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ЕТНОГЕНЕЗА НА АЛБАНЦИТЕ И ВЛАСИТЕ 
 

автор: Живко Войников  
 
Праисторията на античните балкански народи е твърде интересна. 

Прототраките се свързват със сабатиновската култура (XVI – XIII в. пр. н.е.) 
съществувала в Северното Причерноморие, по поречието на р. Буг, или с 
белогредовската кулутура (ХІ – ІХ в.) съществувала между долните поречия на 
Днепър и Днестър. Тези култури произлизат от по-старата бабинска култура 
(XXII – XVIII в. пр. н. е.), или известна като културата на валчестата керамика, 
която на свой ред произлиза от катакомбната култура XXVIII – XX в. пр. н.е. / 
2500–2000 г. пр. н.е. (Субботин, 2000)   

Смята се, че катакомбната общност е възникна в западната периферия на 
ямната култура и първоначално са съществували съвместно. Характеризира се 
с различен погребален обред. Изкопавали са сложно погребално съоръжение 
наречено катакомба, която има вход или дромос, който води в погребалната 
камера, където върху кола, се поставял умрелия в свито странично положение и 
придружаващия инвентар основно шнурова керамика.  Дромосът се заравя и 
над изкопа се оформяла могила. Подобен тип погребения в подмогилни 
коридороподобни гробници се наблюдават в северната култура на 
фуниевидните съдове.  

Логично е да се предположи, че катакомбната общност е доминирана от Y-
хромозомни R1a родословия, проникнали от север, т.е. от културата на 
Шнуровата керамика. Смята се, че R1a е била доминиращата хаплогрупата при 
северните и източните носители на праиндоевропейския език, от който са се 
обособили тохарските, анатолийските, индоиранските, древнотракийския, 
балтийските, и славянските му клонове.  

Но носителите на тохарските и анатолийските езици се отделят преди да е 
настъпило мащабното смесване на R1a с R1b родословията.  

Това може би е станало още на етап хвалинска култура (V – IV хил. пр. 
н.е.), поради инвазията на R1b, или малко по-късно в периода на възникване на 
културата Средний Стог, но преди разцвета на ямната култура и обособяването 
на културата на шнуровата керамика.  

На запад «хвалиници» достигат до Днепро-Донското междуречие където 
възниква днепро-донецката култура V – III хил. пр. н.е., която прераства  в 
среднестоговската архeологическа култура (4500—3500 г. пр. н.е.). Генетично 
среднестоговската култура е смес от R1b1a, и R1a, по-древните хаплогрупи R1, 
R, както и заварените I2a и І. Среднестоговската култура, заедно с предходната 
днепро-донецка и мариополска (Азово-Днепровска) култури, се обединяват в 
Мариополска културно-историческа общност. 

На изток от Средний Стог, върху хвалинската култура възниква т.нар. ямна 
култура (3300 – 2500 г. пр. н.е.). И това вероятно е станало под въздействието 
на преселващите се от юг, от района на майкопската култура, основна група R1b 
родословия. Така ямната и среднестоговската култури оформят 
праиндоевропейска общност с преобладаване на R1b родословия. 

Въпросът с възникването на среднестоговската културата и връзките и с 
култура на шнуровата керамика, и самото възникване на тази кулутра, е твърде 
неясен, както и отношенията между културата на шнуровата керамика и ямната 
култура. Както отбелязва руският археолог Лев Клейн, ямната култура не е 
предшественик, а е съвременник на културата на шнуровата керамика и двете 
съществуват в периода IV – III хил. пр. н.е. като съседи. Вероятно поради 
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преселението на R1b родословията в зоната на хвалинската култура, 
заварените R1a родословия са избутани и се насочват на север и северозапад, 
където се обособяват като бъдещата култура на шнуровата керамика. 

Според различните лингвистични изчисления, разпада на 
общоиндоевропейският език е между VII и V хил. пр. н.е., а двете 
праиндоевропейски култури се появяват малко по-късно, т.е. вече е на лице 
разделяне на езиците, може би по линията «кентум-сатем»1?  Ако приемем като 
най-достоверна горната граница – V хил. пр. н.е. излиза че разделянето 
праиндоевропейската общност е станало с края на хвалинската култура. R1a 
родословията са потеглили на север, завладявайки земите на културата на 
фуниевидните съдове, а на юг остават среднестоговската и ямната култури, 
доминирани от новодошлите от Севернокавказките степи, R1b родословия. 

Също се наблюдава и очевидно генетично несъвпадение, представителите 
на ямната култура са носители на R1b (91,5%) I2a2 (8,5%), без нито един 
представител на R1a, докато в културата на шнуровата керамика има основно 
R1a (70,5%), R1b (11,5%). Също са откривани малки примеси на Y-хаплогрупите 
P1, I2a2, CT. Излиза че група население от ямната култура се е преселило на 
север и се е смесило с шнуровата общност (ако не са по-стари родословия 
смесени още в Урало-Волжката прародина), но обратна миграция няма. От 
друга страна във формирането на културата на шнуровата керамика, голямо 
участие има заварената местна култура на фуниевидните съдове от нейни 
представители са открити он няколко костни проби Y-хаплогрупите I2, I2a1b, 
I2a1b1, I2a2a1a1a2, I2a2 и G2a2a. Клейн посочва наличието на приемственост в 

керамиката, и погребалните обреди.  
Движението на носителите на R1а към 

сърцето на Европа, се улеснява от рядката 
населеност и липсата на развити аграрни 
общества на територията на съвр. Полша и 
Прибалтика. След като асимилират 
културата на фуниевидните къдове 
(Funnelbeaker culture), става окончателното 
оформяне на културата на шнуровата 
керамика (Corded Ware) известна и като 
култура на бойните брадви (Battle Axe) 
(3200 – 1800 г. пр. н.е.). Нейнтие носители, 
достига на запад до р. Рейн, обхващат 
цяла Германия, и проникват далеч на север 
до Швеция и Норвегия. ДНК аналиът на 
костни остнаки от културата на шнуровата 
керамика в района гр. Ойлау (Eulau) 
потвърждава наличието на R1a (но не и на 
R1b) в централната част на Германия 
около 2600 г. пр. н.е. (Haak, 2008) 

В периода 3100–2900 г. пр. н.е. 
носителите на ямната култура, които са 

оснвно носители на Y хаплогрупата R1b, извършват масова миграция довела до 
окончателното трансформиране на Карпато-Балканския район. Първите големи 
набези на степните праиндоевропейци R1b на Балканите, са станали между 
4200 г. пр.н.е. и 3900 г. пр. н.е., когато говедарите-пастири, със своите волски 

                                                           
1
 Това е условно разделяне на индоевропейските езици според произношението на 

числото 100 (сто), с начално k (кентум) или s (сатем). 
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коли преминават Днестър и Дунав и проникват в селищата на неолитните 
земеделци и пастири от културите, Гумелница, Хаманджия, Варна, Караново VI, 
в Източна България и Румъния. 

 
Ямното население се изселва от първоначалната си прародина, една част 

през Долнодунавската низина и Българската Дунавска равнина достига до 
Панония и дава начало на баденската култура. Причината за това нашествие е 
застудяването на климата, което кара тези степни пастири, да търсят по-топли и 
благоприятни места за своите стада. Другата причина е свързана с експанзията 
на R1a родословията от катакомбната общност на юг, вероятно поради същата 
причина. 

Така възниква «долнодунавският вариант на ямната култура». Нейн 
вариант е културата Черна вода-3 (Cernavoda) (4000–3200 г. пр. н.е.). В резултат 
от завладяването и асимилирането на долнодунавските ямници, от носителите 
на културата Усатово-Коцофени (3500–3000 г. пр. н.е.), възниква културата 
Езеро (3300–2700 г.пр.н.е.). (Александров, 2015)  

На свой ред, ямната култура е сменена от потаповската култура (2000–
1500 г. пр. н.е.) при която вече се появяват Y-хром. хаплогрупи P1, R1a1a1b, и 
R1a1a1 (M417) или вече имаме смяна на населението и доминиране на 
северните R1a родословия. 

Друга част от ямниците се преформират в полтавкинската култура, при 
съхранение на приемствеността, трета е мигрирала на север в съседната 
шнурова общност, а в самия ямен ареал изниква новата катакомбна култура, 
доминирана от R1a родословия. Полтавкинските племена се смесват с 
носителите на катакомбната култура и прерастват в по-късните срубни племена, 
или протоскитите, предците на европейските скити. 

Под напора на племената на срубната култура (XVI – XII в. пр. н.е.), част от 
представителите на бабинската култура / или културата на валчестата керамика 
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нахлуват на Балканите и около 1450 г. пр. н.е. завладяват земите на минойската 
култура, и това са племената станали по-късно известни като пелазги.  

В резултат на това завладяване и последвалата пълна асимилация на 
пелазгите възниква новата микенска култура, наследила изцяло традициите на 
минойската култура. Ето защо връзката пелазги-траки не е пряка, а косвена, и 
двете общности произлизат от една изходна праобщност катакомбна култура / 
култура на валчестата керамика, но с голямо разстояние помежду им, и във 
времето и във пространството. 

Самото име пеласги също буди много спорове за своя произход и 
значение2. Самоназванието им е било blst / plst – пеласти / пуласти, съотв. 
Пулусати / Пуластю, в древноегипетските надписи и в «Ригведа». Очивидно 
произлиза от праиндоевропейското *plāt- широк, голям, в хетски palhi, лувийски 
palha, ликийски plŏqka, анатолийски *ploha, илирийски plo – силен, мощен, *plu – 
многоброен, тракийски pleist3, фригийски balaios, тохарски bāl – голям, широк, 
силен, латински plebs – целия народ, всички, plures, plus – повече, много, polleo 
– силен, мощен. Най-близка е тракийската форма, но пелазгите / пеласти се 
появяват на Балканите, много преди траките, почти 1000 години по-рано, така 
че те просто произлизат от същата праиндоевропейска общност (според Лев 
Клейн – катакомбната култура), от която по-късно се обособяват и 
пратракийските племена. Следвайки тази логика, логично е и прототраките да 
са били предимно носители на Y хромозомната хаплогрупа R1a.  

Погребалният обред на представителите на 
микенската култура (пелазгите) е твърде сходен 
с погребенията на катакомбната култура – 
входна яма, дромос и погребална камера, което 
ясно демонстрира тяхната родствена връзка. 

Очевидно именно пелазгите са едни от 
основните приносители на хаплогрупа R1a в 
Южна Гърция (Пелопонес) и о-в Крит. По данни 
на Еупедия, в Южна Гърция J2 – 19,5%, E1b1 – 
27%, G2 – 3,5%, T – 4,5%, на о-в Крит J2 – 34%, 
E1b1 – 11%, G2 – 9,5%, T – 4%, и също в Южна 
Гърция R1a – 10,5%, а на о-в Крит – 9%. 
Пелазгите за били управляващата 
инодевропейска върхушка (R1a) която се 
асимилира от завареното население (прасемито-
пракавказките родословията на Y хромозомните 

хаплогрупи J2, E1b1, G2, T) и постепенно губи езика си. Документ 
демонстриращ късния пелазгийски език е т.нар. «Лемноска плочка», открита на 
едноименния остров през 1885 г. След дорийското нашествие една част от 
пелазгите, според Херодот, се преселва на този остров. Датирана е към VI в. пр. 
н.е. Въпреки, че не е разчетена напълно, по съдържание е поминателен надпис, 
направен от Хулай в памет на своя дядо Зиай, починал на 60 години, и в нея се 
откриват думи твърде сходни и дори идентични с известни етруски думи.4 

                                                           
2
 Според древногръцките легенди то означава щъркели (от древногръцки pelargos – 

щъркел), което не може да се приеме за истина и е резултат от по-късна «народна 
етимология». Формата Πελασγοί (Pelasgoí) отразявя много късна гръцка транскрипция. 

3
 Абсолютно неприемливи и наивни са опитите на някои наши фолк-хистъри аматьори и 

фантазьори, да представят пелазгите като древни българи, или като тракийско племе. 
Растоянията между тях във времето и пространството са огромни! 

4
 Виж Dieter H. Steinbauer, Neues Handbuch des Etruskischen 1999, pages 357-366.: 

http://www.mlahanas.de/Greeks/LX/LemnianLanguage.html Приблизителният превод е: А.1. 
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В следващите векове в началото на ІІ хил. пр. н.е., в Гърция нахлуват 
народите карийци, ахейци.  

За карийците се знае, че са говорили на език сроден с хетския, но в самото 
им формиране е участвал и солиден неиндоевропейски кавказки, вероятно и 
семитски пласт.  

Ахейците проникват от север, предполага се от Долнодунавската равнина, 
като първоначално достигат до Тесалия, а после се спускат на юг към п-в Атика. 
Като добри мореплаватели завладели част от анатолийското крайбрежие. 
Малоазиатската Ахея, в микенските текстове е наречена Ахайва, а в хетските 
Ахиява, със столица, гр. Миливанда (Милет), с които поддържали традиционно 
добри отношения. (Генри, 1987) Поради връзките с Анатолия, с тях в Гърция 
също идват допълнителни родословия на хаплогрупите J2, G2.  

Последни в ХІІІ – ХІ в. пр. н.е. от север идват дорийците, част от които се 
обособяват като античните македоници, дарданците и фригийците 
(праарменците) като с тях идва хаплогрупа R1b. Фригийците около 1200 г. пр. 
н.е. се преселват от Балканите (Севeрна Македония и Северна Албания) в 
Анатолия. С тях са се преселили и техните близки родственици – мизийците, 
всъщност част от дарданците, за които Атеней5 казва че произлизат от земите 
на Пеония (Северна Македония, сега областта Пиянец, Пиянечко, Пиянешко). 
Една част от тях (собствено мизите и сродните им трибали, гети), е заселила 
съвр. Северна България, а друга се е преселила в Северозападна Анатолия. 

След края на културата Езеро, следва един продължителен хилядагодишен 
времеви хиатус от 2400 до 1300 г. пр. н.е., в който Балканите се обезлюдяват 
почти напълно, най-вероятно поради климатични причини. Между 
долнодунавските ямници и следващата генерация от ранноантично население 
на Балканите, няма никаква приемственост. 

След 1300 г. пр. н.е. от района на сабатиновската култура в Украйна, в 
Северна Добруджа проникват племена които формират културата Кослоджени, 
за която е характерно развитото металопроизводство, и завършващият нейн 
етап е културата Бабадаг (1200–1100 г. пр. н.е.). Планината Бабадаг е била 
богата на руда. Оттук пратракийците заселват Югоизточните Балкани. Или 
преди 1100 – 1000 г. пр. н.е. не може да говорим за траки и Тракия ! (Тодорова, и 
съавт, 2011)  

Пратраките вероятно са били основно носители на R1a1, смесени с I2, J2, 
G2, E1b1, T.  

Поради липсата на плътно население в региона преди това, хети, 
пратохари, пелазги, ахейци и дорийци успяват бързо да прекосят Балканския п-
в и да достигнат до земите на Анатолия и Елада. 

А от запад (Средния Дунав) идват предците на илири, фриги, дардани, 
мизи, неразделената общност на дорийците и древните македонци и др. 
(носителите на R1b). Напр. при албанците съотн. на R1a / R1b е съотв. 9 / 16, 
при арумъните е 10 / 21,5, а при арменците (потомците на фригите) е 5 / 30. 

В този аспект особено интересна хипотеза за миграциите на фригите 
(праарменците) има известният петербургски археолог Лев Самойлович Клейн. 

                                                                                                                                                                                     

hulaieš: naφuθ: šiaši, (Хулай внук на Зиай), 2. maraš: mav (титла - господар …), 3. sialχveiš: aviš 
(60 години), 4. evisθu: šerunaiθ  ( … ритуал/обред).5. šivai (Зиай), 6. aker: tavaršiu 
(жертвоприношение на бик).7.  vanal-asial: šerunai: murinaic (гробница свещена ритуал урна), 
B.1. hulaieši: φukiasiale: šerunaiθ: evisθu: tuveruna (Хулай Фокиеца ритуал …. постави), 2. rum: 
haraliu: šivai: eptešiu: arai: tiš: φuke (… …. Зиай   ….   направи, донесе Фокея). šivai: aviš: sialχviš: 
marašm: aviš: aumai (Зиай умрял години 60  господар години беше). 

5
 Аθήναιος Ναυκρατίτης (Атеней Навкратид) древногръцки по произход философ, граматик 

и ритор (оратор), живял през ІІ – ІІІ в., в Алксандрия и Рим. 
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Според него прародината на фригите е Среднодунавската равнина, където 
техните предци формират археологичната култура на «полетата с погребалните 
урни» (която е асимилирала културата на камбановидните съдове). 

 
Лев Клейн предполага че хронологичната рамка на тези древни миграции 

са ХVІ – ХІІ в. пр. н.е. Същият автор предполага че прототраките и 
протоелините (праахейците) образуват древна индоевропейска общност, 
отговаряща на археологичната баденска култура, като протоелините са били в 
най-близко съседство с протоиндоариите, т.е. най-източно локализирани.  

В случая обаче прототраките и протоелините (ахейците) както и по-
древните пелазги са представители на R1a, и не могат да са част от баденската 
култура. Баденската култура (3600 – 2800 г. пр. н.е) е една от първите 
индоевропейски култури в Централна Европа възникнала след ямната 
експанзия и е доминирана от на мъжките родословия R1b. Тя обхваща земите 
на Чешка Моравия, Унгария, Словакия, Западна Румъния и Източна Австрия. 
Носи името си от селището Баден до Виена. Произлиза от представители на 
културата Черна вода, мигрирали на запад и смесили се със завареното 
население. А самата култура Черна вода, е наследник на културата Средний 
Стог и ямната култура.  

 В резултат на няклокократни миграции протоелините (ахейците) се 
заселват в най-южните части на Балканския п-в, асимилирайки местното 
доиндоевропейско земеделско население. А преди тях пелазгите (R1a) достигат 
до най-южните части на съвр. Гърция, о-в Крит, и поставят основите на 
микенската култура, като се смесват с носителите на старата доминирана от 
родословия на Y-хромозомната хаплогрупа J2 минойска култура.  

Последни фригите и дарданите (след Х в. пр. н.е.) проникват към Анатолия 
където дават началото на класическа Троя, смесвайки се с остатъците от много 
по-рано проникналите протохети, пратохари (тукри) и др. местни кавказки 
народи (гутии, лулахи, тури, туруши / тирсени, известни също като труски / туски 
или праетруски), и дават начало на протоарменската общност. 
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В Континетална Гърция в ХІІ в. пр. н.е. идват дорийците, след като се 
отделят от своите «братя» – древните македонци и завладяват Пелопонес и о-в 
Крит. При своя път на юг, дорийците избутват старото население на Тесалия – 
еолийците към Коринт и Средна Гърция. (Клейн, 2007)  

С идването на траките в Х в. пр. н.е. завърша процеса на 
индоевропеизация на Балканите. 

В най-западната част на Балканите, от баденската култура произлиза 
вучедолската култура от която се обособяват праилирите, които заселват 
Далмация, земите на съвр. континентална Хърватия, Босна и Херцеговина, 
Албания и Епир. Изследвани са костни проби на представители на тази култура, 
живели около периода 2800–2600 г. пр. н.е., и са установени Y-хаплогрупи G2a, 
и R1b. Праилирите които остават на север дават началото на Панонските 
племена. Вижда се че праилирите са повече родствени с дардано-фригийските 
племена, по линия на R1b, за разлика от пратраките - R1а. 

В Карпатските планини, Трансилвания и северната част на Влашката 
низина възниква културата Монтеору (2100–1000 г. пр. н.е.), чийто корени са в 
по-старата култура Коцофени, със силно влияние от страна на баденската 
култура, т.е. приток на племена. Характерно за Монтеору е развитото 

металопризводство.  Около 1300–
1200 г. на север от 
Закарпатитеето идва нова група 
племена, която се смесва с 
Монтеору. Така възниква 
културата Ноуа (1300 – 1000 г. пр. 
н.е.), а нейнте носители са 
прадакогетските племана (с 
преобладаване на R1b). Даките 
остават на север от Дунав в 
Карпатската дъга, а гетите, 
мизите, трибалите се заселват на 
Балканите. 

В миналото учените с лекота 
обединяваха цялото антично 
население на Балканите в една 
обща «трако-илирийска» 
езикова общност. Днес обаче 
концепцията за трако-илирийския 
език е претърпяла сериозни 
промени. Още Томашек разделя 
двете общности и обособява 
фригийско-мизийска група, 
естествено продължение на 
даките и гетите и собствено-

тракийска група, от племената обитавали географската област Тракия, на юг 
от Хемус (Стара планина).  

Владимир Георгиев доказа, че тракийския и дако-гето-дарданския език са 
родствени, но все пак различни езици, а не диалекти на един език. Тракийски се 
е говорил единствено в очертанията на географската област Тракия. Така че 
няма никакво основание с названието «траки» и «тракийски» да се обозначават 
всички антични народи в центарланата и западна част на Балканския п-в. 
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Като словесен фонд показва голяма прилика със съвр. балтийски езици, 
проследявайки балто-тракийските аналогии, не остава съмнение че траките са 
били близки съседи, или част от общността, където са били и предците на 
литовците и латвийците в древната индоевропейската общност, преди 
заселването си на Балканите.  

Голям брой от около 300 запазени тракийски географски имена показват 
успоредици в балтийската топонимия. Според Иван Дуриданов «сходството на 
тези успоредици се простира често върху основния елемент и суфикса 
едновременно, което прави силно впечатление». Тази значителна прилика сочи 
изключително близко родство на тракийския език с балтийските езици. 
(Дуриданов, 1978: 128) 

На  север от Стара планина до Трансилвания е зоната на гето-дакийската 
общност. На запад, по средното поречието на р. Морава, Косово, Северна 
Македония и територията между реките Вардар и Струма, вкл. Халкидики е бил 
разпространен дарданския диалект на дако-гетския език, а на юг в съвр. 
Северна и Централна Македония са обитавали родствените на дарданците, 
племена пеони и фриги. 

 Древният македонски език е бил по-различен и в по-далечна степен на 
родство, близък до езика на дорийците в Спарта. 

На север по Дунавското поречие (съвр. Шумадия), около устието и 
поречието на р. Велика Морава до р. 
Искър, са обитавали трибалите, а в 
Тимошката долина – сродните им 
тимахи. Самото название тимахи е 
свързано и античното названието на 
р. Тимок – Timacos. Произлиза от 
тракийското tim – тъмен, респ. 
Тимакос – тъмна, черна река, 
хидроним съхранил се и в съвр. 
названия на западния приток на 
реката Черни Тимок или Църна 
река.  

Под племенното образувание 
трибали, вероятно трябва да се 
разбира конгломерат от три групи 
еднородно население, включващо 
тимахите. Етимологията на 
етнонима се извежда от ИЕ *tri и 
тракийското bula, албанското bali, аналог на древногръцки φύλον – племе, род, 
т.е. триплеменен съюз. (Георгиев, 1977:  99)  

Местоположението и общата племенна територия на това население през 
ІV в. пр. н.е. е била: в направление запад-изток, по долините на реките Морава, 
Нишава, Тимок, Лом, Огоста, Искър и Вит.  

Херодот съобщава за «Трибалското поле», обитавано от трибалите, един 
обширен район, от долината на р. Велика Морава, до  долината на р. Искър, и 
от Дунав до – билото на Стара планина.  

От трибалите са останали античните названия на реките Сръбска Морава 
и Българска Морава с Велика Морава, съотв. Brongus, за Сръбска Морава (от 
тракийски brink, литовски brinkti, brinkstu – водни мехури, бълбуникане, т.е. 
бърза, пенлива река) и Angrus, за Българска и Велика Морава, от тракийски 
ang, келтски ancati – крив, и тракийски rusa – воден басейн, блато. Българска 
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Морава и продължението й Велика Морава имат много завои, меандри и често 
се разливат, като заблатяват крайбрежието си.  (Георгиев, 1960: 94) 

В античността на Балканите се обособява общност от сродни езици, към 
които е влизал и древногръцкия, оформящи т.нар. «Античен балкански езиков 
съюз». Илирийският език е бил различен от тях и се е говорил в Даламация и 
Западните Балкани, и в Панония.  

Топонимът  Далмация  означава  «страна  на  овцете» (илирийски delm, 
албански dele – овца), което показва и основният поминък на древното 
население.  

Сспоред Вл. Георгиев, топонимът Дардания означава «страна на 
крушите», в съвр. албански darda – круша, съотв. дардани – жители на 
Дардания. Но това е случайно съвпадение, по-скоро дардите са дали името на 
областта, а не обратното. Показателно е келтското (ирландско) diartain, diardan, 
древноирл. doirr – гняв,  пракелтски *dorro – груб. (Matasović, 2009: 103) От 
същия корен е иранското *dart / *dard – болка, страдание, т.е. дардани – 
страшни, яростни, гневни. 

Любопитна подробност е, че според античните автори, дарданците се 
отличавали със своята голяма свирепост, (наследена и от албанците) били 
много добри войни, имали добре организиран боен строй, за настъпление и 
отбрана. Страбон пише  за тях, че са диви, и живеят в дупки изкопани в земята, 
които покриват с купчина от тор, който при гниенето си отделя топлина. Една от 
отличителните им черти е любовта към музиката. Били много добри музиканти 
на флейта и струнните инструменти. 

Дардански език се е говорил и в областта Мигдония или «Блатна страна», 
от  тракийските myd, myk, mko, арменски mic, албански moçal – кал, блато и da, 
di, древногръцки xton – земя. Обхващала е земите между делтите на 
реките Вардар, Струма и п-в Халкидики.  

Съседни на дарданците са били племето бриги / фриги. Протоформата на 
етнонима е *Bhrughes. (Георгиев, 1977: 265, 223)  Томашек обяснява «бриги» с 
фригийска дума сродна с латинското frugi – честни, справедливи. (Георгиев, 
1960: 125) И това се потвърждава от анатолийски *phargui (fargui), хетски parkui 
– чист, лидийски briga – свободен човек, което обяснява и фонетичния b > ph (f) 
преход. Етнонима бриги, носен от сродното на траките и дарданите племе, 
след преселението му в Анатолия става известно като фриги.  

Непосредствените съседи на фригите, са народа пеони, от който днес е 
останало названието на областта Пиянец в Македония. Названието «пеони» 
може да се обясни от келтското в кимвърски (уелски) pennaeth, гаулиш 
(шотландски) pennon, корнуелски, бретонски pen – глава, в арменски pet – 
главен. (Matasović, 209: 177) Освен народа пеони в Пеония (Παίονες) е известно 
и племето пайти (Παίτοι), обитаващи по р. Εργίνος (Еркене, приток на Марица, 
името означава «черна»). Тъй като река със същото име Ερίγων (р. Черна) има 
и в земите на пеоните, предполага се че пеоните и пайтите са близкородствени 
племена, ако не и две части на един народ. За сравнение с хипотетичното 
келтско *penno, може да се посочи и арменското pet – главен, т.е. етнонимът им 
е означавал главни, важни, вж. и албанското pingё – висок, връх. Фригите и 
пеоните се преселват в Анатолия и заедно с местните кавказки племена, дават 
началото на арменския народ. 

«Заплашителната» етимология на етнонимите при древните 
индоевропейци е доста разпространена. Такъв е произходът и на етнонима 
«траки». Според едно тълкуване в древногръцки йонийски и по-късно в 
атически език, то има смисъл на «смел, храбър», което по-късно преминава в 
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противоположно значение – остър, див, груб, суров, необуздан, респ. 
варварин. Така «траки» означава «гневни, страшни, силни войни». Виж 
тракийското torkos – силен, литовски trâkti – чупя, разрушавам, протокелтски 
*treg, trag – сила, бретонски treg – силен, тохарски В trak – страх, хетски tarh – 
побеждавам. Интересно е обяснението на албанеца Лазар Силяни, който 
извежда «траки» от албанското trashë – дебел. (Силяни, 1910: 12) Думата е от 
същия етимологичен порядък – едър, силен. 

Сходно е значението и на «даки», в келтски (ирландски) daochan, daoch – 
страх, daoi – гневен човек, кимвърски dicter – гняв, староирл. dathair, daas, ирл. 
deacracht, кимвърски dawr, пракелтски *dayo – трудности. (Matasović, 2009: 93) 
Традиционната версия свърза етнонима с тотемен произход, от дакийското и 
фригийско dawkos – вълк, или даки – вълци, вероятна субстратна 
доиндоевропейска дума, вж. прасемитското *ďi’b – вълк, чакал.  

Вл. Георгиев го извежда хипотетично, от името на вид цвете, анемона, 
наричано от даките dakina – вълче сърце. Проф. Николае Йорга смята, че 
самоназванието им е било Davi или Daii и го обяснява с дако-тракийската дума 
davae – селище. 

Древните македонци са обитавали най-южните части на съвр. Македония, 
т.е. зоната на Егейска Македония. Названието им обикновено се свързва с 
древногръцкото (дорийско) μακηεμον, μακηά – борец, борба, войн, или μακεδίνοσ 
– висок, дълъг, снажен, едър, строен човек. Древните македонци и жителите на 
Епир, са остатък от древните дорийци, преди тяхното проникване в Южна 
Гърция и Пелопонес (около 1100 г. пр. н.е.). Самите дорийци 
(протомакедонците и епириотите) са били в известна степен на родство с 
илирийските племена. (IZG) Напълно погрешно в българската литература, 
древните макеоднци се смятат за родствени на траките! 

Относно етнонима им, по-вероятно е следното етимологично решение, от 
фригийското meka, илирийското mag, арменското mec – голям, и дорийското dā, 
съвр. албанското dhe, фригийското kton, арменското getin – земя, т.е. «голяма, 
обширна земя». Силяни е на същото мнение и го свързва с алб. madhe – голям. 
(Силяни, 1910: 12), (Palaeolexicon) 

За преселението на дорийците се съди най-вече по съхранени предания, 
фрагменти от които са записани от древногръцките историци (Херодот, 
Тукидит, Диодор). Дорийците водят своето начало от Херакъл. Тяхната 
прародина се е намирала някъде на север. Поради различни причини свързани 
с размножаване на населението, дорийците тръгват на юг за да завладеят нови 
земи. Тукидит пише, че преселението е станало лесно тъй като Елада е били 
много рядко населена. Херодот посочва следния маршрут на движение на 
дорийците, които нарича πολυπλάνητον, в началото са във Фтиотида, после в 
Хестиеотида, достигат до Пинд, като тогава се наричат «македонци» и накрая, 
достигат Дриопида, преминават Коринтския провлак и завладяват Пелопонес, 
където получили названието «дорийци».  

Противоречиви са данните от източниците и по отношение 
местоположението на Дорида. Болшинство я поместват в Средна Гърция около 
Парнас, други я локализират в Тесалия, в Хестиеотида. Традицията посочва 
най-северната, начална точка на миграцията им от Хестиеотида в Тесалия, 
след това се предвижват в западно направление към района на планината 
Пинд и оттам в южна посока до областта Дорида, откъдето проникват в 
Пелопонес. (Шмидт, 1938)  

В етимологично отношение Δωρίς показва паралел с албанското droe, 
droje, в румънски droaie – тълпа, множество, народ. 
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За етимологията на Мизия, мизи, дава сведения лидийският историк 
Ксант. Той пише, че те са родствени на фригите и лидийците, а самоназванието 
им произлиза от лидийското μυςη – бук, буково дърво (сравни с иранското *meše 
– дъб). Някога мизийците живеели, около планината Олимп, където имало гъсти 
букови гори, откъдето идвало името им. По-късно част от тях, заедно с фригите 
и дарданите се преселили в Анатолия (Мала Азия).  

Разбира се това е късна народна етимология. Мизи / Мизия е древна 
индоевропейска дума, означава поле, равнина, а мизи – жители на равнината. 
Виж  келтското, в кимвърски (уелскси) maes, корнуелски mes, бретонски maes, 
латински maceria, тохарски В miśe, miśentse, хотано-сакски missa, талишки 
mêzê, персийски müzeka – област, равнина, поле, земя. 

Дарданите започват да изграждат своя държавна структура в съвр. Косово. 
През най-голямото си разширение, тя е достигала до Адриатическо и Йонийско 
море. Едно от първите исторически съобщения за дарданците е от времето на 
Филип ІІ Македонски (359–336 г. пр. н.е.), който по думите на Юстин «...след 
като станал господар на положението в Македония и вкарал в порядък 
вътрешните работи на страната, с вероломство успял да покори дарданците и 
другите съседни племена...».  

През 281 г. пр. н.е. келтските племена нахлуват на Балканите, в резултат 
на което и дарданските и македонските земи са опустошени.  

За първите контакти с Рим, Трибелий Полион и Ливий дават по-подробни 
сведения. Владетелят обединил дарданите се наричал Батон, син на Лонгар. 

През 200 г. пр. н.е. дарданския 
владетел Батон, заедно с илирийските 
владетели Плеурат и Аминандър се 
срещат в Дирахиум (Драч) с римския 
консул Сулпиций Галба, за да сключат 
съюз за обща война с Македония.  

През 179 г. пр. н.е., в съюз с 
Филип V Македонски, бастарните 
(народ с вероятен келтски произход, 
обитавал в земите на съвр. Бесарабия 
и Молдова) нахлуват на юг от Дунав. 
Филип V е поискал от тях силна армия 
която първо да разгроми враждебните 
му дардани, и бастарните да заемат 
земите им, а в последствие, в съюз със 
скордиските да нахлуят в Италия. 
Въпреки, че смъртта му осуетява този 
грандиозен план (Филип умира в 
същата 179 г. пр. н.е.), бастарните 
завладяват част от Дардания, и едва 

след 3 години (в 177 г. пр. н.е.) били изгонени оттам от дарданите. (Harmatta, 
1970)  

В 168 г. пр. н.е. след като римляните завладяват Македония, отношението 
им към дарданите се изменя. В І в. пр. н.е. Балканите се превръщат в театър на 
военни действия между организираните от Митридат VІ Евпатор, скордиски 
(келти), сармати и бастарни, които завладяват земите на трибалите6, и 

                                                           
6
 Територията на трибалите е била със стратегическо значение, което се вижада и от 

следния факт. Много по-късно, след смъртта на Буребиста, бастарните отново прониква на юг 
от р. Дунав, насочвайки се към земите на племето дентелети, обитаващи около съвр. гр. 
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опитващите да се затвърдят тук римляни. Луций Корнелий Сула (88 г. пр. н.е.) 
разбира, че за да бъде защитен тила му при поход в Мала Азия, трябва преди 
това да покори племената живеещи в Северните Балкани, и затова Рим 
организира многобройни кампании, през следващите години срещу тях. След 
Сула, следват походите на консулите Луций Корнелий Сципион, Апий Клавдий 
Пулхер, Гай Скрибоний Курион, и Марк Теренций Варон, за периода от 85 г. пр. 
н.е. до 71 г. пр. н.е. После Луций Лициний Лукул (74 г. пр. н.е.) ги продължава, но 
без да постигне трайни резултати, макар че успява да покори гръцките 
черноморски градове Аполония (Созопол), Калатис (Галата), Томи (Констанца) и 
Истрия, които са били военни бази на Митридат. Сарматите (язиги и роксолани) 
заемат макар и не за дълго, земите между Дунав и Хемус, преди да се преселят 
на запад към Панония. Двубоят с Митридат е спечелен от Рим. През 28 г. пр. 
н.е. земите на Дардания са присъединени към Римската империя. Както пише 
Амиан Марцелин, дарданците оказват свирепа съпротива.  

Пеоните които остават на Балканите, са непосредствени южни съседи на 
дарданите. Те са обитавали горното и средно течение на р. Вардар, поречието 
на р. Черна. Техен център е гр. Стоби7 (съвр. Щип). През вековете ареалът им 
се е променял. На изток са достигали до Тракия и р. Места, а на юг – почти до 
Халкидики (Страбон, Плиний, Ливий). Още Омир ги посочва като съюзници на 
троянците в Троянската война (всъщност това са тази част от пеоните, които с 
родствените им фриги и дардани се заселват в Анатолия и са непосредствени 
съседи на Троя). 

Филип ІІ Македонски успява да ги покори, но след смъртта му, те вдигат 
въстание и наново са завладени от Александър Македонски (Диодор).  

Източниците са съхранили имената на петима пеонски владетели: Агис 
(алб. agoj, agim – утро, зора, древногр. αύγή – лъч, светлина), живял  около 375 
г. пр. н.е, наследника му Ликпей (в гръцка транскрипция Λύκκεος и Λύππειος, в 
алб. lehtë, арменски lik‘, древногр. λείπω – облекчен, лек), Аудолеон (Αυδολέων 
или Αυδωλέων, се обяснява с индовропейското leon, алб. luan – лъв, и 
илирийското име Audarus, Audata, Audenta – славен, т.е. славен като лъв) живял 
около 306 г. пр. н.е.,  Дропион (алб. drap – върлина, кол, и блъг. драпам – катеря 
се, името озн. висок), съвременник на македонския цар Деметрий ІІ и Дозон 
(лидийски dezi – силен).  

Аудолеон сякъл собствени монети, по подражание на гръцките. Херодот 
съобщава следните пеонски градове: Doberos (с. Банско до гр. Струмица), 
Bymazos (в близост до Велес), Stuberra (с. Чепигово до Прилеп), Astraion (гр. 
Струмица), Argos (намирал се между Щип и с. Скачинци), Bryanion (с. Гриаище 
до Битоля), Bylazora (Велес), Stobi (Щип), Idomene (с. Марвинци до Валандово). 
(Åhlfeldt, 2015)  

От различните източници се знае, че трибалите дълго време се славели 
като много силно племе, но в ІV в. пр. н.е. под натиска на илирийските племена, 
те били изтласкани в направление – изток, югоизток. От имената на 
трибалските царе са известни – Халес, който влиза в съюз с одриския цар Котис 
и Сирм. Известни търговски центрове в земите на трибалите са били Ниш и 
Сердика (София). Имали са селищна и пътна мрежа.  

На изток от тях, се налагат гетите. Тези два племенни съюза – трибалите 
на запад и гетите на изток – към средата на хилядолетието стигат до 

                                                                                                                                                                                     

София, но като стратегическо премостие за това, първоначално отново завладяват земите на 
трибалите.  

7
 Stobi – етимологически паралел с древнопруското (балтийско) stabis – каменен. 
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изграждане на собствени, но нетрайни държавни структури, с наличие на 
административна система.  

За етимологията на етнонима гети (Γέται, Γέτης) може да видим връзка с 
арменското (фригийско) get – река, т.е. речни, обитаващи около реката (Дунав), 
или с арменското getin – земя, т.е. жители на страната, или някаква субстратна 
прединдоевропейска дума като кавказкото *het – човек. (Paleolexicon) 

Оскъдни са и сведенията за политически събития, свързани с трибалите. 
Тукидид пише, че в 424 г. пр. н.е. умрял Ситалк, царят на одрисите, в един поход 
против трибалите, от които бил победен в битка. В съчиненията на Диодор е 
отбелязано, че в 376 г. пр. н.е. трибалите, притиснати от недостиг на храна, 
предприели поход на юг. Бидейки повече от 30 000 души, те се спуснали по 
долината на р. Места, нападнали съседна Тракия и опустошили безпощадно 
земята на абдерците, като взели оттам голяма плячка. До тогава цветущия гр. 
Абдера (Кавала), след трибалското нашествие, загубва първостепенното си 
значение. Отношенията между племената на север и на юг от Стара планина са 
били враждебни. 

 През 342 г. пр. н.е. Филип II Македонски, провежда своя първи неуспешен 
поход срещу тях, а през 339 г.пр.н.е. – втория, в който отново търпи поражение 
в Старопланинските проходи. Страбон съобщава, че в 335 г. пр. н.е., 
Александър, синът на Филип II, в похода си против племената, които живеят на 
север от Хемус, нападнал трибалите и видял, че тяхната област се простира до 
Истър и до разположения в него остров Певки, а отвъд реката живеят гети. На 
острова бил избягал трибалският цар Сирм (връзка с областта Сирмиум). По-
нататък същият автор пише, че даките говорят същия език като гетите, които са 
се смесили с мизи. Полиен пък съобщава, че през ІІ в. пр. н.е. скитите воювали 
с трибалите, но не могли да ги победят и подчинят. В 28 г. пр. н.е. римският  
консул Марк Лициний Крас, като преследвал с войските си бастарните, превзел 
Сердика, а после навлязъл в земите на трибалите и мизите и ги опустошил. 
(Фол и съавт., 1988: 69-70)  

В общото название мизи, мизийски племена, влизат точно племената 
създали Трибалския и Гетския племенни съюзи, които могат да се разгледат и 
като ранни държавни формирования, чието по-нататъчно развитие е 
прекъснато от римското владичество. Гранични между двата центъра са 

племената на сердите, дали 
названието Сердика (антична София) 
и кробизите обитавали източно от р. 
Искър, до р. Янтра. 

В ІІІ в. пр. н.е. в Подунавието 
възниква гето-дакийския племенен 
съюз на Дромихет (от трак.,  румънски. 
drum – път и албански gjatë – дълъг, 
вкл. и за време, т.е «дълъг път» респ. 
«да е с дълъг живот»), а в І в. пр. н.е. 
възниква подобен племенен съюз 
известен като «царство на 
Буребиста». 

Румънските историци наричат държавата на Дромихет, преддържавно 
племенно формирование, племенен съюз, а царството на Буребиста – 
робовладелска държава, но подобни констатации са напълно изкуствени. И 
даките и останалите антични племена, така и не достигат до създаването на 
централизирани робовладелски държави. Те не познават класическото 
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робовладелско общество, във вида му известен от Елада и Рим. (Феодоров, 
1999)  

В 278 г. пр. н.е. общност от келтски племена прониква на Балканите. 
Разбиват дарданите и македонците и достигат Централна Гърция. Между Дрина 
и Велика Морава, проникват скордиските, които подчиняват ауторианите, 
дарданите и трибалите (най-западните им части). Техните владения се 
ограничавали от Шар планина, Драва и Морава. Разделили се на големи 
скордиски, между реките Дрина и Морава и малки скордиски – източно от 
Морава. Названието им означава «отделени» или «отцепени»: в протокелтски 
*skara, староирл. scaraid – отделен, кимвърски (уелски) yscar, ysgar, 
протокелтски *skerd-(y)o, староирл. scerdaid, sceird, scaird, литовски skerdžiu, 
ПИЕ *skerdh- отрязвам, отсичам. (Matasović, 2009: 340) 

Друга част от келтите проникват на изток в Тракия където създават свое 
царство със столица Тиле (неустановено, някои о свързват с Казанлъшкото 
поле). Трети се заселват в земите на съвр. Сърбия, където основават гр. 
Сингидунум (Белград), Капедунум (Ужице), Ремесиана (Бела паланка). 
Установявят тесни връзки с гето-даките от съседна Панония (Банат и Олтения) 
и агатирсите по поречието на Тиса. (Занетов, 1917: 3)  

По време на своя поход на юг, келтите се сблъскват с даките в Карпатите, 
но са отблъснати от тях. Боите, тауриските и други келтски племена заселват 
териториите на съвр. Унгария, Чехия, Словакия и Северозападна Дакия 
(Трансилвания). 

Анартофрактите и бритогалите (сродници на бритите) обхождат Дакия и от 
север, през Южна Полша проникват в Поднестровието и Северното 
Причерноморие. Птолемей посочва в Пруто-Днестровското междуречие няколко 
селища с келтски названия: Кародумум, Мастониум, Фрактум (характерно 
окончание за келтските названия е «–им» или «–дунум», от келтски Tun, съвр. 
англ.  town – град. Най-вероятно от келтски произход са и проникналите в 
Приднестровието бастарни. Названието им се обяснява от кимвърското (уелско) 
bas – нисък, малък, аналогично на латинското basis – основа и келтското tīros, 
кимвърски (уелски) бретонски tir, ирл. tiār, пракелтски *tīros-  – страна, бас-тар-
ни – «жители на ниска земя». (Matasović, 2009: 379-380) 

Откъснати от келтския масив въпросните племена в следващите векове се 
асимилират сред местното население.  

За пръв път гетите са споменати от Херодот, във връзка с войната им 
срещу персийския цар Дарий І, в 512 г. пр .н.е.  

В ІІІ в.пр.н.е. гетския цар Дромихет обединява земите на съвр. Молдова, 
североизточна Мунтения (съвр. румънско название означава «предпланиние») 
и Северна Добруджа. Литературните данни и археологическите материали 
(комплексите Пшеничево — Разкопаница — Бабадаг — Стоичани — Бырлад в 
република Молдавия) очертават гетите в земите, ограничени от р. Олт и Янтра 
на запад, билото на Стара планина и Камчия на юг, морето и Дунав – Прут на 
изток. На север достигали до Карпатите и горните течения на реките, вливащи 
се в Дунав източно от р. Олт. 

През 339 г. пр. н.е. гетите поради вътрешни междуособици, не са в 
състояние да се противопоставят на Македония и са покорени от Филип ІІ. В 
306 г. пр. н.е. Александър Македонски завладява гетските земи до Дунав, но 
Дромихет си запазва властта на север от реката. В 293-292 г. пр. н.е. той 
отблъсква войските на Лизимах и сина му Агатокъл (които владеят източната 
част на Балканския п-в) пленява ги, и едва след сключването на изгоден нему 
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договор, ги освобождава. По-късно след смърта на Дромихет, държавата му се 
разпада.  

В 82 г. пр.н.е., когато в Рим идва на власт диктаторът Сула, северно от 
Дунав, владетелят Буребиста (зн. «свят, чист», в алб. burrë – мъж, стопанин, и 
рум. peste – над, отгоре, върховен, алб. pastë – чист), успява да обедини дако-
гетските племана. С помощта на жреца Декеней (огнен, от дакийското degis – 
горящ, в алб. djek, digjem, литовски degu, degit – горя, запалвам), Буребиста 
въвежда свои закони и концентрира в ръцете си цялата власт. (Георгиев, 1977: 
205)  

В 60 г. пр. н.е., той разбива келтските племана на тауристките, в 55 г. пр. 
н.е. завладява някои гръцки колонии по Северното Черноморие (Олбия, Тирас, 
Томи, Калатис и др.), а в 48 г. пр. н.е. успява да покори земите на гетите и 
владенията му достигат до планината Хемус. На запад подчинява Панонската 
низина, а на изток достига до р. Буг. Така целия дако-гетски масив се оказва 
обединен под едно управление. Ето защо, днес държавата на Буребиста се 
смята за предтеча на съвр. Румънска държава8 от румънските националисти.  

В 49 г. пр. н.е. в Рим започва Гражданската война между Цезар и Помпей. 
Буребиста подкрепя Помпей, с което си навлича гнева на Цезар. Буребиста 
започва да укрепва крепостите по Дунава, а Цезар започва да струпва войски в 
Далмация. Но до война не се стига тъй като в 44 г. пр. н.е. Цезар става жертва 
на заговор. Същата е съдбата на Буребиста, убит от разбунтувалата се 
аристокрация. По-късно Дакия е окончателно покорена едва при император 
Траян. 

Друга голяма група 
племена която заселва 
Западните Балкани е 
известна със сборното 
название «илири». По 
бреговете на р. Сава са 
обитавали бревките или 
бреуците, на запад от тях 
мезеите (съвр. Централна 
Босна), а техни западни 
съседи са яподите. Истрите 
заемали съвр. п-в Истрия, 
наследил името им. По 
Далматинското крайбрежие 
са либурните, далматите, 
ардеите (дали названието 
Адриатика), доклеите (съвр. 
Черна гора, средновековната 
Дукля), лабиатите – около 
Шкодренското езеро 

(откъдето идва назв. албанци) и ауторианите по р. Тара. По р. Дрина са 
диндарите и пирустите. В Срем – амантините. На територията на съвр. Албания 
са били обитавали партините, таулантите, дасаретите, хаоните, лабите, а по-

                                                           
8
 Б.а., разбира се тенденциозно, нейните граници са даже по-обширни от бленуваната от 

румънските националисти «Румъния маре» – с Южна Добруджа, Молдавската република, 
Буковина, Трансднистрия, или Приднестровието и Южна Бесарабия, а на запад с част от 
Воеводина. 
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южно в Епир – епириотите, дали названието на областта. На север в Панония 
са били земите на паноните, дали названието на областта. (Занетов, 1917: 1-2) 

В Южна Италия по адриатичското крайбрежие са живеели япигите и 
месапите, смятани също за част от илирийските племена. В северозападна 
посока илирските племена са съседи на келтите. 

Според легендата, те произлизат от митичния родоначалник Илирий 
(Илирик или Ιλλυριός). Той е син на Кадъм и Хармония. Като дете е бил 
нападнат и обвит от змия, от която получил нечовешка сила. Въпросният мит е 
идентичен на легендата за Херакъл, който като дете убил змия проникнала в 
люлката му. Това е податка за вързката между илири и дорийци, водещи 
началото си от Херакъл и аналогията Илирик / Херакъл. 

Представата за Херакъл, е древна, преиндоевропейска и със субстратен 
характер. Уолтър Бъркерт свързва култа към него, като произхождащ от 
неолитните европейски култури. Интересна податка е сюжетът със 
змиеборството. В кавказките нахкски езици, в чеченски läħa, ингушки leħa, 
бацбийски laħ, в пралезгински łγъar (lhъar) – змия, в баски (езикът реликт на 
древните неолитни европейци) harruli, erluri, arruli – саламандър, вторични зн.: 
скорпион, или бавен, муден човек, думата отразява древно значение: змия, 
влечуго, в грузински (от кавказкия субстрат) gwel – змия, в хатски illuyanka – 
змия, митично чуовище, дракон, в прасинокавказки *ŁăĥrV – змия, влечуго. Така, 
че най-вероятно както се вижда имената на Илирик и Херакъл (близост с баски), 
отразяват точно този прадревен лингвистичен пласт, въплъщават култа към 
змиебореца, героят побеждаващ митичните хтонични чудовища, представата за 
които се свързва с влечугите. 

Названието «илири», е придобило и вторично преосмисляне, което се 
обяснява с албанското liri – свобода, lirë – свободен, илири – свободни хора 
(възм. илирска дума съхранена в албански). Лингвисът Владимир Орел го 
свързва с латински liberta – свобода, но произходът е друг, вж. в арменски lriv, 
протокелтски *lēro, староирл. leir, кимв. llwyr, брет. loir – цял, здрав, непокътнат, 
прилежен, старателен. (Matasović, 2009: 238) Това обяснение i-lirë – свободни 
хора, дава и албанският учен от начлото на ХХ в., Лазар  Силяни. (Силяни, 
1910: 12) 

Първите племенни съюзи на илирите, които са преддържавни 
формирования възникват около VІІІ – V в. пр. н.е., в непосредствена близост с 
Елада, т.е. на териториите на съвр. Епир, Албания, Черна гора. Това са 
«царствата» на енхелите, таулантите, ардеите. Енхелите са сред първите 
илирийски племена създали «държава». Те са споменати в гръцката митология, 
но и от древногръцките историци. Хекатей Милетски отбелязва, че енхелите са 
съседи на дексарсите и хаоните (също илирийски племена) и са крайбрежни 
жители, обитаващи в «Илирийските планини» и на изток са съседи на пеоните. 
Псевдоскилак (ІV в. пр. н.е.), поставя енхелите но Адриатическото крайбрежие, 
между съвр. Бока-Которска (Черна гора) и Дуръс (Албания). На изток са 
достигали до Охридското езеро, тъй като Филип ІІ Македонски воюва с тях за 
града Лихнидос (Охрид).  

Според преданието, при тях се заселил финикиеца Кадъм, който чрез 
своята способност да предсказва бъдещето им помогнал в борбата със 
съседните илирийски племена, затова енхелите го избрали за свой цар. 
Обществената им организация е достигнало до нивото на военната 
демокрация, когато начело стои цар, съсредоточил цялата власт. 

Държавата на енхелите е сравнително силна и воюва с южните си съседи – 
гръцкият полис Делфи. Възходът им е между VІІІ – VІІ в. пр. н.е. След VІ в. пр. 
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н.е. отслабват значително и изчезват от историческата сцена през ІІІ в. пр. н.е., 
пометени от келтското нашествие. 

Друго голямо племе е това на ардеите, обитавали Далматинското 
крайбрежие, между реките Неретва и Босна (етнонимът е свързан с древното 
вероятно илирийско ydrena – воден, urda – поток, водоем, респ. «Адрия» – вода, 
море, в древногръцки ardó – напоява). Под натиска на келтите, мигрират на юг 
до поречието на р. Дрин и достигат р. Воюса (Vojusa) или Девол. Около ез. 
Шкодра се смесват с племето лабеати (лаби) и с тях мигрират на юг. Лабите 
стават един от основните компоненти на по-късните южни албанци, или 
«тоски». 

Известни са следните ардейски владетели: Сирхас, Бардилис, Граб 
(древномакедонски grabion – дъб, бълг. габър), Плеурат (илирийски plo – силен), 
Клит (Клеитос), Главк (Глаукиас), Бардилис ІІ, Моноунос и Митилис, 
управлявали около ІІІ в. пр. н.е. Между 260-168 г. пр. н.е., когато римляните 
проникват в Западните Балкани са известни следните ардийски владетели: 
Плеурат, Агрон (индоарийски agra – издигнат, висок), Теута, Скердилаида, 
Плеурат и Гентиус (трак. genton – убиващ). Римляните приравняват Ардейското 
царство към Илирско царство. Дион Касий нарича Агрон «цар на ардейте», а 
Полибий – «цар на илирите». 

Друго илирско племе таулантите също създават собствена държава на 
територията на съвр. Средна и Южна Албания, в съседство с гръцата колония 
Епидамнос. Тяхното название е интересно и означава «лястовици», в албански 
dallёndische, армен. dabałyan – лястовица. Потвърждава се и от факта, че 
гърците са ги наричали χελιδόνια – лястовици. Тази птица е бил техен символ.  
(Мете, 2007: 110)  

Те са едно от малкото племена, които Александър Македонски не успява 
да подчини. През 314 г. пр. н.е. се противопоставят и на Касандър, владетелят 
на Македония, след разпада на Александровата империя. За последен път са 
споменати в 302 г. пр. н.е., след което са разгромени от келтското нашествие и 
изчезват от историческата сцена, явно претопили се в съседните илирийски 
племена. 

Истрите обитават съвр. п-в Истрия и части от съвр. Словения. Те са съседи 
на Рим. Ливий пише за тях че в 178-177 г. пр. н.е. воюват с Рим. Названието им 
вероятно е сходно с тракийското дума istr(a) – силен, беун, стремителен. 
(Георгиев, 1977: 100) Имали държава и царската власт се предавала по 
наследство, като престолонаследникът участва във военните походи и е 
съуправител на баща си.  

В 177 г. пр. н.е. консулът Марк Пулхерий с щурм превзема столицата на 
истрите Незак (Nesakcinium), намирала се около съвр. гр. Пула. Истрийският 
владетел Епуло се самоубил, а земите му са присъединени от Римската 
република. За истрите, Ливий пише, че не познавали робството и са 
предпочитали смъртта пред заробването им от римляните. Иначе били добри 
мореплаватели, земеделци и скотовъдци. 

Яподите са съседни на истрите. Самите те са племенен съюз от няколко 
илирийски племена моентини, апурни, авендини. Център на съюза е гр. Метул 
(Metulum). Други по-важни градове са Апурн (Arupium), Монет (Мonetium), 
Тепрон (Terpon), Авендо (Avendo) и Сегестика (Segestika), центрове на съюзните 
племена. По начин на живот са сходни с истрите. Едно от обичайните им 
занимания е било да нападат и ограбват крайграничните римски земи. Също са 
покорени от римляните.  
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Далматите са племето дало название на областта Далмация 
(Адриатическото крайбрежие на съвр. Хърватия) За тях се знае много малко. 
Били са скотовъдци, което го показва и името им, озн. «овчари». Не са имали 
селища от градски тип и са използвали натуралната размяна. Данъците от 
подчинените им племена вземали в добитък и зърно. 

Около устието на р. Неретва са обитавали даорсите (по Хекатей – Daorsioi, 
по Полибий – Daorsoi). Името вероятно е от илирийска дума, сродно с 
тракийското durs, dorz – смел, дързък. (Георгиев, 1977: 100) Те са били 
предимно мореплаватели и поддържали интензивни контакти с Елада. Гръцкото 
влияние е силно представено в столицата им Osanicium около съвр. Столац. 
Секли са монети по гръцки образец и с надписи на гръцки език. През 171-168 г. 
пр. н.е. са съюзници на Рим срещу останалите илирийски племена, но и те са 
покорени на свой ред. 

Панонците, дали името на историческата област Панония, са сред най-
отдалечените илирийски племена. Обитавали са средното течение на р. Дунав 
(съвр. Унгария, равнинната част на Австрия, и Войводина). Етнонимът е във 
връзка с дума сродна на тракийското panis (дало бълг. топоним Панега), 
готското fani – мочур, блато. (Георгиев, 1977: 100) От същия произход е и 
античното название на р. Пек в Поморавието – Pingus, Picenses – мочурлива, 
блатна река и тракийското Pannisis – античното име на р. Камчия, със същото 
значение – мочурлива река. (Георгиев, 1960: 93, 99)  

Самата област Панония има точно такава характеристика. За животът им 
не се знае почти нищо. Били са скотовъди и земеделци, нямали градове. В І в. 
пр. н.е. Панония е завладяна от сарматските племена на язигите и роксоланите. 
(Imamovič, 2001: 25-41) 

Ставайки част от Римската република с цената на три войни, илирийските 
племена се подлагат на силно латинско влияние, което е причина за постепенно 
латинизиране на езика им и формирането на т.нар. «западен балкански 
латински», за разлика от възникналия в Мизия и Дакия «източен балкански 
латински».  

В 168 г. пр. н.е. римляните присъединяват цялото далтматинско 
крайбрежие и си осигуряват плацдарм за по-нататъшното настъпление към 
Балканите. 

В следващите векове, балканското антично население има обща съдба, 
като поданици на Римската империя. Бурните събития свързани с «Великото 
преселиние на народите», превръщат Балканите в арена на опустошителните 
походи на готи, сармати, алани, хуни, гепиди, херули, след разгрома на хуните, 
отново готите стават господари на Балканите. После идват аварите, българите, 
а заедно с последните два етноса, започва и мащабната славянизация на 
полуострова.  

Почти всички антични народности изчезват, претапят се в 
ранносредновековния «ромейски» византийски етнос. Но част от даките и 
дарданците, остават, макар и под други имена. С други дакийски и гетски 
мигранти, (латинизирани, гърцизирани, и съхранили идентичността си) те дават 
началото на албанската и румънската народности. И не на последно място, 
голяма част от това население е асимилирано от новите господари на 
Балканите – славяните и българите. 

В миналото се смяташе че албанците са наследници на древните пелазги, 
или на древните илири. Илиризмът е в основа и на албанската национална 
идеология и до днес. Но изследването и изучаването на двете албански 
наречия (гегското и тоското) от Н. Йокл, у нас от акад. Вл. Георгиев доказва, че в 
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езиково отношение предците на албанците са били най-вече близки с 
дарданците, даките, фригите, и отчасти с траките. Илирийско езиково влияние 
се открива, но то не е основното, а е като наследен субстрат. Изучаването на 
исконния албански словесен фонд, свързан с ландшафта, показва че липсват 
езикови следи от собствени термини за големи реки, море, корабоплаване, 
риболов, а точно тези занимания са били типични за илирите. Това показва, че 
албанската прародина е била далече от илирийско-далматинското крайбрежие. 
(Селищев, 1981: 49, 50) 

Езикът на илирите е много слабо познат. Известни са малко думи. При част 
от тях се наблюдават албански аналози, напр.: илир. (месапско) bilia, в 
староалб. billiё, съвр. алб. bijё – момиче, Hyria – град на месапите, в алб. hyria – 
вход, врата, илр. rinos – мъгла, алб. re – буря, илир. (месапски) brendon – елен, 
еленски рога, алб. bri, brine – рог, илир. (таренски) andinon – разходка, алб. 
endem – бродя, скитам, илир. (тарентски) baruka – корем, алб. bark - корем. 
(Мете, 2007: 109), (Калужская, 2010: 8)   

Други познати илирски думи са: abeis – змия, alt – река, дало названието 
на р. Altus (Олт в Румъния), bagaron – топъл, barba – блато (албански berrak – 
блато, гръцки borboros – тиня), Bindus – бог на реките, във фригийски bedu – 
вода, Bosona – илирийското название на съвр. р. Босна, букв. значение 
«бързей», «бърза река», в преносен смисъл акведукт, водопровод, алб. bos – 
корито, (в случая имеме твърде важна податка показваща ни, откъде идва 
названието на славянското сръбско племе босняци и съвр. топоним Босна, 
названиего е вторично заимствано от района и реката около която са се 
заселили)Delminium > Dalmatia – в алб. dele, delme – овца, Ulcinium, Ulcisia 
castra, съвр. гр. Улцин в Черна гора, и в алб. ulk - вълк. (Калужская, 2010: 9) 

Други илирски думи са: bra' – брат, (лат. frater – брат), brisa – гроздени 
люспи, джибри, cleves – прочут, знаменит, като част от име Vesclevesis - 
«доброславен», (гръцки kleos, латински clarus, в тохарски klaw – известен), 
mons Bulsinus – хълм Булсинус (в тракийски balzena, думата се е съхранила в 
словенски blazina, сръбски блазина – греда на покрива), Derbanon, Anderva – 
топоними, от илирийското derv – дърво (алб. dru – дърво), deuōdai – сатири (вж. 
белоруското дитко – домашен дух), Dizeros – топоним, в илирийски dize – стена 
(тракийски diza – крепост, персийски diz – крепост, арменски dez - купчина), 
Domator – лично име, означаващо «побеждаващ бикове», явно  илирийското 
dom e означавало бик (ирландски dam, албански dеm – бик), lugo – локва, 
lougeon – воден басейн, алб. lag – влажен, заблатена ливада, mag – голям (алб. 
madh – голям), mantha – капина (в алб. mand – черница), metu – между, 
откъдето топонима Metubarbis – «между блатата», Naro – име, вероятно във 
връзка с индоевроп. nārth – мъж, самец, храбрец, Nedinum – име от ned, nad – 
силен рев, olba – селище, град (в келтски alb – хълм), oseriates – езеро, Lacus 
Pelso – езерото Пелсо, от илирийското ples – дълбок, (думата се е съхранила в 
съвр. чешки pleso – дълбоко), илир. plo – силен, sabaia, sabaium, sabaius – вид 
пиво (санскрит sabar – нектар, латински sapere – вкус), sybina – копие (в 
древногръцки συβηνη – вид флейта, дакийски seba, литовски seiva - цев), sica – 
нож, острие (санскрит śitō – нож, латински sex – разделен, разсечен), 
Skenуbardos – име, означаващо «сияйна брада» (индоевроп. *skeno-bhardhos – 
сияние-брада), tertigio – търговец (литовски tirgus, албански trege – търговец, в 
слав. ез. и български търговец, търговия, търг), teuta – народ, племе 
(индоевроп. *teuta – народ, литовски tauta - народ, немски Deutsch, холандски 
Dutsch, старонемски teutsch – народ (дало латинското название тевтони, 
тевтонци), староанглийски theod – народ, староирландски tuath – род, клан, 
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умбрийски tota – народ, оскански touto – град, арменски ts’eł – племе), Tуmaros, 
Тomoris – планина в Източна Албания, средновековния Томор, със значение 
«тъмна планина» (в тракийски tim, староирландски temel средноирландски 
teimen – тъмен, сив, черен, алб. tym – дим), ves – добър, хубав, Volcos – река в 
Панония, тракийски veleka, литовски velėklės – място за миене). (Illyrian 
Glossary) 

Според Вл. Георгиев, албанският език, е пряк наследник на античния дако-
гето-дарадански и няма нищо общо с илирийския, без да изключваме участие 
на остатъчен илирийски субстрат в албанската етногенеза, но като вторичен 
фактор. Древните илирийски местни имена на днешна Албания, като Шкодер от 
Scodra, Томор от Tomarus (Ливий, Страбон, Плиний) не са наследени в съвр. 
албански направо, т.е. те са «наследени» от предходното население и 
пречупени през албанската транскрипция. Древните топоними от римско време 
в Албания, показват латино-далматински произход (Западно-балкански 
латински), за разлика от дакийския латински (Източно-балкански латински), 
залегнал в основата на съвр. румънски език. 

Подобни на дакийските, са и латинските заемки в албанския език. По 
аналогичен начин се е трансформирало латинското Naisos - Ниш9, с изпадане 
на «с»  в Nai(s)os – Naios – Niš, както е и заето от българите, т.е. не направо от 
латинското название на града, а от дарданския латинизиран субстрат. От същия 
произход са и Skupi – Скопие10, Stip – Щип11, Велес от по-старото Bilazora12. 
(Јанковић)  

Латинските заемки, в съвр. албански не показват западен, а източен, 
дако-латински произход: алб. palme – длан, рум. palma – длан, лат. palma – 
длан, алб. bërryl – лакът, рум. braţ – ръка, рамо, лат. brachium – ръка, рамо, 
предмишница, лат. caballum – кон, рум. cal, алб. kal - кон, лат. cubitum – лакът, 
ръка, рум. cot, алб. kut – лъкът, ръка, алб. gju – коляно, gjunjët – колене, рум. 
genunchi – коляно, лат. genu – коляно, алб. shpinë – гръбнак, рум. spinării – 
гръбначен, лат. spina – гръб, лат. resina – смола, рум. răşină, алб. rshine – смола, 
лат. lucta – борба, рум. luptă, аром. luftă, алб. luftë – борба, бълг. лупам – бия, в 
дако-латински padule – гора, в албански pyll – гора, с изпадане на изходното 
«д», алб. аbrogim, рум. abroga, лат. аbrogati – отменям, анулирам, алб. 
аbstenonjës, рум. аbsent, лат. absentia – отсъстващ, алб. аdhurim, рум. adora, лат. 
adoraret – преклонение, обожаване, алб. aftë – способност, рум. afacere – 
работа, занимание, лат. ability – способност, алб. këputsë, рум. căpută – пищял, 
подбедрица, лат. cubitus – лакът, алб. kafkë – череп, рум. cap – глава, лат. caput 

                                                           
9
 Градът е основан от келтското племе скордиски и според легендата носи името на 

основателя си – келтския вожд Ниса. Това е народна етимология, може да мислим и за други 
решения, напр. от протокелтски *nesso, староирландски nessa, бретонски nes, nessoch, 
корнуелски nes, nessa, кимвърски (уелски) nes – близък, близко разположен. 

10
 От дарданското (пеонското) skupi – заслон, колиба, стреха. Думата има връзка с 

албанското shkop – тояга, прът, shqopё – трънак, бодливи храсти, древногръцки σκάρος, 
латински scapus, старогорнонемски skaft – тояга, прът. (Покорни) Т.е. skupi – нещо направено от 
пръти или тръни – колиба, навес, плет. В албански топонимът се предава Shkup или Shkupi. 

11
 От латинското Astibos, получено от пеонското Stobi, показващо паралел с 

древнопруското (балтийско) stabis – каменен, но формата Щип е заета от българите непряко – 
от дарданското (албанско) shtëpi – къща. Селище Стоб, наследник на древния пеонски 
град Стоби и днес съществува в община Кочериново до Кюстендил, през средновековието тук 
е била известната крепост Стоб. 

12
 Билазора е столицата на пеоните. Произходът на името не е ясен. Предполагам че 

това е двусъставна дума, от фригийското balaios – голям, широк, (фригийски?) арменски jur – 
вода, т.е. фриг. дума сходна с  трак. sura (zura) – течение, поток, река, т.е. «голяма река». 
Градът е на р. Вардар.  
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– глава, алб. dreck, рум. drac – дявол, гръцки δράκος, лат. draco – чудовище, 
алб. femra (мн.ч.), рум. femeie, лат. femina – жена, алб. rri – изправен, рум. ridica 
– издигам, лат. recta – прав, алб. peshk, рум. peşte, лат. piscis – риба, алб. 
shigjeta, рум. săgeată, лат. sagitta – стрела, алб. thumbullë, рум. ţîmburuş, лат. 
tuber – издутина, алб. turtull, рум. turturea, лат. turturibus – гургулица, алб. kuvend 
– родовия съвет, на всеки род, наречен фис, днес kuvend е вкл. и парламента на 
Албания, в рум. cuvînt – дума, връзка с латинското conventum – съглашение, 
разбирателство, алб. kastor, рум., лат. castor – бобър, и още много др. 
(Селищев, 1981: 85)  

В същото време, твърде ограничения брой на старогръцките заемки 
показва, че между предците на съвр. албанци и древните гърци е имало 
ограничени контакти, въпр. че съвр. Албания е в непосредствена близост до 
земите на Древна Елада, а между илирийците и елините е имало твърде 
интензивни контакти.  

Интерес представляват някои паралели между нзванията на 
древногръцките богове и думи в албанския език. Например Зевс, в алб. zot, 
трак. zi – бог, Атина – богинята на мъдростта и алб. ethena – реч, Тетис – 
богинята на моретата, и албанското deti – море, Одисей, царя на Итака – 
морския пътешественик и коробоплавател от «Илиада» и алб. udhe, udhetues – 
пътешествие. Даже названието на епирското племе graeci по името на което 
римляните по инерция наричат жителите на Елада, название с което повечето 
народи наричат съвр. гърци, показва прилика с албанското gjerë – широк, голям, 
главен.  

Владимир Георгиев открива около 70 думи в румънски, които имат точни 
аналози в албански. Всъщност те са двойно повече. Въпреки оскъдността на 
известния ни дако-мизийски езиков фонд, се откриват и точни албано-дакийски 
аналози, както и албано-арменски (дардано-фригийски) аналози. (виж 
приложение)  

В заключение, Вл. Георгиев казва че прародината на съвр. албанци е била 
в близост с Дакия и това е областта Дардания, респ. Косово и Моравската 
долина. (Георгиев, 1977: 213-216)   

Процесът на етногенеза на албанците е неразривно свързан с този на 
власите. Днес никой не оспорва, че съвр. румънци (власи, молдовци) са 
потомци на древните даки. Разликата е в обяснението на този преход.  

Според официалната румънска наука, остатъците от даките «са се скрили» 
в Карпатите за около 600-700 години, като са съхранили латинизирания си език, 
и в ХІІ – ХІІІ в. излизат на историческата сцена. Тази теория е наречена 
«теория на континюитета» т.е. на непрекъснатостта на развитието, на 
румънския етнос във времето и пространството. Пръв я изказва Димитрий 
Кантемир в произведението си «Описание на Молдавия», където определя 
власите за наследници на романизирани даки и гети. Тя лежи в основата на 
румънската национална идентичност и е издигната главно в ХІХ в., когато 
новообразуваната държава Румъния, възникнала след Кримската война, от 
съединението на княжествата Влашко и Молдова, търси своя 
«националистически мит» и «древно, римско минало».  

След Балканските войни и Първата световна война, автохтонната теория е 
доразвита от проф. Николае Йорга. През 1922 г., в книгата си «Formes byzanties 
et realites balcaniques» (Византийски форми и балкански реалности), той изказва 
теорията си за автохтонния произход на власите, които са населявали 
дунавските земи от древни времена и не са ги напускали през 
Средновековието. Той издига  идеята за т. нар. «таласократия» (господство над 
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морето), според която преместването на столицата на Римската империя в 
Константинопол има за цел охрана на морските пътища, а византийското 
присъствие във вътрешността на Балканите през VІІ – VІІІ в. било номинално. 
По този начин румънският учен се опитва да аргументира концепциите си за 
континюитета на влашките поселения на север от Дунав, но и за 
непрекъснатата политическа автономия на власите още от римско време. 
(Ангелов, 2009) Основните аргументи на  автохтонистката теория, още са: 

1. Езикът на даките е бил твърда сходен с латинския, тъй като преди да се 
заселят на Апенинския п-в, «италийците» (предците на латините) за обитавали 
земите на съвр. Румъния. Днес това е отхвърлено от съвр. езиковеди. Дако-
тракийският език е от групата «сатем» за разлика от латинския който е 
«кентум», или отдалeчаването между двата езика е станало много по-рано, още 
до окончателния разпад на индоевропейската общност, или по-точно още в 
Ямната културно-археологическа общност. 

2. Римските колонисти в Дакия са били от различни области на империята, 
което налага използването на латинския език, като единствен възможен за 
съвместното им общуване. Постепенно разговорният латински измества 
местните наречия. От езика на даките в съвр. румънски са съхранени около 200 
думи. 

3. Дакийските топоними са се съхранили на територията на Румъния, 
(названия на реки: Samus – Someş, Marisia – Mureş, Porata – Prut13, названия на 
градове: Petrodava – Piatra-Neamt, 
Abruttum – Abrud) което се смята 
за косвено свидетелство за 
приемствеността между румънци 
и даки.  

Но подобна тракийска 
топонимия е съхранена и в 
България, което показва че този 
«довод» не е особено силен.  

4. Традиционият румънски 
костюм е близък до костюма на 
даките, изобразени на Траяновата 
колона в Рим. Подобен довод не 
може да се приеме изобщо за 
сериозен, тъй като може да се 
намери много общо в носиите на унгарци, румънци, сърби и българи. 

5. В съответствие с линията на Иречек румънският език може да се 
формира само в земите северно от Стара планина. Линията на Иречек (добре 
познатия в България, Константин Иречек) ясно разграничава влиянията на 
гръцкия и латинския език на Балканския п-в, по време на Римската империя. 
Само че «линията на Иречек» изобщо не противоречи на «миграционната» 
теория, т.е «първоначално формиране на проторумънците южно от Дунав и 
северно от Балкана». 

Аргументите които се изказват против автохтонната теория са: 
 1. Дакия влиза в състава на Римската империя за твърда кратък период от 

време – само за 160 години има постоянни римски поселения и по-силно римско 

                                                           
13

 А названието на река Прут е от сарматски, а не от дакийски произход. Римляните са я 
наричали «аланска река» и произлиза от сарматското purd, осетински furd – голяма река, също 
и брод, респ. в старобългарски пърд(ище) – речен бряг, вероятно славянизирана 
древнобългарска по произход дума.  



23 

 

влияние, срок недостатъчен за пълната романизация на местното население. 
Самите даки оказват упорита съпротива на римляните и след завладяването, 
което поставя под съмнение така широкото приемане на езика на поробителя. В 
Британия, римляните пребивават 365 г., но след изтеглянето си, там не остава 
никакво «романизирано» население. Като римска латинска заемка в съвр. 
английски език се смятат малко думи, напр. chester – град, крепост, от 
латинското castrum – крепост. Наличието на много романски заемки в съвр. 
английски са от много по-късно време, времето на норманското завладяване и 
управлението на династията Плантагенети, когато старофренският език за 
около 200 години е официален в Англия. 

2. Римляните владеят само около 25 % от територията на съвременна 
Румъния (основно коляното на Карпатската дъга, Източна Трансилвания и 
Олтения). Процесът на романизация е протичал в градовете, докато основните 
селски райони не са били засегнати. В съвр. Източно Влашко и Молдова не е 
имало никога римско присъствие. Допълнителен удар върху дако-римското 
население на провинцията нанася голямата чумна епидемия от 172 г. 

3. След изтеглянето на римляните, свободните даки (напр., карпите в 
Молдова, костобоките в Трансилвания) се връщат на освободените земи, т.е. 
липсва «латинската» приемственост. 

4. Не съществуват сериозни източници, които да съобщават за власи, 
северно от Дунав в периода до ХІ – ХІІ в., на практика това е единствено в 
унгарската хроника «Деяния на Унгарците» и руската «Повесть Временных 
лет», но и двете са записани в ХІІ в., по по-стари устни предания, когато вече 
има власи във въпросните земи. 

5. В румънският език няма стари германски заимствания въпреки, че Дакия 
между ІІІ – ІV в. и V – VІ в. се владее от готите, по-късно от сродните им гепиди, 
при това за срок по-голям от римското присъствие. 

6. По своето географско положение, Влахия и Молдова са входната врата 
за миграцията на племената идващи от Азия и Източна Европа. Оттук минават 
сарматите (язиги, роксолани), аланите, после готите и гепидите, след тях хуните 
и аланите, после българите, аварите, в Трансилвания се установяват и 
лангобардите. След краха на Първата Българска държава и унгарското 
преселение, оттук минават тюркските племена на печенезите, узите, куманите, 
татарите. Създава една крайно неблагоприятна обстановка за оцеляването на 
местен народ, дори и в дебрите на Карпатите, за такъв дълъг период от време. 
Факт потвърждаващ се и от хронистите. Прокопий пише, че «Река Истър 
започва от планината на келтите, чиято страна се нарича Галия и протича през 
пусти, необитаеми и безплодни земи, тук-таме населени от варварите». За 
Дакия той пише, че римляните живеят на юг от реката, а на север е почти 
необитаема и няма латиноговорящо население. 

Йорданес пише че древната Дакия, се е владяла от «нашите предци» 
готите, а сега се владее от гепидите и се нарича Гепидия. На изток от гепидите 
живеят роксоланите, на запад язигите, на север сармати и бастарни, а на юг е 
р. Дунав, но и дума няма за даки или римляни (Иордан, 2001: 67). 

Археологията също показва пълна липса на следи оставени от 
«романизирано дакийско население» в Трансилвания, Влашко и Молдова от ІІІ 
до ХІІ в. Разбира се това не пречи на румънските историци да обявят 
многобройните старобългарски селища от VІІ – Х в., които по вид са много 
близки до салтово-маяцките, за хипотетична «раннорумънска» култура Дриду 
(по едно от селищата където са открити находки). (Овчаров, 2002: 170-200) По 
същия начин се представят и находките на черняховската култура, която е 
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оставена от готите, с «проторумъните» а културата им се нарича в румънската 
литература  «Сънтана де Муреш – Черняхов». 

Според румънските историци, славяните и българите почти не са се 
задържали на север от Дунав, а веднага до VІІ – ІХ в. мигрират изцяло на юг от 
реката, а на север остават независими «влашки» владетели. Например в 
румънските и молдавските учебници по история, полулегендарните български 
феодали (Салан, Менуморут, Глад, Гелу, Лаборц, Ахтум), управлявали 
отвъддунавските комитати, споменати в «Деянияна на Унгарците», воювали с 
унгарците, се представят като «власи», поради анахроничното споменаване на 
власи, по време на унгарското преселение. 

Привържениците на «контюнюитета» посочват, че «проторумъните» са 
първите християни на Балканите, запазили християнската си религия още от 
времето на Константин Велики. Даже от този най-древен християнски пласт са 
останали думите biserică – базилика, църковен храм, «думнезеу» от израза 
«Domnul Dumnezeu» (Господ Бог), «înger» (ънжър) – ангел, cruce (круче) – кръст, 
crede – вяра, credere – вярвам, Crăciun14 - коледа от «креатионем» (съзидание). 
(Ожог, Шаров-1, 1992)  

Непонятно е как тогава, латиноезичните «проторумънски» християни 
изведнъж сменят езика си и почти до ХVІІІ в. използват старобългарски 
(подобно на латинския в Западна Европа), както в богослужението, така и в 
княжеските канцеларии на Влахия и Молдова, като изкуствен и неразбираем за 
обикновеното население, официален език. 

7. Оказва се, че румънският език показва сериозни различия с останалите 
романски езици. Единствено се откриват паралели с южноиталианските 
диалекти. 

Румънските историци напълно тенденциозно омаловажават Второто 
Българско царство, като го представят за влахо-българска, или за Втора  
Влашка държава (първата е на даките в античността), с превес и водеща 
държавнотворческа роля на власите в него. (Овчаров, 2002)  

Също трудно е обясним факта, че в съвр. румънски език има солиден 
старобългарски словесен фонд. Около 30 % от чуждите нелатински думи в 
румънски, са със старобългарски произход. Въпросът е детайлно изследван от 
доайена на българското езикознание, проф. Беню Цонев. (Цонев-2, 1984: 3-151) 
Наблюдава се и известно източнославянско влияние в молдовския диалект.  

                                                           
14

 Последното е невярно, защото «кречун», в български «крачун», «краканчу» е широко 
разпространено във всички славянски езици и има древни езически корени. Раковски пише че в 
седмицата след Сурва, българите почитат някакви «мръсни дни» наречени Караканчу. 
(Раковски-4, 1988: 367-368) При унгарците названието на коледните празници е karácsony, 
заемка от словашки. При словаците, гуцалите от Закарпатието (Галиция), румънците, в някои 
части на Белорусия и Украйна «корочун, керечун, крачун» е назавние на  коледата, като се 
свързва с представите за зли демони, аналогично на нашите «мръсни дни». Дори гуцалите 
наричат Бъдни  вечер, като Кречун-вечер. В Румъния, родените на 25 декември, според 
поверието се кръщавали с името Крачун, Крачул, Крачан. Няма единно мнение за произхода на 
понятието. Невярно е мнението на Ст. Младенов за връзка с латинското calātiōnem – 
обръщение на свещенника към вярвящите по повод църковен празник, или мнението на Ягич за 
връзка с латинското creātiōnem – сътворение. Други търсят връзка с короткий – най-късия ден в 
годината. В представите на руските славяни Крачун е олицитворение на смъртта и дявола, 
което показва много по-древен езически произход. Интересен паралел е немското krank – 
болен, Krankheit – болест, в старогорнонемски krank, kranc – слаб, немощен. За умрелия се е 
казвало, че го е отнесъл Крачун, т.е. символ на отвъдното, подземния свят. Това е древно 
хтоническо божество свързвано с владетеля на подземния свят. Друга интересна податка е 
митологичната представа на скандинавците за морските змейове – кракени, които можели да 
потопят цели кораби. Фасмер определя понятието като «темное слово». (Фасмер-2, 1986: 336-
337) 
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Това изисква дълго, няколковековно, тясно съжителство между 
«прарумънците» и българите. А то няма как да стане, ако се вярва на теорията 
за изолираното оцеляване на носителите на румънския език в Карпатите, далеч 
от Българската държава. 

Теорията за «континюитета» не е в състояние да обясни етногенезата на 
румънския народ. Тя е изцяло проявата на румънския националистичен мит, и 
няма нищо общо с безпристрастна научна постановка. 

В ХХ в. тя придобива все по-ясно изразен антибългарски и антиунгарски 
характер, особено след 1918 г., и също е особено популярна и в бивша 
Югославия. (Овчаров, 2002) Тезата за «латинските» корени на нацията 
предопределя и аргументира отношението на превъзходство на румънския елит 
към съседните народи, включително и най-вече към българите. На основата на 
имперското (римско и византийско) наследство румънският елит извежда 
«мисията» на румънците като носители на развитата антична цивилизация сред 
другите съседни на тях «варварски славянски» народи. За Йорга през 
Средновековието на Балканите основна роля заемали власите, а влияниета на 
българите върху етнодемографските и политическите процеси на полуострова, 
е незначително. (Ангелов, 2009) 

За румънската национална идеология «славянският фактор» се превръща 
в прикриван комплекс, тъй като участието на славяните във формирането на 
румънския етнос, което е факт, не се вписва в претенциите за «елитен» 
латински произход. Отрицанието на «славянския фактор» в Румъния определя 
и дистанциране от Русия, поради проблемните отношения с нея, поради  
владеенето на румънската земя Източна Молдова, прикривана именно зад 
славянофилска маска на руския имперски шовинизъм, по-късно наследен от 
съветския (реокупацията на Източна Молдова и Буковина в 1940 г.). (Нягулов) 

Основните насоки в теорията на Йорга, са продължени и доразвити в 
епохата на социализма. През 1956 г. се създава «Комисия за изучаване 
формирането на румънският език и народност» към Румънската академия на 
науките, която трябва да обобщи тези процеси.  

През 60-те години на ХХ в. Румънската  наука определя три етапа в 
континуитета, на обособяване на източнороманското население:  

1. между бронзовата и желязната епоха до І в. от н.е., период на 
обособяване на тракийската етническа общност;  

2. от началото на ІІ в. от н.е. до V в. – романизация на гето-дакийското 
население и  

3. от V в. до първите векове на ІІ хилядолетие – период на асимилация на 
славянският елемент от страна на романизираното население.  

В търсенето на доказателства за тази теория румънските историци и 
археолози се опират изцяло на археологически доказателства, които тълкуват 
напълно преднамерено и целенасочено. (Ангелов, 2009) 

«Миграционната» теория, се появява в 1781 г., в труда на австрийския  
историк Франц Йозеф Сулцер «История на Трансилванска Дакия». Тук той 
критикува, руският историк от немски произход Йохан Тунман, който 
позовавайки се на «Деянияна на Унгарците» и «Повести Временных лет» смята, 
че съвр. му власи и молдовци, са преки потомци на романизованите даки, 
обитавали без прекъсване земите на север от Дунав. В най-пълен вид, 
«миграционната» теория е формулирана в 1860 г. в трудовете на австрийския 
историк Роберт Рьослер (1836–1874 г.). Според нея след завладяването на 
Дакия от Траян коренното население е било унищожено, така че не може да се 
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говори за дълъг процес на романизация на местните даки в периода 106–271 г., 
а само за известна римска колонизация на тези земи.  

В 275 г. основната част от населението изоставя Дакия, а тези които 
остават са унищожени от прииждащите племена на готи, алани, хуни, гепиди, 
по-късно българи, лангобарди, авари. Така тази теория отрича гето-дакийската 
приемственост. Основната маса от предците на съвр. румънци са се формирали 
на юг от Дунав, на територията на България, Тесалия, Македония, поречието на 
р. Марица, откъдето в периода ХІІ – ХІІІ в., една част се преселва в 
Трансилвания, където вече живее унгарско население, и впоследствие се 
разселва в Молдова и Влашко. Някои автори посочват като причина за това 
събитие, влошената обстановка на Балканите (непрекъснатите войни, 
данъчният гнет, варварските тюркски нашествия на печенези, узи и кумани). 
Други смятат, че те са привлечени от Унгария, която по онова време страда от 
липса на военно гранично население което да защитават Карпатските проходи 
от чужди нашествия. 

Първоначално власите се заселват в Трансилвания, а впоследствие (през 
30-те години на ХІІІ в.) започват да проникват и в земите на юг и изток от 
Карпатите (Влахия и Молдова). Там новодошлите стават известни под името 
угровласи – власи, дошли от Унгария. Те се смесват със завареното население 
(кумани, татари) и благодарение на своята многочисленост започват да го 
асимилират. В резултат на този процес към средата на ХІV в. власите се 
превръщат в мнозинство както във Влахия, така и в Молдова и налагат езика 
си. 

Тази теория се подкрепя изцяло от съвр. унгарски учени, също от 
австрийци и германци, както и от българските им колеги (Д. Ангелов) и малка 
част от рускоезичните учени. «Континюистите» издигат несериозни и изцяло 
идеологически възражения, че в миналото «миграционната» теория обслужвала 
австроунгарския имперски шовинизъм и «великобългарския» национализъм. 

Основните аргументи на «миграционистите» са: 
1. Наличие на около 100 общи думи в румънския и албанския език (вж. 

приложение), което говори за общ първоначален произход на двете общности. 
Тук трябва да споменем че и латинските заемки в албански са сходни с тези в 
румънски, т.е. произлизат от «източния балкански латински език», а не от 
«западния балкански латински», говорен в Илирия. Съвр. албанци не са 
потомци на илирите, а на същото дако-гетско и дарданско население, но 
романизирано в много по-малка степен. 

2. На юг от Дунав обитават също власи (известни като арумъни, 
мегленорумъни, наречени общо куцовласи, цинцари в Сърбия и също румънско 
население има на п-в Истрия, Хърватия), налечени мавровласи, които говорят 
на източноромански диалекти много близки до румънския език. 

3. Няма писмени източници, съобщаващи за власи или румъни, обитаващи 
северно от Дунав до ХІІ век, освен съобщените вече две легендарни хроники 
(унгарската и руската), които са по-късен анахронизъм. 

4. Има наличие на румънски топоними в Албания и България. 
5. Влашките пастири са мигриали и на север в търсенето на по-хубави 

пасища, достигайки Полша, Чехия и Украйна. 
6. Флавий Вописк съобщава, че император Аврелиан преместил границата 

на десния бряг на Дунав, и изтеглил цялото латиноговорящо население (войски, 
администрация, цивилно население) от изоставените територии. (Ангелов, 
2009) Евтропий съобщава също за преселването на римските граждани от 
Дакия, на юг от Дунава в периода 270-275 г., а Кекавмен съобщава че 
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куцовласите (аромъните) се преселват към планината Пинд и Тесалия в 981 г., 
като по-рано са обитавали земите между реките Сава и Дунав. 

7. В арумънския език има много по-малко български заемки, отколкото в 
румънския. Това показва, че разпадането на общия прарумънски език е станало 
някъде по време на славянското и българското заселване на Балканите. 
Предците на румънците са били в много по-тесни контакти с Българската 
държава, били са нейни поданици, отколкото обитаващите Елада и Тесалия 
куцовласи-арумъни. 

Като опит за изграждане на обобщаваща теория, обединяваща двете 
противоположни виждания, може да посочим теорията за «обширните групи 
население и мобилния континюитет», развита от румънския историк П. 
Панайтеску. Съгласно нея, романското население като «обширна група» се 
разпространява както северно от Дунав, така и на юг до планините Пинд, 
Тесалия и Солун в симбиоза с друга «обширна група население» – славянската. 
Романското население северно от Дунав успява да асимилира славяните, 
докато романското население южно от Дунав бива асимилирано от по-
многобройните славяни (А. Никулеску). На сходни позиции беше и проф. 
Константин Дайкович от Клуж (виден румънски археолог).  

Но виждаме, че въпросната теория е напълно изкуствена, защото точно 
южното арумънско население е изпитало доста по-слабо славянско влияние в 
езика си, отклкото северното!   

В VІ – VІІ в. започва масовото заселване на славянските племена. В 
годините 545 – 548, славяните нападат едновременно Илирик, Тракия и Елада. 
Но за пръв път, те остават да зимуват на юг от Дунава, едва в 551 г. Първите 
големи славянски навлизания в Косово (Античната Дардания) са в 547-48 г. 
Тогава достигат до Драч. Малко по-късно, около 580 г. славяните проникват в 
Епир и Тесалия. 

Появата на аварите и кутригурите катализира този процес. След 602 г. по 
времето на слабия император Никифор Фока (602–610 г.), славяните започват 
масово и трайно да се заселват на юг от Дунава. Славянските потоци следват 
релефа на местността. Едната група прониква от север, през Косово, към 
района на Шкодренското езеро. Другата група прониква през Моравската 
долина към Македония, Охридското и Преспанското езеро, към съвр. Южна 
Албания и в по-южна посока към Епир и Тесалия. И двете групи принадлежат 
към условно наречената «група на българските славяни». По време на Първата 
Българска държава, на юг от Черменика се установява трайно славяно-
българско население. Тук е разположен комитата Девол. Руините на 
средновековния български град се намират в близост до с. Звезда, до езерото 
Малик. Планината Томор с крепоста Пронища15 е последната българска крепост 
на болярина Ивац, съпротивлявала се на византийската агресия в 1018 г., а 
крепостта Белград (съвр. Берат) се защитава от българския болярин Елемаг. 
(Гюзелев, 2004: 16) 

 Изследвайки топонимията на Албания, Афанасий Селищев доказва, че 
славянските названия са от «славяно-български» произход, както в района на 
Косово и Шкодра, така и в Южна Албания. В пространството заградено от 
планината Черменика на юг (деляща съвр. Албания на две части) и р. Дрин на 
север, се открива исконна албанска топонимия: mati – речен браг, mal – 
планина, maje – връх, špat – гора на склон, beške – гора. Именно тук са се 
съхранили остатъците от мигрирали древни дарданци и даки, дали началото на 
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 Михаил Деволски дава варианта Копринища –  «василия», т.е. царска резидеция от 
времето на Самуил и наследниците му, а Ивац най-вероятно е родственик на Комитопулите. 
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средновековния албански етнос, известен първоначално като арбани (откъдето 
идват средновековните названия на албанците, в гръцки арванид, български 
арбанаси, и по-късно в турски аранут < от гръцки. (Селищев, 1981: 50-53, 75) 

Тук са и археологическите следи от културата Комани-Круя от VІ - ІХ в. 
Смята се, че нейните носители са предците на съвр. албанци. Част от 
носителите и са и били християни, скотовъдци. Липсата на монетни находки 
показват слабо развитие на парично-стоковите отношения. (Гюзелев, 2004: 20)  

Албансикят народ е съставен от две големи етнографски и диалектни 
общности, северна наречена геги и южна, наречана тоски. Границата между 
двете етнографски групи е р. Шкумбини. Съществуват различни версии за 
значенията на тези названия.  

Според наивното обяснение на Пашку Ваза, известен албански културен и 
политически деец от края на ХIХ в., геги (gegë) идвало от гръцкото γίγαντας > 
gjigant - гигант – великан, исполин, човек с голям ръст, тъй като северните 
албанци се отличават от южните с по-високия си ръст.  

Според Вл. Орел, gegё означава бърборя, говоря лошо, неразбрано 
(арменски аналог goč‘ – вик, крясък, gog, gog-ēk‘ – говоря, khosk’ - реч), в 
контраст с shqipe – говоря мелодично, красиво, правилно, което според Густав 
Майер, стои в основата на албанското самоназвание «шкиптари» (Shqiptarë). 
Гегския говор се е смятал за по-груб и по-неправилен в сравнение с южния, 
тоския (toskërisht), който ляга в основата на съвр. литературен албански език.  

Но освен това решение, мога да предложа и друго – от албанското gjak, мн. 
ч. gjaqe, gjakra / gjakna – кръв, хора свързани с кръвно родство, хора от «една 
кръв», нещо особено важно за албанците. (Orel, 1998: 112, 129) 

Още по-неясен е произхода на названието тоски (toskë). Вл. Орел го 
свързва с древното название на етруските – туски, в латински Tūscus откъдето 
идва и съвр. Тоскана, област в Италия. (Orel, 1998: 460)  

Дарданите са основния компонент на албанската етногенеза, съвр. 
албанци са техни далечни потомци. Южната албанска диалектна група се 
нарича тоски. Далечна връзка с етруското самоназвание туски, предполага 
древна троянска миграция не само към Италия, но и към източния адриатически 
бряг. При самите тоски, има по-изразен недарднаски субстрат, напр. от 
илирското племе лаби, откъдето идва латинизираната форма Албания. 

Миграцията на праалбанците към земите които обитават, не е уловена от 
хронистите, но Кекавмен съобщава за власи (куцовласи16 или аромъните), 
преселени в планината Пинд и Тесалия, свързани със събития от 981 г., като по-
рано са обитавали земите между реките Сава и Дунав.  

Куцовласите са романизирани даки, напуснали Дакия по времето на 
император Аврелиан (270–275 г.), поради готското нашествие. Установяват се в 
съседните територии, югозападно от Дунав и под напора на новите 
нашественици, търсят спасение във вътрешността на империята. Именно от 
куцовласите, както и другото провинциално латиннскоезично население, 
заселено в съвр. предели на България, произлизат и съвр. власи и молдовци, 
преселили се обратно, на север от Дунав около ХІІ в. (Гюзелев, 2004: 10-11)  

Македонски археолог Никос Чаусидис, посочва, че според 
археологическите си особености, носителите на културата Комани-Круя, са 
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 Произходът на името Κουτσόβλαχοι не е много ясен, според едно от мненията, то е 
пренебрежително и идва от слав. (бълг.) куц – сакат, което е несериозно, според другото и 
исторически аргументирано, то е по-късно, турско и идва от küçük – малък, т.е. «малките 
власи», от средновековния топоним «Малка Влахия» (земите около планината Пинд). 
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изпитали значимо влияние от народ показващ паралел със  салтово-маяцката 
култура (б.а: т.е. българите).  

Чаусидис се аргументира с характера на различните накити откривани в 
арела на Комани-Круя. По своя характер те са езически, напр. зоомрофни 
апликации изобразяващи птици, кон вписан в кръг, или изображения на «богиня 
в родова поза». Срещат се и фибули със звездовидна форма, разпространени в 
Панония и северното Черноморие. Амулети «кон вписан в кръг» са типични за 
салтово-маяцката култура, респ. за аланите и българите. Към находките от 
Комани-Круя причислява и съкровищата17 от Врап (от алб. vrap, vrapa – бяг, 

бърз) и Ерзекия. (Јанковић) 
Според Чаусидис, главно участие във 

формирането и` взема населението което в 
периода 668-680 г. се изселва от Аварския 
каганат, под водачеството на Кубер. Това са 
българи (и кутригури), славяни, но и старо 
население (б.а. от гето-дако-дардански 
произход), което е обитавало историческата 
област Сирмиум (Срем), Горна Мизия. Кубер се 
установява в Керамийското поле, където 
създава собствено държавно формирование. 
(Чаусидис, 1990) 

Аргументите на Чаусидис показват, че 
именно сред «сермесианците» (жителите на 
Сирмиум / Срем) са преживявали предците на 
съвр. албанци, които като подчинено население 
на Кубер, мигрират към сегашната си родина 
заедно с българите и в последствие се 
обособяват в непристъпните планини на 
Северна Албания.  

Произходът на названието Албания не е 
особенно ясен. Според етимологията посочена 

от Селищев, която смятам за най-издържана, името произлиза от албанския 
диалект на тоските (южните албанци), където самоназванието на народността е 
labe, lab, т.е. хора, народ. Известно е подобно илирийско племе лаби, 
обитавало около Шкодра, и мигрирало на юг, където е асимилирано от по-
късните албанци. Оттук е навлязла в гръцки като Αλβανοί и придобива 
разпространение в другите европейски езици под формата Албания. (Селищев, 
1981: 266)  

Гегите и тоските имат различен произход. Това са две различни изходни 
групи впоследствие слели се в един народ. Гегите са основно потомци на 
дарданците създали ядрото на културата Комани-Круя, докато при тоските е 
бил по-изразен илирийския субстрат.  

Сегашното самоназвание на албанците е Shqipëria. Според народната 
етимология означава «земя на орлите», от shqiponja – орел, и датира от 
времената на турското владичество. А почитта към орела е свързана с родовото 
знаме на Скендербег – черен двуглав орел на червен фон. Двуглавият орел 
който идва от Византия е символ и на други албански феодални фамилии, напр. 
Музаки — двуглав орел със звезда в център, а у Дукагините – едноглав бял 
орел.  
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 Традиционно се смятат се аварски по произход. Намират се в частни колекции и 
Метрополитън музеум (Ню Йорк). Йоахим Вернер свързва Врап с българите на Кубер. 
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Но според лингвистите, по-вероятно названието Shqipëria идва от израза  
me shqiptue – говоря правилно, т.е. хора говорещи един език, подобно на 
славяни – словящи на един език. 

Неясен е произхода и на средновековното самоназвание арабари / 
арбани. Тези названия показват една от разликите между тоския и гегския 
диалект е наличието на т.нар. «r-n» ротацизъм, напр. Арбър и Арбън. 
Названието Арбанон, Арванид, Арбанаси, идва от северния гегски диалект, а 
Арберия – област в Южна Италия където има преселени много албанци, и 
самоназванието им арбареши, идва от южния тоски диалект. 

Албанският учен Франк бей Коница, го обяснява с названието Arba на 
селище, наследено от съвр. гр. Раб в Хърватия, което в античността е 
пренадлежало на илирийското племе либурни.  

Владимир Орел посочва различните хипотези, в своя етимологичен речник 
на албансикя език: 1. Според Йокл – от латинското *albanus < от илирския 
топоним olba – селище, град от римско време, посочен в картите на Птолемей 
като 'Αλβανοί, Albanopolis. Съвр. реконструкция показва, че се е намирал до 
съвр. гр. Згердеш (Zgërdhesh) близо до гр. Круя. 2. Майер и Педерсон предлагат 
връзка с гръцкото ορφανός – самотен, сирак, или от гръцкото όρφνός – тъмен, 3. 
Фойпикис го свързва с хипотетично илирско название на Динарските планини 
Арбона, тъй като има местност Арбона до Тирана, и също Арбона на п-в 
Истрия, 4. Михайеску и Лука го свързват с латинското arvum – обработваема 
земя, в алб. arë – нива, поле, в арменски arawr – плуг.  (Orel, 1998: 7-8) Така 
мисли и Л. Силяни, като предлага връзка с албанското arinijë – земеделци, от 
което е произлязъл хипотетичен вариант със същото значение arbënës. 
(Силяни, 1910: 8, 12)  

Но предвид факта, че основният поминък на албанците е скотовъдството, 
а не земеделието, трудно може да се приеме такова обяснение.  

Областта Арбария, се намирала по поречието на р. Мати, и дава 
византийското название Арбанон / Арванон, Арванид, респ. българското 
Арабанашка хора, арбанаси – албанци, и по-късното турско Арнаут, заето от 
гръцки. Но това не може да обясни превръщането на устойчивото «r» в «l». В 
средновековен гръцки (византийски) имаме устойчиво изписване на Арбанон с 
«р» без трансформацията му в «л», т.е. преход арбари > албани, не е 
възможен. 

Предполагам, че арбари идва от несъхранена дарданска дума, сходна с 
арменското arbun – жизнен, силен, с близък келтски паралел в кимвърски 
(уелски) arwr – герой, войн, arweinydd – вожд, лидер, arwain – предвождам, 
ръководя, т.е. arbar / arwar да е негов несъхранил се аналог. (Martirosyan, 2008: 
130), (Храпов, ВРС) 

През 105-106 г., римският император Марк Траян окончателно покорява 
Дакия. На 11 август 106 г., той издава заповед с която започва организирането 
на Дакия като римска провинция. Румънските историци смятат тази дата за 
начална в най-важният етап от румънската етногенеза – романизацията. 

Границите на новата провинция се установяват окончателно в 119 г. По 
данни на Евтропий и Руфус Фестус (живели в ІV в.), периметъра на провинцията 
достигал 1 000 000 крачки (1000 римски мили, или 1479 км). Границите на 
провинция Дакия могат точно да се установят по крепостите, построени по 
римския лимес. В провинцията са влизали част от Трансилвания, Банат и 
Олтения. 

След смъртта на Траян в 117 г. провинция Дакия е подложена на 
опустошения от походите на свободните дакийски племена (костобоки, карпи), и 
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сарматските племена на язигите и роксоланите. (Георгиев, 1977: 99-100) 
Наследникът му Адриан, в 129 г. разделя Дакия на Горна (Dacia Superior) 

включваща Банат и Трансилвания и Долна (Dacia Inferior) включваща Олтения, 
т.е. границата между двете Дакии се прокарва по Карпатите. Първоначално 
язигите, а после и роксоланите се заселват в Панония и Банат, откъдето водят 
постоянни войни с Рим. 

В началото кореното население е враждебно настроено към 
завоевателите. Наложен е режим на военна окупация. Отчитайки съпротивата 
на даките и стратегическото положение на провинцията, както и 
необходимостта за максимално извличане на доходи от завоюваната земя, 
римляните започват мащабна 
колонизация. Център на новата провинция 
става гр. Улпиа Траяна, построен върху 
старата столица на даките Сармизегетуза 
(от дакското germos (zermos), фригийски 
germe – горещ и хипотет. дакско zeget – 
тека, градът се е намирал на река 
Sargetia, също в дакски serme – поток, 
река и румънски gît – тесен отвор, гърло, 
ждрело, албански gojë – уста, арменски 
gеt – река). (Георгиев, 1977: 222)  

Много колонисти получават 
поземлени участъци за обработка и 
изхранване. В етническо отношение 
колонистите идват от различни части на 
империята и са носители на «народните» 
латински диалекти. Армията също е 
оръдие за колонизация, след 20 години служба ветераните получават поземлен 
участък и трайно се заселват със семействата си. Например археологическите 
находки от некрополи в Западните Карпати, показват смесен тип население, 
местни даки и илиро-далматинци, които са римските колонисти. (Феодоров, 
1999) 

Коренното население първоначално е най-низшето съсловие – робите, 
дребните занаятчии, дребни селски собственици. Армията се явява мястото 
където могат да направят бърза кариера, стига да притежават необходимите 
качества.  

Археологията показва разрастване на селищната мрежа, увеличаване на 
населението и налагането на римската провинциална култура. Романизираното 
население е става носител и разпространител на тази култура, обединено от 
латинския език. Известни са 2628 латински надписи от 246 места от Дакия, 
доказващи протичащата романизация. Процесът е портичал по-бързо и по-
масово в градските центрове и е бил по-бавен в отдаличените селски и 
планински краища. Археологическите находки от селските райони на Дакия 
(Обрежа, Кашлоц, Лекинца де Муреш, Чернату де Жос) показват продължаване 
на старите, гето-дакийски културни традиции. Изисквало се смяна на 2-3 
поколения, за да се наложат римските обичаи и език, например от погребалните 
надписи се вижда, че дядото носи име Комозус, бащата Дайзус, (дакийски 
имена), а синовете – Юстус и Валенс (латински, римски имена). Според 
румънските учени романизацията продължава и след 271 г., което е нереално. 
(Ожог, Шаров-1, 1992) 
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През 158 г. император Марк Аврелий разделя двете провинции на три: 
Dacia Porolissensis (в Банат), Dacia Apulensis (в Трансилвания) и Dacia Malvenis 
(в Олтения). Тази организация се запазва до края на римското господство. 
Особенно упорита е борбата на язигите с Рим в 160-170 г. Войната дотяга както 
на римляните, така и на сарматите, сред които се оформят две течения, на 
привърженици и противници на съглашение с Рим. Надделява мирната партия 
и цар Ванадасп18, който е вожд на военната партия, е свален от власт. 
Преговорите с Марк Аврелий провежда цар Зантик. Според мирния договор, 
сключен в 179 г., язигите получават право да се свързват със сънародниците си 
роксолани, обитаващи Панония, през римските земи, но се задължават да не 
плават по Дунава и да не се заселват по границите на Империята. Язигите 
връщат на Рим 100 000 пленници и добиват правото да служат в римските 
войски.  

Около 240 г. сарматите 
извършват опустошителен 
набег на Балканите, като 
разбиват император Гордиан 
III, край Филипи (Беломорска 
Тракия). 

По северозападната 
граница на Дакия се заселват 
племената на вандалите – 
асдинги и лакринги. Язигите 
нападат на запад, 
роксоланите и костобоките – 
от изток. През 256 г. при 
император Гален, готите 
изтласкват римляните към 
Дунав. Римско владение 
остава само Банат, между р. 
Темеш и р. Дунав.  

Перз 272 г. император Аврелиан започва да изтегля римските легиони и 
мирното население на юг от Дунава, тъй като не е в състояние да се 
противопостави на готите. Тук на юг от Дунава създава от старите провинции 
Горна и Долна Мизия, новата провинция Дакия Аврелианиа. При последващото 
деление на провинциите Улпия Сердика (София) става столица на Средиземна 
Дакия (Dacia Mediterana), а Рациария (с. Арчар) – на Брегова Дакия (Dacia 
Ripensis). По-късно от Средиземна Дакия се отделя провинция Дардания.  

Именно тук в «новата Дакия» обхващаща Поморавието, Тимошко, 
Косово, Софийско, старите земи на племената трибали, тимахи, серди, 
дардани, пеони, се изтегля и романоезичното население, вкл. и предците 
на бъдещите власи и арумъни. Друга част от римските дакийски поданици се 
изтегля на запад в Сирмиум и Панония.  

В средата на ХХ в., френският лингвист Андре дьо Ни, изучава 
балканските влашки диалекти и балканската топонимия, и стига до извода, че 
влашкият етнос се е консолидирал на територията между р. Велика Морава и 
Тесалия. Тази хипотеза се потвърждава и от писмените сведения на Йоан 

                                                           
18

 Името Ванадасп е от същия корен както и името на първия известен български 
владетел Вънд или Ванад, съоб. от арменските източници (Мовсес Хоренаци) и преселил се в 
началото на І в. в Армения. (Ванад-асп – владеещ много коне или укротител на коне, Вънд / 
Ванад – победител, владеещ. 
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Кинам, Кекавмен, Никита Хониат и др., които фиксират за пръв път власи 
именно в този район. От Античността до към ХІІІ в. под наименованието Влахия  
са известни различни региони, като всички са на юг от Дунав. Във 
византийските източници от Х – ХІІІ в. под власи се разбира етнос обитаващ 
Епир, Тесалия, Халкидики, в края на ХІІ в. Тесалия е наричана Велика Влахия. 
Влах, се срещат и в топонимията по Адриатика, Черна гора, Далмация – 
Мавровлах, в Сърбия – Стари Влах и Влашка земя, в Мъгленско и Костурско 
също се среща този топоним. (Ангелов, 2009) 

Тук, в новите балкански провинции се установяват и 
нероманизованите даки, гети и остатъците от местните дардани, дали 
началото на бъдещия албански етнос. 

В 322 г, сарматския цар Равсимод нахлува в Паннония. Император 
Константин (306–337 г.) пресича Дунав и ги разгромява на собствена територия. 
В битката загива самия цар, а пленените сармати, Константин заселва като 
федерати в граничната полоса на Средния и Долния Дунав. Била построена 
цяла защитна система от валове и укрепления между Дунав и Тиса, които 
сарматите трябвало да обслужват и да защитават Империята от нападенията 
на готите.  

В 334 г. Константин заселва 300 хил. сармати в Тракия, Панония, 
Македония и Италия. Едно от селищата в Горна Мизия, даже се е наричало 
«Сарамати». Те са наречени сармати-лимиганти, т.е. граничари. 

Изтеглянето на Рим от Дакия предизвиква демографска катастрофа. 
Настъпва рязко запустяване на района. Археологията показва силно 
разреждане на селищната мрежа, обедняване на материалната култура, 
западане на културните традиции и занаятите. Въпреки това отделни селища 
продължават да «мъждукат» и просъществуват до ІV в.  

Заселването на готите е свързано с поява на нови селища, но с друга 
културна традиция, известна като «черняховска култура». Румънските учени се 
опитват да я представят като смесена, но с водещо значение на дако-романския 
елемент. Даже въвеждат изкуственото понятие «култура Сънтана де Муреш-
Черняхов» (Н. Нестор, М. Комша). Но в случая имаме ясно изразена чужда 
култура, идваща от изток, с преобладаващи германски и сарматски традиции, 
има и местен елемент, на не той е определящ, а само допълващ.  

В средата на ІV в. (356 г.) на земите на Среднодунавската равнина се 
появява нова група племена. Те идват от Прикубанието, минавайки през 
Източните Карпати. В източниците, язиги и роксолани повече не се споменават. 
Те са погълнати от новите пришелци. Новата група «сармати» нахлуват в 
Панония и Горна Мизия.  

Констанций II (337–361 г.) в 358 г. успява да ги разгроми в областта 
Сирмиум (Срем). Владетелят на тези сармати (възм. е да са алани) е цар с 
името Зизаис19 който става федерат на Рим. Сарматите-лимиганти, потомци на 
заселените от Константин в Мизия се разбунтуват. Против тях от юг настъпват 
римските войски, от север – новият федерат Зизаис, а от изток – германското 
племе тайфали. Сарматите-лимиганти са разгромени и император Констанций II 
в 359 г. ги разселва в Италия, Галия и на Балканите. Хората на Зизаис, 
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 Близко по звучене, и етимологично идентично с митологичното сармато-аланско име 
Сауассе, Сæуæссæ, както и името на българския митичен родоначник Зиези, които отразяват 
представата за Сявуш, почитан от източните иранци и сарматите като родоначалник, и бог-
конник, покровител на мъжете-войни. У осетинците това е Вак-Уастарджи (приравнен към св. 
Георги), а при българите, вероятно това е Коникът от  Мадарските скали. 



34 

 

римляните наричат сармати-ардараганти, производно на осетинското armdаrаg 
– самодържец, т.е. сармати със самоуправление. 

Хунското нашествие в през ІV – V в. на практика преустановява живота в 
Дакия. Престава да съществуват както старите дако-римските селища, така и 
готските «черняховски» поселения. Оцеляват само някои високопланински 
селища в Карпатите, труднодостъпни за хунската конница. (Феодоров, 1999)  

Първото сигурно споменаване на власи20 е в «Стратегикона», на Кекавмен, 
в главата § 186 «За вероломството на власите»: «Родът на Власите е род 
съвършено неверен и развратен, нямащ вярност ни към Бога, ни към царя, или 
към сродника и другаря. Те се стремят да заблудят всички, те са големи лъжци 
и страшни крадци. Те се заклеват ежедневно с тежки клетви пред своите 
приятели, но винаги съвсем лесно се отмятат от тях. Те използват 
побратимството и кумството за да мамят лековерните. Те никога не са 
съблюдавали вярност даже и пред императорите на Рим. С тях е воювал 
император Траян като ги разгромил и пленил царя им, т.нар. Декевал (Децебал), 
когото убил, а отсечената му глава намушена на копие е била поставена в 
центъра на столицата Рим. Те (власите) са (потомци на) т. нар. Даки и Беси. 
Преди това са живеели в съседство с Дунав и реката Саом, която сега се 
нарича Сава, където сега живеят сърбите, в места труднодостъпни. Надявайки 
се на това (на труднодостъпните си земи), те се отнасяли с притворство и 
измама към древните императори (римските) и при всяка възможност са 
грабели и опустошавали римските области, вследствие на което римляните 
възнегодували против тях и ги изтребили. А тези (които се спасили), се 
изселили оттам и се пръснали по цял Епир и Македония, още много от тях 
заселили Елада. Те са страхливи и имат зайчи сърца, но понякога проявяват и 
дързост, пак продиктувана от тяхната страхливост. На власите не трябва да се 
доверявате изобщо. Ако някъде избухне метеж и власите ви уверяват в своята 
вярност, вкл. и с клетва пред Бога, не им се доверявайте….Ако избухне метеж в 
България и те се кълнат, че са ви приятели (на ромеите) не им вярвайте!»   

Кекавмен ясно показва, че етногенезата на власите започва от даките, 
продължава в Панония и Срем и завършва в Елада, Епир, Тесалия и 
Македония. Интересно е съобщението за тракийското племе беси, тъй като те 
винаги са обитавали далече от Дакия и Дунав, в Западните Родопи. На 
основание тези данни, според Томашек, основната част от съвр. власи са 
потомци не на даките, а на бесите, впоследствие романизирани и разселили се 
от Родопите към Тесалия, Македония и Епир. Според Густав Вайганд, бесите 
вземат участие и в етногенезата на албанците, което обяснява албано-
румънските езикови паралели. 

Кекавмен описва въстанието на българи и власи в Тесалия през 1066 г., 
недоволни от увеличаването на натуралния данък, което феодалът Никулица 
Делфина отказва да оглави, като изтъква неудобството, че е месец юни и при 
бунт реколтата ще остане неприбрана. На власите той казал: «Къде са сега 
вашите стада и жените ви ?» Отвърнали му: «В планините на България». 
Защото те имали обичай – стадата и челядта им от месец април до месец 
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 Руският славист Порфирий Успенски, открива в Атон, ръкопис от ХVІІ в., известен като 
«Легенда от Кастамонитския манастир», който съобщава за племето влахо-ринхини 
(βλαχορυγχινοι), които заедно със сагудатите се зесилили в Атон. Но това е късна 
интерполация, в източниците от VІІ - VІІI в. (Чудесата на св. Димитрий), се говори само за 
ринхини. Самото име идва от р. Ринхини, вливаща се в езерото Волви, за която съобщава 
Прокопий (За Строежите). Това е река Рендина, свързваща Бешичкото езеро (сега ез. Волви) с 
Орфанския залив. 
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септември, да прекарват по високите планини и най-студените места. 
(Кекавмен, 2003: 285-287) 

Немският учен Юнг доказва че романизирано «влашко» население е 
имало и в бившите римски провинции Реция и Норик, съхранило се почти до ХІІ 
в. 

Кекаквмен посочва и най-ранната дата когато се споменава етнонима 
«власи» – около 976-80 г., когато в България, между Кастория (Костур) и Преспа, 
в местността «Прекрасните дъбове» някакви власи скитници, убили Давид, най-
големият брат на българския цар Самуил. Самият Кекавмен заема 
административна дейност в Лариса и има лични контакти с власите, така че 
сведенията за произхода им ги е взел лично от тях, от преданията им, а не от 
съвременната му литература (съкратен преразказа на съчиненията на Дион 
Касий, направен от патриарх Иоан Ксифилин (1064–1075 г.) 

За бита на власите, Кинам съобщава че са пастири, практикуващи сезонно 
номадско скотовъдство «в планините на България». 

В 976 г. българският цар Самуил обсажда гр. Лариса, която е успешно 
защитавана от дядото на хрониста Кекавмен. След това Василий II го отзовава 
в Константинопол и за негов приемник изпраща «началника на власите от 
Елада» Никулица Старши, сват на отзования Кекавмен Старши. В 982-986 г. 
градът е отново обсаден и превзет от Самуил, а власите са били и основното 
население на града. 

Йоан Кинам съобщава за преселение на власи от Южна Италия. Това е 
интересен факт, тъй като единствените най-близки езикови паралели между 
румънски и западните романски езици, се откриват най-вече с 
южноиталианските диалекти. С прекратяването на Византийското владичество 
в Южна Италия, част от латанизираното местно население се е изселило към 
Епир и Тесалия.  

В началото на ХХ в., френският пътешественик Пукевил посещава 
«Велика Влахия» където записва местни легенди, че арумъните са потомци 
римски войници от армията на Помпей, избягали в планините на Тесалия след 
сражението при Фарсал, или са потомци на колонисти, дошли от планината 
Абруцо в Италия, поради което власите живеещи по Аспропотамо, се наричат 
Бруцо-власи (Bruzzi-Vlachi). 

В «Аnnales Barenses» (Аналите на гр. Бари) се съобщава за участие на 
българи и власи в кампанията на ромеите срещу арабите през пролетта на 1025 
г. в Сицилия. «MXXVII (1027 г.) През тази година слязъл китонитът21 Испон в 
Италия с голяма войска, а именно от «Russorum, Guandalorum, Turcorum, 
Burgarorum, Vlachorum, Macedonum”22, за да завладее Сицилия. И град Региум 
бил възвърнат от катепана Вулкано. Но някои грешки попречили на похода, пък 
и на следната година император Василий се поминал. И всички безуспешно се 
оттеглили». Василий ІІ умира през 1025 г. 

Г. Литаврин посочва, че обобщавайки и картографирайки известията за 
власите, съответно за Х, ХІ и ХІІ в., се забелязва постепенно разпространение 
на етнонима в направление от запад на изток и от юг на север. Първоначално 
власите присъстват в Епир, Тесалия, Елада и Македония. После се появяват по 
поречието на р. Марица и в Стара планина.  (Литаврин, 2001: 131-161) 
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 Византийската титла китонит означава постелник, приближен на императора, които 
отговаря за императорската спалня. 

22
 Руси, гвандали (вандали?), маджари (византийското им название турки), българи, 

власи, макеодници (жители на тема Македония – бъдещата Одринска Тракия). 
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Според проф. Густав Вайганд, етногенезата на власите върви по следния 
път. «След преселването на римските колонисти и др. поданици на провинция 
Дакия от император Аврелиан, римският елемент толкова се засилва, че 
провинция Мизия изпада изцяло под римско влияние. Доказателство за това са 
латинските наименования на местности и директни свидетелства на летописци. 
Приск, който пътешества из страната още в V век (Томашек), съобщава, че 
навсякъде по територията на двете Мизии (днешна Сърбия и България) 
латинският се използвал като административен и говорим език. Знаем също, че 
тукашните епископи в кореспонденцията си с източноримските императори 
използвали латински език. Естествено в градовете е имало значителни гръцки 
колонии, но и чрез чиновниците, чрез римските войници и романизираните 
траки-войници, латинският език бил пренесен южно от Балкана в предимно 
гръцките области. Имена на местности от римски произход едва ли могат да се 
срещнат в Македония, но не може да се каже, че напълно липсват, като 
например пренесеното от по-късния период Кимпалонга (1014 г.), което 
очевидно е Campus Longus с тогавашното румънско произношение 
Къмпулунгу23. И тъй в началото на «Великото преселение на народите» на 
Балканския п-в е имало два основни езика: латинският в Мизия и Западните 
области около нея, чак до Адриатика и гръцкият в Тракия, Македония и по-късно 
на югозапад (разделени с линията на Иречек). Освен това при тракийските беси 
се е запазил все още старият местен език, от който се развива днешният 
албански. Така че не може да се говори за отмиране на тракийския напълно, а 
за по-нататъшното му развитие като албански със силно влияние на латински. С 
нахлуването на славяните дошъл часът на раждането на два нови народа, 
които, незабелязани и неспоменати от историците, първоначално се развивали 
в отдалечени места и в планините. Това били днешните албанци, потомци на 
траките (бесите), и власите, потомци на романизираните траки и на романските 
колонисти и войници. В резултат на контактите, а очевидно и на смесването, се 
получило така, че въпреки големите различия в словесното богатство на двата 
езика, които принадлежат към съвсем различни индоевропейски езикови 
клонове, целият им дух и редица флексивни и синтактични особености 
представят много сходства. Немалко албански езикови елементи преминават в 
румънския и такива от латински проникват в албанския, което е най-доброто и 
сигурно доказателство, че двата народа са възникнали в една и съща област и 
по едно и също време. Не ни остава нищо друго, освен да приемем, че това е 
областта между и около София, Ниш, Скопие, наречена от древните Dacia 
Maditerranea (Средиземна Дакия, това име очевидно е доказателство, че и тук е 
имало многобройни преселения на даките), и Дардания, откъдето извират 
българските реки Морава, Искър, Струма и Вардар. Може да се смята, че това 
се е осъществило в периода между 600-та и 900-та година, защото за последен 
път, в 579 г., се споменават латиноезични войници във византийските войскови 
части. (Теофан). За пръв път обаче за власи, т.е. за техните потомци се говори в 
976 г. (Кедрин, Кекавмен). Следователно 300 години лежат в историческо 
затъмнение, през което време трябва да се е осъществила вътрешната връзка 
с трако-албанците, от една страна, и от друга, впрочем малко по-късно – със 
славяните. От този период датират по-старите славянски елементи в 
румънския, в основата на които е старобългарският и даже 
предстаробългарският (б.а. прабългарски или древнобългарски). Северно от 
Дунав обаче зее празнина в историята от над 900 години, а именно от 270-та до 
около 1200-та година. Връзки с трако-албанците тук едва ли е имало....Бесите 

                                                           
23

 Букв. зн.: Дълго поле, Дългопол, също област в Прикарпатска Олтения 
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са онова тракийско племе, което се е задържало най-дълго и е доказано 
недвусмислено, че още в VІ в. те са използвали майчиния си език. Това става в 
същата област, където е и люлката на власите. В ХІ век те се явяват за пръв път 
като албанци (Анна Комнина съобщава за голям брой българи, гърци и 
арванити, които през 1079 г. се отправят през Охрид към Солун). Те напуснали 
следователно местожителството си и се изтеглили на югозапад, заедно с част 
от власите и аромъните. За тях се споменава за пръв път, че били около 
Егейско море и още през ХІІ в. основали «Велика (Голяма) Влахия» в Тесалия. 
Основната част от власите обаче останала по старите си места, след това 
постепенно отделни групи се преселили на север в Банат, Седмоградско, а по-
късно в Мармарош (Марамуреш); още по-късно те нахлуват в Молдавия и 
Влашко, докато в края на ХІІ в. останалите на Балканите власи играят роля в 
българската история при създаване на Второто българско царство. Именно този 
клон, старият основен клон, е изчезнал най-рано. От него не са останали тук 
никакви други следи освен известен брой наименования на местности в 
околностите на София и в близките гранични със Сърбия планини, един дял от 
които и до днес е запазил името Влашка планина (Стари Влах в Шумадия). 
Вероятно обаче част от тях е тръгнала на юг и се е заселила в Караджова 
планина в Македония; аз ги опознах през 1889 г. и описах по-подробно техните 
обичаи и език. Нарекох език, а по името на местността «Влахомеглен». Меглен 
е литературната (гръцката) форма на българското Мъглен (мъглив), на 

македонски (бълг.) диалект 
Маглен. Това е накратко 
историята на възникването 
на албанците и на трите 
влашки племена – 
румънците, аромъните и 
меглените, а четвъртото, 
което се е преселило в 
Истрия, тук не е поставено на 
вниманието ни». (Последните 
се формират от група 
преселила се от Панония на 
запад). «Главната обосновка 
на моите възгледи, почиващи 
на дългогодишни 
изследвания, ще изложа в 
специален труд, тъй като има 
още много факти, които 
тепърва трябва да се 
изясняват при по-нататъшни 
езикови, етнографски и 
фолклорни проучвания. 
Музиката и танците на 
румънците говорят съвсем 

определено за балканския им произход. Искам да подчертая, че напълно 
независимо от Томашек, достигнах до същите основни изводи що се отнася до 
албанците. Радвам се, че моят приятел Х. Хирт в своето тържествено слово за 
Киперт (Берлин, 1898 г.), въз основа на изследването си на индоевропейските 
езици обори несъстоятелното, но вкоренило се мнение за илиризма на 
албанците. В подкрепа на това становище, не се привежда никакъв друг 
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аргумент освен мястото, което, както е известно, е слабо доказателство. 
Пълната липса на местни думи от областта на риболова и корабоплаването, 
сочат също към това, че се касае за народ от вътрешността на страната, докато 
илирите са били опитни мореплаватели. 

Искам да насоча вниманието специално върху обстоятелството, че 
образите в народните поверия, тяхната специфика и характер, донякъде дори и 
имената, са еднакви при албанците, българите и румънците». ... «През ХІІ век, а 
по-вероятно още през ХІ век, власите се преселват поотделно от 
първоначалните си убежища южно от Дунав на север през долината на Морава 
в Банат, а след това към Западно Седмоградско24. Тези, които останали по 
старите си места до края на ХІІ век, били толкова силни, че взели живо, ако не и 
водещо участие в създаването на Второто българско царство, което поради 
това често се наричало Българо-влашко царство. Френският хронист Робер дьо 
Клари, който описва поробването на Константинопол от латините, говори за цар 
Йоаница винаги като Йоан Влаха». (Вайганд, 1924: гл. 1)  Никита Хоният също 
съобщава че цар Асен І знаел и «влашки» език. 

Може де се приеме и схващането на Вайганд и Томашек, въз основа 
данните на Кекавмен, че във формирането на албаницете и власите са взели 
участие и късните беси, оцелели в дебрите на Пирин и Родопите. Очевидно и те 
са принадлежали към същата гето-дарданска общност. Трудно може да се 
добави нещо, към така изчерпателното обяснение на този заплетен въпрос. 
Обобщавайки всичко казано дотук може да направим следните изводи:  

1.  Предците на власите и албанците са местни автохтонни племена: даки, 
гети, беси, дардани, остатъци от илирите.  

2.   Те имат различна историческа съдба в античността, но бурните 
събития свързани с «Великото преселение на народите» ги свързват в обща 
съдба, като поданици на Източната Римска (Византийска) империя, обитаващи 
съвр. области: Срем, Поморавие, Тимошко, Косово, Северна Македония, 
Софийско.  

3. Основният тласък в тяхната по-нататъшна миграция на юг, е дадена от 
българите на Кубер, като се създават два сравнително обособени центъра на 
нова етногенеза.  

В единя – културата Кумани-Круя или Северна Албания, превес взема 
нероманизираното и негърцизираното население, формирало общността 
арбари, чийто език според Томашек, проф. Вайганд и акад. Вл. Георгиев е пряко 
развитие на античните гето-дако-дардански говори.  

Вторият център се обособява в Северна Гърция (Епир, Тесалия, 
Халкидики). Тук превес взема романизираното и гърцизираното население, 
дало начало съотв. на романоезичните власи (куцовласи, арумъни, цинцари25) и 
гръкоезичните каракачани26. 

                                                           
24

 Названието на Трансилвания – «Седмоградско» е късен и неправилен български 
превод на немското Цибинбург, производно на р. Цибин или Чибин (Cibinburg), извираща от 
планината Чибин, в района на Сибиу (нем. Себен, унг. Szeben, от Nagyszeben), по-късно 
деформирано на Зибенбург (Siebenburg) и неправилно свързано с немското sieben – седем. 
Унгарското название на Трансилвания – Ередел (Erdély), е точен превод на латинското 
значение – «Задгорие» или «Задпланиние». Самото название Цибин, произлиза от латинското 
Цибинум (Cibinium) с което папа Целестин ІІІ в 1191 г., потвърждава статута на този град, 
основан от немски заселници-рудари. Предполага се че името идва от съществувалото тук 
старо римско селище Цидониа (Caedonia). (Грот, 1881: 11, бел.1, под линия) 

25
 Според народната етимология, идва от цинция – скъперник, или от произнасянето на 

числото пет – tsintsi (цинци), в рум. cinci (чинчи) – пет. 
26

 Названието е късно турско karakaçan и озн. «черни скитници», тъй като в носията им 
преобладава изцяло черния цвят. Турската дума е пълен аналог на «мавровлахи», в български 
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4. Поради не много изяснени обстоятелства, част от власите се заселват в 
Трансилвания, в карпатските области Фогараш, Хацег, Фаркаш27, Марамуреш и 
Къмполунг, първоначално като унгарско погранично неселение (подобно на 
унгарците-секели), функция която са изпълнявали и във Византийската 
империя. По-късно от тях започва заселване на освободените от татарите 
безлюдни земи между Карпатската дъга, Дунав, Днестър и Галиция, които се 
обособяват като Влашко и Молдова. 

Нека изясним етимологията на етнонима власи, непознат за Балканите в 
античността. Самото понятие влах, в сръбски влах, руски волох, полски włosh, 
се приема за заемка от старонемското walh – латиноговорящ келт, чужденец. 
(Младенов, 1979: 205)  

Смята се, че съвр. английска област Уелс (Wales, Welsh, староангл. 
Wealas)  отразява същото старонемско walh – латинец, така англите и саксите 
са наричали заварените частично романизирана келти-кимври, а поляците 
наричат Италия – Wlohy, и wloh в полски означава, както съвр. румънци в 
Карпато-Дунавския регион, така и жителите на Апенинския п-в. (Ангелов, 2009) 

За произхода на етнонима власи съществуват различни теории. Според 
Макс Фасмер произлиза от названието на келтското (или панонско) племе volci, 
volcае, а широко разпространения етноним гали, Галация е латинизиран 
вариант на volcае. Първоначалното значение на volcае е било «речни», 
обитаващи по поречието, от ирл. failc, folcadh, ст.ирл. folcaim, кимв. golchi, брет. 
goalc’hi, пракелт. *wolko – мия  се, мокря  се, в литовски walks, walka – място за 
къпане край реката, аналогично в тракийски veleka – място за  миене край 
реката, дало бълг. хидроним – р. Велека. От същият корен е немското fluβ – 
река. (Фасмер-1, 1986: 345), (Matasović, 2009: 427) Връзката «влах – волци» е в 
основата на още една теория за произхода на власите – келтските. Издигната е 
от руския учен акад. Шахматов, лингвиста Топоров, историка В. П.  Кобычев и 
др. и според нея, в основата на власите, са източните келтски племена, 
наследници на латенската култура, които обитават пространството от Судетите 
до Дунавската делта и попадат под влиянието на Римската империя, 
възприемайки народиня латински език. Келтите запазват начина си на живот в 
Северното Причерноморие и Карпатите, където Плутарх ги нарича келто-скити, 
като с този термин обозначава пастирското им стопанство и бит, каквито се 
явяват и власите в Средновековието. Главната теза на келтската теория има за 
цел да привлече вниманието върху ролята на келтите в етногенезиса на из-
точно романското население в Карпато-Дунавския регион. Според Кобычев 
около келтското ядро са се обединили другите романизирани елементи на 
Балканите.  (Ангелов, 2009) 

Съществува мнение, че влах означава пастир (волоух – воловар), но това 
е вторично получено значение. С. Ерлих предлага връзка със 
староцърковнослав. (старобълг.) влъхва – магьосник28, търсейки връзка с 

                                                                                                                                                                                     

е съхранено и по-късното народно название «каравласи», т.е. «черни власи». Самоназванието 
на каракачаните е също «влахи» (βλαχ'). 

27
 В унгарски farkas – вълк, съвр. румънски окръг Вълча. 

28
 влъхвъ – вълшебник, маг, магьосник, старобългарски превод на гръцкото μώγoς 

(Супрасилски сборник). Думата е с вероятен аварски произход. Среща се още в руски волхв, 
словенски vołhva, vołhvica - гадателка. От староруски > във фински velho, естонски volu – 
магьосник (Миккола) Според Фасмер думата е свързана със старославянското (старобългарско) 
влъснѫти – заеквам, говоря неразбрано. Производно на влъхвъ е вълшебство, вълшебник, в 
статоруски волшба, волшебник. (Фасмер-1, 1986: 345-346, 347) В чувашки vыlja, vыllja – играя, 
vыllăš – играя с някого, или с нещо, vыllăsa – изигравам нещо, в останалите тюркски езици ojun, 
ojna – игра, шега, фокус. (Федотов-1, 1996: 136-137) Идентично с чувашки е манджурското vali – 
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английското warlock, старонемското volthva, финското velho – магьосник, но 
мнението не е аргументирано от конкретни исторически факти, то е невярно и 
екстравагантно. (Эрлих, 1997) Изобщо тези етимологии са твърде съмнителни и 
смятам – изцяло неверни. 

Смятам, че най-убедително е да се търси връзка с пракелтски *balko, 
староирлански balc, средноирландски balch, съвр. ирландски uallach, кимвърски 
balch, корнуелски balgh, бретонски balc'h – горд, смел, силен, доволен, свободен 
човек. (Matasović, 2009:  53) И също в ирл. uallach > староанглосаксонското walh 
– латинизиран келт. Първоначално названието «влах» се появява точно по 
отношение на романизираните келти, откъдето идва и названието Уелс в 
Британия, дадено от англосаксите на заварените романизирани келти. 

Власите са свободни пастири, неподчиняващи се на никого, освен на 
своите старейшини, респ. горди и свободни хора. Очевдно е, че във 
формирането на средновековните власи, са взели участие и латинизирани 
келти, обитавали Панония, с център гр. Валкум. Например етнонима гали, най-
добре се обяснява от ирландското gal – храбрец, побеждаващ.   

За етнонима беси се знае че отразява тракийското bessa – вяра, клетва, 
във фригийски Bas – име на божество, в албански besë, be – клетва, обет, но се 
възприема като родова мъст или кръвно отмъщение, в келтски (кимвърски) 
becso – грижа, загриженост, задължение, ирландски bуid – клетва, древноирл. 
bes, бретонски boas – обичай. (Matasović, 2009: 55) Или първоначлното 
значение на «беси» е богопомазани, правдиви, честни. 

Както видяхме, власите се споменават по времето на българския цар 
Самуил, е като многобройно население. С неговото управление се свърза и 
първото споменаване на народа арбари, или арванити, арабанаси, в една 
легенда «За произхода на народите» записана на старобългарски, от началото 
на ХІ в. Открита е като препис в сръбски ръкопис от 1628 г. Публикувана е от 
Радослав Груйч, който датира текста въз основа на съдържанието. Споменати 
са пет православни народа със собствени писмености: «Българи, Гърци, 
Сирийци, Иберийци (Ивери, Грузинци) и Руси. Споменати са и други народи, 
повечето християнски, но принадлежащи към Рим. Това са аламани, франки, 
маджари, индуси, якобити (сирийските християни), арменци, саксонци, лехи 
(поляци), арбанаси (албанци), хървати, хизи (мизи?) и германци. Сърбите 
отсъстват от списъка. По това време земите им са присъединени към 
владенията на Самуил, вероятно за това не се споменават! (Grujić, 1934), (Elsie) 
Първият извор, който пряко споменава арбарите / арбаните е византийският 
хронист Михаил Аталиат, който казва че в 1038 г. арванитите, се разбунтували 
срещу византийския военачалник Михаил Докениан, по времето на император 
Михаил ІV (1034–1041 г.)  

Анна Комнина в 1048 г., първа съобщава топонима Арбанон (Арбария) с 
очевидна заемка на топонима от гегски, с «-n», като планина, разположена 
между Dyrrachium (Драч) и Deure (Дебър) и долното течение на р. Черни Дрин.  

Или със сигурност може да се каже, че етногенезата на власите и 
албанците върви синхронно, макар и отделно, като за няколко столетия, от VІІ 
в., преселението на «сермесианците» до Х в., тези два етноса, се обособяват на 

                                                                                                                                                                                     

игра, фокус, забава, също тунгусоманджурското ulēk, в евенкски ulēk/ulok, евенски olэk/ulэk, 
солонски ölöx/ëlöx, негидалски olox/olok, орочки oloki/ulekio, манджурски uluken – лъжа, измама, 
евенкски ulēkči, солонски ölöxši/ëlöxši, орочки olooku/uluuku – лъжец, измамник. (ССТМЯ-1, 1975: 
130, 265-266) В чувашки ultаv – лъжа, измама, ultаvlă – лъжливо, измамно. Или влъхва – 
магьосник, жрец изпълняващ магически ритуал, шаман.  
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територията на Западните Балкани, в и около Поморавско-Косовско-
Варадарския регион. 

*** 
Приложение:  

 
1. Влашка топонимия в България. В района на западно и около София, 

Западното Средногорие, има много влашка топонимия:  
Бучино – от рум. búcină – пън,  
Орландовци – от рум. urlá, арум. urlu – реве, бучи, алб. urelë – вир, 

водовъртеж,  
Ботунец – от рум. bot, алб. but – ведро,  
Драгоман – от лат. Drаgon mons – драконова, змейова планина, Банишора 

- от рум. banc – наноси, тиня, бавно течаща вода,  
Костол, връх в Пернишко – от рум. coaste – ребро,  
Вакарел – от рум. văcar – говедар,  
Пасарел - от рум. păsărél - птичка,  
Асарел – планински връх и река до Панагюрище – вероятно от рум. aşcia – 

разсичам, алб. ashkë – отломък, треска, отсечен,  
Мерул – местност до Панагюрище, от рум. măr, в мн.ч. merele, алб. mollë – 

ябълка,  
Калафат, освен град в Румъния, е и местност до Вакарел – от рум. calafat 

– въже за теглене, също местности до Копривщица,  
Крецул – от рум. creț - къдрици, рошав, т.е. обрасло място,  
Урсулица – от рум. urs – мечка,  
Чербул – от рум. cerb – елен,  
Крънул местност до Дупница – от рум. crenel – зъбер, скали, скална 

теснина,  
Сурдулица (до Враня) - от рум. surdul, алб. shurdhër – глух, т.е. глухо 

място,  
Берковица – в рум. berbec, алб. ber – овен,  
Бурел – име на котловина в Западните покрайнини, разположена между 

Сърбия и България, съществува и гр. Бурел в Северна Албания – обл. Мати, 
свързано с алб. borë – сняг, рум. bură – слана,  

Кацарел – местност в Габерската клисура (западно от Перник) – от рум. 
cațe – овчарска гега,  

с. Чорул (до Драгоман) – от рум. chur, churuj – решето,  
с. Ерул (до Трън), с. Ярбата  (до Тетевен) – от рум. erbur, iarbă, алб. bar – 

трева,  
с.Копиловци - рум. copil – дете, и др. по-отдалечени места, напр.: 
Чирпан – от рум. curpăn, алб. kurpen – лоза. Също в Тимошко:  
Връшка чука, от *Vrs < рум. urs – мечка, т.е. «мечкин върх», аналогично е и 

названието Вършец в България,  
Витоша – И. Дуриданов предлага влашки произход, от рум. vită – говедо, 

вол (в италийските ез. *vitell – биче, теле, хетски и анатол. ез. *wawa - бик), в 
алб. viç – теле, като аналогичен произход има и топонима  

Витиня (среща се в Софийско и в Косово Поле), т.е. пасище за говеда.  
Вич е също е име на малка планина в Македония, (със сегашното си име 

Витоша е известна от Средновековието (ХІ в.) и може да се свърже с алб. vith – 
извит, заоблен, крив, бедро, хълбок, талия, задната част на коня. Витоша е 
единствената куполообразна планина в България и основното и било се 
откроява добре от останалите планински масиви),  
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Свърлиг от рум. zvârlugă – щурец,  
Бачиловци – от рум. báci – старши овчар, откъдето и бачия – мандра, 
Бериловци – от рум. berilă < алб. berr – овца,  
Балта, Балтач, Балта-Бериловци – от рум. baltă – ливада, мочур, блато, 

(това показва, че името на езерото Балатон в Унгария е със субстратен  
предславянски произход),  

Гургулят в България, и Гургусовъц (сега Княжевац) от латински gurgus – 
дълбока вода,  

Корбово – от рум. corbu – гарван,  
Шугринци – от рум. sugár – агне сукалче,  
Будурова појата (Будурова кошара) от рум. búdur – висока стена,  
Перúш от рум. periş – крушова градина,  
Струга (в Македония), в алб. shtrungë, рум. strungă – теснина, пролом, 

тясно място,  
Троян – от румънски troian - насип, нанос, пряспа, troiеni – натрупвам, 

нахвърлям, образуване на снежни преспи,  
Търново – столицата на Втората Българска държава и вероятно родово 

владение на Асеневци – идва от влашкото turnu – кула, от латински turrim – 
кула, топоним широко разпрастранен в Европа (исландски turn, шведски torn, 
датски, норвежки tårn, холандски toren, фризки toer, немски Turm > руското 
тюрма – затвор, в унгарски torony – кула (или от влашки, или от немски), в 
келтските езиц tur / twr > в англ. tower, в латвийски tornis, и както смята Ал. 
Николов, на Балканите този топоним се среща там където е имало влашко 
население, напр. Tirnavos (Τύρναβος) в Гърция, до гр. Лариса в Тесалия (Голяма 
Влахия), и се простира до Trnava в Словакия, където е със субстратен келтски 
произход (Nikolov, 2008), и др. (Миков, 1943), (Гацовић, 2008: 55-77) 

 
2. Албано-румънски или дардано-дакски езикови паралели29:   
1. дакийски amalusta - лайка, алб. ambël – сладък,  
2. дако-мизийски aŭt - сам, алб. vetë – сам,  
3. дакийското  л. име Drobeta и алб. dru – дърво,  
4. дакийското Karpatis, Beskides – названия на планини и съотв. в албански 

karpë – скала, съответно «карпа» – скала, bjeshkë – високопланинско пасище, и 
двете думи са с преиндоевропейски субстратен пракавказки произход. 

5. дакийски mal - бряг, румънски mal – възвишение, алб. mal – планина, 
субстратна пред индоевропейска дума, в баски mulho, mulo – хълм, в кавказките 
езици, лезгински mul – планина. Като субстратна кавказка дума се открива и в 
дравидските езици *màl – планина. (Starostin: SKE) 

6. дакийски mantua - черница, албански man, mand – черница,  
7. дакийски polos – жребец, алб. pelë – кобила, в български пуле – малко 

магаренце, 
8.  дакийски shkiari – бодил (магарешки бодил), алб. shker – бода, късам,  

                                                           
29

 По данни на, Bardhyl Demiraj. The Albanian inherited lexicon.: http://www.bulgari-istoria-
2010.com/Rechnici/B_Demiray_The_Albanian_inherited_lexicon.pdf, КРАТКИЙ АЛБАНСКО-
РУССКИЙ СЛОВАРЬ. Р. Кочи и  Д. Скенди. Москва. 1950.: http://www.bulgari-istoria-
2010.com/Rechnici/Alaban_rus_slov.pdf, кратки албано-англ. и румъно-англ. речници на сайта: 
http://www.wordgumbo.com, А. Борщ, М. Подико, В. Соловьов. Молдовско-русский словарь. 
Москва. 1961.: http://www.bulgari-istoria-2010.com/Rechnici/Moldavsko-
russkiy_slovar_A_Borsch.pdf, и Калужская, И. Палеобалканские реликты в современных 
Балканских языках. (К проблеме румыно-албанских лексикических параллелей). Москва. 2010.: 
http://www.bulgari-istoria-
2010.com/booksBG/I_Kaluzhskaya_Paleobalkanskie_Relikty_v_sovremennyh_balkan.pdf 
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9. дако-мизиски Vindenis – име на селище, иначе местност, земя, алб. vend 
– земя. Виж името на балтийското латвийско племе «венди» после прехвърлило 
се върху северозападните славяни (поморяни, ободрити, лютичи). 

10 . алб.  agoja – бог, рум. aghiuţa – дявол, бяс, демон, в по-далечен аспект 
в гръцки agios – свят, светец, 

11. алб. akë – някой, рум. ača – някой, този, 
12. алб. avull, рум. abur (дакийски *abhula) – пара, изпарения, 
13. алб. artë – злато, рум. arde – огън, пламък,  
14. алб. bajgë, balgë, рум. baligă – оборска тор,  
15. алб. baltë, рум. baltă – блато, кал, локва, заблатена ливада, в лит. baltas 

– езеро,  
16. алб. bal, ballosh – животно с бяла козина, рум. băl, bălan – светъл, рус, 

бял, 
17. алб. barth – бял, рум. barză – щъркел, 
18. алб. bareshë – жената, съпругата на овчаря, рум. диал. boreasă – жена, 

съпруга, 
19. алб. bashkë – руно, буйна коса, рум. bască – шапка, от овча вълна. 

Думата е със субстратен кавказки произход, в годоберски basa, цакурски wɨsɨn – 
вълна, руно, грузински pačv – телесното окосмяване у човек. (Starostin: SKE) 

20. алб. besë – клетва, рум. диал. (Банат) abeş – «ей богу»  
21. алб. bërtas – викам, рум. bărăta – викам, ругая, 
22. алб. bollë – змия, дракон, рум. bălaur, balaur – змей, дракон, това е 

прединдоевропейска субстратна дума с пракавказки произход. В пракавказки 
*Ł_ahrV, чеченски böχalla, ингушки bheχal, инхокварски bekol, гунзибски begala – 
змия, лакски baírčalu – охлюв. В шумерски mušlah, muš-lah5-gal > 
акадски  muš(la)lahhu – голяма змия. В австронезийските езици bulilik – гущер. В 
тибетски (качински) pэlaj – вид гущер, лушайски hlaiba – вид змия, 
древнокитайски liaj – змия, съвр. форма shé, йероглиф 蛇. (Starostin: SKE) 

23. алб. vërz – ренде, рум. bîrsă - желязо което закрепва лемежа на плуга,  
24. алб. bijë – дъщеря, рум. băiat – момче,  
25. алб. bradh, bredh, рум. brad – бор, ела,  
26. алб. диал. (Горни Дебър) brenza – вътрешности, рум. brinza – сирене, 

или семантичният път е вътрешности > търбух > сирене и явно отразява 
направата на сиренето,  

27. алб. bres, brezi, рум. brîu – колан, вж. бълг. збруя – кожените ремъци 
използвани за оседлаването на коня,  

28. алб. brisk – бръснач, рум. brişcă – джобен нож, бълг. диал. брича – 
бръсна,  

28. алб. brushtull – бръшлян, рум. brusture – репей,  
29. алб. ber – стрела, острие, рум. brusture – бодил,  
30. алб. berkth – бяло агне, berr – овца, рум. berc, bearčă – овца с късо 

руно, 
32. алб. bërrak – заблатена ливада, рум. bara – заблатено място, 
33. алб. bishtezë – част от конската збруя, подопашник, рум. bituşă – 

антерия,  
34. алб. bukurosh – хубав, приятен, рум. bucura – радостен, гр. Букурещ, 

букв. превод: хубаво място,  
35. алб. bjeshkё – планинско пасище, рум. молдовски beskid – планинсок 

лятно пасище, но думата е субстратна прединдоевропейска, съотв. в баски 
baso, basa, bas – гора, bizkar – планински склон, в сардински (субстратна дума) 
bàcu – клисура, и в буришки *bac – котловина, планинска тераса покрита със 
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зеленина, с по-далечен паралел в севернокавказки, ахвашки beča, аваро-
андийски besa – планина > свански  bäč – скала.  

36. алб. bunk - дъб, рум. bunget – гъсталак, гъста гора,  
37. алб. burdhë – торба, рум. burduhan – търбух на преживно животно,  
38. алб. but – каче, голям дървен съд за съхранение на сирене, рум. butuc 

– пън, бълг- диал. ботур – пън,  
39. алб. buzë, рум. buză – устна, в бълг. буза – част от лицето, думата е от 

пракавказки субстратен произход, в чеченски baga, ингушки bage, рутулски buḳ, 
кръзки peḳ – буза, устна, в буришки buk – гърло, баски beko – буза, чело. 
(Starostin: SKE) 

40. алб. barku – корем, barrë – бременна, рум. burtă – корем,  
41 . алб. cërre – троха, парченце, рум. ţira – нещо малко, 
42. алб. cope, рум. ciopată – парченце, част от нещо,  
43. алб. curr, рум. ţurană – висока на заоблена скала, склон,  
44. алб. kësul'ë, рум. căciulă – шапка, качулка, вж. бълг. кошуля – груба 

риза, 
45. алб. kërlug, рум. cĭrlug, арум. carlug -  вид овчарска гега, в бълг. диал. 

карлъг,  
46. алб. sorrë, рум. cioară – гарван,  
47. алб. qartë - равнина, рум. curte – двор, трак. kurta – ниско място,  
48. алб. kurthë, рум. cursă – капан,  
49. алб. kodër – хълм, рум. codru – гора,  
50. алб. kokërrduçe – шикалка, рум. corcoduşa – джанка,  
51. алб. kopil, рум. copil – дете, в бълг. копеле – извънбрачно дете (обида), 

старобълг. копловати – прелюбодейстиве, 
52. алб. kurmue, рум. curma – да отрежа, да спра,  
53. алб. kuar, рум. ku(e)r – мярка за време, момент,  
54. алб. kurpen, рум. curpăn – лоза, чатал, бълг. кърпел – прът, клон,  
55. алб. dash, рум. daş – овен,  
56. алб. droe, droje, рум. droaie – тълпа, множество,  
57. алб. dhorm, рум. drum – път, бълг. друм,  
58. алб. dëndër – зет, жених, рум. dandăr – чужденец,  
59. алб. thërrime, рум. fărîmă – троха,  
60. алб. fushë – поле, рум. fuşoi – вид трева,  
61. алб. gardh, рум. gard – ограда,  
62. алб. çjerr, рум. gheară – нокти,  
63. алб. ngjesh – натискам, мачкам, рум. ghes – остен, бълг. гъча – мачкам,  
64. алб. gati, рум. gata – готов,  
65. алб. gjëmp, gjemb, рум. ghimpe – шип, трън, бодил,  
66. алб. gjon – нощна птица, рум. ghionoaie – кълвач,  
67. алб. gjysh, рум. ghiuj – старец, дядо,  
68. алб. gdhend – режа, сека, рум. gîde – палач, екзекутор,  
69. алб. (h)ardhi – грозде, салкъм, рум. gordin – цар на виното (в народните 

представи, вж. митолог. фригийски цар Гордий),  
70. алб. gogol, gogomël – страшилище, чудовище, рум. gog – лош, груб 

човек, бълг. диал. гогош – вампир,  
71. алб. gënjej, рум. ingăima – лъжя, измама,  
72. алб. gëresë, рум. gresiе – точило,  
73. алб. gogë – шикалка, рум. gogă – топче, нещо малко и кръгло,  
74. алб. gropë, рум. groapă – яма, бълг./слав. гроб, 
75. алб. gudulis, рум. gĭdila, арум. gadil – дразня, чеша, в бълг. гъдел, бълг. 
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диал. гъделичник – клитора на жената, орган на удоволствието,  
76. алб. gurmaz, gërmaz – гърло, рум. grumaz – врат, бълг. диал. гръчмул,  
77. алб. grundë, рум. grunz – бучка,  
78. алб. grëp – рибарска кука, рум. grapă – брана, 
79. алб. guashkë – раковина, рум. găoace – черупка,  
80. алб. gushë, рум. guşă – гърло, бълг. гуша, думата се среща и в 

келтските езици,  
 81. алб. (z)gavër, рум. gaură - отвор,  
 82. алб. hamës, рум. hames – лакомник, чревоугодник, 
 83. алб. hirrë, рум. hărean – суроватка,  
 84. алб. hutoj – удивен, учуден, рум. hututuiu – глупак,  
85. алб. hurdhë – чесън, рум. leurda – див праз,  
86. алб. lapë – увиснал търбух, lapër – перитонеум, тазово дъно (задник), 

рум. lepăda – падам (в англ. lap – скут, пола, долната част на дрехите),  
87. алб. marrë – развален, фалшив, marr frymë – издъхвам, умирам, рум. 

muri – смърт,  
88. алб. kërrabë – овчарска гега, рум. carĭmb – ритла на кола,  
89. алб. kësulë, рум. căciulă – вид вълнена шапка, в бълг. качулка, 
90. алб. këlbazë, gëlbazë, рум. călbează, gălbează – вид заболяване на 

черния дроб при овцете,  
91. алб. kërcel – ствол, стъбло на тревисто растение, рум., cărcel – усил на 

растение, 
92. алб. qokë – тояга са нарези по нея, рум. ghigă, ghegă – тояга, в бълг. 

гега – овчарска тояга, 
94. алб. laj, рум. lai – черна овца,  
95. алб. leh – лай, рум. lehăi – дърдорене, непонятен говор, вероятно 

названието на полаците «лехи» е екзоним, даден от съседни дакски племена, 
96. алб. mbush – тъпча пълня, рум. bucşi – тъпча, пълня, 
97. алб. mëndire – способ, начин, рум. mendre – приход,  
98. алб. mettulë, рум. mătură – метла,  
99. алб. mëz, рум. mĭnz – жребче, 

       100. алб. mistrec – заядливо дете, рум. mistreţ – глиган,  
       101. алб. mire – добър, рум. mire – жених,  
       102. алб. mizë – хвърчи, шляе се, капризничи, рум. mişc – шава,  
       103. алб. moshë – възраст, mot – период от време, рум. moş – старец,  
       104. алб. mjergull(ë) – мъгла, рум. mieru – синкав,  
       105. алб. mjerë, рум. mărat – беден, нещастен, 
       106. алб. modhë – боб, modhullë – див грах, рум. mazăre – грах, в 
«Лечебника» на Диоскорид, живял в Киликия през I в., се среща думата midzila – 
мащерка. (Калужская, 2010: 132) Очевидно и бълг. мащерка е от местен дако- 
тракийски произход. 
       107. алб. mugull, рум. mugur – пъпка,  
       108. алб. nepërkë, nëpërkë – пепелянка, рум. năpîrcă – вид гущер,  
       109. алб. negulj, рум. negură – мъгла,  
       110. алб. pistaë, bishtajë – фасул, рум. păstaie – шушулка,  
       111. алб. përrua, рум. pîrîu – поток, рекичка,  
       112. алб. pemë рум. pom – дърво,  
       113. алб. pale, рум. pală – тънък слой, лист,  
       114. алб. pelg – ливада, рум. bĭlc – ливада,  
       115. алб. pëllumb, рум. porumbiță – гълъб, 
       116. алб. potpolloshkë, рум. pitpalac – пъдпъдък,  
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       117. алб. pjelm, рум. pielm – ситно, пресято брашно,  
       118. алб. plep, рум. plop – топола, 
       119. алб. rosë, рум. raţă – патица (заето и в словенски roda – щъркел),  
       120. алб. rrekem, рум. rĭcai – старание,  
       121. алб. rrëndës, рум. rânză - търбух,  
       122. алб. shark, zark, рум. sarĭca – къса горна селска дреха, 
       123. алб. shkrum, shkrump, рум. scrum – пепел,  
       124. алб. shterp, рум. sterp – ялов, безплоден,  
       125. алб. shtrëngatë, рум. străghiată – буря,  
       126. алб. shtërpi(n)j – змия, рум. şopîrlă – гущер,  

127. алб. shtrëp, рум. strepede – сирен червей, личинките на вид муха, 
128. алб. spëndër, рум. spânz - кукуряк,  
129. алб. spërk – голобрад, рум. spĭrc – младеж,  
130. алб. shtrëngatë, рум. străgheaţă - киша,  

  131. алб. shkardhë, рум. zgardă – огърлие, яка,   
  132. алб. shtrungë, рум. strungă – теснина, пролом, откъдето и името на гр. 

Струга, в Македония, 
  133. алб. shtrud – ягода, рум. strugure – касис, 
  134. алб. shollë, рум. şole – вид селска обувка, 
  135. алб. shpurdh – скачам, ровя, за животно, рум. zburda -  скачам,  
  136. алб. tartakut – лош, подъл човек, рум. tartacot – зъл дух, 
  137. алб. thark, рум. ţarc - кошара,  
  138. алб. trastë, trajstë, strajcë, рум. traistă, straiţă – торба,  
  139. алб. ter – сух, изсъхнал, рум. tare – твърд, корав, 
  140. алб. udhos, рум. urdă – вид сирене,  
  141. алб. vjedhullë, рум. viezure - борсук,  
  142. алб. vakër,  рум. oacară – овца с черни петна по муцуната, бълг. вакъл 

– тъмен,  
  143. алб. vishkëlloj, рум. viskol – силен вятър, буря, 
  144 . алб. vorbullë, рум. volbură – силен вихър, буря,  
  145. алб. dhallë, рум. zară – мътеница,  
  146. алб. ragal – кучешка колиба, рум. argea – землянка, в 

древномакедонски argella – място за миене, според мнението на Калжская, ива 
от тракийското argilos – мишка, т.е. семантичното развитие е от «миша дупка» - 
«землянка», Аргилос – име на град в Древна Тракия, в бълг. диал. рогул – част 
от помещението, ъгъл, кът. (Калужская, 2010: 55-71) Най-вероятно имаме 
доиндоевропейски произход, т.е. субтратна дума от кавказки произход. В лакски 
raħ, даргински aIrχI, табасарански arχ-hajiš - пещера, и лезгински χal, даргински 
qali – жилище, стая, в баски okelu – обор, конюшня, ъгъл в помещението. 
(Starostin: SKE) 

147. алб., рум. gri – сив,  
148  . алб. zhdëp, рум. zhdup – бия, удрям, налагам,  
149   . алб. zgori, zguer – отвор, теснина, zgjyjë – улей, рум. zgău, sgou – 

празнина, пропаст, вж. бълг. топоним Згориград – селище в планинсак теснина, 
намира се до гр. Враца, 

… и др. 
 
3. Албано-фригийско-арменско-тракийски езикови паралели. 

Албанският словесен фонд показва връзка с известните тракийски, фригийски и 
арменски думи, което напълно отговара на древните родствени връзки между 
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дарданците и фригите – индоевропейските предци на арменците. В посочения 
анализ съм използвал достъпни в интернет източници.30  

 
1. алб. a, фриг. ad, в арм. ĕt - до, при, в арм. със, заедно,  
2. алб. (a)ta, фриг. eti, трак. at - в алб. е, във фриг. и, така, трак.  относно,  
3. алб. ag, agim, арм. ayg, трак. auza – утро, зора,  
4. алб. ah, hah, арм. hac`i, трак. aske – бук,  
5. алб. aguridhe, арм. aygi - грозде, рум. gordin – цар на виното (в нар. 

представи, вж. митолог. фриг. цар Гордий),  
6. алб. ai, фриг. aey, арм. ayn – той е,  
7. алб. akull - лед, фриг. akala - вода, арм. hełeł - порой, трак. akhel – вода, 

също в лат. aqua, хет. akutalla – вода,  
8. алб. aheng, ha, hani, арм. khnjuyk’ – пиршество, 
9. алб. amë, amul l – речен бряг, арм. mug – дълбок, трак. myk, mukas, 

mukls - блато,  
10. алб. anë - граница, край, фриг. an - част, от нещо, арм. ankyun – ъгъл, 

трак. an(a) - до, на, местоположение,  
11. алб. ap, jap, фриг. avara, av, трак. e(i)b - в алб. давам, трак. изтича 

навън, във фриг. поставям, ръкополагам, поставям на трона,  
12. алб. aq - голям, фриг. akrayo - висок, арм. ark`ay – владетел, 

производна на голям, силен, арм. akos - хребет, трак. ath - висок,  
13. алб. ar, artë - злато, фриг. arg, арм. artsat' - сребро, трак. arzas - бял, 

блестящ,  
14. алб. ara, протоалб. ark, фриг. arg, арм. arjž - правя, създавам, давам,  
15. алб. ãng, арм. hanguyts', трак. ang – крив, извит, античното име на р. 

Морава – Ангрос, озн. извита река, в арм. примка,  
16. алб. ardha - време, арм. arag, трак. athru - бързо, скоро, 
17.  алб. arg, argull, ergjiz, арм. o(r)jžil – въшка, гнида, трак. argilos – мишка, 

произлизат от корена *arg- сребрист, белезникав, също в арменски aragil, 
*arakyel – щъркел, т.е. бяла птица, 

18. алб. аrё - оран, арм. arawr – рало, art – разорано поле,  
19. алб. ari, арм. arj – мечка, грък. αρκούδα – мечка, баски hartza – мечка, 

уелски arth - мечка 
20. алб. ati, фриг. ates - баща, арм. atta - (диал.) майка,  
21. алб. baba, babё - баща, фриг. baba, арм. papik - дядо, трак. papai -  

баща,  
21. алб. balë, bajë, фриг. belte, трак. balios, baista – светъл, сияен, арм. payl, 

диал. bal - диал. мъгла,  
22. алб. ballë - чело, фриг. balen – владетел, вожд, арм. p'ayl – слава, blit’ – 

лоб,  
23. алб. baltë, рум. balta, фриг. belté, трак. palma, pala – блато,  

                                                           
30

 Кратък албански речник на Демирай (Albanian inherited lexicon [Demiraj]) и Albanian-
English lexicon: http://www.wordgumbo.com/ie/alb/index.htm  както и речниците на тракийски и 
фригийски думи, вкл. в „Траките и техния език” на акад.Вл. Георгиев и „Езикът на траките” на 
Иван Дуриданов, също краткия „Phrygian etymological database (in progress)” [Lubotsky] и два 
кратки армено-руски речника: http://acher.ru/ и http://www.ibice.com.ua/ru/services/dictionary . 
Също на англ. ез. Албански етимологичен речник от Вл. Орел, Кратък албано-руски речник от 
Р. Кочи и Д.Скенди, Etymological dictionary of the Armenian inherited lexicon, Hrach K. Martirosyan, 
T. Samuelian. Armenian dictionary in transliteration (Western pronunciaton). 1992., ARMENIAN - 
ENGLISH Dictionary, и «Google Преводач» за албански и арменски. Всичките речници могат да 
се откирят на адрес: http://www.bulgari-istoria-2010.com/8.html 
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24. алб. ballungё, bolle, фриг. bambalon, арм. bełun, рум. pula - алб. 1. 
издуващ се, набъбващ, 2. тестиси, фриг., рум. пенис, арм. сперма, семе, арм. 
нахчевански диал. ban – пенис, гр. φαλλόσ, ирл. bal, нем. диал. (Хесен) bille – 
пенис, ПИЕ *bhaln-/-e- пенис.  

25. алб. bar, фриг. ber, eber, арм. aprank', трак. brink – нося, понасям, в арм. 
товар,  

26. алб. bardhë, арм. bardŕ, рум. barză – в алб. бял, в арм. лешояд, в рум. 
щъркел, т.е. пра-дако-дард.-фриг. *bardz – бял, бяла птица,  

27. алб. bark, дардански baruka, арм. pvor, por - корем, в староирл. brū, 
кимвърски bru, слав. (рус.) брюхо – корем,  

28. алб. barn - хамбар, арм. aparank’ - постройка, трак. para - селище, село, 
хетски parn, pir, лувийски parna, лидийски bira, ликийски prñna – къща,  

29. алб. bëj – хубав вид, фриг. bevdos - статуя, изображение, арм. paytsar' - 
ясен, трак. baista - сияен,   

30. алб. berr - овен, bri - рога, арм. bełikner - рог, рум. berbec - овен, трак. 
brent - елен, и също в дорийски berkios, древномакед. pekʰari – елен,   

31. алб. bërsi, протоалб. *brisiā – джибри, фриг., трак. brytos, bryton – пиво 
от ечемик, арм. bark – кисел. Също трак. brica – овес, арм. brinz‘ - ориз 
          32. алб. ber – стрела, копие, гръм, фриг. bri - чупя, разкъсвам на парчета, 
арм. vorot - гръм,   

33. алб. besë, be, bësië – вяра, клетва, религия, фриг. Bas - име на 
божество, трак. bessa - вяра,  арм. baxt – късмет, съдба, 

34. алб. be, bec, buzë,  арм. buc – агне, трак. byza – козел,  
35. алб. bijë – дъщеря, арм. pesay - младоженец, трак. pes - син, рум. bauiat 

– момче,  
36. алб. bir, арм. vordi, трак. per, por, pyr - син, потомък,  
37. алб. birq - дюна, насип, грамада, св. се с древногръцки pirg – кула, арм. 

berd - укрепление, висок, св. се от хетски parku – висок, трак. bria – град, 
крепост,  

38. алб. blu, арм. blyu – синьо, в гр. μπλε (ble), англ. blue – синьо, 
39. алб. bredh - смърч, арм. barti - топола, трак. bers – бук, бреза,   
40. алб. breg, brigje – хълм, арм. apar – канара, трак. berga – хълм,   
41. алб. brej, brij – гриза, скубя, късам, арм. p'oragrel - режа, трак. brilon - 

бръснар,  
42. алб. brita, bёrtas - празни приказки, крясък, арм. barr, barbaĵ - дума, 

bazmabanel – бъртвежи, трак. putras - бърборене, празни приказки, (бълг. бърт-
веж),   

43. алб. britmё – вик, звук, арм. błavel, błal - вик, крясък, трак. brynchós – 
струнен инструмент,  

44. алб. buf, арм. bu, bueč – бухал, 
45. алб. bukur, фриг. bago – красив, приятен, добър, в рум. bucur – приятен 

(откъдето идва названието Букурещ – хубаво място), арм. bavakanut'yun – 
удоволствие,  

46. алб. burrë - мъж, арм. paron – господин, трак. bur, buris - мъж, рум. 
baurbat – другар, момче, мъж (самата дума е с древен пракавказки произход в 
каситски buri, burariaš – господар),  

47. алб. bisht, арм. buys, трак. buth - стъбло, растение,  
48. алб. bungu – дъб, арм. bokhi, püki – габър,  
49. алб. dal, староарм. tsałik, deł, трак. dala, dale - растеж, поникване на 

растение, цъфтеж, в съвр. арм. tsaghik - трева,  
50. алб. dashuri, арм. sirem, трак. sira – любов, обич,  



49 

 

51. алб. dajë, арм. ta(y)gr – чичо,  
52.  алб. dallëndyshet, арм. dabałyan – лястовици, рум. andilandi – митична, 

приказна птица, 
53. алб. diell, dill – слънце, староарм. dełin – бледожълт, трак. diellina - 

растението блян, блед, тъй като е със светли листа, бълг. диал. (Софийско) 
дуле – слънце, при викингите Dellingr е бог и баща на слънцето,  

54. алб. dëgjoj - чувам, duke – изглеждащ, виждащ се, фриг. dike – истина, 
правосъдие, tekmop - знак, предзнаменование, арм. t-k‘un, däg‘g‘un - буден, 
трак. dokos –прочут, славен,  

55. алб. dell, староарм. jił (съвр.арм. jigh), трак. geil – вена, жила,   
56. алб. derë, арм. darpas, трак. dero, dur – врата,  
57. алб. dhállë, dhállt(-i) - каймак на млякото, арм. dal – коластра,  
58. алб. dhjami, арм. ti, tin – мазнина,  
59. алб. dhashë - давам, фриг. dahet - премествам, арм. tam - давам, tacem 

– грижа се, трак. tot - давам,   
60. алб. dhelpë - лисица, фриг. daos, dawos – вълк, арм. gayl – вълк (сл. с 

алб. dhelpë),  трак. dakina - вид билка означаваща «вълче сърце»,  
61. алб. dhe, dheut – земя, фриг. da – място в пространството, вмествам, 

трак. da, de – земя,   
62. алб. dhi, фриг. attagos, арм. tik – козле,  
63. алб. dhurë – силен, фриг. dareios - страж, арм. dzhvar – твърд, трак. dor, 

daru, douros - силен вятър,   
64. алб. djalë – младо животно, арм. dalar – млад, трак. dul - трак. син, 

потомство,   
65. алб. deri, derisa, арм. derr - още, в бълг. дор – докато, дори – даже, ако, 

вероятно, в рум. dar – само, освен,  
66. алб. dhatë, трак. dat, datan - място31, селище, арм. dahlich – зала,  
67. алб. det, дорийски гръцки ðaksa, арм. tsov - море, лит. (мн.ч.) tīgas, англ. 

depth, нем. Tiefe – дълбочина, бездна,  
68. алб. ditë, арм. ti,  tyetyev, трак. titha – ден, светлина,  древногр. titó – 

утро,  
69. алб. dhomë – стая, фриг. dúmos – къща, постройка, арм. tun – дом, трак. 

dama – селище, кипърски toma – стая, къща, древногр. thaimós – къща,   
70. алб. dorë, фриг. zeira, арм. dzer'k', трак. her, heris – ръка, в древногр. 

*dor, анатолийски *khesro, хетски keśśar – с ръце, тохарски tsar – ръка, лит. dure, 
dŭris – юмрук,  

71. алб. jerm, арм. vayri, vajreni, трак. ermas – див, яростен,  
72. алб. ënj – издува се, фриг. zeyman – изскача, трак. inna - извира, извор,  
73. алб. esh – пепел от огнище, арм. askn – червен минерал (рубин),  
74. алб. errët, re, rê, фриг. Erigon, арм. ardžn, трак. ergina - тъмен, мрачен, 

мъглив, във фриг. название на р. Черна в Македония, тохарски erkent – черен, р. 
Регина – днес р. Еркене в Одринска Тракия, 

75. алб. gand - нещастие, порок, арм. gan - рана, трак. gin – болест, латв. 
g'nins – боледувам, слав. гина, загина,  

76. алб. gdhend - изкопан, фриг. knuman, kneman – гроб, ниша, арм. xonǰ - 
ниско, долу, xunč – коренището на дървото, трак. knisa – издълбан,  

77. алб. gardh – ограда, фриг. gordum, zordum - оградено селище, арм.  
ktrvatsk' - ограда,  

                                                           
31

 С понятието място Вл. Георгиев обяснява дако-тракийското dava / deva – селища, град. 
(В. Георгиев. Траките и техния език, стр. 186) 
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78. алб. gatë - чапла, арм. dzknkul - чапла, трак. gesa – щъркел, 
старопруски geeyse, латв. dzése – чапла, староирл. gēd, кимвр. gwyd, корн. guit, 
брет. goaz, gwaz – гъска,  

79. алб. gëzoj, gëzimi – радост, арм. goh – доволен, трак. geistas – желан, 
лат. gusto – вкусен,  

80. алб. gëzof, арм. gełmn – вълна, козина,  
81. алб. qytet, арм. gyuł, трак. gaza - селище, в рум. cetate – град,  
82. алб. qëngj, арм. gaŕn – агне,  
83. алб. gjallë – жизнен, арм. geł – хубав, трак. keilas – желан,  
84. алб. gjije, gie - обор, кошара, арм. guyk’ – имот, трак. gikent – 

защитавам,  
85. алб. gjah, арм. khał – игра, трак. kik – пъргав, играещ,  
86. алб. gjini – род, фриг. kenos – поколение, арм. hetnord – потомък, трак. 

kenthas - потомък,  
87. алб. gjysh, арм. haw, трак. gyge – стар, дядо, също Гигес, цар на Лидия, 

хетски huha – дядо, рум.  ghiuj – стар,  
88. алб. gizës, древномакедон. ghotan, арм. khoz – прасе,  
89. алб. garjë – надпревара, фриг. garman – битка, арм. ger – първенство, 

връх, по-висок,  
90. алб. gri, арм. gorsh, трак. griv - сив, трак. дума е съхр. в бълг. грив – сив, 

също в рум. griv – пъстър, животно на бели и черни петна, в новогръцки gribas – 
сив кон,  

91. алб. grua, арм. hars – съпруга, невеста,  
92. алб. grurë, рум. grâu – пшеница, арм. gari – ечемик, 
93. алб. gur - камък, фриг. koro – чакъл, арм. kar – камък, zhayrr – канара, 

трак. kira – планина,  
94. алб. (h)ardhi, rrush, арм. ort, vort - грозде, лоза, салкъм,  
95. алб. hardhje – гущер, арм. gort – жаба, 
94. алб. hallë – леля, фриг. gelaros – снаха, арм. tal – зълва,  
96. алб. hapësirë – пространство, арм. gavarr – област, трак. gava(s) – 

селски район,  
97. алб. harrok, дорийски karneos - козел, арм. aŕn - див овен, арм. karn – 

овца,  
98. алб. hekur, арм. yerkat – желязо,  
99. алб. hetoj, hetuva – търся, откривам, древномакед. hetairoi – приятели, 

вероятно първоосновата е спътници, арм. git, dzgtel, gtnel – търся, откривам,   
100. алб. hije – сянка, арм. ays – дух, призрак,  
101. алб. hollë, арм. tuyl – слаб, мършав,  
102. алб. hundë – нос, арм. k’it’y – нос  
103. алб. (h)urdhë, арм. urd, jur, трак. urda, iúras, júras - водоем, река, в арм. 

канал, вода, в лит. júra – море, в трак., дакийски sira, zura – течение, река,  
104. алб. hut – празен, фриг. ve, oe, трак. uet – сам,  
105. алб. (i)butë - кротък, тих, арм. bowt – глупав,  
106. алб. (i)epër, фриг. oru, orven – висш, издигнат, арм. era – пръв, трак. 

ebru – широк,  
107. алб. (i)madh, mak, фриг., meka, арм. mec, древногр. mega - голям, 

Маке-дония – голяма земя,  
108. алб. (i)mjerë - мизерен, лош, арм. morut, трак. marka – блато,  
109. алб. kall, протоалб. kalei - жесток, арм. keł, kełem - болка, страдание, 

трак. k(e)ilas – силно желаещ,  
110. алб. këngë – песен, арм. hnch’i – звук,  
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111. алб. kam, фриг. kimeros, арм. kamenal - необходимост, желание,  
112. алб. kapicjë, арм. khumb – куп, грамада, трак. kapas – хълм, латв. kapa, 

kape, лит. kopa – хълм, дюна,  
113. алб. katër,  староарм. *k‘aŕ, трак. ketri – четири,  
114. алб. karpë – скала, също имаме дакийско племе Карпи и планината 

Карпати, арм. tserp - планински връх,  
115. алб. qerr, арм. kark', трак. skreta – каруца,  
116. алб. qartë - равнина, арм. kord – неразорано поле, hartavayr – равнина, 

трак. kurta – изкопано, ниско място, рум. curte – двор, старопруски korto – 
изкопано място,  

117. алб. (h)ethe – треска, горещ, арм. kets – горещ, трак. aid паля, горя, 
виж също в древногр. Άδης, Hadēs – бог на подземното царство,  

118. алб. kafshëve, арм. gazan – диво животно, звяр, 
119. алб. kep, shkep, shqep – сека, арм. kats'in – брадва, трак. skalp, skaplis, 

skapt - сека, брадва, копая,  
120. алб. kёrcej, kёcej, арм. арм. ts’atkel – скок, катеря32, в рум. caţeá, caţărá 

– подскачам, вид танц с поскоци,  
121. алб. keq, фриг. kakin, kakn – лош, лошокачествен, арм. kełt – фекалий, 

фриг. Kakon – дявол, сатана, също бълг. диал. кежав – болнав, хилав, 
122. алб. k(ë)thap – кука, арм. kuz – гърбица, трак. kompsat – крив,  
123. алб. kë / kãn(d), фриг. keis, kanu, kos – кой, в хетски kuiš, тохарски kuse 

– кой, в арм. ov – кой, е заето от пракавказки, в хуритски aw-i – кой,  
124. алб. kënetë, трак. kaba(s) – блато, кал, арм. kav – глина,   
125. алб. qen, фриг. kun, kunes (мн.ч) – куче, в карийски qan, лид. kan, 

хетски suwana,  рум. cîine, арм. šun – куче,  
126. алб. këmbë – крак, арм. gam – идвам, крача,  
127. алб. kodër, арм. kuyt - могила, хълм, в рум. kodra – гора,  
128. алб. kokë, арм. ghekavar – глава,  
129. алб. kopsht – градина, фриг. kopo – място, пространство, почва, арм. 

hoł – почва,  
130. алб. krye – начало, старши, арм. hayry – прадед,  
131. алб. kulpër – калина, арм. gełj – тис,  
132. алб. kurrizi,  арм. krrnak – гръбнак     
133. алб. lag - военен отряд, фриг. lavagta – военоначалник, хетски lahhijala 

– войн,  
134. алб. laga, lëng, lãng - влажно място, фриг. gluron, трак. laza, linga – 

влажно място, ливада, до река или езеро,  
135. алб. liqen, арм. lich - езеро, рум. lac – езеро,  
136. алб. laj, lava, арм. liakshir - мия, измивам, в арм. чист,  
137. алб. lak - примка, фриг. lak – хванат, арм. luc – иго, ярем,  
138. алб. lehta, арм. luysy - светлина, трак. laza – просека, светло място 

изчистено от дъревта,  
139. алб. liri, lirё – свобода, свободен, арменски lriv, протокелтски *lēro, 

староирландски leir, кимвърски llwyr, бретонски loir – цял, здрав, непокътнат, 
прилежен, старателен, 

140. алб. maj, majta, majm – тлъст, фриг. muta, muvata, mamutas – тлъст, 
дебел, арм. moz – силен.  

                                                           
32

 Въпр. мнение на Вл. Георгиев, че е съществувала хипотетична тракийска дума kater – 
скачам, смятам това за твърде спорно и невярно. Бълг. дума катеря се, и произв. катерица, е 
средновековна куманска заемка. В кипчакски (кумански) kötэr – издигам се, в казахски kөtеru – 
издигам, се, възвеличавам, прославям се, провъзгласявам се, в татарски kötыrö – издигам се. 
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141. алб. makë – секрет от родовите пътища на жената, след раждане, 
арм. mak‘i – овца-майка, която е родила, трак. muka – семенна течност, сперма,  

142. алб. mã(n)g – потомство на домашните животни, арм. manuk, mankik – 
деца, потомство, 

143. алб. mbrojtës, арм. barekhos - защитник, покровител,  
144. алб. mes, фриг. me, арм. mejteł – среда, по средата,  
145. алб. mëz, арм. mtruk, трак. mez, maz, рум. mînz – кон, арм. – жребче,  
146. алб. mish, арм. msi – месо,  
147. алб. milingonë – мравка, morr – въшка, арм. mrjman, mrjyun - мравка, 

келтски *moruī- > староирл. moirb, кимвърски (уелски)  myr, бретонски merien, 
балтийски  *merwā, *marwā – мравка,  

148. алб. miut, арм. muk - мишка 
149. алб. mund – правя, върша, желая, действам, трак. midne – правя, 

уреждам, също в алб. mendje, арм. mitk’y – мисъл, ум, в фриг. Midas – име на 
владетел, обяснява се с хетското miti - служа, върша, извършвам, 

150. алб. mur – стена, фриг. mru, mros - каменна плоча, част от паметник, 
арм. amrots’ - крепост, замък, укрепление, лид. mruwa – каменна плоча, лат. 
murum – стена, 

151. алб. ngroh, праалб. `grē(h),  фриг. germe, арм. jerm, трак. germ - топъл, 
горещ,  

152. алб. njer(i), фриг. anar, арм. ayr – мъж, човек, древногр. άνήρ – мъж,  
153. алб. palë – група, класа, стадо, bali – племе, арм. boyl – група хора, 

трак. bula - племе, лат. populus, plebis, vulgus – народ, древногр. φύλον – племе, 
род,  

154. алб. palë, pilë, рум. palaў – слой, пласт, купчина камъни, арм. pal – 
камъни, алб. palos – трупам, античен македонски pélla – скала, камък, дорийски 
apella (άπέλλα) – ограда, каменна ограда, вж. планината Пелистер в Македония, 

155. алб. рак – малък, арм. pvokr – млад,  
156. алб. pemë рум. pom, арм. payt – дърво,  
157. алб. piči, арм. puc‘ - vulva33,   
158. алб. рjek – пека, bukë - хляб, фриг., трак. bekos – хляб, 
159. алб. prish, prisha - разрушен, фриг. perk, park, арм. pšurik – дълбая, 

дращя. 
160. алб. prush – въглен,  арм. bosor - огненочервен, bots - пламък, трак. 

porsul - жълточервен, лат. prіna – въглен, 
161. алб. qeth – подстригвам, арм. ktsu – остър, трак. skapt – мушкам, 

режа, 
162. алб. lër, lëre, leránë, арм.  ler', lerin, трак. rer - камъни, скали, каменисто 

място, в арм. хълм, планина, в крито-мик. raeja - камъни, (вж. името на гр. 
Лерин), 

163. алб. ora – време, арм. awr – ден, гр. ώρα – време, 
164. алб. rrufë - бърз, рязък, светкавица, гръм, трак. rumba(s) - бърз, рязък, 

в арм. арм. rrumb – съвр. зн. бомба, 
165. алб. rrugë, арм. arahet – пътека, път, 
166. алб. ruoj - буден, зорък, страж, фриг. oroj - висок, изправен, арм. arraj  - 

преден, трак. ring – бърз, умел, 
167. алб. rrënjë - корен, арм.  argat – клон, armat – корен, 
168. алб. se, фриг. si, арм. ays – този, това, 

                                                           
33

 В бълг., сръбски пичка – местна балканска субстратна дума, оригиналната 
балтославянска дума е pīzda. 
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169. алб. serrё - висока скала, арм. sar - планина, трак. sura, syra - силен 
мъж, герои, също името на Шар планина, очевидно е от същия дардано-
фригийски произход, 

170. алб. sorrë - гарван, арм. sarik – скворец (Sturnus), 
171. алб. shqyej, арм. chghel – поря, трак. skalm, skaplis - меч, брадва, 
172. алб. Shkumbini – име на планинска река, shkëmb - скала, арм. khumb - 

куп, трак. shkumbr - могила, хълм, също се открива в тракийското название на 
Витоша - Скопар (V в. пр. н.е.), Скопиус, Скомброс, Скомиос и имат общото 
значание «стръмна планина», названието се е запазило в името на един от 
витошките върхове – Скопарник, също бълг. Шкумба - име на връх,  

173. алб. shtãj, фриг. sta – стой, спри, арм. nstir – седни, nstel - седя 
174. алб. shligë – змия, арм. sołim – пълзи, sołal – пълзене, староирл. 

selige, съвр. ирл. seilide, лит. selu, seléti – пълзи, англ. slide – плъзга се, 
индоевроп. корен *sel- (Покорни), *tsel- (Старостин), виж бълг. диал. шелмен – 
охлюв, вероятне субстратен произход, от пълзи, 

175. алб. shtalb - гвоздей,  арм. tcawł, трак. stramb – клечка, слама вж. бълг. 
диал. кощрамба - слаба, мършава, кльощава, респ. грозна жена, кощрава – 
вид трева, бурен, англ. straw – сламка, 

176. алб. shtrij,  арм. tsorum, трак. stra - поток, изтичане на вода, струя,  
177. алб. shtroj – разпространява се, арм. shart - полоса, shеrt, трак. stur(ja) 

-  просторна местност, 
178. алб. tëmth, tãmth – жлъчка, арм. tsasum – гняв, трак. tiamen - страх, 
179. алб. ther - мушкам, убивам, коля, арм. teŕem – съдирам кожата, бия, 

измъчвам, трак. teri – борба, виж слав. терзая – измъчвам, 
180. алб. thikë – нож, арм. daku – брадва, древногр. θήγω, дорийски θάγω – 

остря, наточвам, 
181. алб. thom – казвам, фриг. tiama, teama – каменен надпис, арм. timum, 

dimum – обръщение, искане, 
182. алб. thith, арм. tstsum – смуча, 
183. алб. tëri, арм. tsurr - крив, вж. името на трак. (фриг.) гр. Циралум 

(Tzirallum / Tzirallun), визант. гр. Цурул, съвр. турски Чорлу, т.е. «крив град», 
184. алб. trim - млад мъж, арм. tarm – млад,  
185. алб. trume, арм. torm - група, стадо, трак. therm - племе, в старобълг. 

тръмы -  отряд, чета, субстратна дума 
186. алб. tumë - могила, арм. damban – надгробен знак, tapanak’ar – 

надгробен камък, трак. dún - могила,  
187. алб. tym – дим, арм. tumni, трак. dumas – тъмен, латв. dúms – тъмен, 
188. алб. ushqim, арм. asci – храна, 
189. алб. u, vetё,  фриг. vo - собствен, към себе си, някой, арм. vok - 

индивид, vomank’ – някой, 
190. алб. varr, арм. vorj - бърлога, трак. verza - заградено място в река, 

бент,  лит. veriu, verti – затворено място, староирл.  fert – гроб с могилен насип 
(обграден),   

191. алб. vëlla - брат, фриг. vela - родственик, арм. ul – момче,  
192. алб. vjet, фриг. vetei,  fetei - година, ст.гр. έτος, хет. witt – година, арм. 

vaghy – утре, 
193. алб. vjerr - въртя, арм. volorel - въртене, трак. vair – преда с вретено,  
194. алб. vrare – убийство, арм. vrezh – отмъщение,  
195. алб. vurratё, арм. verk’ - алб. белег, арм. рана,  
196. алб. yll, арм. astł, asteł, трак. estr – звезда,  
197. алб. zbathur, арм. bok – бос, 
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198. алб. zemёr – сърце, gjirit - гръд, арм. sirt – сърце, 
199. алб. zog – птица, арм. dzag – пиле, 
200. алб. zot, арм. zatik, трак. zi - бог, господар, арм. свещен. 
201. алб. beirojnë – змия, рум. vărlan, vîrlan – змиорка, армен. vord – 

червей, и др. 
202. алб. zverk, рум. ceară, арм. tsotsrak – тил 
203. алб. shqis – говоря, рум. chiti – мисля, разсъждавам, арм. khosk’ – 

дума, 
204. алб. pëndë – стена, преграда, арм. pind – здрав, името на планината 

Пинд в Гърция, в античен македонски названието е Πύδνα, в древногръцки 
πυτνα (pytna) – скала, камък. 
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