, които 
едва ли са знаели как да се справят с толква различни хунски народи, от отдалечените 
източни земи. При липса на автентични доказателства, монетите, сечени от владетелите на 
тези народи, представляват един от най-надеждните първични източници за историята на 
„ирански хуни.” Резки различия в мненията съществува, не само сред заключенията, но и 
отправните точки на учените, които разчитат на различни източници. Изхождайки главно 
от документалните източници, изводите в тази статия, далеч няма да бъдат задоволителни 
от нумизматичния аспект, въпреки че авторът се е опитал „да облекчи” голяма част от 
хроничните противоречия.  

                                                   
66 вж. Алрам (Alram, 1996: 525-6). 
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Освен въпросите за датировката и хронологията, етническата принадлежност на 

кидаритите, също трябва да бъде установена. Ако се направи преглед на научната 
литература, откриваме нещо интересно: китайските и японските учени, т.е. Еноки (Enoki, 
1998 : 100-3 ), Куваяма (Kuwayama, 1989: 116-7), и Ю Тайшан (Yu, 1986), определят 
кидаритите като кушани (Guishuang) 貴霜, докато западните учени, които работят както 
върху нумизматични, така и с документални източници, определят кидаритите като 
„хунски народ”. Изключение прави, покойния Борис Маршак, които  в една от последните 
си статии (Маршак 2002 : 14-5 ), стига до извоза, че Кидар „вероятно е от кушански 
произход” и се опитват да възстановят старото царство на Кушаните, използвайки хуните, 
които са му били наемници”. Настоящата статия принципно подкрепя еклектичния поглед 
на Маршак. 

Има и още една разлика между източните и западните учени, която може да се 
обясни със следните факти: Първо, основните документални източници, които цитират 
източните и западните учени, се различават като отправни точки – „Вей-шу” където са 
представени като юечжи, и Приск който ги нарича „хуните-кидарити” . На второ място, 
източните учени наблягят повече на документалните източници, където може да се 
открие, накаква информация по въпроса, особено в китайски източници, докато западните 
учени, придават значение на документални и нумизматични източници, но естествено на 
тези които определят кидаритите като хуни, секли „хунски” монети. И на трето място, има 
определени парадигми и от двете страни, например в китайските източници юечжите / 
кушаните са непримиримо враждебни към сюнну / хуните, и този принцип, трябва да се 
има предвид от тези, които разчитат на китайските източници, които не могат да си 
представят че юечжийският цар Кидар може да се определи като „хун”, от друга страна, 
парадигмата за хунските измерения на кидаритското нашествия една от инвазивните 
степни вълни, въпреки че това е само предполагаема асоциация. 

Решението на този въпрос, трябва да се постигне чрез методическа промяна. 
Становището изказано от д-р Еноки се цитира и приема от съвр. автори. В предишните 
глави, беше уточнена хронологията на базата на китайските източници. Тази хронология е 
интегрирана и независима през годините между средата на ІV век и 439 г., а хронологията 
след 439 г. нататък, не е много ясно застъпена в китайските източници. По-нататък 
авторът дава кратко описание  за това което трябва да се направи: 

1, идентифицирането на събитията, документирани в китайските източници, преди 
439 г., с тези в западните източници; 

2, да се разшири хронологията около и след 439 г., която се основава  предимно на 
западни източници; 

3, да се сравняват документалните извори с нумизматичните / археологическите  
доказателства във всеки един определен период от време. 

Трябва да се запознаем с документалните източници, за да бъдат обсъдени. По 
принцип източниците синхронни с кидаритския период от страните на Евразия, се 
отличават от китайските източници, които бяха  разгледани в предишните глави на тази 
статия. Византийските (предимно гръцки, латински, отчасти сирийски) и арменските 
източници отдавна са подробно обсъдени от западните учени. Благодарение на 
отдалечеността на разстоянията и използването на неясни понятия, за народите в 
източните земи, тези източници, могат да се определят като второстепенни, по отн. на 
надежността в сравнение с китайските.67 Независимо от това, трябва да споменем, че има 
забележими различия между византийските и арменските източници относно кидаритите. 

                                                   
67 Виж. Маршак (1971), цитиран от Зеймаль (1996: 125). 
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Като се има предвид че Приск определя кидаритите като „Ούννοι οί Κιδαρίται” и 

„Κιδαρίται Ούννοι”, а Йешу Стилит – „kšwny’ dhnwn hwny’”68, става ясно че и дватаизвора 
(византийския и сирийсикя) свързват кидаритите с хуните – народ който добре са 
познавали.69 За разлика от това, арменските автори подчертават етнонима „кушани”, 
например Лазар Парпеци, разказва че Сасанидите водят война срещу кушаните, които 
Грене (Grenet, 2005b) се идентифицира както кидарите, докато Елише (Вартапед), 
споменава съвместно кушани и хуни. 

След като приема идентификацията кидаритите с хуните според Приск, Грене 
(Grenet, 2002: 209) смята, че не е изключено да се приеме, и отъждествяването на 
кушаните с кидаритите, според Елише и Йешу Стилит. объркването на тези етноними: 
кушани, хуни и кидарити, е резултат от лошата информираност сред западните автори, от 
които византийците подчертават връзката с хуните, тъй като добре ги познават, и 
аналогично същото правят арменците с добре познатите им кушани.  

Документите, които се появяват няколко века след епохата на кидаритите, в 
арабските източници, често са противоречиви, тъй като съдържат късни знания и 
объркващи бележки за различните вълни на номадските нашественици в североизточната 
част на Иран. Независимо от това, тези документи имат предимството на 
безпристрастността, те рядко засилват „доблестта” на персийските царе, както изтъква 
Фрай (1979: 227)70 въпреки своята по-малка автентичност. Единственият древна хроника 
на санскрит, от Индия е „Раджатарангини” според Хармата, също съобщава за Кидар, 
както беше обсъдено в предишната глава. 

Евентуалното намиране на нови източници, надпиди, ръкописи на индоиранските 
езици е жизнено важни за по-нататъчните проучвания на номадските нашествия. Хуните 
са споменати в Авестата, документите на пехлеви и партски, но въпреки те, не дават по-
конкретни данни за Кидар, но пък дават информация за източните съседи на Иран, и 
особено за провинция Кушаншахр (Kūšānšahr). Двусмислени надписи на „брахми”, са 
оставени от владетелите от династията Гупта, Самудрагупта (340 – 380 г.) и Скандагупта 
(около 454 г.) също ни дават представа за хунската инвазия в Индия. Трябва да отбележа, 
че бактрийските свитъци и печати, които наскоро бяха открити, и са в процес на 
проучвания, ги споменавам с надеждата че биха дали повече информация за кидаритите, 
тъй като са открити в сърцето на тяхната държава.71 

 
Хронологията преди 439 г. 
 
След кратко представяне на методологията и източниците, трябвя да преминем към 

основната тема за кидаритите. Ще обсъдим два аспекта: хронологичния контур и етно-
политическата ориентация на кидаритите. Тъй като те са най-тясно преплетени, никой не 

                                                   
68 Хармата (1969: 391) прочете това, след Ф. Алтхайм, като "dhnwn hwny" kywny, и той използва това съвсем 
двусмислено четене да се установи идентичността между хионити и кидарити. Подобни четене се вижда и у  
Маркварт (1901: 58); вж. Трембли (Tremblay, 2001: 187). 
69 Де ла Весиер (De La Vaissiere, 2005а: 98, 2005b) предлага идентичността на хуните (сюнну) и хионитите. 
(Ж.В. и изобщо не е прав!) Въпреки това, Кидаритите не са  се самонаричали хуни, хиони или сюнну, което 
все още се игнорира от Й. Илясов  (J. Ilyasov), а  „кушано-хунските смесени тамги по  Гьобл (Gobl, 1967 II: 
53, 208; III:?? PL . 3; IV: S 82), Илясов преписва на кидаритите (Ilyasov 2003: 154). Това е свързано с тамгите 
от златните монети в Тепе Маранджан (Tepe Maranjan) близо Каписа, както и печат G 16 от кушано-
сасанидския период. Както е посочено по-долу, монети в Тепе Маранджан, не принадлежат на Кидар По 
този начин няма досега открити валидни археологически или нумизматични доказателства които да 
подкрепят или да предполагат идентичност на кидаритите с хуно-хионитите. 
70 Фрай подчертава, чрез сравнителен анализ, че от линията на времето, работите на арабските историци 
може да се преумат с повишена надеждност. 
71 Виж Грене (Grenet, 2005b) за тези постижения. 
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може да разглежда или обсъжда единият, изолиран от другия. Трябва да се очертае 
историческия контур, съгласно посочени  специални пунктове. На пръв поглед трябва да 
се съсредоточим върху Тохаристан, в периода преди появата на кидаритите, т.е. времето 
на последните сасанидски кушаншахове. Дани и Литвински (1996: 103-8), представят 
списък на кушаншаховете, въз основа на проучванията на по-стари учени като Херцфелд, 
Хармата и Бивар. Като се приема, че още Ардашир I, завладява Тохаристан в 233 г., може 
да се смята че, първият кушаншах е назначен веднага след като пада Кушанската империя, 
изградена от Канишка. Освен това, следва да се подчертае, че нейното възстановяване в 
Тохаристан е било почти невъзможно, въпреки че и до VІІІ в., някои от местните 
владетели, са водели потеклото си от Канишка.  

След кратък междинен период, титлата е въведена по време на царуването на 
сасанидските царе Вахрам II, Вахрам III и Нарсех (276 – 302 г.). Историята на царуването 
на Вахрам II е описано изчерпателно от Бивар (1979: 324-7). Може да се приеме според 
неговит изследвания, че след него се наблюдава някяква ограничена независимост на 
Кушаншахр, напр. Ормузд започва да се титлува с безпрецедентното „кушаншахиншах” 
(Kūshānshāhānshāh) (неговите монети са намерени в Гири - крепост в Таксила). 
Кушаншахр е в рамките на Сасанидската държава и въпр. ограничена „независимост” е 
просто резултат от междуособните войни между наследниците на великия Шапур I. По-
късно по същия начин, Нарсех узурпира престола на Вахрам III (ок. 293 г.), което води до 
несигурност на положението и обособяването на Кушаншахр като независима сила72,  но 
няма данни за предполагаемия сасанидски наместник, управлявал до до царуването на 
Шапур III (383 – 388 г.), когато при последните сасандски кушаншахове Вахрам  II и Кей 
Вахрам, в източните земи се появява Кидар.  

 

 
За годините 356 – 358, се появява известие за кушаните у Амиан Марцелин (изм. 

XVI.9.4) под името Кусени (*Cuseni) (срв. Marquart 1901:. 36 N 5) (Ж.В. В случая авторът е 
подведен от манипулацията на Маркварт. В текста на А.Марцелин се говори за еусени, а 
Маркварт предполага че Марцелин е сбъркал и е трябвало да напише „кусени” – т.е. 
кушани. Цялата безплодност на това хрумване, проличава от Певтингеровите таблици, 
където в Ср. Азия фигурират „еусени-скити”. Всъщност под еусени трябва да се разбират 
усуните, или аси, асиани, осет. æssatæ / æssentæ! вж. фрагмента от картата по-горе – 
esseuones-scythae!), заедно с първото по рода си споменавене на хионитите (Chionitae) 
като съперници на Шапур II. Посочените по-горе събития са споменати от Гьобл (Gobl, 
1967 I: 19-21) като отправна точка на нумизматичната му хронология. Тази 
идентификация на хионитите с кидаритите е предложена от Гьобл, и не се споменава в 

                                                   
72 Хармата (Harmatta, 1969: 384-5) приема тази титла като наследство от владетелите на Великите кушани в 
Гандхара. Това може да се тълкува и като независим владетел от Сасанидския дом, срв. Еноки (Enoki, 1998: 
98). 
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нито един извор. Въпреки това е недвусмислено, че хионитите и кусените са забелязани от 
Амиан Марцелин, което означава, че той е можел да каже „хуни” (ако се признае 
идентичността на хуните и хионитите предложени от де ла Васир (Vaissière, 2005b) и 
„кушани”. Освен това, в по-късни сведения за хионитите, Амиан Марцелин първо 
разказва, че през 358 г. (изм. XVII.5.1) хионити и гелани (Gelani) (Ж.В. той използва и 
формата халани – алани, т.е. аланляа и уананша, в кит. извори, или хионити и алани), са 
служили в армията на Шапур II, а във войските му обсадили Амида в 359 г., хионитите са 
били „един от четирите основни контингента” на персийската армия (изм. XIX.2.3). 
Техният цар, Грумбатес (Grumbates), загубил сина си в битката, и след това А.Марцелин 
подробно описва погребението на принца чрез кремация (не-ирански обичай (изм. XIX.1.7 
- 2.1). 

Въпреки че никой друг не нарича кушаните хионите, последните са играли важна 
роля в обсадата на Амида. В бактрийските документи от княжество Роб, датиран към 470 
г., се споменава думата γοραμβαδο, което вероятно е име, аналогично на Грумбат. (Sims-
Williams 2002: 232-3). 

Това име няма нищо общо с кушаните или кидаритите, в езиков и географски 
контекст. Това означава, че към днешна дата, в голямата кушанно-кидаритска общност, е 
открит фонетичен еквивалент на името, звучащ като γοραμβαδο, но няма никакви данни че 
Роб е бил седалище на кидаритския владетел около 470 г.73 Следователно може да се 
заключи, че всички източници, досега само показват недвусмислени разлики между 
хионити и кушани (*Cuseni), а хионитите, след кампанията на Шапур II, никога повече не 
са съюзник на Сасанидите, както отбелязва Зеймаль (Zeimal, 1996: 121). 

Впоследствие Фавст Бузанд (Byzantinus, V. VII; . . . V. XXXVII = Fr Hist Gr V , 285-6 , 
298-9 ) съобщава че през 367/8 г., кушаните пребиваващи в Балх, причинили сериозни 
щети на армията на Шапур II, и били свързани със старата аршакидска (партска) династия. 
Въпреки, че това е изцяло фалшиво позоваване отн. Аршакидите, разказът на Фавст 
Бузанд, изяснява главният град на кушаните, както и тяхната враждебност и надмощие 
над персийската армия. Няма данни които да потвърдят дали кушаните, посочен от 
арменския историк, са същите които Амиан Марцелин нарича „кусени”. Независимо от 
това, за тези кушаните би могло да се предполага, че са предшествениците на кидаритите, 
чиято иранска политическа идентичност е пряко наследена от тях, а не техните 
противници Сасанидите - както бшее посочено по-горе, земята на Кушаншахр в 
Тохаристан се е ползвала  с автономия или независимост, към началото на ІV век. Поради 
това не е разумно да се предположи, че веднъж Кидар е бил покорен от Сасанидите, а 
после, при управлението на Шапур ІІ, кушаните са били независими и достойни 
противници на Персия.  

Следващия период около 380 г., е десетилетие на смут и рядко се споменава в 
изворите. Кратките царувания на Ардашир II (379 – 383 г.) и Шапур III са резултат от тази 
нестабилна обстановка. Пример за това е, че Шапур III е последният цар който носи 
титлата „шахин-шах на Иран и не-Иран” (Šāhān Šāh Ērān ud Anērān) учредена от Шапур I 
(Gnoli 1987: 510-1). Тази тила започва да се използва още от първия сасанидски шах – 
Ардашир І, като (Šāhān Šāh Ērān), а при Шапур I, който разширил империята и потушил 
бунтовете в източната периферия, допълнил и (ud Anērān), т.е. “шахин-шах (цар на царете) 
на Иран и не-Иран”(т.е. на неиранските покорени страни), както е обяснено в “Res Gestae 
Divi Saporis” ( 260 г.)  

                                                   
73 Авторът дори смята, че никога кидаритите не са разширили властта си, до Роб. Езиков паралел се появява 
на монетата легенда ΓOBOZIKO по Gobl (II:. 56, Em 32), която е тясно свързана с алхоните, но няма нищо 
общо с кидаритите (срв. Ilyasov 2003: 135-8). 
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В тази статия, авторът предполага, че покоряването на Кушанската територия от 

Сасанидите, води до по-късната нестаиблност и последвалата загуба на източните 
провинции. В територията на Ираншахр (Ērānšahr), т.е. същински Иран, според 
сасанидските надписи, се включват:  по същия надпис е описан да включват “Армения, 
Иверия, Махелония, (Кавказка) Албания и Баласакан, до планината Кавказ, “вратата на 
аланите” (Дарял) и всички планини от Парс до Хвар (Хорезъм)” (Alemany 2000: 342-4), т.е. 
това е описание на почти всички сасанидски провинции на Запад.74 Шах Пероз (459 – 484 
г.) възобновява тази титла, за което свидетелствува неговия голям печат ( Skjærvø 2003), и  
вероятно по този начин е показал триумфа си, над последните Кидарити, в Тохаристан и 
повторното анексиране на земите на Не-Иран (Anērān) в 468 г. Другото наследство 
останало от Шапур I, е тилата “кушаншах” (Kūshānshāh), която вече не се приема от 
сасанидските принцове. Нумизматичните доказателства показват, че последният  
сасанидски кушаншах, е Кей Вахрам, който около 380 г., е пребивавал в Гандхара, най-
вероятно в Перешапура (Grenet 2002: 206). От потвържденията на китайските будистки 
източници, разгледаните по-горе, можем да заключим, че появата на кидаритите в 
Гандхара, трябва да бъде датирано около 390 г. Тъй като Кидар, обединява Бактрия и 
Гандхара, той е наследил, така да се каже, титлата кушаншах, а според китайските 
източници, “Вей-шу” и бележките на Кумараджива, тези две територии се определят като 
владени от големите и малките юечжи.  

Маршрутът по който Кидар (Kidāra) нахлува, е документиран във “Вей-шу” и 
показва, че той покорил петте страни на север от Гандхара. Куваяма (Kuwayama 1989: 109-
10; вж също Kuwayama 1999:. 38-9) взима един пасаж от “Вей-шу” цитаран от “Хуишен 
Син Чжуан” посочва, че петте царства, които покорили ефталитите  (повече от 100 години 
по-късно) били Ярканд, Ташкурган, Вахан, Читрал и Гандхара, както и Удаяна, която 
лежи на този маршрут. Въпреки че това е възстанавока, на маршрута на ефталитите, до 
голяма степен, подобен маршрут може да се предположи, че е използвал, и е по-
убедителенот предположението на Грене, за маршрут чрез Панджширската долината 
(Dara-ye Panjšēr) (Grenet, 2002:. 207 N 6). Това е така, защото “Вей-шу” изрично уточнява, 
че преди Кидар да събере войска и да тръгне към Индия, преминал през Големите 
планини, и напълно покорил пет страни, намиращи се на север от Гандхара75, и това не 
може да се отнася за обиколен маршрут от запад, през Панджшир-Каписа. (Панджшир, 
букв. “петте лъва” е планинска долина в Северен Афганистан, намира се северно от Кабул 
на 150 км. в Хиндукуш) В резултат на кидаритското разширяване и утвърждаване, техният 
противник Сасанидски Иран загубил възможностите си за търговия и достъп до китайския 
пазар, което е удостоверено с половинвековната пауза в откриваните сасандиски монети в 
Китай, и липсата на токива за периода между управленията на Шапур ІІІ (383 – 388 г.) и 
Йездигерд ІІ (438 – 457 г.) (Xia 1974: 94-5), Кидаритите секат собстевин монети и напълно 
блокират търговския път между Иран и Китай. Досега няма данни за точният модел на 
търговия, практикуван от кидаритите, но може да се предположи, че те вероятно са имали 
тесни търговски връзки с Гуптската държава в Индия. (срв. Dani 1969: 66-7). 

Често обсъждан е въпросът с четенето на така наречените монети на Кидар (Kidāra) 
открити при разкопките на Тепе Маранджан (Tepe Maranjān) в Афганистан. Въпреки, че 
авторът на тази статия, не е имал възможност, до ясно изображение на съхранени 

                                                   
74 Въпреки това по време на управлението на Ардашир I, концепциите на Еран и Ан-Еран са малко по-
различни, например в надписите на жреца Картир. Не е преувеличено да се отбележи, че титла „кушаншах” 
е от първостепенно значение във всички земи на Ан-Еран, когато Армения се разглежда като част от Иран, 
или Ераншахр (Ērānshahr) (вж. например Bivar 1979: 319). 
75 цит. по превод на Еноки. 
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екземпляри от тях, които са в добро състояние76, моята  гледна точка е, че четенето на 
монетите не е толкова важно, колкото се твърди. Понеже китайските хроники предоставят 
ясна картина на начина, по който Кидар усвоява  района на Сват, въпросът дали влиянието 
му достига до Кабул, не е, чак  толкова значима тема. Логично е да се предположи, че 
кидаритите настъпва към Кабул около 380 г., но след временното му заемане, са били 
изгонени от алхоните. Освен това е много по-вероятно, монетите да са били сечени от Кей 
Вахрам (Grenet 2002: 206). Няма доказателства, че някога Кидар е разпространил властта 
си над Кабул-Каписа, където са били владенията на алхоните. 

 

 
Записките на двамата будистки преводачи, Кумараджива и Будхабхадра, запълват 

големия хиатус в хронологията на кидаритите между 380 и 420 г. Пътуването на Фасян, и 
бележките които е оставил, потвърждават господството на кидаритите в северозападната 
част на Индия. Също може да се потвърди, ако се вземат предвид и нумизматичните 
доказателства, от районите около Таксила и Кашмир. Възниква една силна държава, която 
владее, най-оживения и стратегически път, свързващ Ярканд-Ташкурган, с Бактрия-
Согдиана и Мадхядеша (или държавата на Гуптите) в Индия, обединена от pax guptica. В 
резултат на просперитета която Кидаритската държава изживява през последното 
десетилетие на ІV и първите две десетилетия на V век, владетелят и` приема високата 
титла “син божий” или девапутра, отг. на китайската “Тян-цзи” (син на небето), както е 
посочено в документ Ф. 209, титла носена от някогашните негови предшественици – 
кушанските владетели. От историческа гледна точка, трябва също да се подчертае, от 
данните на будистки поклонници-монаси от Китай и техните учители от Индия, че през 
този период будизмът процъфтява. Допълнителните изследвания могат със сигурност 
покажат, че, преди държавата на Гуптите, Кидаритското царство в северозападната част 
на Индия, заради покровителството си над будизма, се пръвръща в основна цел за 
поклонение, както на индийските монаси, така и на техните китайските събратя.  

Заслужава да засегнем политическите отношения между Сасанидите, Алхоните, 
Кидаритите и Гуптските владетели. Някои приемат мнението на Деег (Deeg, 2005: 240), че 
е имало съперничество между Кидаритите и Гуптска Индия, но това изглежда е неточна 
интерпретация. Спокойната граница между двете сили в Индия, прави поклоненическите 
пътувания към “свещенните земи на будизма” Гандхара – Нагарахара – Удаяна от една 
страна и Гуптската Мадхядеша, безопасни и бързи, земята между Питу и Матхура е 
процъфтяваща, с многобройно население, чиято будистка вяра процъфтява, както е 
записал Фасян (Deeg 2005: 129 - 32).77 Освен това, индийските каменни надписи върху 

                                                   
76 четенето на "κιοοοοοο" се обяснява с това, че "на най-добрите образци се вижда само началната сричка κι , 
с последователни няколко букви „о”. Вероятно броят на „ο” е важен фактор, тъй като от това може да се 
заключи, че бактрийски форма на името Вахрам, се пише с шест или повече символа, докато името Кидар 
(Kidāra) е, удостоверено в бактрийски като Κιδιρο или Κηδδιρο, и съдържа  четири или пет знака след 
първоначалното κι-. 
77 Фактът, че Фасян който преминава Памир през 402 г. не споменава за никакви трудности, е забелязан от 
де ла Весиер (Vaissière, 2005а: 99), и не означава непременно, че в Бактрия навсякъде е било миртно и 
спокойно, защото маршрута му минава през Вахан, Читрал, Удаяна и Гандхара, т.е. в централните части на 
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колони, оповестяват нахлуването на нрода “Хуна” (Huna) след 450 г., което показва че 
въпр. нашественици, нямат връзка с кидаритите.78 Друг пример в това отношение е, че 
азбуката “кхарощи” която по-рано е често използвана в Северозападна Индия, престава да 
се използва по време на Кидаритите, и се заменя с “брахми” – официалната писменост на 
Гуптската държава. Всички тези факти показват наличието на близки добросъседски 
отношения с Гуптска Индия.79 

Като се има предвид, че не съществува консенсус относно положението в 
северозападната част на Индия през първите двадесет години на V век, ще открием, че 
ситуацията в Бактрия е още по-неясна, и трите основни политическите сили в региона, са 
в честото положение на война. Кумараджива отъждествява Тохаристан с известния в 
китайската литература етноним “Сяо Юечжи” или “малки юечжи” поради неясни 
причини, може би, поради тяхната малобройност, в сравнение с тези, в северозападната 
част на Индия. Фасян посочво Нагарахара (Джелалабад) като граница на владенията на 
Кидаритите. Съседното държава на алхоните се установява в района Каписа – Кабул, 
както е установено от Алрам (Alram, 1996: 521-6 ), основавайки се на нумизматичните 
доказателства. И все пак доста любопитна е информацията, която дава “Вей-шу” за 
предвижването на Кидар в западна посока, като оставил Гандхара на сина си. Според 
Еноки (Enoki, 1998:103 ) това е трябвало да се случи в средата на V век. Това трябва да се 
отдаде на погрешна интерпретация на по-старите данни от “Хан-шу”, в противен случай, 
може да се отнася до конфликт с алхоните в Каписа - Кабул (или със Сасанидите). Ако 
това е така, може да се заключи, че местоположението на кидаритската столица е бил 
Балх, бившата столица на Бактрия. Във “Вей-шу”, кидаритското управление в е 
отбелязано най-общо. То е съществувало до 437 г., когато Сенбяо, съобщава че някъде на 
север, пътят до Пурушапура е недостъпен и затворен, до 439 г. Китайският документи 
съвпадат и с други източници за същия период, както е посочено по-долу, но остава един 
произволно тълкуван по-късен текст от Табари който казва че по време на управлението 
Вахрам V (420 – 438 г.), или легендарния персийски шах Вахрам V Гур, е водил 
ожесточена война, която се споменава и от другите арабо-персийски автори освен Табари 
– Масуди, Динавари и Фирдуоси. Табари разказва за нападение на тюркския каган в 
Персия, което в крайна сметка било отблъснато от Вахрам. След конфликта, Вахрам 
прогонил непирятеля и минал отвъд Амударя за да подчини тамошното население. В 
завладените земи назначил брат си Нарсех за марзбан-и-Кушан  в Балх. Същото събитие е 
записал и Масуди (Mas'ūdī, 1962: 229), който споменава по маршрута на “тюрките” през 
Согд. Алтхайм (Altheim, 1969: 49) обръща внимание на съобщението от Динавари, че 
Вахрам не се е спрял до Амударя, а е прекосил реката някъде близо до Балх. 

По-късно подробна картина на това събитие е представена от Фирдуси (Firdawsī, 
1967: 312-3). Той разказа, че “каганът на Чин” нахлул в Персия, но е победен в близост до 
Мерв, в местността Кашмихан. След това била определена границата, между Иран и 

                                                                                                                                                                    
Кидаритското царство, но все пак потвърждава преобладаването на сравнително мирна обстановка и добри 
отношения на субконтинента. 
78 Еноки (Enoki ,1998: 77-8) определя  думата "Mlecchas" (чужденци, врагове) в надписа от Джунагадх 
(Junagadh) (около 457 г.) и "Hunas" (хуни) в надписа от Бхитари (Bhitarī) като отнасящ се за кидаритите. 
Неговото мнение е прието от Деег (Deeg, 2005), но критикувано от Ю Тайшан (Yu, 1986: 85-7; 2001: 199-
200) и Грене (Grenet, 2002: 211). 
79 Надписът Алахабад споменато за подчинението на „девапутра-шахи-шаханушахи” на цар Самудрагупта 
(340-380 г.). Въпреки че Дани (Dani, 1996: 165) внушава, че титла е останала от Великите кушаните, тя може 
също да бъде намек за връзка с кидаритите, чието идване в Гандхара, вероятно е довело до сблъсък с 
Гуптска Индия, и вероятно така е станало. Дори и Дани също, веднъж предлага тази гледна точка (Dani 
1969: 66-7). 
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Туркестан, по северния бряг на реката Джейхун, към Фараб80. Той разказва, че в 
следващите години, шах Пероз, търпи загуби от Хушнаваз (Khušnavāz) (или още 
Ахшунваз / Akhšonvāz в арабските източници) и това се дължало на неподчинението на 
населението по границата на Амударя, която били установена от дядо му.81 Табари, както 
и Фирдуоси написват творбите си в светлината на епичната книга за царете или “Хвадай-
намаг” (Xvaδāy-nāmaγ) написана на пехлеви в сасанидската епоха (но недостигнала до 
наше време), като отбелязва Ю Тайшан (Yu 1986: 78). Независимо от това, тълкуването на 
това т.нар. “тюркско нашествие” далеч не е  еднозначно прието между всички учени. 

Под “тюрки” тук трябва да се имат в предвид, съвременните неирански племена, 
които са живели на североизток от Персийската държава.82 Различни тълкувания по 
въпроса са направени от Маркварт (1901: 52-5), Еноки (1959:19-22 ), Хармата (1969: 392), 
Маршак (1971: 60-62 ) и Ю Тайшан (1986: 76-8; 1987: 59-60). Маршак посочва, че цялата 
история е късна компилация. Има много анахронизми, така че със сигурност не е 
надеждна, но мнозинството от учените все пак считат тези текстове за бъде исторически 
източник. Маркварт пръва предлага, че под въпр. “тюрки” трябва да се разибрат 
хионитете, и той конкретно вижда в тяха аварите или жужаните (Juan - Juan / Ruanruan) 
(Enoki 1959: 22 бел. 6.). Еноки изключва възможността, че това са ефталитите, той 
предполага че това са или кидаритите, или хионитите, като последните са идентични с 
Уенаша / Венанша (Wennasha) 温那沙 в китайските източници). Хармата цитира О.Хансен 
и предполага, че названието “тюрк” тук е резултат от грешна интерпретация на етнонима 
*tuγrak (тохари) т.е. кушани = кидарити.83 Напротив, Ю Тайшан (Yu Taishan) отхвърля 
предишните мнения и идентифицира нашествениците с ефталитите. Оказва се, че това 
“тюркското нашествие” започва през Согдиана, както посочва Маркварт.84 От друга 
страна, съобщението че Нарсех е получил титлата “марзбан на кушаните” и имал 
седалище в Балх, както разказва Табари и Динавари е въпрос, който очевидно 
противоречи на другите източници (“Вей-шу”) за Средна Азия преди 437 г. Според Ю 
Тайшан (Yu,1987: 60. бел. 12), Вахрам заема Балх временно след кампанията си срещу 
“тюрките”, но градът е бил скоро след това, завоюван от Кидар, в резултат на неговия 
поход на запад. Доказателствата, посочени от Ю Тайшан също почиват върху естествената 
граница по р.Амударя, което предполага северния произход на племената, нахлули през 
реката. Освен това използваната титла “каган на Чин” не може да се отнесе към Кидар, 
преди 420 г., но изглежда да е титла на владетел но Дунху (Donghu) 東胡, прото-

монголски племена като жужаните и сянбите (Xianbei) 鲜卑. Това предполага, че 
нашествениците от Согдиана са родствени на някои централноазиатски народ, като 
например жужаните, чийто бърз възход е характерен за историята на Централна Азия, 
през първата половина на ІV век.85 Като цяло мога да каже че според преобладаващото 

                                                   
80 Това име се идентифицира от Еноки (Enoki, 1959: 20), като Сърдаря, но може да бъде само Амударя, което 
е логично във врйзка с нарушаването на границата от Пероз, както е посочено по-долу (вж. Yu 1986: 83 и 
бел. 5). 
81 предизвикателството на Пероз, предполага че Вахрам V е водил войни с ефталитите или тези, които могат 
да бъдат описани като същата етно-политическа група (хионити), но очевидно не с кидаритите. 
82 Еноки (Enoki, 1959: 21) посочва, че "северозапад" е грешка и трябва да серазбира "североизток".  
83 Тази гледна точка е много съмнителна, защото населението на Согдиана никога не е било известно като 
"тохари" или "кушани" 
84 Следва да се отбележи, че Маркварт (1901: 52-3) описва титлата „марзбан-и-кушан” (Marzbān-i-Kushān) 
като „пазител на кушанската граница”, и според него това по никакъв начин не е заместител на  
"Kūshānshāh". 
85 Предлага се, например, от Ю ТАйшан че това са жужаните, които изтласкват ефталитите в Согдиана и 
след това надолу до Хорасан. В тази насока Пулейбланк (Pulleyblank, 1963: 258) предлага че ефталитите 
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становище, нашествениците със сигурност не са кидаритите. Като се вземат предвид 
китайските източници, може да се поизясни политическата карта до 437 г., в които 
Согдиана се контролира от сюнну, докато Тохаристан се контролира от кидаритите или 
юечжите. Археологическите доказателства показват, че Северен Тохаристан, т.е. Термез и 
Кундуз са била заета от хионитите (алхоните ?) От началото на V век до 440 г. (Илясов 
(Ilyasov 2003: 135-6 цитирайки Белла Вайнберг; срв Alram 1996.: 522, 533). Затова Вахрам 
V вероятно е бил нападнат през Согдиана / Северен Тохаристан от сюнну / хионитите, 
или в крен случай, те са били съюзници на нашествениците. Вахрам ги преследва до Балх, 
и Кидар му е помогнал, като е превзел града, така Ю Тайшан обяснява съоб. във “Вей-шу” 
за западния поход на Кидар. Приск съобщава че сасанидските царе, отдали почит на 
кидаритите (виж по-долу), което показва, че Вахрам V не е воювал с тях. Арабо-
персийските произведения, черпили информацията си от “Хвадай-намаг”, в която явно са 
спестили невъзможността шахът сам да се справи с нашествениците, и затова се стига до 
объркване на събитията.   

(Ж.В.: Някои забележки: 1. опитът на автора да приравни сюнну с хионитите е 
изцяло погрешен. 2. същото се отнася и до приравняването авари = жужани. 3. Цялата 
история с анахронизмите в късните арабо-персийски документи има далеч по-просто 
обснение: Имаме объркване на Вахрам V с неговия съименник Вахрам Чубин, узурпирал 
трона за 1 година. Вахрам Чубин е пълководец който разгромява войските на І Тюркски 
каганат, нахлули в Персия, след като се стига до конфликт за подялбата на завладяната 
Ефталитска държава през 567 г. Войските на Вахрам не само че прогонват нахлулите 
тюрки но им нанасят съкрушително поражение в битката при Херат в 589 г. После Вахрам 
влиз в конфликт с шах Хормизд ІV и го детронира. Синът на Хромизд, Хосров ІІ Парвиз 
бяга при император Маврикий и с негова помощ се връща на трона. Вахрам Чубин 
управлява една година като Вахрам VІ. Той иска да възстанови партянската династия на 
Аршакидите, защото самия е от партянския род Сурен (странично разклонение на 
Аршакидите). Според друга легенда, явно станала причина за объркването на Табари и 
ост. късни автори, Вахрам Чубин е потомък на Вахрам IV Керманшах (388 – 399 г.) А що 
се отнася до въпр. нашественици с които воюва Вахрам V – това са без съмнение 
ефталитите.) 

 
Хронологията около и след 439 г. (основно в Тохаристан) 
 
През 438 г., умря Вахрам V Гур. Новият цар, синът му Йездигерд II, сключил мир с 

Византийската империя, веднага след като седнал на трона, прехвърлил войсикте си на 
изток, срещу “хуните-кидарити”. Забележително е, че посещението на Сенбяо в Гандхара 
съвпада с първите години на войната, започната от Йездигерд ІІ. Пътят на поклонника, 
може достатъчно точно да се идентифицират с връзката между Шахбаз-Гархи и 
Пурушапура (Пешавар), през Чарсада (днес населени места в Северен Пакистан), а 
противникът който е завладял Гандхара, не са Сасанидите, а алхоните, чийто виден 
владетел Кингила, управлява в Гандхара около 440 г., в съответствие с нумизматичния 
анализ на Алрам (Alram, 1996). Според традицията, хунските (хионитските) владетели, 
още от времето на Шапур II, (и обсадата на Амида) поддържат съюзни отношения, и сега 
Кингила влиза в съюз с Йездигерд ІІ, срещу общя враг – Кидаритите, дотогава могъща 
сила в Тохаристан и Гандхара.86 Кампанията на Йездигерд II е документирана главно от 
                                                                                                                                                                    
имат вероятно древномонголски произход, или „сянбийски” както предлага Ю Тайшан (Yu, 1986). Също се 
предполага и връзка с тюркските племена, въпреки че те са носили различно име.  
86 Ролята на Кингила, първо е посочена от Грене (Grenet, 2002: 218-20) във вразка с открити негови печати, 
изобразяващи легендарния герой Рустам, с който явно се е сравнявал самия Кингила. Имат сходни 
характеристики – и давамата са местни владетели на Систан, и двамата воюват в източните земи и двамата 
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двама арменски историци: Елише, който спомена “хуните наречени кушани” и и Лазар 
Прапеци (Thomson 1991: 133), които съобщава за поражението на Йездигерд от 
кушаните.87 Според Елише, Йездигерд, тръгнал срещу “царството на хуните наречени 
кушани” (Honac aškharhin, zor K`ušans anowanen) (Thomson 1982: 66; Тер-Mkrtičjan 1979: 
78). По отношение на хуните / кушани споменати тук , гледните точки на академичните 
учени се различават . Повечето учени са склонни да вярват, че има общо объркване на 
кушани и хуни в арменската литература.88  В целия труд на Елише, споменаването на 
“царството на хуните” (Honac aškharhin) се появява само веднъж. В текста, преди и след 
мястото, където Йездигерд II започва военния си поход, се използва определението 
“земята на кушаните” (erkirn K`ušanac), “Източната страна” (ašiarhin arewelic) или 
“Кушанската земя” (terut`iwnn K`ušanac). Други арменски автори, като Фавст Бузанд, 
Мовзес Хоренаци, Лазар Парпеци, Себеос, приемат за Тохаристан името “земята на 
кушаните”. Поради това, не изглежда, там да са обитавали “хуни които също се наричат и 
кушани”. Това приравняване в труда на Елише, вероятно отразява завземането на земята 
на кушаните, от хуните. По този начин може да се заключи, че хуните са завзели земите на 
кушаните около 440 г. Тук кушаните са несъмнено тези, водена от Кидар, припомняйки си 
западната им миграция преди 437 г. и той се е изправил срещу хуните, а не срещу 
Сасанидите - както съобщава Приск, че Йездигерд II започва войната в 438 г. Eлише, 
впоследствие съобщава, че през годините 442 – 449, Йездигерд, пребивавал в “страната на 
кушаните”. След това, в началото на 12-та година от царуването си (449 г.), събрал 
огромен брой войски и нахлул в земята Талакан (Talakan).89 Виждайки това, кушанският  
цар не посмял да му излезе насреща, отстъпли и се укрепил в труднодостъпна, пустинна 
местност, заедно с всичките си войски. Войските на Йездигерд, отнесли голяма плячка, но 
не успели да разгромят противника си. Според сирийска хроника, Йездигерд, победил 
малкото владение Чол, разположено на югоизточния Каспийски бряг, и построили там 
крпост (Маршак 1971: 59). 

Следващото събитие е документирано от Лазар Парпеци и Елише, като дънните на 
последния се смятат за по-точни, и по-надеждни, тъй като той отличава “хуните – 
кушани” от ефталитите. През 16-та година от царуването си (453 г.) Йездигерд, отново 
нахлува в земите на кушаните от Нишапур. Заради бунта на княза Бел, от народа на 
“хайландурте”, (Ж.В. който предупредил родствениците си кушани, за готвеното 
нападение, според Елише) той е победен. Всички изложени по-горе събития обрисуват 
една картина, която показва, че преди и по време на царуването на Йездигерд II, земите на 
кушаните постепенно се заемат от хуните. Безспорно кушанския цар притежава силна и 

                                                                                                                                                                    
предотвратяват заплаха от изток, респ. за Сасанидите (най-вероятно от кидаритие). Преди да се качи на 
трона, Пероз, е бил марзбан на Систан, ксасанидската провинция, граничеща с алхоните. Това предполага и 
тайно споразумение  между тях, вероятно сключено около 457 г., но това е само предположение. 
87 спец. благодарност за моя бивш колега Ян Си (Yang Xi) 楊曦, специалист по арменски език, за 
направените консултации по отн. на арменските извори. 
88 Робърт Томпсън (Robert Thomson) счита че тези названия „кушани / хуни” са неточно използвани в 
арменските източници (Thomson 1982: 63). Е.В.Зеймаль, при писане на раздел за Кидаритите, в „Историята 
на цивилизациите на Средна и Централна Азия” се е въздържал от използването на арменските източници, 
за които той дава подробна обосновка (Zeimal 1996: 124-25). Последните учени подобно на Грене избягват 
използването на тези източници. 
89 Въз основа на данните на този хронист (Елише кн. 2.), Юрий Брегел (Bregel (2003: 12-3) в своя „Атласа на 
Средна Азия” илюстрира едно нападение на Йездигерд II в 442 г. в Талакан, намиращ се в Тохаристан 
източно от Балх. Въпреки това, Тер-Мкрчитян (Ter-Mkrtičjan, 1979) използва този топоним за обозначаване 
крепост, в района на Хорасан западно от Балх. Зеймаль (1996: 125) също споменава този конфликт в труда 
си. Забележително е, че тактиката на изграждането на силни укрепления е била характерна стратегия на 
Кидаритите, вкл. и после в Согдиана, според обобщенито на де ла Весиер (2005а: 109). 
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многобройна, добре организирана войска. Той успява да обедини и защити Тохаристан, 
вероятно, и с евентуалното съдействие на хуните (Маршак 1971: 65). 

Въпреки че все още има неяснота за този период от време, може да се твърди, че 
кидарите (които са “кушаните” в арменските източници) в Тохаристан са водели войни с 
техния съперник, Сасандски Иран. На Кидарите междувременно, неминуемо са били 
асимилирани от накаква хунска група, докато са били застрашени от друга такава, и 
евентуално това са ефталитите. Доказателство за тези събития може да се намери в 
съобщенията на Приск, автор, който е от първостепенно значение, сред източниците за 
кидаритите от средата на V век.  Фрагментите от писанията на Приск, особено фр. 33, 
Еноки приема за важно потвърждение на своите тези (вж. Enoki 1998: 71-5). Въпреки това, 
новият превод на текста от Блокли (Blockley, 1983: 348-9) преобъръща на старите 
предложения, и това е представено от Грене (Grenet, 2002:. 209 и п 11): 

“Персийският владетел [т.е. Пероз] ... поканил Констанций [римския пратеник] да 
дойде при него, тъй като той не се намирал в някой от градовете си, а бил на границата 
между своя народ и хуните-кидарити (Ούννοι οί Κιδαρίται). Причината за тази започнала 
война била, че хуните не са получавали данъка, които бившите владетели на персите и 
партите им плащали. Бащата на шаха [т.е. Йездигерд II] отказал да им изпрати “почитта” 
(т.е. данъка) и предприел войната, която синът му наследил заедно с царството.” (в превод 
от Р.Блокли /R.C. Blockley, текстове в скобите са по Грене (Grenet 2002:. 209 и бел.11).  

Преводът и уточнението на Блокли (Blockley 1983:. 396 бел. 163) показват, че 
кидаритите не са били васални на Сасанидите и преди Йездигерд II (т.е. при  Вахрам V / и 
предишните владетели) (Ж.В. но са им служили като наемници). Освен това збележката на 
Приск “за партите” вероятно посочва, че Партия е плащала данък на юечжите, или за 
последващото завладяване на Индо-Партия, царството на Гондофар от кушаните. (Ж.В. В 
случая Приск има предвид случая с партските царе Фраат ІІ (138 – 128 г.пр.н.е) и Артабан 
ІІ (128 – 124 г.пр.н.е.) които загинали в битки с кушаните (тохарите) които бидейки 
наемници на партите, били ощетени, тъй като партите отказали да им платят обещената 
сума.) Разглеждайки текста на Приск, от една страна, човек може да се съгласи с факта, че 
кидаритите,  са действали в съюз с други хунски племена, както предполага Грене (Grenet, 
2002: 209), а от друга, хуните-кидарити, и техният вожд Кидар, бидейки хунски вожд, е 
завладял Бактрия, узурпирал е трона, а народът му са приели етнонима на завареното 
старо кушанско население. В края на краищата, това е не повече от една хипотеза, която 
предоставя обобщение за етническата идентичност на така наречените хуни-кидарити, и 
тяхното наименование вероятно има политически, а не етнически, характера (вж. Bivar 
2006 г.). 

Що се отнася до по-късните събития, те са свързани с „комбинирани операции” от 
страна на Сасанидите и ефталитите (алхони) срещу кидаритите в ранните години от 
управлението на Пероз (преди 468 г.), който в крайна сметка водят до изгонването на 
кидаритите от тяхната столица Балаам / Валаам, както смята Грене (Grenet, 2002: 209; 
2005b). Що се отнася до мястоположението на Балаам / Валаам, по-новото предложение 
на Карой Цегледи (К. Czeglédy), е прието от Маршак (1971), Зеймаль (1996: 125-6) и Грене 
(2002:. 211 N 13) е предпочитано от тези учени, привели достатъчно мотиви за тезата им 
(Ж.В. не е много ясно, обикновено го свързват с Нахшеб до Бухара, аз смятма че по-
вероятно е Баглан!). Обсадата на Балх означава успешното сътрудничество на анти-
кидаритските партньори, но както става и в по-къснаата история на тюркско-персийското 
„сътрудничество”, заслепеният от победата Пероз, на свой ред става противник на 
ефталитскитe владетели. (Ж.В. което му струва живота, след три поредни поражения). 

Някои учени, например Бивар (Bivar 2006) и Ю Тайшан (2001: 195-7) считат, че 
хуните-кидарити, описани в Приск не са собствено кидаритите, а ефталитите на Прокопий 
(I, 3). Ю Тайшан цитира Йешу Стилит в подкрепа на това мнение. Според Ю Тайшан, 
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съобщението на Йешу Стилит разграничава кидаритите, от друга хунска група, вероятно 
ефталитите. В „Хрониката” на Йешу Стилит, (гл. 9), се казва, че сасанидския цар Пероз, 
заради войната си срещу „кушанските хуни” (Kušanaye. d-hinon.n Hunnaye), често 
получавали пари от гърците, като се има в предвид в гл. 10, „въпреки че победил хуните и 
увеличил владенията си техните владения” но в крайна сметка Пероз станал пленник на 
хуните, и благодарение на финансовата помощ на император Зенон (474 – 491 г.) той се 
откупил от тях и сключил мир. Зенон наследява трона след смъртта на Леон I (457 – 474 
г.), т.е. в 474 г. Следователно Пероз трябва да бил пленен след 474 г. Според Приск (фр. 
41), персийската армия на Пероз, превзела Балаам / Валаам, столицата на хуните-кидарити 
в 468 г. Ако хуните-кидарити са ефталитите, става трудно обяснимо, как веднъж са 
победени от Пероз, а после го пленяват по времето на Зенон. Имайки предвид, че 
сирийския историк от позиция на негово време не е в състояние да прави разлика между 
различните номадски групи хуни, не е уместно да се заключи, че „кушанските хуни” в гл . 
9 са идентични с хуните-кидарити на Приск, докато хуните в гл. 10 (по времето на 
император Зенон т.е. годината, 484 г.) са ефталитите,  ярко описани от Прокопий. С една 
дума, няма източник преди Приск (456 г.) който да посочва тъждественост на кидаритите 
с хионитите, хуните или сюнну. (Ж.В. както казах, няма никаква връзка на сюнну с 
хионитите!) Точно обратното, те са  свързвани в повечето случаи с кушаните, въпреки че 
няма основание и преки доказателства, които да ги свързват с династията на Канишка. 

Текстовете на Приск и Йешу Стилит свидетелстват за объркване на кидарити и хуни 
във византийската литература, и е очевидно, че византийските хронисти не са били 
запознати с историческите факти на Изток. Що се отнася до етническата принадлежност 
на кидаритите, приемливо е обяснението цитирано от Маршак (2002: 14-15 ):... Кидар 
(който вероятно е бил от кушански произход) се опитал да възстанови Кушанската 
държава, като използвал хуните (Ж.В. хионитите), които са  били негови съюзници и са се 
заселили на територията на съвр. Афганистан по време на негово царуване. А смесването 
на двете названия кушани и хуни идва поради тази обстановка. Също интересното 
съставно название „хуни-кидарити” свидетелства за тази ситуация . 

 
За Кидаритите в Согдиана и въпросите, свързани с това 
 
Остатъчните кидарите, на север от Хиндукуш, са били защитени от противниците си 

в последното си убежище - Согдиана, като първоначално е предложено от Грене (Grenet, 
2002: 207-8). Там те бяха в крайна сметка, били сломени от съперниците им – ефталитите. 
Последните изследвания от Илясов (Ilyasov, 2003) и Йошида (Yoshida, 2003) предполагат 
ефталитския произход на царската власт в согдийските оазиси, чийто дворове произлизали 
от т.нар. род Чжоау (Zhaowu) 昭武. Техните аргументи са многобройни и убедителни и 
авторът на настоящата статия ще се спре на някои точки, свързани с техните възгледи. Що 
се отнася до появата на кидаритите в Согдиана, научните изследвания на д-р Етиен дьо ла 
Васиер (2005a), следва да бъдат цитирани. Според тази задълбочена работа върху 
согдийските градове-държави, появата на кидаритите в Согдиана е между 440 и 456 г. 
Според по-ранното си мнение (Vaissière 2002 г.) следвайки Еноки (Enoki, 1955), че 
спомнаването на царя на Хуни (忽倪) предхожда появата на  кидаритите, според 

съобщението на енциклопедията „Тундян” (Tongdian) 通典, името хуни (Huni) е било 
известно на китайския двор от посолството, дошло в 457 г. Дори и чрез преразглеждане на 
материалите, свързани с тях, не можем да определим дали информацията в „Тундян” е 
преписана от „Вей-шу”, или е само смислово предадено, събрано от разл. глави на 
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Вейската хроника90. Така че е трудно да се избере една от двете възможни дати за 
пристигането на посолството на хуни, в единия случай, приет от Еноки (Enoki 1955: 60-1) 
е 437 г. В другия случай Грене (Grenet, 2002: 207-8) смята че това е станало в по-късна 
дата (Grenet 2005b). Тако или иначе, съобр. се и с двете датировки, вероятното 
пребиваване на кидаритите в Согдиана, е между 441 г. и 509 г. 

Друг въпрос е дали “владетелят хуни”, т.е. хунския цар, е кидарит по произход. 
Според де ла Васиер (Vaissière, 2005а: 108; 2005b: 20-1) , времето когато се появява 
названието “xwn” (хун), в согдийския език, е свързано с последното поколение согдийски 
търговци от V век, и говори за присъствието на хуните в Согдиана, но е доста съмнително 
тези хуни (хунну, ако приемем идентичността на двата етнонима) са кидарити. С 
проучване на писмени доказателства, де ла Васиер (Vaissière, 2005b: 20) подкрепя 
присъствието на хуните / хунну : ”Китайските и византийските извори говорят за хунска 
династия, но това не са кидаритите”. Въпреки това, китайските извори (т.е. “Вей-шу”) и 
византийските източници (т.е. Приск ) разказват за събития, станали съответно в Согдиана 
и Бактрия, “и това е идеалното място за първата появява на термина Xwn в согдийската 
ономастика”. Той признава, че китайските източници могат да се смятата като 
потвърждение, но византийските, т.е. Приск, когато разказва за събитията свързани с 
войната на Сасасанидите срещу Кидаритите в Тохаристан, (по-специално той споменава и 
съседи на кидаритите) с този неясен по смисъл термин, хуни - тъй като с това име, с това 
название се обозначават, различни вълни от нашественици, които идват от север и изток и 
нападат Иран, така че не може със сигурноста да се прави връзка между “хуните” в 
Согдиана и кидаритите. Очевиден проблем е и времевия период. Ако приемем идеята, че 
“Хуни” (Huni) 忽倪 държи властта до 457 г., а кидаритите пристигат тук около 440 г., това 
само оставя средно по-малко от шест години (включително и царуването на Хуни (Huni) 
忽倪 ако започнало е преди 457 г.) за управлението на предполагаемите трима царе91 в 
Согдиана. Най-критично съмнение възниква и от противоречието между двете китайски   
хроники “Вей-шу” и “Суй-шу”, ако приемем , че първата  използва термина “хуни” (отг. 
на сюнну) за да се обозначи кидаритите, “Суй-шу” казва, че “народът на Кан (Kang) 康 

(т.е. Самарканд ) са потомци на насалението на на Канцзю 康居. Техните царе 

първоначално произлизали от рода Вен (Wen) 温 и по произход са юечжи”. ( Pulleyblank 
1952: 320) . Освен това, ако се вземе под внимание, работата на Илясов (Ilyasov, 2003: 135-
40), който твърди, че т.нар. тамга S-2 (по Гьобл) на алхоните и ефталитите, напълно 
съвпада с тагма от скални надписи и петроглифи от Горна Индия (Каракорум), датирани 
към средата на V в.92, не е невъзможно, тези “хуни” оставили този надписи, и “хуните” от 
                                                   
90 Оригиналната версия на „Вей-шу” може да са били загубени, когато Ду Ю съставил енциклопадията 
„Тундян” (Tongdian). Това все още е под въпрос. Виж например Ли (Li, 2005) за редакция на Тундян; в тази 
статия д-р Ли Цзинсю забелязва, че в „Тундян” има различни правила за подбора на източниците, въпреки 
първоначалните изявления, че ще следват принципите на династичните истории. При разглеждана 
специално на връзка с „Вей-шу”, Ю Тайшан (Yu, 1986: 228-33) остро критикува, мнението че „Тундян” 
отразява действителните характеристики на „Западните райони”, като я сравнява с данните от „Вей-шу” 
която осигурява точна геополитическата карта. Въпреки това, японските учени като Куваяма (Kuwayama, 
(1999:. 38 N 1) са склонни да оценят нейната автентичност. 
91 Еноки (Enoki, 1955) дори предлага възможност за управлението на четирима царе, което се критикува от 
Ю Тайшан (Yu, 1986). 
92 Де ла Весиер (2005b:. 20 бел. 38, 39) посочва, че името „m'ymrγc” се появява осем пъти като собствено име 
и пет пъти като бащино в надписите и петроглифите от Гарната част на долината на р. Инд. Това име се 
свързва с град Маймург (Maymurgh), което е удостоверено първо в китайските източници в 457 г. (де ла 
Весиер 2005а: 107). Това означава, че последната дата на графитите е най-късно до 450 г. (и по-рано от  460 
г.). Де ла Весиер убедително твърди, че търговския път на сагдийските керванни търговци е преминавал  
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китайските хроники, които управлявали в Согдиана преди 457 г., да се свържат с 
ефталитите, същите ефталити, които властват в Согдиана и след 509 г., както и с царя на 
Цао (Cao) 漕 (Каписа), т.е. Незак (Nēzak).93 (Ж.В.: Авторът греши, “хуни” не е име, не е 
народ, а е титла, тила на владетеля! Вж. ху-ни (hūnì) , възст. „hwәt-ŋ(h)iēj” (xwet-
ngei) “хуйет-нгхйей”, и отразява согд. γ´š´wn´k, γ´š´yun´k, xšwny, xšywny – владетел, което 
се чете като khshēwanē, или пък, в перс. хudāi, авест. xaithya - господин, староруски (от 
ст.бълг.) хозiа, чув. χоzа, χuzа, xuşa, xoşa – стопанин, осет. xuæcauæ, ягн. xudo, кюрд. xuda, 
пущ. xuday, xwadāy, искаш. xuda, зебак. xudai, талиш. xydo, перс. xoda, шугн. xudo, гилян. 
xudе, язгул. xêdo, сарик. xûdoy, белуджи xuda – господар, управлявящ, бог. Според някои 
рускоез. автори (Цуциев, Туллагов), титлата е била “хур” – слънце, слънчев, което обаче е 
малко вероятно.) 

Признавайки съществената връзка на ефталите със Согдиана, тогава каква е ролята 
на Кидаритите? Те действат като противници на ефталитите и окупират Согдиана за 
години напред, и тогава тази област става окончателна крепост на кидаритите. Но заедно с 
тях идва и културен елит, носищ със себе си технологии и изкуства от сърцето на Бактрия, 
който дава тласък на блестяща култура на Трансоксания, прочула се толкова надалече, че 
е сравнима с кулутурата на Абасидския Халифат и Моголското империя.  

Време е да се преразгледат пасажите във “Вей-шу” и “Суй-шу” относно суверенитета 
на Согдиана. Съобщението на “Суй-шу”, че народът на Кан са потомци на Канцзю и 
че тамошните владетели, произлизат от юечжите не е неправдоподобно, тъй като, трябва 
да се вземе предвид, че с определението “юечжи” се обозначават и ефталитите (виж по-
горе), но също така е разумно да се мисли, че името “юечжи” е било използвано и за 
кидаритите (както във “Вей-шу”), а кидаритите управляват Согдиана за около половин век 
(457 – 509 г.), не по-малко от продължителността на номиналното господство на 
ефталитите (509 – 560 г.). Същото съобщаваи Веи Цзе (Wei Jie) 韋節 които вероятно е 
придобил информация за произхода на согдийците, по време на посещението си тук, в 
началото на VІІ век. Това, което научил от местните аристократи е, че те били от 
кушански (юечжийски) произход, докато обикновените местни хора водели потеклото си 
от старото селско население на Канцзю, от епохата Хан. 

Според Йошида, Веи Цзе е съобразил смисъла на известието за рода Чжоау (Zhaowu) 
с по-старите данни за миграции на запад в Памир, и се е опитал да свърже старата 
информация с новата която е научил. В допълнение, трябва да посочим че Йошида 
предполага възможен ефталитски произход на името Чжоау (Zhaowu), но и кидаритския 
му произход също не трябва да се пренебрегва или изключва. (2003:.38,бел.6)  
Въпреки че са почти неразличими, етнически и лингвистично (особено след културното  
сливане на кидарити и хуни), двете групи са антагонисти в рамките на политическата 
действителност. 

За да се докаже това, е необходимо да се обърни по-голямо внимание на труда на де 
ла Весиер (Vaissière, 2005a :108 -12), в която твърди че кидаритската и ефталитската 
държавност и управление се различават драстично. В Кидаритския период, Согдиана 
постигна безпрецедентна интеграция както в политическо, така и във военно отношение. 
Столицата на “кидаритска” Согдиана става големия град Кушания (Kushaniyya).94 
Ширатори (Shiratori, 1928: 139-42), посочва че Кушания (Kushaniyya) в тесен смисъл се 

                                                                                                                                                                    
през горната част на долината на р.Инд, около 460 г. Тази дата противоречи на хипотезата, че Кидаритите са 
пометени от хунското върховенство в региона около 440 г. 
93 Куваяма (Kuwayama, 1999: 29-32) свързва Цао с Каписа, но той не е знаел за правилното четене на 
монетите. Проучването на Алрам (Alram, 1996) и Грене (Grenet, 2002: 217-8) установява правилната връзка. 
94 вж. Грене (Grenet, 2002: 209). 
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отнася за Согд (Sogd) 粟特 във “Вей-шу”. Появата на кидаритите в Согдиана води до 
демографски ръст на населението, увеличаване на градовете, и в крайна сметка те се 
сливат и асимилират в согдийското общество и аристокрация. В този период  в Согдиана 
се наблюдава една “трайна стабилност” което показва че кидаритите са интегрирани в 
местното общество, преди ефталитската хегемония (Ж.В.: вероятно с тях се появява и 
названието Кердер на земите около делта на Амударя в Аралско море). Излишно е да 
посочвам настъпилия стопнаски и културен възход, появата на много градове и градски 
елити, разцвет на керванната търговия по “Копринения път”, което де ла Весиер обяснява 
със стратегическо успешното управление на кидаритите в Согдиана, което просъществува 
в продължение на години и е едно “достойно” наследство за ефталитите.  

От друга страна, прави впечатление, че ефталитската аристокрация е “приказно 
богата”. Огромните откупи които плаща след пораженията си Сасанидски Иран, пълнят 
хазната на ефталитските царе, за чийто живот в разкош, говори виделият го с очите си, 
китайски пътешественик Сун Юн. Но като господари на Согдиана, ефталитие са в пълен  
контраст, с благотворното управление на Кидаритите. Резултатът е, че согдийците се 
превръщат в търговци на новите си господари95 и събират за тях съкровища от отдалечени 
земи, и на свой ред разпръскват сребърните сасанидски монети по търговските пътища. 
Може да смятаме че ефталитите пряко не се месят в Согдиана и не заменят местните 
кидаритски владетели, които щедро си “откупуват” запазването на статуквото си. Това 
означава, че кидаритската аристокрация, си запазва високото положение в Согдиана, дори 
и след 509 г., за разлика от случая в Гандхара където алхоните-ефталити покоряват под 
своето пряко управление. Согдийската военна арситокрация неохотно се превръща в 
покорните търгивци на ефталитите, и затова не трябва да ни изненадват техните 
егоцентрични изображения, както и липсата на търговията в тях.96 (Ж.В. Явно става 
въпрос са стенописите от Пенджикент, Самарканд и пр., изобразяващи согдийските 
аристократи, във военни сцени, или на пиршества, но изображенията на търговски 
кервани са слабо застъпени). Дори по-късно, когато тюрките проникват в техните земи, 
согдийската аристокрация, кидаритска по произход, ги посреща мирно, вместо да воюва с 
тях, защото тюрките сриват властта на алчните им ефталитски господари. Ето защо 
учените откриват едно бързо, вазимноизгодно “сработване” между тюрките и согдийците, 
последните приема доброволно тюрското господство, докато новите управници поемат 
митническата защита на согдийската търговия, от Иран до Индия. Ю Тайшан (Yu 1986:60-
2) твърди, че царета на Самарканд не са били от ефталитски произход. Той се основава на 
“Суй-шу”, където се казва, че династията в Самарканд приела родовото име Вен (Wen) за 
известно време, а след това те отново възстановили старото име Чжоау (Zhaowu). Обратно  
Еноки (Enoki 1955),  твърди, че Вен и Чжоау са различни династии. Заслужава да се 
отбележи, че Вен никога не се е използвало като родово име за согдийците в Китай, за 
разлика от Чжоау.  За обяснение на това, могат да се посочат следните възможности:  

1. динаситята “Чжоау” е от ефталитски поризход, така че налагането и`, 
измества по-старото родово име Вен, т.е. “хун” - Xwn.  

2. представителите на династията “Чжоау” са били принудени да добавят Вен 
към именат си, а след това го изоставят. Въпреки това, ние не може да се 
проследи всяка следа от “Вен” в согдийската ономастика с изключение на 
Каракорумските скални рисунки. Това предполага умишлена промяна на 
името, а не постепенното му налагане, като е в предишната ситуация. По този 

                                                   
95 Например, де ла Весиер (2005а: 111) споменава за ограничен конфликт, който води до завладяването на 
Пенджикенд на ефталитите. 
96 Тази гл. точка е подчертана от Грене (Grenet, 2005а) и авторът е първият наясно с това, благодарение на 
лекцията в Пекинския университет, изнесена от д-р Валери Хансен на 30 май, 2006 г. 
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начин можем да предположим следните възможности : На първо място, 
хунската хегемония е причина за приемането на името “Вен” в согдийската  
ономастика, но името скоро се забравя и отпада. Второ, вероятно е имало  
различни социални структури в Согдиана, свързани съотв. с хуните и 
согдийците. Търговците пътуващи през Каракорум са били хуни, а не 
согдийци. Ако последното е така, появата на “Xwn” на Каракорумските  
скалните рисунки, би означавало отстъпление на хунските кланове, по 
същата причина, противниците им са спечелили контрола над оазисите.97 
 

Една скорошна статия от Раман, Грене и Симс-Уилямс (2006 г.) съобщава, за 
намерен печат в Сват (Пакистан) с надпис: “bago Ulargo uonano šao o(a)zarko (k)ošanošao 
samark(and)o (af)r(ig)ano” (Ж.В.: преводът е: Господарят Уларго, унски (хонски, хионски)  
шах, велик кашан(ски) шах, самаркандски, прославен). Това предполага, че владетел на 
име Уларго (Ж.В. името е аналог на партянското Валарш) от Самарканд, е едновременно 
“цар на (х)уните” и “велик кушаншах”. В случая влиянието на Самарканския владетел, 
вероятное достигало и до Сват. Логично е да се предположи, че в тази титулатура е 
съчетано както връзката с хуните, така и кидаритската традиция, или че всъщност 
“хунските” царе поемат управлението на Кидаритското царство.  

Това бележи края на царуването на Кидаритите в Согдиана и евентуално в други 
региони. Скицата, дадено в тази статия, е толкова грубаи схематична, че дава на читателя 
един общ “птичи” поглед към обстановката в Согдиана в средата на V век. Просветлени от 
доказателствата на де ла Весиер, можем само да си представим, колко сложна е била 
реалната ситуация в Согдиана, далеч по-сложно от смяната на една с друга династия. 
Градовете-държави Пенджикент, Кушания, Пайкент, са връстници, но едва ли са влизали 
в рамките на една държава, което е малко вероятно. Кушаните или Кидаритите, са влизали 
в съюзни отношения с едни от тях, но са се конфронтирали с други, а хуните / ефталити, 
наследяват и продължавата да прилагат тази тактика сред согдийските оазиси.  Много 
вероятно е до 440-50 г. тези оазиси да са били назависими, а след това започва 
поглъщането на едни от други, със сила или др. средства. По-късно номиналното ими 
обединени под властта на ефталитите е твърде ефимерно, защото те веднага се 
присъединяват към новите господари на региона . древните тюрки и техния каганат.  

 
Заключителни бележки 
 
В “Датан Сию Цзи” кн. 1 (Datang Xiyu Ji, Bk. 1), Суанзан (Xuanzang) разказва: Като 

се мине през прохода “Железни врати”, се стигна в страната на Тохара (Duhuoluo) 覩貨邏. 
Тя се разпростира на повече от 1000 “ли” от юг на север, и 3000 “ли” от изток на запад. 
Нейната източна граница е планината Кунлун (Congling) 蔥嶺 (Памир), а на запад граничи 

Персия. “Големата снежна планина” (Daxueshan) 大雪山 (Хиндукуш) е разположен на юг, 
докато “Железни врати” представлява естествена граница от север. Реката (Fuzou) 
縛芻(Амударя) преминава от изток на запад, през средата на земите (на Тохара). Преди 
няколко стотин години, царската династия не оставила наследник на трона. Тогава 
местните вождове и господари, взели властта в свои ръце и всеки управлявал 
самостоятелно своите  земи ....” 

                                                   
97 Дали преминаващите през Каракорум согд. търговци, носещ името "Xwn" са били от аристокрацията на 
согдийците и до този момент няма ясен отговор. Затова мнението за съюза между с хунския царе със 
Согдиана е съмнително. 
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Суанзан описва географските граници на Тохаристан.98 Той също така отбеляза, че 

прекъсването на държавната традиция, станало преди “няколкостотин години”. Това, 
което ни интересува, е действителната дата на това прекъсване. Естествено, властта на 
ефталитите, предизвиква силово обединение на Тохаристан. Може да се предположи, че 
разпадането на отделни владения е станало след 560 г., когато тюрките покоряват областта 
и тя се разпада на отделни васални на каганата владения. Но това допускане (560 г., Ж.В., 
точната дата е 567/68 г.) влиза в противоречие със съобщението на Суанзан, който говори 
за много по-голям срок на разпокъсаност, продължила няколко стотин години. 

Ако Кидар (Kidāra) е цар Симодалу (Ximodaluo), можем да бъдем сигурни, че 
Тохаристан е обединен под неговата власт около 390 г. След това се наблюдава вълна от 
хунски  нашествия, които заливат Тохаристан, и около 437 г., управлението на 
Кидаритския двор е прекъснато. Не е сигурно дали “хуните-кидарити” за които говори 
Приск, са хуни (хионити) или кидарити,  но в 468 г., е сигурно, че кидаритите са победени 
в Тохаристан. Следователно можем да предположим, че прекъсването на държавната 
традиция, за която говори Суанзан, действително е настъпило между 437 и 468 г. През 
този период, кидаритския елит на Тохаристан мигрира на север от Амударя. Това съвпада 
с периода през който Согдиана преживява небивал подем, и се превръща в основен 
посредник по “Пътя на коприната” – като заменя Бактрия-Тохаристан, която до тогава 
изпълнява тази роля. Показателно е, че преселението на кидаритите е свързано с възхода 
на Согдиана. От друга страна, миграцията на хионити и ефталити към Тохаристан, както и 
сасанидското нашествие, водят до упадък и разпадане на областта.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
98 Кунлун (Congling) ясно означава Памир, а „Големите Снежни планини” са Хиндукуш, в противоречие с 
идентифицирането на Куваяма (Kuwayama, 1999). 
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Допълнения 
 

1. Будистки реликви и свети места, в “Страната на Юечжите” в китайските 
будистки източници:   

а. Будхадева (Buddhadevа) 99 (Taiping Yulan;  Yiwen Leiju), “купата на Буда”, намира се 
в Гандхавати (*Gandhāvatī), в страната на Юечжите, към средата на  ІV в. 

б. Дао`ан (Dao’an), (Shuijing Zhu; Taiping Yulan) “купата на Буда”,  намира се в 
Гандхавати (*Gandhāvatī), ср. на ІV в. Също Дао`ан съобщаваи за “плитката на Буда”, 
намира се в Хидавати (*Hiddavatī)100 , към 395 г. (Гандхавати е посочена като столица), а 
за “метлата на Буда” съобщава – в стараната на Юечжите. 

в. Будхабхадра (Buddhabhadra), (Gaoseng Zhuan), “сянката на Буда”, намира се в 
Нагарахара (Nagarahāra), 402 г.,  Хуиюан (Huiyuan) – към 411 – 412 г.101 

г. Кумараджива (Kumārajīva), (Dazhidu Lun), „черепът на Буда”, намира се „на запад 
от Големите юечжи”, ок. 402 – 406 г.102 

д. Фасян (Faxian), (Faxian Zhuan (Foguo Ji), „купата на Буда” – в Пурашапура, 
„черепът и санката” – в Нагарахара, между 402 – 416 г. 

е. Чжи Сензаи (Zhi Sengzai), (Yiwen Leiju), намира се в страната на Големите юечжи, в 
Пурашаавати (*Puruşavatī), градът е посочен като столица, седалището на „девапутра” 
(владателя – божи син), първата половина на V в. 

ж. Чжу Фавеи (Zhu Fawei), (Shuijing Zhu), „купата на Буда” – в страната на Големите 
юечжи, а „зъбите, плитката и черепа, сянката, стъпката”, 413 – 439 г. 

з. Чжимен (Zhimeng)103, (Chu Sanzang, Gaoseng Zhuan), „купата” – в Цзибин104, 
зъбите, плитката и черепа, сянката, стъпката” – в Нагаравати (*Nagaravatī)105, 
посещението е между 404 и 437/39 г. За Нагаравати е посочил че се намира на 1300 ли (ср. 
650 км) югозападно от Цзибин 

и. Дхармавикрама (Dharmavikrama), (Chu Sanzang, Gaoseng Zhuan), „купата” – в 
Цзибин, „черепа” – при Големите юечжи, ок. 420 г. За юечжите е отбелязъл, че се намиран 
на запад от Цзибин и също на запад от р.Инд 

й. Хуилан (Huilan)106, (Gaoseng Zhuan), „купата” – в Цзибин, ок. 420 г.107 
к. Сенбяо (Sengbiao), (Mingsengzhuan Chao), „купата” – Пурушапура, Цзибин, малко 

преди 439 г. 
 
 
 
 

                                                   
99 Ученик на Будхадана (Buddhadāna) (232-348 г.), вж. Петех (Petech, 1988: 255-6). 
100 за Хидавати (*Hiddavatī) бж. бел. под лин. 44. 
101 вж. Цюрхер (Zürcher, 1952: 224) и Куваяма (Kuwayama,1989: 102-3). 
102 вж. Еноки (Enoki, 1998: 81). 
103 вж. Куваяма (Kuwayama,1990: 947). 
104 Деег (Deeg , 2005 г.: 103 бел. под лин. 460) предполага, че Гандхара е включвала и Сват. 
105 „Чжу Санзан Цзи Цзи”, том. 15, Taisho 55: 113б. Китайското название на страната Нацзялувеи 
(Najialuowei) [那]迦羅衛 може да бъде транскрибирано в санскрит Нагаравати (*Nagaravatī) (Ж.В.: n(h)ān. 

Знакът 那 (nă, nà) е загубен в „Тайшо Трипитака” (Taisho Tripitaka), а в други издания погрешни е добавен 

惟 (wéi) между 迦 (jia) и 羅 (luo), като по този начин се получалио Цзявеилувеи (Jiaweiluowei) 迦惟羅衛 
(Капилавасту). Това е очевидна грешка, последвана в преписите в „Гаосен Чжеан”. Вж. Куваяма (Kuwayama, 
1987: 710 бел. под лин. 27; Deeg 2005: 250 бел.под лин. 1241. 
106 Taisho 50: 399a. 
107 Той починал на възраст от шестдесет години, около 460 г., а пътуването му до Цзибин е било около 420 г. 
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2. Кидаритите в западните източници (От царуването на Шапур II до Пероз) 
 
Западни извори - гръцки, латински, арменски, сирийски, както и арабски и 

новоперсийски, които служат като основни източници за кидаритите и свързаните с тях 
племена, в допълнение към китайските източници. Тези всички източници са посочени в 
статията. За пълнота на изследването, паралелно с китайските, отнасящи се до хионити, 
кидарити и ефталити.  

 

108 
 

 
 
 
 

                                                   
108 Табари - Списък на други арабски източници се предоставя от Бивар (Bivar, 2006). 
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3. Вероятна хронология на Кидаритите 
 
 

Дата Бактрия / Согдиана Северозападна Индия 
356-58 *Cuseni, воюват с Шапур ІІ   
367-68 Кушаните в Балх, побеждават Шапур ІІ   

ок. 390   
Кидар винава Хиндукуш и завзема 
Гандхара 

ок. 396   Кидаритите покоряват Кашмир 
390-
410 

Държавата на Кидаритите е нападната от 
север от хуните (хионити)   

420-38 Натиск от север върху Хорасан   

402-
420   

Фасян и др. китайски монаси, 
посещават Северозападна Индия и 
Кидаритите 

430 
Кампания на Вахрам V и проникването му в 
Согдиана   

430-37 
Кидар тръгва на запад в Тохаристан, 
вероятно срещу Сасанидите 

Синът на Кидар завзема 
Пурушапура 

438-40   
Кингила завладява Гандхара и 
Пурушапура 

438-42 
Йездигерд ІІ провежда първата си кампания 
срещу "кушаните" в Тохаристан   

442-49 
Кидаритския владетел на кушаните строи 
крепости срещу персите   

449-53 
Последна битка и пълно поражение на 
Йездигерд ІІ   

ок. 440 Кидаритите навлизат в Согдиана   

456 
Кидаритите се появяват в "западните" 
източници   

ок. 464 Пероз възобновява нойната с Кидаритите   

468 

Кидаритите напускат столицата си Балх 
(Ж.В. Балаам е Боло в кит.източници, и 
вероятно отговаря на Баглан, а не на Балх, 
авторът греши)   

477   

Последно съобщение за 
Кидаритите в китайските 
източници 

509 Ефталитите завладяват Согдиана   
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4. Изчисляване датата на цар Симодалу (Ximodaluo), т.е. Кидар (Kidāra) 
 
Датата на нахлуването на Кидар в Кашмир (Цзибин / Гандхара) се изчислява в 

съответствие с крайния срок, посочен от Суанзан (кн. 3). Тъй като е невъзможно да 
се определи точната дата на махапаранирваната (mahāparinirvāņa) на Буда, т.е. 
биолог. смърт, авторът я изчислява само с данните на двама царе: Ашока и Канишка. 

 
Владетел години след маханирваната първа година на управление в Кашмир 
Ашока 100 268 г.пр.н.е. 
Канишка 400 127 г. от н.е. 
Симодалу 600 ? 

 
Ние можем да приемем, че разликата между Ашока и Канишка е 300 години, 

като се има предвид, че между Канишка и Симодалу е 200 години. Това със 
сигурност не са реални години, но разликата може да се изчисли въз основа на  
съотношението между времената на тримата царе, т.е. 03:02. След това може просто 
да се изчисли датата на цар Симодалу от уравнението посочено по-долу, като C 
означава датата на Симодалу: C = 127 + (268 + 127 - 1) (200/300) = 390 г.от н.е. 

Датата на цар Симодалу съвпада с предложената дата за Кидар. Ясно е че 
изчислената дата няма да е валидна, без да се позовава на историческите 
доказателства. Следователно даненият пример с изчисляването на датата, е още едно 
допълнително доказателство. 

 
 
Справка 

 
Основни китайски документални небудистки източници: 

 
 
Ши Цзин (Shi Jing) 詩經 = превод Уолей (Waley 1960) 

Ши-цзи (Shi Ji)  史記 

Хан-шу (Han Shu) 漢書 = превод Хулсеве (Hulsewé 1979) 

Вей-люй (Wei Lüe) 魏略 

Вей-шу (Wei Shu) 魏書 

Бей-шу (Beishi) 北史 

Суй-шу (Sui Shu) 隋書 

Цзю Тан-шу (Jiu Tang Shu) 舊唐書 

Тундян (Tongdian) 通典 

Нанчжоу Цзю Чжи (Nanzhou Yiwu Zhi) 南州異物志 

Шицзин Чжу (Shuijing Zhu) 水經注* = предвод на Петех (Petech 1950) 

Ивен Леицзю (Yiwen Leiju) 藝文類聚* 
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Таипин Юлан (Taiping Yulan) 太平御覽* 
Dunhuang Manuscripts in the St. Petersburg Branch of the Russian Institute of 
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