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Осетинският народ се явява наследник на старите сарматски и алански племена уседнали около
северните склонове на планината Кавказ. Неговата етногенеза е сложна и съвр. осетинци се формират от
смесването на дошлите от Централна Азия аси / асиани (усуни), сармати и алани, със завареното местно
кавказко население. В езиково отношение се налага източноиранският сармато-алански език, но съвр.
осетински език има, както много силно местно кавказко влияние, така и по-слабо алтайско дошло от
средноазиатския период от историята на аланските племена.
В Кавказ българите се озовават с първата по-голяма сарматска вълна на сираките и аорсите и са
непосредствени съседи на осетинските предци в продължение на няколко века. Най-древните сарматски и
алански легенди, са съхранени в т.нар. „Нартски епос“ на осетинския народ, който в различни свои
варианти се е разпространил и сред други кавказки народи – карачаево-балкарци, абхазо-адиги, чеченоингуши.
Едно от най-древните названия на българите е известно от сирийските извори, като бургари /
пугури. В осетинските предания, то се е съхранило в представата за митичната страна Бурка. Според
изследователя на осетинския фолклор, Борис Алборов (1886 – 1968) е съществувала реална област
„Бурка” разположена в Западен Кавказ, в земите на съвр. Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и
Дигория. В това отношение е интересна легендата на осетинците от Куртатинската клисура, записана от
Владимир Емануилович Пфафф по време на обиколката му из Кавказ между 1870 и 1880 г. Куртатинците
смятали, че техните предци се заселили в земята на древният народ бурдартæ или бурсартæ. Според
народната етимология, тяхното име означавало светли, руси хора (от иран. корен bur – светъл, жълт).
Названието Бурдартæ може да се свърже с героя Бурт от Нартския епос, приятел и сродник на един друг
герой - Борафернуг, а Бурсартæ – с народа барсили.
В преданията на осетинците-дигори се разказва за легендарната страна Бурка, която била съседна
на техните земи – Дигория. Тя била обитавана в дълбока древност от легендарният народ царциатæ. Но
те загинали от природни бедствия, болест (чума на осет. rыn) или глад. Значението на името им също
било неясно и забравено във времето. В съвр. осетински думата cаrcаtæ означава нещо приказно, чудно,
удивително. Епическият цикъл легенди за „Царциатæ“, съдържа много сходни сюжети с Нартския епос.
Царциатæ произлизали от „първия човек“ Цардзо, който бог сътворил от глина и вода. Ето защо имената
Царцдзо / Царциатæ на практика
произлизат от осет. дума card (цард) –
живот, Царцдзо означават живо същество,
а царциатæ – просто хора, местни жители,
обитатели.
Топоними съврзани с
царциатæ, са розпространени в някои
части на Осетия – Алагирската,
Кобанската и Трусовската клисури
(теснини – в рускоез. лит. ущелие). (1)
Б. Албаров смята че родът Бората
от “Нартския епос”, всъщност отговаря
точно на загадъчните бурка, или народа Пурк (пури) отбелязан в арменската ранносредновековна
географиия „Ашхарацуйц”. „Ашхарацуйц” ясно посочва че народа пурк (пури), обитава в съседство с
цанарите (саунартæ) в равнината до ардозците (обл.Ардоз при изворите на р. Терек), близко до
Аланските врата (прохода Дарял). Пурк се поместват между зихите и цанарите, следователно е живял
някъде на Моздокската равнина, простирайки се до зихите на Черно море. Това е територията на съвр.
Северна Осетия и Кабардино-Балкария.
В различните варианти на епоса, названието се среща във формите Boræatae, Boriatæ, Boiriatæ,
Boradzawtæ, Boræğæntæ, Burtæ, Borætæ, което показва при някои от тях, пряката аналогия с Бурк / Пурк,
бургари. (2) Като лични имена, от етнонима бургари / барсили, при осетинците се срещат: Борæ, Боро,
Борси, Борыхъо, Бура, Бурæхъ, Бæрæзг, Барсег, Бардзила, Бардзим, Барсо, Быришка, съотв. при
българите: Борис, Бориш, Боре, Боро, Борой, Борчо, Борчун, Борил, Борик, Буре, Бурил, Бурхо, както и
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Бързо, Бързай, Бързил, Бързин, Бързой, Бърцо и производни. Тук трябва да посочим и чисто българското
име Борис / Βορης, Βορίσης, вариант Богорис / Βόγορις, и сармато-аланското име Βοχρης, Βορυς (надпис
от Горгипия), Βωρακος (Burag), и перс. Βόχορις, могат да се свържат с осет. bыurxil / borxælæ – светлокос,
блондин, светъл, бляскав, Bыurxor / Borxuar – бог на урожая, на житото. (3), (4), (5)
Твърде интересно име носи един от висшите аристократи на усуните (асите – асиани) предадено в
китайска транскрип. като Фули (Fuli)
, който е бил “малък кунми”
(принц). В епохата Хан “Вohraj”, “Вohrе”, Бохрай, Бохре и до днес е рапространено при осетинците. Протоиранската форма е
baura, в согд. βwr, в останалите иран. ез. *bor / bur – рус, светъл, сламеножълт. (6) Според Абаев от същия
корен е и името на рода Бората (Bыuratæ / Boratæ) от „Нартския епос”. В преданието представителите му
са богати земеделци, т.е. богати на жито. (7)
В адигският вариант на „Нартския епос“ името Бората се среща под формата Бореж, или Борекъуэ,
т.е. син, член на рода Бор/а. В чеченският вариант на нартските легнеди, както и в някои от осетинските
варианти, името на Бората се предава като Борган, вариант на остеинското Boræğæntæ. (8)
Интересно е, че герой със същото име Борæ, участва в най-стария цикъл от нартски предания
свързани със първият нарт Сæуæссе (Зиези), и Борæ е негов син. Наречен е още Бора-Болатгур
(стоманено-роден). В един от вариантите Бора заедно с Даргавсара – дъщерята на царицата на
амазонките, воюват с маликите (вид демони) и Бора загива, но от неговото потомство произлезли
нартските родове. В този цикъл се появява героят Баргун, Baergwyn (вариант Baergwan / Борган) като
враг на нартите. Като научил за войната между демоните и нартите (синовете на Суасе / Сæуæссе), той
започнал да събира войска, за да помогне на демоните. Но поданиците му от Daellagædew (букв. Долното
селище) се разбунтували и застанали на страната на нартите. Разгневеният господар наредил да избият
всички мъже от непокорните му поданици. Тогава останалите жени събрали „женска войска“ която
оглавила Зарисара (вариант: Даргавсара) и тръгнали срещу Баргун който се присъединил с хората си към
войската на демоните. Зарисара нападнала Баргун, победила го и му отсякла главата, т.е. присъства
мотива за амазонките1. Битката станала в близост до „страната на луаните“ (Алуанк или Кавказка
Албания). В карачевските легенди, богатира Бургун завладял земите на княгиня Стан (Сатана) в района
на Кисловодск (където се намирт археологическите останки от крепостта Бургустан). Тук също богатирът
Бургун воюва с амазонките-емечи (според черкеският вариант на легендата). (9) В друга осетинска
легенда, Bаergwыn-seldar / Баргун-селдар (осет. форма на сердар – предводител) е зет на Сайнаг-алдар и
владенията му са в съседство с земята на Нартите.
В следващият нартски цикъл от легенди, Борагун се слива с рода Бората, чиито владения са в
„долния край“ на Нартската земя. Родоначалник на рода Бората е Бурон-богатия или Бурафарнуг. Напр. в
сказанието за Болгар сина на Бурафарнуг, се казва, че Сайнаг-алдар е бил негов кръстник, съотв. в
легендата за Баргун, Сайнаг-алдар е негов тъст. Сайнаг-алдар е ту приятел, ту враг на Нартите, според
различните предания и накрая загива в схатка с Батраз. Така че връзката Бората-Баргун / Боргун-БоратаБолгар е предлно ясна.
В „Нартския епос” рода Бората е свързван с богатството и се възприемат като предимно
отрицателни герои, които не споделят обичаите на останалите Нартски родове. Те са земеделци и
скотовъди, живеят по-богато, трапезата им винаги е изобилна, но обитават в долния край на Нартското
селище / Нартската земя, т.е. в покрайнините, и това показва, че става дума за заварено, собствено
неаланско (ненартско) население, но все пак родствено, затова и Бората еволюират от врагове до едни от
главните родове, които въпреки това не се приемат като «свои» от останалите нарти. (10) Сарматите вече
са уседнали, част от тях се занимават и със земеделие, за разлика от аланите-номади (нартите), които им
преписват според техните виждания отрицателни черти – стремеж към уседнал и по-спокоен живот,
занимаване със земеделие, а не с “балц” – военни грабителски походи, смятани за висша форма на
мъжество и героизъм и основно занимание на мъжете-войни. Така че зад образа на Бората, най-вероятно
се крият основно заварените българи (пугури / бургари) и барсили. (11)
Проф. Алан Туаллагов също свързва ранното съобщение на българите от М. Хоренаци, с „Нартския
епос” където един от седемте синове на старейшината на рода Бората – Бурафарнуг носи името Болгар.
(12) Съдържанието на разказа е свързано с това как Болгар отмъщава чрез хитрост, като отвлича
табуните с коне на другите нарти, тъй като те прогонили баща му от тяхното (нартското) селище, защото
останалите нартски родове се отнасяли с недоверие към рода Бората. (13) Независимо от
1 Виж легендата за Зарина (VII – VI в. пр. н.е.), царицата на саките, която воювала с мидийците, или за Томирис, царицата
на сарматите и гибелта на персийския цар Кир, който бил обезглавен от нея.
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изключителното рядко представяне на сюжета за Болгар, самият факт, че се среща като име сред героите
на един от нартските родове, говори за някаква далечна остатъчна народна памет сред осетинците, за
някогашен съседен и родствен народ на име «българи».
Родът Бората е един от най-големите „нартски“ родове. Затова е важно да се подчертае, че Болгар
е свързан чрез кръвно родство с останалите нарти. Едната проява на тази памет е рода Бората от който е
Болгар, а другата – легендите са народа на Бурка (Царциатæ), които също се възприемат като
земеделци, отглеждащи жито, но изчезнали поради неизвестни причини (чума или глад, в различните
варианти). Най-вероятно народа „Бурка“ са същите Бората и варианта Борагун / Боргун.
Разпространението на този топоним е също интересно. Боргун / Бургун се появава в района на
Кисловодск / Пятигорск, т.е. Кабардино-Балкария, също в Цебелдинската долина, по горното течение на р.
Губс, където през ХIХ е живеела абазинската общност „баракаи“, и на изток в Чечения, където общност с
името Барагун (Baragun), живее при вливането на река Сунжи в Терек. Топоним, селище Барагун
(Baragun), има и в земите на лакците в Дагестан. Това показва, че някога единната българо
(бугуро/пугуро) – барсилска общност е била разделена на две от идващите към Централен Кавказ алани
(нарти), като едната част се изтегля на запад към Кабардино-Балкария, а другата на изток – към Чечения
и Дагестан. Българският етноним го откриваме под формата брухи, бруги, Бурка, Пурк, което показва, че
може би това са вече местни, кавказки варианти на българското име, употребявани от завареното
кавказко население и в тези различни форми е достигнало до летописците, епагерити у Плиний, пагорити
и Брухонта / Бурка у Птолемей, брухи у Прокопий, буругунди у Агатий Миренейски, Пури (Пурк) в
„Ашхарацуйц“. Напр. Агатий изброява племената на „варварските народи които са обитавали Азия до
Имейските планини. Всички те се наричали хуни или скити. А като отделни племена едни се наричали
кутригури, други - утигури, някои – ултизури, и също вуругунди. … Ултизурите и вуругундите са смятани за
най-могъщи и известни по времето на имперaтор Лъв (Лъв І 457 – 474 г.) от живелите през това време
римляни. Ние които живеем днес (Агатий е живял в периода 536 – 582 г.), не знаем нищо за тях, и никога
няма да узнаем, тъй като те или са загинали, или са се преселили в други отдалечени местности.” (14)
Според някои изследователи (азърбайджанеца Ю. Джафаров) буругунди е «булгаро-тюркска форма на
собственото самоназвание на българите, без обаче да може да я обясни. (15) В. Генинг и А. Халиков
също свързват вуругундите с българите, но по един напълно погрешен начин, изхождайки от Мовсес
Хоренаци и погрешният прочит «вхъндур-булкар» откъдето го свързват с «хуни-оногури» или уногундури.
Но изразът на Хоренаци трябва да се чете «влъндур» поради предаването на името с буква «лад», чийто
късен прочит е «гх», едва след Х в. Так че М. Хоренаци (V в.) е записал името на народа като «влъндурбулкар», а «вхъндур-булкар» е съвр. прочит, нямащ нищо общо. (16)
Особено интересно е че подобен етноним на
споменатите «вуругунди» или «буругунди» съществува в
Кавказ и е едно от названията на дагестанската народност
лаки или лакци2, чиято вързка с топонима Боаргун е вън от
съмнение. Техните съседи даргинците, ги наричат
«вулугуни» или «вулеги», също и «булеги», а в земите им и
до днес съществува селището Балхар.
Селището Балхар е известно със своите традиции в
грънчарството и изработката на специфичните съдове
„кунари“ които са аналогични по форма на българските
крондири или кондири. И това съвсем не е случайно, като и
името на селището – Балхар. Произходъта на думата
„крондир” (и кунари) е свъран с индо-иранските езици, в
санскрит kuńdi > тох. (б) kuntiśke, тох. (а, б) kunti – малки
съдове. Във вахански kэndor – съд, малки съдове, в
пущунски. kandal, kandоl – чаша, искашимски kъndok – кана,
йидга kunduk – дървена чаша, сариколски kandur – глинен съд в който се събира пепелта от огнището,
кховарски kunduk – чаша за мляко, древноинд. kunda – съд, стомна, хинди-урду kund – по-голяма чаша,
kanderā – стомна за вода, средноперсийски. kandu – глинен съд за зърно, осет. дигор. kъоd – съд, голяма
2 Лакците, чийто етноним идва от севернокавказкото lak, laku – човек, мъж (заето и в осетински като læg и в български,
като диал. дума от Македония: луге – хора, люде), са наричани от съседите си, кавказките аварци, с името тумали – вероятно от
алански, в осет. дигор. tъuma – племе, род, от др.иран. tauma – род, родственици.
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кана, мярка за течности. Всички тези думи са производни на древноиндоиранското *kand – дълбая, (17),
(18) Аналогично прабългарското/древнебълг. крондер, кондер и дагестан. кунари, са производни на индоиранското *kand – съд.
През ХVІІІ в. немският пътешественик Якоб Рейнегс (Jakob Reyneggs 1744 – 1793) който е посетил
Кавказ, записал легенда за произхода на лакците. Те смятали че техните предци в дълбока древност
живели в земите на север от Индия, и после се заселили в Кавказ, като обитавили цялата планина и
земите до р. Дон. Но хазарите ги покорили и ги ограничили в земите на Дагестан. (19) Всичко това
показва, че някаква българска група е живяла в Дагестан съвместно с лакците и впоследствие се е
асимилирала, а нейното име се е съхранила под формата вулугуни и булеги, и като посочените топоними
в Дагестан и Чечения. Самото название „буругунди” е чуждо предаване на българския етноним, напр.
„бургар” през алански информатор би се предало като burgartæ, което може да обясни тази вариация.
Интересен факт е че лезгинците, друг дагестански народ, наричат кавказките аварци, които са съседи на
лакците – „бархъу”! По аналогичен
начин баракаите в Западен Кавказ, са
вероятно
бургари
/
пугури
асимилирани от местните абхазоадиги в следващите столетия.
Нартският епос е съхранил и
названия свързани с българите
въпреки, че този въпрос е много
слабо проучен, а в българската
литература – изцяло непознат. В
осетниските предания се среща
хидронима и топонима Бълк / Балк
(Bælq), река приток на Терек и
областта през която преминава
(Балгийско поле). Това е съвр. р. Малка протичаща през Кабардино-Балкария и вливаща се в Терек.
Кабардинците и днес наричат р. Малка, с името Балк. Тя е дълга 210 км и започва от севернитие
склонове на Елбрус. Също по-неопределено е понятието Балгийско поле, или полето Балг (Bælğæ),
използвано в „Нартския епос“ – явно прилежащите равнини през които протича реката в посока на север.
(20) Според Л. Г. Лопатинский, съвр. название Балкария, произлиза именно от хидронима Балк.
Всъщност, топонимът и хидронимът идват от названието българи (булкари в „Историята“ на Мовсес
Хоренаци), и показва че древните българи са обитавали Западен Кавказ и са оставили своето име в
названието Балкария.3 В адигските варианти на Нартските сказания, долината по горното течение на р.
Кубан се нарича Барс-губгъуэ или „Барсово поле“ и се свързва с народа барсили и страната Барсилия.
Тук трябва да посочим и местността Барс (Bars) в Южна Осетия. Барсилите са част от българската
общност, както в Кавказ, така и на Балканите – „бърсяците“ в Македония. Друг интересен митичен
топоним който споменават абхазката „Нартиада“ е „курган ната Балкъаща“ (хълма на нарта Балк). (21)
Българският етноним се появява и в образа на елдара Бæлгъа (или нарта Балк), чийто земи са в
равнините на север, или равнината на Бæлгъа. Той е много богат, има много стада и както се вижда
Балгийското поле, или Балгийската степ са неговите владения. Веднъж нартите, като се връщали от
поход срещу великаните – уаиги4, попаднали в земите на елдара Бæлгъа (в ингушкия вариант Балгай, в
абхазкия - нарта Балк). Тук нарта Сирдон (олицетворение на подлостта и лъжата, аналог на
3 Днес в произведенията на някои „балкарски историци“, като Мизиев, напр., тюркоезичното население на Балкария, се
представя като пряк наследник на Кубратова България. Това е една от проявите на балкарския пантюркизъм. Трябва да се знае,
че няма нищо вярно в това. Съвр. карачаевци и балкарци са много късно население, потомци на кумани заселили се в Кавказ,
едва в Златноординския период и особено след опустошителния поход на Тамерлан в 1399-1402 г. Тези кумани се заселват сред
асите, коренното до тогава население на Балкария (дошли тук след разпада на Кубратова България и изселването на българите,
от които е останал само топонима), смесват се с тях и постепенно налагат езика си, поради численото си превъзходство.
4 В осет. дигор. uæjug, осет. ирон uajыg – великан. Думата е аналогична на ваханското, искашимското и сангличи vaγd,
шугнански vūyd, рушански, хуфски, бартангски, сариколски voyd – зъл дух, нечиста сила, язгулемски woyt – горски дух, великан,
ванджски vaydǝk – дяволски изчадия, джинове < язгулем. vagai – страх, vag – страшен, перс. baxiak - кошмар. Тук трябва да
споменем и бога на смъртта у древните иранци Ваюка (Wăyuka) или Ваю (Wăyu), който отнася душите на умрелите в подземното
царство. Но първоначално е бог на вятъра. (И. Стеблин-Каменский, Этим. слов. ваханского яз., стр. 377, В. Абаев, Исторэтимолог. слов. осет яз., том 4, стр. 69)
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скандинавския Локи) успял да излъже един от пастирите на елдара, завързал го за едно дърво, и нартите
отвлекли стадото му. Но Бæлгъа научил за случилото се, и нападнал нартите за да си върне стадото и да
си отмъсти за дързостта им. Някои изследователи се опитват да обяснят името Бæлгъа, като производно
на златно-орденския хан Берке от ХIII в., което е изцяло несъстоятелно, дори и от лингвистична гледна
точка, тъй като би трябвало името да се предаде като Бирчи / Бирке. Ето защо, Дзиццойти смята, че поскоро това име е свързано с топонима Baelq / Baelg и равнината на р. Кубан или Балгийското поле. (22),
(23) Може сравним със сюжета за Баргун-селдар, чийто владения са съседни на нартските, и той воюва с
тях, като съюзник на демоните (уаиги / малики5). Също подобен е сюжета за отвличането на нартските
табуни коне от Болгар, и реципрочната акция, отвличането на стадото на Бæлгъа-елдар6 от нартите.
Съвпаденията са очевидни. Ясно е, че зад Бæлга стои етнонима Бълг / българи. Същата тази история се
открива и в балкарски вариант. Тук Бæлгъа (Бълг) е наречен директно Бора-батир, което потвърждава
връзката Бората – българи. „Единият от нартските богатири, богатия Бора-батир (осет. Борафернуг),
охранявал стадата си с шестдесет дракона. Но враговете на нартите, злите емегени7 (демони, великани)
решили да го нападнат. И тъй като се страхували от драконите, се опитали да подкупят едни от пастирите
на Бора-батир, нарта Чюелди (вариант Чюерди) и с негова помощ да отвлекат част от стадата му. Но той
не се поддал и ги избил. За награда Бора-батир му дал ръката на дъщеря си и го направил свой зет.“ Тук
не нартите са нападатели, а емегените (демоните) а Бора е предствен като нарт. Същото име се явява и
в още варианти Боракъа, Борай. Владенията на Бора-батир са на р. Кубан. (24) В някои от варинатите на
осетинския епос, противник на нартите е великана Балкар-Саик (Balqar-Saiq), или Балкар-мелик (Balqarmelikk), но не е изключено това да е един доста по-късен персонаж, отразяващ етнонима balqar балкарци. (25)
Първото споменавани на българския етноним в европейската литература, обичайно се свързва с
«Анонимния римски (или латински) Хронограф» от 354 г. Или това е «Chronographus anni CCCLIIII»,
календар, притежание на римския аристократ и християнин Валентина, съставен от калиграфа Фурий
Дионисий Филокал. Съхранени са само негови преписи.
За българите се съобщава само в част 15 из документа “Liber generationis II” (или втора редакция на
документа) в която са изброени народите, произлизащи от Сем, един от синовете на Ной. В края на
списъка е отбелязано: “77. (Ziezi ex quo Vulgares.)” или Зиези, от който са бълагрите. “Vulgares” е ранен
вариант на изписване на етнонима «българи». Преди българите са изброени народите в Азия, ето някои
от тях: “73. Abimelech, ex quo Hircani. (Абимелех8, от който са хирканците, т.е. житерите на Хиркания
(Гурган) в Североизточен Иран). 74. Sabebi ex quo Arabes. (Сабеби, от който са арабите, произлиза от
името на арабското царство Саба или Шеба – съвр. Йемен) 75. Mamsuir, ex quo Armenii. (Мамсвир /
Мамсур9, от който са арменците) 76. Eiulat ex quo Grymnosophiste. (Евилат, от който са гимнософистите
или «голите мъдреци»). В другите два преписа (Liber generationis I и Liber generationis IІІ) името «българи»
не се съобщава, които показва, че е късно добавено. “Liber generationis II” е известен в препис от V в., а
“Liber generationis I” - от по-късни преписи от VІІ, VІІІ и ІХ в. (26), (27), (28) Интересна особеност е че във
втората редакция, освен българите са добавени и партяните, но независимо от това, кога и как е било
направено, става ясно, че авторът на това допълнение е знаел нещо за народ с име «българи» които
водели началото си от предтеча-прародител наричащ се Зиези (Ziezi) и го вписал след Евилат10. Зиези
няма нищо общо с Евилат, в случая българите са посочени като народ идващ от Изтока.

Вероятно във връзка с осет. mæl – смърт, mællæg – слаб, болен, изтощен, умиращ. По-късно има наслагване с
ислямското малик – паднал ангел, дявол, страж на ада.
6 думата елдар – княз, има смесен кавказо-ирански произход, от кавк. al – висш, върховен, и иран. dar – държащ, в бълг.
език днес е съхранена като фамилното име Елдър(ови).
7 произлиза от монг. eme, emegen – жена, съпруга, баба, манджур. emeke – тъща, свекърва, в тюрк. ез., в чувашки ama –
жена, киргизки, турски eme, азерб. ämä – старица, корейски am, др.япон. mje – жена. В угрофин. ез. *emä / *аmä – жена,
праескимоски *ǝma / amāma – майка. (Старостин) Думата е много древна, но в случая „емеген“ първоначално е бил женски демон
и впоследствие понятието е приравнено към демон въобще.
8 Авимелех е библейски цар на Герар (област на юг от Ханаан) сега пустинята Негев, в съседство със Синай. Вероятно
поради близкото звучуне Гурган (Хиркания), Герар, преписвачът го е определил като родоначалник на хирканците.
9 Явно името е резултат от грешки на преписвачите, тъй като в другите преписи имаме Уфир и Хуир от който произлизали
арменците.
10 Евилат в римско-византийската географиска традиция, е районът на Гандхара в Северна Индии. Фан Сян Юн, китайски
будийстки поклонник го нарича Йеболу (Yebolu)
, реконструкция на произн. в еп. Тан “ngap-pā-l(h)ō”. Р. Хатани го
възстановява като Гопала (Gōpāla). Тука е съществувала индуистка религиозна община “шакхта” “Tayttiriya” (Тайттирйя),
5
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Смятам, че Зиези е името на азиатския бога-герой Сявуша който в преданията на осетинците
съвпада с родоначалника на нартите - Саеуассае (Sæuassæ). (29) Връзката между Саеауассае и Зиези е
напълно вероятна и много логична! По думите на Д. Макеева, имто Сауасса (Саеуассае) означава
“носител на дневната светлина”, на утрото, истината, правдата, в осет. Sæw – утро и æss – истина,
правда. Този герой е аналогичен на авестийските Сяоши или Сяваршаны – спасатели, носители на
истината и праведността.
Сяваршаните са първообрази и синоним на героя Сявуша и Сявуша е символ на честността и
справедливостта. Също Сявуш се свързвал със слънцето, утрото, и петелът, като вестител на слъннцето
е неговата свещенна птица. В Средна Азия култът към Сявуш се появява около I в. пр. н.э. и се съхранява
до исламизацията в VIII в. Особено изразен е бил в земите на Кангха или Канцзю (Согдиана и Хорезъм). В
Хорезъм даже смятали, че Сявуш е родоначалник на местните владетели от династията на Афригидите, и
го наричали Сиевус (Sievus) или Шауш (Šauš).
Може да се предполага, че неизвестният преписвач, е получил тази информация от българите,
живеещи в Италия и Панония пряко, или косвено чрез небългарский, немско-говорящ информатор. Името
Saеuаssае през един хипотетичен немско-говорящ информатор, ще се предаде точно като Зиези. В
конкретният случй, годината 354, когато е бил написан “Хронографа” няма никаво значение, тъй като
името «българи» се среща само в по-късния препис.
Съвр. осетински мъжки имена, подобни на Зиези са: Зæза, Засе, Саса, Сасо, Сесе, Созо, Сосе,
Соси, а Сусаг имто на владетеля на сарматите-роксолани или аланите-танаити обитавали земите около
река Дон в I – II в., и са воювали против римляните, като съюзници на даките. (30), (31) Също известни
сарматски имена от Боспорското царство са: Σαιοσ (Сайос), Σισα (Сиса), Σισουλι (Сисуил), както и
скитското име Ζοζζούς (Зозоис) или Ζοζζού (Зозу). Аналогично е и персийското име Σεόσης (Сеосйс),
вариант Σεώσης - така се наричал, близък приближен на сасанидския шах Кавад. То се среща и в още поизразителна форма Σεσώσης (Сесосис) и в сарматска форма Зизаис (Zizais). Според събирачът и
изследователя на персийската ономастика Фердинанд Юсти, всички тези форми, са варианти и
производни на основното персийско име Сйаваш (Siāwaš) или бога-герой Сявуша. (32) Напълно подобни
са и българските имена Зузо, Зейзо, Зоздо, които са били разпространени у македонските българи, по
време на турското иго. (33) Днес като фамилно име се е съхранило Сизо (в фамилията Сизов/и). Също в
“Книгата на братството” на манастиря “Св. Петър” в Залцбург, сред имената на монасите, се срещат и
такива на хора от аварско и българско потекло. В периода VІІІ – ІХ в. там са пребивавали монаси с
идентични имена: Зейзо, Зузо, Зоздо. (34) Известно е и древнебългарското име Зисун, който е был един
от българските делегати изпратени от княз Борис-Михаил, на VІІІ Константинополски църковено събор, в
869-870 г., по съобщението на Анастасий Библиотекар.
В най-древният нартски цикъл, виждаме Борæ като син на Сæуæссе (Зиези), а в следващите цикли,
образът получава различни превъплъщения.
В «Нартския епос» са съхранени спомени за събития, сръзани с нашествието на маджарите и
оногурите, които се потвърждават и от унгарската генеалогична легенда, записана в «Унгарската хроника»
на Шимон Кезай (ХІІІ в.), която съобщаваща как братята Мадяр и Хунор, които следвали пътя на една
сърна и достигнали до едно приказно място,
където се къпели жените и дъщерите на на
князете (елдари) Алан-Дуло и Белар –
аланите (сарматите) двали, (съвр. осет.
tualtæ) и българите (ср. с Бæлгъа-елдар).
Мадяр и Хунор ги отвелкли, оженили се за
тях, и от потомството им възникнал
унгарския народ. Самият етноним АланДуло, ни кара да мислим че всъщност българската династия, управленческия род Дуло, произлиза от
сараматите-двали, дуласите, днес част от осетинския народ, но тогава сарматско племе преселило се в
Кавказ, около І в. пр. н.е. – І в., заедно с българите. “Нартския епос” разказва за война на Нартите с
нападналите ги пришълци от Изтока – Уангур и Мукар, т.е. оногурите и маджарите (в староунг. могер). Те
нападнали «селището на Нартите», или нартската крепост Калд намираща се в Уарпската равнина, и
отвлекли техните жени и дъщери. Но героят Батраз ги победил и прогонил от земята на Нартите. (35)
почитаща бог Вишну, а неговия култ е бил широко разпространен. Затова повечето византийски източника наричат Евилат
“Страна на брахманите”.
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Според Дзиццойти, Уарпската равнина може да се свърже с възвишението Уруп11, и долината на
едноименната р. Уруп, голям ляв приток на Кубан. Намира се в Крачаево-Черкесия. Уруп се споменава в
близост до Кърмъз бидир (Qyrmyz bydyr) «Червената равнина». Кызыл–Уруп (вж. тюрк. kïzïl – червен), и
днес е селище в Карачаево-Черкесия, разположено в долината на р. Уруп, северно от станица
Преградная. По поречието на р. Уруп, се е съхранил хидронима Кафяр-Агур, източен приток на р. Кафяр,
вливащ се при възвишението наречено Ангур. Втора група такива названия има по долината на р.
Теберда, където има местност, лека и възвишение носещи името Агур. Река Теберда тече източно от
Кафяр. (36)
За тези древни и враждебни първи контакти на древните българи и аланите с оногурите и
маджарите, говори и една интересна българо-осетинска дума, в бълг. унгурин – проклетник, лош човек
(обида), унгури – злодеи, в осет. agыrtæ / agurtæ (агури) – скитници, злодеи, разбойници. (37)
Българското унгур се е изговаряло с начална носовка гур, идентично на осетинската форма. Според
Абаев това са оногурите, които той погрешно свързва с древните българи и тълкува превратно и невярно
като он-огур/огуз или 10 рода, по инерция на традиционната заблуда. (38) В случая решението е друго, в
санскрит aghaŕ – дявол, зло, перс. ughrī, тох.(б) eñcare – неприятен, недружелюбен, враждебен, съотв.
самоназванието оногури / унгури, от което произилза и едно от назвенията на съвр. унгарци (другото е
мадяр – маджари), е вторично насложено над това иранско понятие и предвид историческата обстановка,
трайно е останало в езиците на българи и осетинци. Легендата красноречиво показва, че
отъждествяването на българи с оногури е невъзможно!
В «Нартския епос» се съобщават още някои интересни факти, бащата на Уангур и Мукар се
наричал Тар, а в една от легендите се споменава и Хафтангур – брат на Уангур. Едно от основните
маджарски племена се нарича Тарян (по Константин Порфирогенет), а Хафтангур озн. букв. „седемте
племена или седемте рода“ (иран. hafta, осет. avd – 7, и пратюрк. > осет. gur – тълпа, племе, род). К.
Порфирогенет съобщава че унгарците, преди преселението си в Панония, са били съюз от 7 племена или
рода.
Дуло или двалите присъстват в Нартския епос и под още една форма „Тулон“. Буквално означава
„тули“ или народа „тул“ (tul), тъй като „–on“ е древно иранско оконч. за мн.ч., употребявано в осетински,
само за етноними, напр. Allon – алани. Според преданието, „страната на тулонците“ се намирала в
съседство с Куртатингската клисура, до планината Кариу. (39) И точно там арменската география
„Ашхарацуйц“ помества народа кудети (Kowdētk), като съседи на туалите (двалите). Кудетите са
осетините-кударци, чийто предци са обитавали Алагирската клисура, съседна на Куртатинската. Или
косвено може да се приравнят легендарните „тулонци“ с двалите (Дуло) които днес живеят основно в
Южна Осетия, но първоначално са обитавали земите съседни на тези две клисури в Кавказ.
Гадло изхожда от същата унгарска генеалогична легенда и счита, че зад Дуло се крие именно
сарматското племе дуласи / двали. (40) Сармато-аланско име Δουλασ е открито сред надписите от
Боспорското царство. Съвр. осетински форми са Дола, Дула, Дули, Дуллæ. А Дулатæ, Дулитæ, Дулутæ
(Дулаевы, Дулиевы, Дулуевы) са съответните осетински фамилни аналози на това име. (41) Й. Заимов
посочва българските имена от ХІV в., Дуле, Дульо, Дулчо, Дуля, Дулян. При чувашите – Тула, Тулай, Тули,
Тулли. (42)
Името е във връзка с пущунското ddála – племе, ttolэу, ttolgei – група хора, прослойка, класа, осет.
dzыle – общност, група, хора, народ, племе, явно староаланското (сарматско) dual / dwal / tual / twal, е
аналог на пущунското понятие. И. Стеблин-Каменский свързва пущунските и осетинските думи като
производни на индоарийското *tola – отряд, група хора, в хинди, пенджаб., непал. dal, маратхи dala, в
дард. ез. dala, кховар. dāl, ория dała, в авест. dara – армия, въоръжен отряд, група хора. (43), (44) Т. Н.
Пахалина, също смята че осет. t/dwal е от ирански (или индоевропейски) произход и го свързва с
древноиран. *t/dwar/lā или *t/dūr/lā, t/daur/lā, разширение на индоевроп. корен *t/deu – увеличавам се,
раста, набирам сили, и предполага че тази дума е ознчавала също неголяма група от хора, семейство,
род, племе. Аналогично в келтски (уелски) deulu, theulu – семейство, род. В латвийски dēlu, dēls,
древнотракийски dulo, dulos – дете, син, ирландски diulach – младеж, древногрецки τελοσ – семейство,
род, племе, опълчение, войска. (45), (46), (47)
Топонимът „маджар” илюстриращ реално унгарско присъствие в района, е често срещан на
територията на съвр. Кабардино-Балкария и по поречието на р.Кума, а крепост Оногурис е съществувала
11 Уруп произлиза от сармато-аланското warp, от др.иран. *vapra- висок бряг на река. Вж. аналогичното бълг.,
неславянско урва – възвишение.
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в Колхида, получила името си в памет на победа на местното население над пришълците оногури. В
непосредствена близост е р. Кафяр-Агур, приток на Кафяр, вливаща се в р. Большой Зеленчук,
възвишението (планината) Ангур, в Карачаево-Черкесия. (48) Уруп се влива в Кубан при Армавир, а
Большой Зеленчук тече в по.изнточна посока, почти успоредно на Уруп и се влива в Кубан при гр.
Невинномыск.
Изворите също посочват, че при устието на Кубан е съществувала Оногурска общност. Известно е
от Теофан Изповедник, че в 528
г. владетелят на приазовските
хони (които могат да бъдат
само оногурите) Гордий (според
Йоан Малала името е Грод)
посещава
Константинопол,
подобрява отношенията с
Византия, и се покръства.
Завърнал се в родината си, той
е посрещнат като предател.
Брат му Магуер го убива,
извършва преврат и със сила
си връща Кимерийския Боспор
от Византия. Показателно е
името Магуер12, респ. Могор /
Магяр (Маджар). Що се отнася
до Грод, то името е иранско13. (40), (50) Същото събитие датирано в 534 г., описва Псевдо-Дионисий
Телмахрски, в своя препис на част от несъхранилата се втора част от „Историята” на Йоан Ефески. Царят
на хуните е наречен Гордий, който получил кръщението от Юстиниан. След като се завърнал в страната
си, заповядал всички идоли от злато и сребро да се претопят и от тях да се излеят монети във
византийския град Боспор. Неговият брат влязъл в заговор с жреците и убили Гордий, после избягали от
страната, тъй като се страхували от отмъщението на Юстиниан. (51) Йоан Малала разказва по-подробно
за същите събития, царят на хуните той нарича Грод, а брат му Мугел. Земята на Грод била съседна на
византийския град Боспор (Боспор Кимерийски). След като се покръстил при Юстиниан, Грод станал
васал на Византия и приел да пази византийския град от нападенията на други варвари. Събрал идолите
изработени от сребро и електрон (сребърно-златна сплав) и ги изпратил в Боспор, за да ги претопят и
отсекат милириазии (златна монета = 1/12 от златния солид). Жреците се разгневили, убили го и
поставили брат му Мугел за владетел. Той превантивно завладял гр. Боспор и избил местния византийски
гарнизон. Но това предизвикало незабавните контрамерки на Юстиниан, който изпратил флота и готска
войска по сушата. Хуните се уплашили и изоставили Боспор без бой. Така се въстановило старото
положение. (52) В хрониката на Скилица-Кедрин, имената на двамата братя, хунски владетели са
предадени като Гордас и Моагер. (53) Йоан Никиуски разказва същата история, но споменава само името
Грод, което предава като Джарок. (54)
«Нартският епос» споменава и аварите. В «Сказанието за Уризмаг и сина на Хамиц – Батраз» се
казва, че «войската на (народа) авари приближава, изгаряйки и изтребвайки всичко по пътя си». В
сказанието «Раждането на Батраз» се казва, че баща му Хамиц се оженил за аварска принцеса –
красавицата Агунда, дъщерята на Сайнаг-елдар». Сайнаг-елдар е силен самостоятелен владетел, който
ту воюва с Нартите, ту е в приятелски отношения с тях. Неговите владения били по р. Уруп, и между „Акдениз и Кара-дениз”, т.е. Азовско и Черно море, на Таманската равнина. И в тази легенда той е посочен
пряко като владетел на аварите. Трябва да се каже, че преди всичко в осетинския Нартски епос, никъде
не се споменават кавказките аварци и племената от Дагестан. Самото название на кавказките аварци в
12 Магуер показва пълно съвпадение с названието на племето „Мегуер” (Megyeri) – главното племе на “турките” или
унгарците според К. Багренородни. Древноунгарското Mogueri > Megyer > съвр. форма Magyar.
13 Грод, бълг. име Гръд, аналогично по значение е старобългарското гръдъ – страшен, запазило се в Прилепско и
Костурско (Македония), като гърт, гърдос – страшен, грозен, гърда – сила. Заето в румънски като crunt – ужасен. В санскрит
krodh, пр.индоиран. kraudh, авест. xraoda, бенгал. krōdha - гняв, сила, застрашаващ, страшен. В древноперс. gord е юнак, богатир,
във вавилонските клинописни надписи се среща като gardu, и вероятно това е стара предиранска субстратна дума, вж.
акадското qarrādu, финик. gbr, арамейски gebhar, gabr – храбрец, герой. Съвр. българско име Груди е вероятния далечен
наследник на Грод / Гръд, както и фамилията Гърдев.
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съвр. осетински е съвсем друго «солы» (мн.ч), и «солиаг» (ед.ч.) и идва от от самоназванието на един от
кавказо-аварските родове Sul, в мн.ч. Sulul. Географските ориентири, свързват аварите на Сайнаг елдар
(в Нартския епос – Ауари), не с Източен, а със Западен Кавказ и Западното Предкавказие, или р. Уарп –
Уруп и Таман – «Тамани быдыр» (Таманска степ, Таманско поле). (55)
Особено интересно е наличието в някои дигорски (западноосетински) нартски сказания, на
отрицателен герой Арган-Аурген, който е враг на нартите и неговите войски, често нападат нартските
селища. Едно от обясненията на този персонаж, е именно «българския» Органа, чието име се среща в
изворите и като Арган (Άργανος) у патриарх Никифор. (56) Втората част на името Аурген, се обяснява с
аварското самоназвание Варкон, Уаркон, вархонити / уархонити, т.е. Органа / Арган Аварина. А това
съвсем ясно показва, че аварския наместник и регент на Кубрат, се е опитвал да разшири владенията си в
посока на съседните алани. През втората половина на VI в., българите са били под властта на аварите,
въпреки че не е ясно, как се е случило това, и какво е станало с българския владетел (Куернак у Йоан
Никиуски или Ирник / Хърнак от „Именника на българските князе“. Аварите са поставили свой регент на
малолетния Кубрат, а баща му вероятно е убит от тях или е загинал в битка. на вероятно те изпълнен
баща му и той умира в битка. Аварският регент Органа е вуйчо на Кубрат, т.е. майка му е аварска
принцеса, и Органа – вероятно неин брат.
Савирите също присъстват в „Нартиадата“ основно като врагове. В адигските нартски легенди, се
споменава планината Собер-Уаш – букв. „Собер-планина“ — място където нартите се устроивали борби.
Тук се отнася и осетинското Soppaer, име на враг на нартите. Със сварите сас вързани и осетинските
топоними Suppaery faez – Супарска равнина, или равнина на сапирите, Soppaery wyngaeg - Сопарска
(сапирска / савирска) теснина. (57)
Хазарите също присъстват сред народите в нартските предания, напр. Xыzыrtы ældar – хазарският
владетел (елдар), Xыzыrы swadon – хазарски извор. (58)
В една от легендите в Нартския епос се споменава и още един етноним – народа брутани /
брутани. Легендата разказва как нартите Бората и Бурт убили един от синовете на Уризмаг, в резултат на
което се стигнало до война и кръвна мъст между родовете Бората и Асхартагата. (59) Зад името Бурт се
крие народа буртани. Йохан Тунман в описанието си на народите в Кримското ханство ги съобщава като
обитаващи по северния бряг на р. Кубан: „буртани, свободен и независим народ, с уседнал начин на
живот, с неизвестен произход. В съсесдство с него живеят евреи, които тук са много, арменци и гърци
занимаващи се основно с търговия, цигани и др.“ … „Буртаните или Брутаните са племе, отличаващо се
от черкасите (черкезите) и ногайците. Те живеят между реките Кубан и Актар, свободно и независимо,
оседнали са и се занимават с добив на мед и сребро, на които е богата земята им.“. (60)
В ХІІІ в. Плано Карпини, като изброява племената покорени от татарите, и в Кавказ споменава
народа “брутахи които са юдеи и бръснат главите си”. (т.е. изповядвали са юдаизма, потомци на
хазарите).
Произходът име е неясен, но по всичко личи, че става дума за народа буртаси. Буртасите са
споменати в един по-късен етап, като съседи на волжките българи, обитаващи Средното Поволжие.
Традиционно се смятат за местен угрофински народ, но според някои автори (Г. Е. Афанасиев, О.
Бубенок, Е. Галкина), буртасите са от срамато-алански произход и извеждат името им като furt-as – речни
аси. В осет. furt – голяма река, като сарматската форма е била purt14 – голяма река, откъдето е и
названието на р. Прут в Молдова15. (61) Буртаните обитавали на север от Кубан, по времето на Плано
Карпини (и на Й. Тунман) вероятно вече са били напълно асимилирани от местните кавказки народи, но в
ранното средновековие са били сармати или алани, живеещи на северния бряг на Кубан, т.е. са били
непосредствени съседи на българите. Вероятно и поради това, в „Нартския епос“ Бората и Бурт са
сродници. Впоследствие поради арабският натиск, по-голямата част от буртаните / буртаси се изселват,
заедно с алани, българи, савири към Северното Черноморие където формират салтово-маяцката култура.
Според Г. Е. Афанасиев именно буртасите са носителите на лесостепния вариант на салтово-маяцката
култура в басейна на р. Дон. По-късно (VIII – IX в.) мигрират към Средна Волга съвместно с волжките
българи.
Самата „Нартиада“ е съставена от различни легендарни цикли. Много от сюжетите се припокриват,
или появяват в различни варианти. Най-стария цикъл е легендата за Сауасе / Сæуæссæ (Зиези), неговите
Аналогично в български думата пърдище означава речен бряг.
Река Прут е източна граница на Първата Бълг. държава, днес гранична река между Румъния и Молдавия, респ. разделя
Западна Молдова от бившата руска Молдова (окупирана в 1812 г.), сега република Молдова.
14
15
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трима сина: Борæ-Болатгурæ (зн.: със стоменен блясък, огнен, закален като стомана, букв. „стоманороден“), Болатборзай (зн: със стоманен врат) и Дзылау (зн.: висок като кула), старшия от които е Бора, и
техните битки с различните демони (уаиги, малики, далимони16 и др.). Първоначално земята била
заселена само от демони: гумири17, уадмири18, уаиги, малики, камбади19. Боговете създали първият нарт
Сауасе, които донесъл огъня, занаятите, обработването на земята, на всичко това го научили боговете.
Но на земята встъпва в постоянна борба с демоните. В крайна сметка Сауасе и синовете му загиват, но
оцелява единствено потомството на Бора, синовете му Уархаг и Уархтанаг, които впоследствие избиват
демоните и отмъщават за смъртта на баща си, чичовците си и дядо си. Нартският род продължава от
синовете-близнаци на Уархаг - Ахсар и Ахсартаг. Самото име Уархаг означава вълк (в осет. wærg,
древноиран. *vrka). Легендата за вълчицата е известна освен за римските братя-близнаци Ромул и Рем,
също и от китайските династични истории (Ши-цзи, Хан-шу) за усуните (далечните централноазиатски
предци на сарматите-аси)20.
Ахсар и Ахсартаг успяват да откраднат от великанката Хадараг златните ябълки. Впоследствие и
двамата се влюбват в красавицата Дзераса, дъщерята на царя на моретата Донбетир21. Тук се появява
друг сюжет. Дзераса в образа на птица (осет. дигор. dzera – хищна птица), искала да открадне чудната
златна ябълка на нартите. Но по-големият син на Уархага - Ахсартаг я ранил със стрела, и я проследил,
когато тя се прибрала в подводното царство. Там и помогнал да изцели раната която сам причинил, и тя
се влюбила в него. Но после от ревност Ахсарт убива Ахсартаг и след това се самоубива. Дзераса бяга
във водното царство където ражда синовете си от Ахсартаг – Хамиц и Уризмаг. Когато Хамиц и Уризмаг
порастват, се връщат на земята и откриват дядо си, престарелия Уархаг, който бил приютен в дома на
рода Бората.
Уархаг се жени за снаха си Дзераса, но след година почива от старост. Малко след това умира и
Дзераса. След смъртта си, тя е временно съживена от Вак-Уастарджи (Конния бог), който много я
харесвал, и ражда от него в гробницата си красавицата Сатана. Новородената Сатана била отнесена в
дома на своя полубрат Уризмаг, но растяла не с дни а с часове и се превърнала в красива млада жена,
надарена и с голяма мъдрост. Въпреки че Уризмаг бил женен за Елда от рода Алагата, Сатана станала
също негова жена (двуженството е било широко разпространено сред аланската аристокрация, а като
научаваме и от писмото на бълг. владетел Борис до папата по повод приемането на християнството – и у
езическите българи).
Следват циклите свързани с обособените три нартски рода Бората, Алагата, или в някои варианти
Ацата / Асата, и Ахсартагата, с техните потомци, както и други герои Батраз – син на Хамиц (Батраз е
един от основните герои в епоса, името му е поризводно на bægatыr-As, или предводител на асите22),
Сослан (роден по вълшебен начин от камък, в осет. sosdor – скрит в камък)23, Сирдон (присмехулник, в
същото време коварен, магьосник, според някои варианти роден от Дзераса и водният дух Гатаг), Кандз
(от Кангха) и сина му Сеуай (вариант на Сявуш), от рода Sawmaeratae, или Saumratae, т.е. сармати, които
са нарти чийто владения били на река Итил (Волга), Сайнаг-елдар (ту сродник на Бората, ту владетел на
аварите, припокирващ се с Арган-Аурген), Агунда неговата дъщеря, техните борби, спорове, състезания,
пирове, сватби, вражди, кръвна мъст, надхитрявания, войни с уаигите (демони-великани) и т.н. Интересен
е нарта Сеуай, роден също по божествен начин, от ледник, тъй като баща му бил бездетен. Сеуай
От осет. dæl / dælæ - долу и mon дух, демон, т.е. подземен дух.
Виж старобълг. / древнобълг. коумиръ – езически идол.
18 От осет. думи wad – вихър, буря, виелица и marыn – убиващ, в сарматски mær – убиващ, смърт.
19 От осет. словосъчетание kæmbædatæ – седящи, живеещи с теснините.
20 според легендата усунският владетел като новородено дете е захвърлено в полето от юечжите, които нападнали
усуните и убили техния владетел (бащата на новороденото). Но една вълчица приютила детето и го отхранила с кърмата си, а
врана му пазела сянка с крилата си.
21 В перс. burji (burdži) – змия, barghaman – змей, дракон, хинди barjatiya – голяма змия, и ирландски beithir – змей,
чудовище. Така осет. Don-betir – бог на водите и реките, според индоевропейските митологични предстаи е бил просто “воден
змей”. Съвр. осетинско обяснения като „Воден/ Речен Петър“ като местно производно на християнският св.Петър, само поради
случайната звуковата аналогия, е резултат от късна „народна етимология“.
22 bægatыr е стара аланска титла със значение военен предводител, аналогична е на старобълг. багатър / багатур.
23 Според легендата един пастир видял красавицата Сатана да се къпе в реката (или да пере на реката), много я харесал,
възбудил се … и (чрез ръкоблудие, което е само загатнато, без да се споменава) семето му паднало върху камък. Сатана видяла
това и прибрала камъка. Камакът забременял и от него, с помощта на Курдалагон се родил Батраз. В друг вариант, по този начин
се родил Сирдон, но вместо пастира, самия дявол видал голата Сатана и оплодил камъка. Името Сирдон произл. от осет. sird –
звяр, т.е. дяволско изчадие, също в осет. sirdon – див, зверски.
16
17
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първоначално е намерен от вълчица, която го изхранва и той израства като силен нарт и отива в земята
на нартите, където влиза в единоборство с най-прославените от тях, в конните състезания и става зет на
един от главните нартски герои – Уризмаг (от сармат. wæraz – глиган, Varazmak – силен като глиган,
Вараз е разпространено персийско име, глиганът е бил свещеното животно на бога на войната
Веретранга). Тук отново е загатнат сюжета за вълчицата.
Като втори план се намесват боговете: Курдалагон24 или небесния ковач, Вак-Уастарджи (Конния
бог), Донбетир – господаря на водите, слънчевата дъщеря Косер
(ср. с бълг. име Косара25), Сафа26 – покровителя на домашното
огнище, Хуцау или върховния бог-творец (от осет. hъuatæ – тласък,
действие и cau – събитие, нещо което е станало). В крайна сметка
нартите загиват, тъй като са разсърдили върховния бог. Единствен
който се опитал да ги защити пред гнева му, бил Вак-Уастарджи. Но
техните наследници, вече като обикновени смъртни се явяват
осетинците. Напрмер когато някой починел, в Осетия се казвало
„отиде в страната на нартите“, т.е. при предците, в отвъдното.
Осетинците смятат Вак-Уастарджи за свой покровител, защитник на
справедливостта, и бог на мъжете-войни. Изобразяват го като мъж
– конник на бял кон и с прошарена брада.
Българите също са почитали Конния бог като свой върховен
бог, и неговото изображение и днес ни гледа от Мадарските скали. Интерсна подробност е, че зад конника
тича куче, а пред конника му се подчинява лъв. По същият начин, небесният конник Вак-Уастарджи винаги
е следван от вярната си хрътка Силам.
Според различни фолклорни и схоластически текстови (в средните векове), Лъвът като астрален
символ се бои от петела, особено кукуригащият петел. Атинският философ езичник-неоплатоник Прокъл
Диадох (V в.), смята че това поведение на Лъва показва неговата почит към Петала. И двете животни са
соларни знаци. (62) Лъвът като соларен символ олицетворява жаркото, греещо, високо издигнато слънце
към средата на деня. Петелът е символ на изгряващото слънце. Коннят бог – е Сявуш, неговият символ е
петела, изгряващото слънце и лъвът му се подчинява.
Произходът на името Вак е също интересен, в осет. ирон. wac, дигор. wacæ. В. Абаев обяснава
значението като: 1. свят, свещен, 2. вестител. В пахлави *vāxš27 означава слово и дух, в хорезм. vāxš –
свят, свещен, согд. vāxšik – божествен. В авест. vāχsabara, пахлави vāxšvar, перс. vāxšūr – пророк,
носител на добрата вест, носител на правдата. Древното название на р.Амударя, която авестийската
земледелска общност е обожествявала, е било Vāχsa, а гръко-римскитее автори са го пердали като Окс
(Oxus). Кушаните са я наричали Ардохшо (Ardoaxþo / Ardoaxšo), като вариант на авест. Ardvivāxšo. Самото
Ardvi идва от *ard – бог, а аrdvi е богиня и vāxšo – прославена, правдива. Семнатическото развитие е
вървяло в посока: глас, слово, слава, възхвала, обожествяване, бог. Така че Вак е бил дохристиянски,
езически бог на източните иранци, чието име еволюира до формата Се-вак / Сйявуш. Името Вак е
получило следното развитие: осет. sæw – утро, блясък, светлина, siau – светъл, блестящ, свят и согд.,
24 От осет. kurd – ковач и вероятно преходната форма allagon > allhon > allon – алани, алански ковач. Трябва да посочим,
че Абаев тълкува името като kurd-alla-wærgon или ковач алански - вълк.
25 В мъжки вариант Куцар, както и у осетинците – Куцыр. Името означава светъл, блестящ. ПИЕ *k'weit / *kwit – бял,
светъл, в тохарски (б) kutsi, kuśi – бял, чист, свят, в тох. (а) kāsu – красив, в тох. (б) kaswo – червен. В келтските ез., праформа
*kassarā, в древноирл. casar, уел. kesseir, корнуел. ceser – мълния (блясък). В осет. ирон. kъаdz, kъаc – щъркел (бяла птица ?), в
кховарски kasara, непалский kãso – бял, блестящ (метал), кашмирски gāsh, gōsh – ярък, блестящ, пали kasiņa – бял, свят (в
религиозен текст), праиндо-иран. *kasira – бял, чист. В езика на скитите *krau-kasi е означавало „бял, блестящ сняг” (по Плинии),
от kasi – бял, светъл. Затова и Косер/Косара е дъщеря на слънцето!
26 В абхазски има бог Аффа – Гръмовержеца и също покровител, защитник, охранител на домашното огнище,
аналогичен на аланския Сафа. Абаев обяснява името Сафа, чрез народната етимология – от св. Сава. И това е късно явление.
Първоначлоното име на бога е било Аффа и представата за него идва от Централна Азия, със сарматите или аланите на Кавказ,
откъдето попада у абхазите. В тох.(а) āp, тох. (б) āppo – баща, в тунгусоманджурски abuga, abka, apka – баща, в монг., бурят. abu,
aba, халха-монг. av, aаv, калмик. āwə, монгурски ba, āwa, ордоски монг. awagъa – баща, в ТМ ез.: орокенски ēpi, негидальски apa –
дед, негидальски epo, манджур. efū – старши по възраст, чичо, монг. ebüge, халха-монг. övög – прародител, корейски abi, abədži баща, əbəi – предци, унгарски apa – баща. При осетинците има следните имена Афай, Афæхъо, Афгай, Афæ, свързани с този
бог. Има и такава старобългарска дума известна само от надпис в Мурфатлар ефе (æфæ / ѣфѣ) – отец, бог-отец!
27 Произхожда от древноиран. *vāč, *vāčah, *vāčya, *vāχša – глас, слово, вест, говор, реч, съвр.персид. vāža – слово. У
индо-ариите в „Ригведа” тсъщо има богиня на доброто слово Vāč. В тох. (а) wak, тох.(б) wek, лат. vox – глас.
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хорезм. vāxš, сарм.-алан. was, wak – преносител на доброто слово, пророк, божествен, или Sæwwas,
Sæwwak (Сявуш, Севак). Аналогично в пахлави Syāvakhš, Siāvaš, са форми на името Сявуш. В бълг. тази
иранска дума се е съхранила чрез древнобълг./ прабълг. “викам” – казвам, говоря, “викам му” – говоря му,
или говоря на висок глас, думата няма славянски аналози! Такава прабългарска по произхо дума е също
севам – светия, святкам, блестя, в основата на бълг. име Сево, и показва, че древнобългарското име на
Сявуш е било Севак или Севик, в по-късен славянизиран вариант Сива / Сиво, като го е записал през ХІХ
в. нашият възрожденец Георги Раковски, посочвайки, че Сива е старият езически бог на българите, който
почитали в деня на св. Василия, с настъпването на новата година. Неговото име се е съхранило (тогава) в
народните коледни песни от Охрид в Македония, като народния празник Сивуйница, който се отбелязва
непосредствено след деня на св. Василий. (63) В сарматските надписи от Олвия (II в.) е фиксирано името
Σιαύακος, т.е. Сивак.
През ХІХ в. българското население и местните мюсюлмани, се събирал под релефа на Мадарския
конник на празника на св. Георги, и този светец, също е много тачен от българите. Те са възприемали
Мадарския релеф като изображение на св. Георги. (64)
При осетинците, както и при
българите, този образ се пренася върху покъсния християнски светец, изобразяван
като конник. В осет. иронски Уастърджи,
Уасджърджи, в дигорски Уасгерги, Уасгерги,
и това е букв. превод на сармато-аланското
was, wak – свят, божествен, и Джерджи,
Герги – името Георги, заето от грузински.
(65)
Според Дзиццойти трите нартски
рода, отразяват етнически и социални
общности. За Бората вече казахме, това е
завареното сарматско население и найвероятно в основата е пугуро / бургаробарсилската общност. Алагата отразяват
названието Аллон / Алхан (Алгон) – алани, или аси, съотв. във варианта Ацата / Асата, потомци на
Ацемаз или Асемаз. Родът Ахсартагата (от осет. æxsart – войска), потомците на Ахсартаг, водят началото
си от Уархаг и Сауасе, те са неустрашими войни и често оспорват правото на Алагата като най-старши и
управляващи нартите. Прекият произход на Алагата и Бората не е ясно посочен, за разлика от потомците
на Ахсартаг. От социална гледна точка, Бората са свободните общиници, обикновения народ, Ахсартагата
– войнското съсловие, Алагата / Ацата – жреческото, от осет. wac / ac- истина, правда. (66) Интересна
особеност на нартите е намека за практикуването на изкуствена деформация на черепа, в епоса, знатните
нарти или „старшите нарти“ са наречени още и с епитета «гуыппырсарта» или с изпъкнали глави, което се
е смятало за символ на знатен произход. (67)
Корените на Нартския епос са в Централна Азия и неговите преносители в Кавказ са именно
усуните-асиани или аси. Названието „Усуни“ се употребява единствено в китайските династични хроники:
Названието «Усун» (Wūsūn)
, в епохата Хан се е произнасяло като å(s)wēn / æ(s)wēn.28
Самоназванието на този народ е било аесуен и напълно съвпада с идентичното название на народа аси /
асиани – едно от племената унищожили Гръко-Бактрия във ІІ в. пр. н.е., според гръко-римските извори. В
„Певтингеровите таблици” в сегм. ХІІ са споменати като „скити еусени“ - «esseuones scythae» които са
намират на северозапад от Бактрия, от двете страни на р. Окс (Амударя). Амиан Марцелин също ги
съобщава като еусени (euseni), които заедно с хионитите нападли Сасанидски Иран в 365 г., т.е. асите /
асиани са едно от ядрата около което се образува аланската общност.
И така, какво означава името «аси», «асиани»? В кушано-бактрийски αζανο – достоен, благороден,
в хотаносак. asana, тох. (б) asam, asаnke, тох. (а) āsānik – достоен, благороден, в осет. æss – истина,
правда, откъдето аси – достойни, честни, правдиви, благородни, в кашмир. āsan – достоен, перс. azad,
aseel – благороден, перс., пущун., белуджи āsān – свободен, в санскрит āsāna – господар, древноинд.
(Ведите) īśāná – владетел. Под формата Асен, като лично име, този етноним е съхранен в езика на
28 Смислово йероглифното съчетание означава „потомци на враната“, във връзка с легендата за враната и вълчицата
които отгледали захвърления син на владетеля Нантуоми в пустинята, който бил убит от юечжите.
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куманите, също далечни тюркизирани потомци на старото централноазиатско сармато-аланско
население.
Първоначалната родина на усуните / асиани е в източния край на Таримския басейн, между ез.
Лопнор, ез. Баркул, южните склоновете на Източен Тяншан от север и западните склонове на Монголски
Алтай на изток. (68) Малко преди възхода на Сюнну, те са нападнати от своите югоизточни съседи арситеюечжи (тохарите) които завладели замите им, а усунския народ се преселил при Сюнну и станали васали
на шанюя Мотун. В битката с юечжите загинал владетелян на усуните Нантоуми / Нандоуми (Nantoumi)
, според легендата, записана в китайските хроники “Ши-цзи” и “Хан-шу”. Възстановката на
произношението показва, че в епохата Хан, името е звучало като “När-tö-maj”, или “När-twä-maj”. Така че
името се възстановява като Нартамай / Нартамаз, и би се превело буквално като “велик нарт” т.е. юнак,
храбрец, а това показва че думата нарт е била позната на асите / асиани още в централноазиатската им
прародина и основите на този епоса са били поставени именно там, като в последствие е пренесен и
доразвит в Кавказ.
Произходът на думата “нарт” е дискусионна. В. Абаeв предлага монголски произход, свързвайки я с
монголското nar, nara, naran – слънце и извежда nartæ като “деца на слънцето” от nar и –tæ, суфикс за
мн.ч. в осетински. Той предполага, че заемането е станало покрай древните българи и се основава на
прачувашкото nar – слънце, nar-tăvan, nar-tughan – празник по време на зимното слънцестоене, букв.
превод: раждане на слънцето. (68) Предвид факта че понятието “нарт” фигурира в името на усунския
владетел, то това заемане трябва да е станало в дълбока древност и преди “васалството” на Усуните /
Асиани в земите на Сюнну! Ето защо хипотеза на Абаев е изцяло нереална. Със значение «богатир» или
«храбрец» думата нарт е позната и на шорците (малък тюркски етнос в Алтай), а «нартпак» в шорски
означава богатирско сказание, което също опровергава хипотезата на Абаев. И това са субстратни думи
останали от старото скитско население на Южен Сибир.
Думата “нарт”, която по смисъл означава герой, храбрец, дори полубог, произлиза от инодевроп.
корен *Hnert[h] - жизнена сила, мъжка сила, откъдето в индоар. nrtà - герой, sūnrtā, авест. hunara - жизнена
сила, др.ирл. so-nirt, hy-nerth – силен, др.ирл. nert, уелс. nerth – мъжественност, ирл. neart, бретон. nerz –
сила. От инодевроп. корен *Hnert[h] произлиза индоар. nrtà - герой, sūnrtā, др.иран. *nrtāvan – герой, авест.
hunara - жизнена сила, средно- и съвр. перс. nar, парт. n`r (nār), белуджи nar – войн, герой. Осет. дума nard
означава едър, дебел (за живо същество), но явно по-рано е означавало силен мъж и прозилиза от
изходното скито-сарматско nart. Твърде показателно е че в “Авестата” се споменава родът “Нару” или
“Нарава” (Naru, Narava), произлизащ от Туран.
Виж също българските имена Наро, Нарко, които Й. Заимов извежда от нравствен, праведен, което
очевидно не може да се приеме за вярно. При осетниците се срещат имената Нариман, Нарсау, Нартихъ,
а при чувашите Нăрваш, Нăрмычаш, Неркеç, и женските имена Нарспи, Нарспике. Възможно е да имаме
древнобълг. име, производно на корена *наръ. В санскрит nar, др.инд. (във Ведите) nara, nar(i)ya, авест.,
перс., белуджи nar, парт. n`r (nār), осет. næl – мъж, герой, човек, като явно изходнота значение е хора
изобщо, поизводно на по-старото сарматско nær (преход r>l е документиран в осет. ез.), тъй като имаме и
в древноинд. nāri, авест. nāirī, хотаносак. nārä, средноперс. nārig – жена. (69), (70)
Вероятно първоначалното значение в индоирански е било просто хора, народ, и впоследствие е
еволюирало до войн, войн-герой, храбрец. Също в др.иран. *narya, перс., пущтун., искашим., шугнан. nar,
nīr, руш. nęr – самец, мъжко животно, мъжага, грубоват младеж, таджикском narġul – мъжага, грубоват
младеж. От иранските ез. (сарматски) е попаднало в грузинском nari – самец, мъжка камила, в чеченски и
ингушки nal – глиган, и в алтайските ез. като *nar – мъжко животно за разплод, в тунгусомандж. *narguča/n
– елен за разплод, *nγur - самец. В много езици, *nar- е корен свързан с демонстрацията на мъжкия пол: в
перс. nargav - бик, narxar – мъжко магаре, в белуджи naryan - жеребец, nerak - петел, в лурски nartak глиган. Такава дума е българското нерь, нерез – мъжко прасе за разплод, респ. самец, силен, едър мъж,
хиперактивен сексуално, дума която няма адекватно обяснение, а в БЕР се свързва куриозно със
славянското (руско) кнороз – кастрат, скопен, скопено прасе, което в пълен противовес със значението на
българската неславянска дума – прасе за разплод!
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