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КОИ СА БУЛОЦЗИТЕ (BULUOJI) И ЦЗЕ (JIE) / ЦЗИ (JI) В КИТАЙСКИТЕ 
ДИНАСТИЧНИ ИСТОРИИ. ЦЗЕ (JIE) И КИДАРИТИТЕ. СЪОБЩАВАТ ЛИ ЗА 

„БЪЛГАРИ“ КИТАЙСКИТЕ ИЗВОРИ, И КАКВО Е ЗНАЧЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ 
ЕТНОНИМ ? 
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Интересни и недостатъчно изучени са китайските извори за народ с име булоцзи 
(buloji)  звучащо твърде близко до българския етноним. Различни вариации на 
изписване в китайсикте текстове са също “булоцзи” (buluoji) , “булоцзян”  
(buluojian)  (букв. зн.: силните, решитлени “було”) и “бинчжоху” (bingzhouhu) 

 (букв.зн.: варварите от Бинчжоу, т.е. от провинция Бин). В България около 
миналото на този народ и евентуалната му връзка с предците на древните българи, 
започна да се пише, едва след публикацията на Санпиен Чен “Някои бележки за 
китайските българи”1 в унгарското сп. “Acta orientalia” бр. 1 и 2, от 1998 г., изд. на 
Унгарската академия на науките. Впоследствие този въпрос е по-подробно разгледан в 
наскоро излязлата книга на Санпиен Чен “Мултикултурен Китай през ранното 
средновековие” изд. на Пенсилавансикя университет (Sanping Chen. Multicultural China 
in the Early Middle Ages University of Pennsylvania Press – 2012), в глава 4 “Хуни и 
българи” (4. The Huns and the Bulgars: The Chinese Chapter), стр. 83-98)2.  Санпиен Чен 
е китайски учен работещ в Канада, и не е първият който обръща внимание на тази 
хипотетична връзка. 

Още през 30-те год. на ХХ в. Питър Буудберг3 изказва идеята за възможното 
приравняване на етнонима “булоцзи” с българския етноним, но публикацията му не 
предизвиква интерес. Днес подобно мнение изказва и Флорин Курта: “Някои учени 
подчертават, връзката на българите с народа булоцзи (Buluoji), име, което се появява 
в китайските извори, за обозначаването на група племена, част от федерацията 
Сюнну, но  включващи и ирански елементи и са споменати в началото на VІ в., в 
северните покрайнини на империята Туба-Вей”.4 (Tuoba-Wei) 

                                                        
1 Статията се появи в интернет-пространството и така стана достояние на българския читател, особено 
след превода на доц. П. Голийски, поместен в сп. “Авитохол” бр.26/2004 г.: http://www.bulgari-istoria-
2010.com/booksBG/S_Ttsihen_Buloczi.pdf и по-късно в мой превод: http://www.bulgari-istoria-
2010.com/booksBG/Sanping_Chen_China_BG_Buloji.pdf и англ.текст:  
http://www.bulgari-istoria-
2010.com/booksBG/Sanping_Chen_SOME_REMARKS_ON_THE_CHINESE_BULGARIAN.pdf  
2 Книгата на Санпиен Чен, не е със свободен достъп (http://muse.jhu.edu/books/9780812206289?auth=0), и 
затова изказвам своята голяма благодарност на г-н Васил Карлуковски (поддържащ сайтовете 
“Промакедония” и “Крорайна”) който ми изпрати интересуващата ме глава, посветена на “булоцзите”. В 
мой компютърен превод от английски и в оригинален вид, може да се прочете от сайта ми: 
 http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/Sanpiewn_Chen_Huni_i_Balgari.pdf и англ.текст: 
 http://bulgari-istoria-2010.com/booksBG/Sanping_Chen_Hun_Bulgars.pdf  
3 Peter Alexis Boodberg (1903 – 1972), (Пётр Алексеевич Будберг), е американски учен от руски произход, 
езиковед и китаист. Семейството му емигирира в САЩ по време на Болшевишката революция в 1917 г., 
преподавал е в Университета Бъркли в Калифорния. 
4 Florin Curta, 'Bulgars, people’, in International Encyclopaedia for the Middle Ages-Online. A Supplement to 
LexMA-Online. Turnhout: Brepols Publishers, 2005, in Brepolis Medieval Encyclopaedias: 
http://www.brepolis.net/bme  [7 December 2006] и Florin Curta. Source: International Encyclopaedia for the 
Middle Ages-Online. A Supplement to LexMA-Online. Turnhout: Brepols Publishers, 2005 : 
http://www.clas.ufl.edu/users/fcurta/bulgars1.html Флорин Курта е американски историк от румънски произход, 
завежда катедрата по истоиря и археология на Университета на Флорида в Гейнсвил (Флорида). Един от 
водещите съвр. амеркански историци, занимаващ се с историята и археологията на Източна Европа и 
Балканите. 
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Първите съобщения за народа “булоцзи” (buluoji) се появяват в смутните векове 
на гражданските войни в Китай, продължили от края на династията Младша (Източна) 
Хан (ІІІ в.) до обединението на страната при династиите Суй и Тан (VІІ в.). Обобщени 
сведения за тях се откриват в хрониката “Чжоу-шу” (Zhou shu)5 (История на династията 
Чжоу/ Zhou), “Бей-ши” (Bei shi) (История на Северните дворове / или династии), “Бей 
Ци-ши” (Bei Qi Shi) (История на династията Северна Ци), “Цзин-шу” (Jins shu) (История 
на династията Цзин), “Лян-шу” (Liang shu) (История на династията Лян). Смята се че 
една от най-пълните компилации за булоцзите е направена от Лин Ган (Lin Gan), по 
материалите свързани с историята на Сюнну (Xiongnu). Анализирайки данните за 
булоцзите (buluoji), китайският историк Тан Чанжу (Tang Changru)  посочва, че 
въпросният народ се явява едно от племената, станали известни с названията “цзи” (ji)  

 и “цзиху” (jihu)  (в кит.  -“ху” – чужденец, варварин, “цзи-ху” (ji-hu)  – варварите 
“цзи”/ ji). Според Тан Чанжу (Tang Changru)  в епохите Цао-Вей (Qao-Wei) (220 – 265 г.) 
и Цзин (Jin) (265 – 420 г.), царствата образувани от племената влизащи в федерацията 
Сюнну (Xiongnu), се наричали общо “чжуху” (zhuhu)  – различни варвари, и “заху” 
(zahu)  – смесени варвари, или шанху (shanhu)  – планински варвари. В „Цзин-
шу” „заху” се наричат „шанху” – планински варвари. Наричани са още и “сихеху” 
(Xihehu) , което е смислов екзоним и озн. “живеещи на запад от реката (Хуанхе 
или Жълата река) варвари). Според Н. Бичурин „чжуху” (zhuhu) означавало „тюрки” 
нещо което е изцяло отхвърлено от съвр. китаисти. (1)   

Тан Чанжу (Tang Changru) смята, че в един по-късен етап, булоцзите (buluoji)  
обединяват всички племена “цзи” (ji) и двата етнонима „булоцзи” (buluoji) и „цзи” (ji) 
стават абсолютно идентични. Той смята че в епохите на династиите Цао-Вей (Qao-Wei) 
(220-265 г.) и Цзин (Jin) (265-420 г.), това название е еволюирало като „чжуху” (zhuhu) 

 >„заху” (zahu)  > „цзиху” (jihu)  и е включвало смес от европеидни и 
монголоидни племена, тъй като тогава названието „ху” (hu)   се отнася предимно за 
хора от източноирански произход (най-известните “ху” / hu са согдийците). (2) 

Ако разгледаме названието „булоцзи” (buloji) , като вместо фонетичния 
йероглиф , използваме протоформата му  в др.кит. klāk, еп. Хан kāk (съвр. форма 
gè), зн.: всички, то израза   може да се преведе като всички племена (  bu – 
отдел, част от нещо, респ. племе, род) „цзи” (ji). Това мнение поддържа и Санпиен Чен, 
правейки връзка от класическото обяснение на българския етноним като bulgamak – 
смесен и “цзи” – разни, смесени. (3) Друг китайски учен Лин Мейцун (Lin Meicun) 
свързва името “булоцзи” с тюркското balaq – риба? 

Предполага се, че едно от най-ранните споменавания на булоцзите е под 
формата “фулучжи” (fuluzhi)  (произн. в ст.кит. b(h)ukrukke, епоха Хан 
b(h)əukrəukkje, ранносреднов. кит. b(h)ïuklïukkje), което е едно от “петте племена 
Сюнну” управлявани от Лю Юан (Liu Yuan)  - основател на династията Хан, 
прераснала в държавата Ранна Чжао или Бивша Чжао (или известна още като Хан 
Чжао / Han-Zhao) (304 – 329 г.). (4) Аналогично в “Чжоу-шу” за булоцзите (buloji) се 
казва че са “отделен род в общността Сюнну (Xiongnu)” и са потомци на 
последователите на същия Лю Юан. Но те са били подчинено племе на Лю Юан, който 
е пренадлежал към друг сянбийски род Дугу (Dúgū)  или Туге (Túgè) , чието 
произн. в епохата Източна Хан е съотв. doγo / dōukkā и toxaγ / dākāk, и показва че това 

                                                        
5 Обобщените сведения за Булоцзи (Buluoji) се намират в глава 49 от „Чжоу-шу”, които са били по-късно 
преписани в съкратен вариант от няколко класически енциклопедични източника, а именно „Тундян” 
(Tongdian), „Тайпин-хуаню-цзи” (Taiping Huanyu Ji), „Тунчжи” (Tongzhi) и „Вендзян-тункао” (Wenxian 
tongkao). 
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е племенна общност “дагури” – днес монголизирани тунгуси6. (5), (6)  Специално за 
този род, Яо Вейюан (Yao Weiyuan) съобщава, че произлиза от племената Тиефу 
(Tiěfú)  (възст. ранносреднов.кит. thiētpwït7), и по-точно от сянбийският род Тухе 
(Tuhe)  (възст. в р.ср.кит.: dhāγā, dhōγā), вариант на изписване на Туге (Túgè), т.е. 
дагури, а със самото название Тиефу са се обозначавали новите, смесени родове, 
възникнали след сливането на южните сюнну и сянбите (Xiānbēi). Тиефу букв. озн.: 
“човек с баща от сюнну и майка сянбийка”. Сянбите са прото-монголската или още 
неразделената прото-монголо-тунгусо-манджурска племенна общност. За рода Тухе се 
знаело че е най-сроден със сянбийския (xianbean) род Мужун (Murong)  (възст.: 
māhźonγ, mōźonγ, вариант на записване също Моюн (Мǒuyǔn) , възст.: məwźún)8. 

“Чжоу-шу” съобщава че основно народа “булоцзи” или “цзи” е обитавал земите на 
съвр. пров. Шанси, Шенси и Изт. Гансу (земите на изток от Лиши (окръг Лиши / Lishi, 

, се намира в префектура Люлян / Lüliáng, в провниция Шанси / Shānxī) и на запад 
до Андин (Андин / Anding, е окръг в южната част на пров. Гансу) в област с дължина 
около 700-800 ли [1 ли = 416 м], като са обитавали планинските долини, където са 
образували множество племена и родове. Били са преминали към уседнал начин на 
живот, отглеждали много копринени буби и били изкустни тъкачи. В VІ – VІІ в. са били в 
процес на китаизиране, много от техните вождове са познавали китайската писменост 
и език. Обикновенното население също е ползвало китайсикя език паралелно с 
“варварския”. Но техните обичай все още били варварски и чужди на китайската 

култура. Изповядвали будизма. Много 
често вдигали бунтове срещу 
императорската власт, затова китайците 
ги определят като алчни, жестоки и 
непокорни. 

“Чжоу-шу” (Zhou shu) посочва две 
основни теории за  произхода на “цзиху” 
(jihu). Първата е, че те са произлезли от 
южния клон на Сюнну (Xiongnu) , а 
втората смята, че те са произлезли от 
варварските племена жуни  и ди  
(аналог. йероглиф на изписване ), които 
се заселват на север и северозапад, от 
границите на Китай в периода “Чунцю” 

(Chūnqiū) или “Пролети и есени”, който обхваща времето от 722 до 481 г. пр. н. е. 
Повечето съвр. китайски учени - Чжоу Илян (Zhou Yiliang), Тан Чанжу (Tang Changru), 
Ма Чаншоу (Ma Changshou), Чжоу Вейчжоу (Zhou Weizhou), приемат първата хипотеза, 
Едвин Пулейбланк (Е. Pulleyblank), и Лин Ган (Lin Gan), приемат втората хипотеза, като 
смята че “цзиху” са „местна, самостоятелно оформила се етническа група”, т.е. 
потомци на известните в древността „шанжуни” – планински жуни, част от по-голямата 
общност „ди” (di) (Pulleyblank 1994: 510). (9) 

Интересен е въпроса и за расовата им принадлежност. “Тайпин хуаню цзи” 
(Taiping Huanyu Ji) (Световна география от ерата Таипин / Taiping) източник от Х в., 
                                                        
6 названието “дагури” произлиза от ТМ daγa – близък, съсед, съседен, в евенк. doγor, daγor и якут. doγor, 
евен. doγō, солон. daγūr, нан. doχa, мандж. daχur – приятел, близък, или от ТМ doxa – съюзници, група 
съюзни племена или родове, също приятели, родственици, в пра-ТМ *dagu-r. (7)  
7 именно от ранносредн. произн. на Тиефу произлиза и съвр. название Тибет. 
8 Бейли посочва че в хотаноскаски документ името на този народ е предадено като bvāyūm. За мужуните 
се знае че са били племе Сюнну (Xiongnu) покорено от сянбите (Xiānbēi). (Hoong Teik Toh) Вероятно 
названието име и било “боюн” и показва паралел с др.тюрк. boj, bojun – племе, род. (8) 
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посочва следната поговорка за Булоцзите: „Buluoji Hutou Hanshe” (Булоцзите са с лице 
на Ху / hu  и език на Хан Hàn ). Това показва, че булоцзите са започнали да 
използват китайския (Хан) език, но са били с различен расов тип – Ху, чужденец, 
варварин, в този период с “ху” са наричани жителите на Средна Азия и Таримския 
басейн. 

 Проф. Виктор Маир (от Пенсилванския университет) посочва наличието на 
статуя на войник с руси коси и с големи очи, от времето на Северна Ци9. Този войник 
(изобразен на статуята) е бил представител на войската на Ежчжу Жун (Erzhu Rong) 
(490 – 530 г.). Ежчжу Жун е пълководец в Северна Вей който произлизал от народа 
“цзиху” (jihu / qihu) , и войници от “цзи” (Ji) са участвали в сянбийската армия на 
Гао Хуан (Gao Huan) (496 – 547 г.) – основателят на Северна Ци (Northen Qi), известен 
като император Сяну (Xianwu), или Шеню (Shenwu). В своята поема “Шу Хан Ган еж ма 
Шу” (Han Gan er ma Shu), китайския поет Су Донпо 10  (Su Dongpo) говори за 
“червенобрадите и синеоки стари сянби” и вероятно е имал предвид точно войните 
“цзи” които изобразява тази интересна фигура? (10) Срещу същият този император 
Шеню, част от “цзиху” водени от Лю Лишен (Liu Lisheng) възстанали в 525 – 527 г. Той 
се опитал безуспешно, да обяви своя династия и държава. (11)  

В своя анализ на термина “ху” китайският учен Лю Маоцай (Liu Mao-Qai) посочва 
че в различните периоди значението се е променяло, но като цяло така са наречани: 1. 
западните варвари, 2. северните варвари, т.е. северозападните съседи на Древен и 
Средновековен Китай. Едуин Пулейбланк, посочва че терминът „ху”  се появява за 
пръв път в древната китайската държава Чжао (Zhao)  (намирала се в съвр. Шанси и 
Шенси), през V в. пр. н. е. в епохата на Воюващите царства, за обозначаване на 
племената „ди”  дошли от северозапад и донесли бойните колесници. Царят 
реформатор на Чжао (Zhao), Улин-ван (Wuling-wang) (325 – 295 г. пр. н. е), пръв от 
китайските владетели въвел доспехите, конницата и бойните колесници в своята 
армия, които заел от „варварите”. В случая тези нововъведения са свързани с появата 
на европеидните племена (тохари / арси) които нахлуват в долината на Хуанхе от 
запад, и терминът „ху” първоначално е означавал „европеиди”. На същото мнение е и 
Никола ди Козмо11: „Този термин, независимо от неговия произход, по-скоро показва, 
определен антропологически тип и се отнася за определена група или племе, за което 
изворите посочват, че са степна номадска общност, с която навлиза използването на 
коня във войските на китайските държави. Те са наречени „ху”. (12) Самият произход 
на йероглифа  е твърде интересен. Той е двусъставен, от съединението на  „жу” 
(ròu),  – месо, плът и „гу” (gǔ)  – стар, древен. Но  е представен със старата си 
форма  (с която се изписва и етнонима юечжи / роучжи), която в един момент започва 
да се изписва твърде сходно със знака за „луна” . Предполагам, че в началото 
съчетанието  > (  > ) е предавало самоназванието на тези „варвари” – nhukkā 
(nh > r), т.е. rukkā / ªrukkā, в тохарски (а) ārki, ārśi, тохарски (б) ark, arkwi – бял, светъл, 
пратохарска ф-ма *ārkw(ä)i – бял, в тох.(б) ruk – блестящ, т.е. Арси или тохари. 
Впоследствие се е възприемало като нарицателно – варварин, конен войн, 
антропологичен европеид. В епохата Хан, „ху” загубва, първоначалното си значение и 
така започват да се наричат всички северни степни племена, независимо от 
антропологичния си вид, вкл. Сюнну (Xionngnu) и Дунху (Donghu) (пратунгусо-

                                                        
9  Virginia L. Bower, From Court 10 Caravan: Chinese Tomb Sculptures from the Collection of Anthony M. 
Solomon, Cambridge: Harvard University Art Museums; New Haven: Yale University Press, 2002, p. 13, Plate 26 
10 Су Ши с псевдоним Су Донпо (1037 – 1101 г.), е знаменит  китайски поет, писател, художник, каллиграф 
и държавник в епохата на династията Сун. 
11 Nicola di Cosmo, “The Northern Frontier in Pre-imperial China,” (Северните граници на предимперски Китай) 
in Cambridge History of Ancient China, 960. 
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монголите). Когато Сюнну окончателно сломява могъществото на арсите и завладява 
тяхната степна империя (165 г. пр. н. е., в началото на епохата Хан), съвсем 
естествено „ху” се превръща в синоним на сюнну (Xionngnu). Но в по-късните епохи, 
след разпадането на Сюнну и размиването им сред останалите варварски племена, 
„ху” отново започва да се използва основно за народите от Средна Азия, или изобщо 
за европеидите. 

Освен рода Лю (Liu) , сред булоцзите водещи родове за били “Ши“ (Shi) , 
„Чжи“ (Zhi) , Канг (Kang) , “Бай” (Bai) , които както посочва Чжоу Илян (Zhou 
Yiliang), традиционно се отнасяли за хора произлизащи от “Западните региони” (напр. 
Бай , което озн. „бял” е също управляващият род в царство Куча). По данни на 
“Тайпин хуаню цзи” (Taiping Huanyu ji) в Данчжоу (Danzhou), една от префектурите на 
територията обитавана от Цзиху (Jihu), е била нарична от народа “Бялата къща (Белия 
Дом)” (Бай ши / Bai shi)  , което Е. Пулейбланк, смята че е грешен запис на 
известните племена “Бели Ди” (Бай Ди / Bai Di)  и той използва това като 
доказателство за местния “жун-ди” (Rong-Di) произход на “цзиху” (Jihu). (13) В случая 
“доказателството” на Пулейбланк е твърде пресилено и невярно, но това съобщение 
ясно показва че „бай” , не е транскрипция на некитайско име, или титла, а е 
означавало точно “бял” и вероятно този цвят е имал някакво символно значение – 
бяла постройка, бяла крепост, бял град?  

Тан Чанжу (Tang Changru)  който сравнява известната информация за племената 
“цзи” (ji)  (респ. булоцзи) и “цзе” (jie) , племена които стават известни в ІІІ – ІV в., 
стига до извода че това е един и същ народ.  

Историята на “цзе” е бурна и кратка. Повечето източници ги определят като “част 
от сюнну (Xionngnu)” или “като роби на сюнну (Xionngnu)”, т.е. не-сюнну покорено 
племе. Те са племето подчинено на Лю Юан и на практика създават държавата Ранна 
или Бивша Чжао (Zhao), която обхваща южната част на съвременните провинциите 
Шанси и Шенси, както и части от Хенан и Гансу. През 216 г. малко преди края на 
империята Източна Хан, Цао Цао, който е вуйчо и регент на последния нейн император 
Сян-ди (Xian Di) (289 – 220 г.) и пълновластен господар на империята, приема 19 
племена на Южните Сюнну, които искат да се заселят мирно в пограничните райони и 
ги разделя на пет групи: севрена, южна, лява, дясна и централна. Но преселването на 
Южните Сюнну в Ордоса и Северен Китай, не е започнато от Цао Цао (Cao Cao), а 
доста по-рано, когато в 48 г., племенния съюз Сюнну се разделя на две части, Северни 
и Южни Сюнну. Тогава Южните Сюнну поискват от империята Хан, да се заселят като 
гранично населеине, федерати в земите и`. Шанюя на Южните Сюнну получава окръг 
Мейцзи (Meiji)  в Ордоса, където да установи Двора си. По-късно, в края на Източна 
Хан и в епохата на Троецарствието, Ордосът изцяло се заселва с племената на Сюнну 
и Цяните (тибетските племена). В 189 г., 41-ят шаню на Южните Сюнну, Луанди12 
(Luandi)  (еп. Хан r(h)wantej) Юфуло (Yufuluo) , (еп Хан wabhwaеrä) или също 

                                                        
12 в „Хан-шу” е записано Луанди (Luandi), възст. в еп.Хан r(h)wantej, което показва интересен хотаносакски 
паралел с думата *rrund – господар, владетел, притежаващ сила и мощ, а в „Хоу Хан-шу” се записва 
Xuliandi  (еп. Хан hawənhdiē), вероятно под влияние на кит. „хуанди” император, императорски род. 
Освен Луанди има още четири „благородни” племена: Хуян (Huyan) ,  (в еп.Хан wālán、 вж. 
тохарското ilay / wāl – владетел, респ. тохарското (а) wāl, (б) walo, пратохарски *w'əlan< *ulano – владетел, 
цар, царски род, царско племе), Суби (Xubu)  (еп.Хан sjwapōk), Цуилин (Qiulin)  (еп.Хан khəwrəm, 
вж. тюрк. qorum – скали, канари) и Лан (Lan)  (rān). Хуян (Huyan) за начело на  лявото крило, а Суиби 
(Suibu) - на дясното крило. Кланът Луанди (Luandi) произлизал директно от потомдтвото на шаню Тоуман 

. И по бащина линия се е предавала властта, а от клановете Huyan и Suibu, шанюите са вземали 
своите съпруги.  По-късно, Луанди променя името си на Лю (Liu) . 
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 (`ābhwaеrä)13, е свален от две разбунтували се непокорни племена: Сило (Xiluo) 
 (еп. Хан seirāk14 – сири, предците на едно от най-големите кипчакски племена) и 

неговото собствено племе – Туге (Tu'ge)  - дагури. Тези племена също са се 
бунтували и по-рано, като убиват и бащата на Юфуло – предишния шаню Цянцу 
(Qiangqu)  (в еп. Хан - Kangga), за това, че се съгласил да изпрати свои войски, в 
помощ на Източна Хан за потушаването на избухнали бунтове. Метежните племена 
издигат свой шаню Сюйбу Гудухоу (Xyuibu Gudu-heu), и Юфуло бяга в Източна Хан, 
заедно с верните му племена, които се заселват в Пинян (Pingyang)  в Шанси. В 
195 г., Юфуло умира и е наследен като шаню, от брат си Хучуцуан (Huchuquan)  
(еп. Хан wādwadzjwan)15. С помощтта на Цао Цао (Cao Cao) , Хучжуцуан запазва 
позицията си като шаню на Южните Сюнну, които се разделят след убийството на 
шанюя Цянцу (Qiangqu)  в 188 г. Тогава сина на Цянцу, Юфуло (Yufuluo), застава 
начело на централнто подразделение. Лю Бао (Liu Bao) е вождът на племето Туге 
(Tuge)  в Бинчжоу (Bingzhou) , и различните племена не са в добри отношения, 
когато вождът на лявото подразделение Лю Мен (Liu Meng) въстава срещу Цзин. Но 
поради родствените връзки между техните родове, се стига до сближение. Така че Лю 
Бао (Liu Bao) продължава  приемствеността на южните сюннюйски шанюи, като син на 
Юфуло (Yufuluo) и господар (ван) на Зуосян (Zuoxianwang) . А племето Туге в 
Бинчжоу, се превръща в решаваща сила.  

В “Цзин-шу” в “Повествование за Сюнну” (в гл. 97) се казва, че общо 19 “чжон” 
(Zhong) , или племена от Сюнну, мигрират на територията на Хан в продължение на 
дълъг период от време, от второто управление на шаню Хуханйе  (Huhanye)   
(wāgānzhä, в др.тюрк. uγan - всемогъщ) в Източна Хан до края Западна Цзин (т.е. от 48 
до 280 г.). С други думи, преселението не е било еднократен акт.  Тези племена са: 
Сянчжи (Xianzhi)  (кит. Изт.Хан shankje,), Куту (Koutou)  (взст. khwāhdhwāу - 
кети), Утан (Wutan)  (възст. ålhəm / ådhəm, вероятни предци на уйгурското племе 
Ате / Аде или Едизи, , еп.Хан `ājliət, и , еп.Хан `ājdhək, вж. тюрк. adaš, якут. atas 
– приятел, съплеменник, сродник, мандж. adaki – съседен, монг. adil, adal – равен, 
сходен), Чиле (Chile)  (възст. khiakrək, първият знак озн. огън, втория – юзда, и 
това е друг по-неточен запис на племето Сило – сири), Ханчжи (Hanzhi)  (възст. 
gānhćit,), Хеилан (Heilang)  (възст. məkrēŋ – племе от ТМ произход – мукри), Чиша 
(Chisha)  (възст. khwāhşä, вж. значението на „хеши“ – по-долу в текста), Юбин 
(Yubing)  (кит. Изт. Хан `wətpiŋ), Веиша (Weisha)  (възст. `wajşả - става дума за 
сянбийското племе Ючи (Yūchí)  възст.: `wadhïj, то мигрира на запад и се смесва с 
хотаносаките, даже дават и управлеченската династия на Хотан, чието име на 
хотаносакски се предава като Viśą. Според китайските извори, населението на Хотан 
се е отличавало от останалите иранци и на външен вид, жителите му са били подобни 
на китайците, т.е. имало е ясни следи за известно смесване с монголоидни елементи. 
(Хон Теик Тох), Тутон (Tutong)  (възст. ļōkdhōŋ / thōkdhōŋ, в мандж. tokton – спирам, 
задържам, усмирявам), Бомие (Bomie)  (възст. bətmiāt, наподобяват на известните 
от “Хан-шу”, загадъчни обитатели на Саяно-Алтай – народа бома (bómă) , в 
букв.зн.: пъстър кон, произн. в еп. Хан priāukmrā, ранноср.кит. piēukmā, окончанието 
“мат”, “ма” подсказва че се касае за угро-самодийски народ), Цянцу (Qiangqu)  
(възст. Khaŋga, едно от основните племена/род на Цзе/Цзи, известно и като име на 

                                                        
13 Вероятно името му е било нещо подобна на Абур, Абуир, ср. с др.тюрк. имена Абруи, Абуршу. 
14  Възстановката „сирак” ясно поставя въпроса, не са ли сарматите „сираки” произлезли от същата 
общност на централноазиатските „сибирски” саки, но отделили се много по-рано, преди Сюнну да ги 
покори и да започне процеса на тяхната постепенна езикова алтаизация! Смятам че отговора е точно 
такъв. Сири, сираки може да се изтълкува като „червени” вж. осет. sыrx / sirx – червен, а аорси – бели, 
осет. uors – бял, респ. имаме „бели и червени ди”, „бели и червени хиони”. 
15 Удуджан или Удучан. 
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шаню, бащата на Юфуло), Хелаи (Helai)  (възст. gährhāś, вероятно предци на 
кераитите или народа на враната, и озн. “гарван”, от др.тюрк. qarγa, монг. kerē, xerē – 
гарван. А при кераитите, гарвана се е смятал за прародител и символ на племето!), 
Чжонци (Zhongqi)  (възст. ćoŋqí,), Далу (Dalou)  (възст. dhāśrwā / dhāślōw), 
Йонцу / Юнцу (Yongqu)  (възст. `óŋkhwət, вероятно отразява етнонима онгути – 
прататарско племе), Чженшу (Zhenshu)  (възст. ćəndzhwá). Главното племе е Туге 
(Tuge)  (дагури), а собствено Цзе/Цзи фигурират в името на племето Лицзе (Lijie) 

 (букв.зн.: силните „цзе“). 

Всяко племе се дели на различни родове и обитава своя собствена територия.  
В 216 г., Хучжуцуан (Huchuquan) отива в гр. Йе (Ye)  да се представи на Цао Цао като 
васал и владетел на подчинените му племена. Но Цао Цао се опасява че струпването 
на толкова варвари в Шанси, може да се превърне в заплаха, и затова задържа 
Хучжуцуан (Huchuquan) в Йе (Ye), и предоставя на десния княз на Сюнну, Луанти 
Цубей (Luanti Qubei) , който е внук на Юфуло и племенник на Лю Бао (син на негова 
сестра), да поеме ръководството на племената в Пинян (Pingyang). Цао Цао осигурява 
на Хучжуцуан (Huchuquan) и потомството му, достатъчно доходи за да живеят като 
аристократи в Йе (Ye) и запазва титлата му шаню, но го лишава от реална власт. След 
това, племаната на Сюнну в Пинян са разделени на пет групи, или подразделения “бу” 

: ляво, дясно, северно, южно и централно. Те са били преселени в пет окръга в 
Северна и Централна Шанси, но всичките са разположени на север от Пинян 
(Pingyang). Цао Цао смята да използва „варварите“ като наемници в постоянните си 
военни кампании. 

Родът Цзюцу (Juqu)  (в еп. Хан cahga / cjahga, в алт. ез. означава войска) 
който управлява държавата Северна Лян (Bei Liang) в Гансуйския коридор, а 
подчинените му племена, не са били сред петте сюннуйски племена/подразделения, 
които Цао Цао заселва в Шанси. Те не са смятани за Сюнну, въпреки че са 
управлявани от сюннюйския род Цзюцу. Тяхната обичайната етническа принадлежност 
се определя от източниците като “варварите от р. Лу” или Лушуй Ху (Lushui Hu) , 
и се предполага, че те са потомци на юечжите, които са останали в Гансу, и не са 
мигрирали на запад, т.е. т.нар Малки или „Сяо“ Юечжи  (Xiao Yezhi) . 

Аристократичния род Луанти (Luanti) от 
който произлиза Юфуло (Yufuluo)  
променя родовото си име, на Лю (Liu), по 
китайски образец, тъй като се сродили с 
принцеса от двора на Хан. Северното 
подразделение, което е заселено в окръг 
Цзюян (Jiuyuan) , е под управлението на 
внука на Люанти Цубей (Luanti Qubei) – Лю 
Ху (Liu Hu) , по-късно става известно като 
Тиефу (Tiefu) .  Лявата група племена е 
под управлението на Лю Бао (215 – 260 г.). 
Лю Бао , е син на един от последните 
владетели на Южните Сюнну – Юфуло 
(Yufuluo)  (150 – 196 г.) и баща на Лю Юан. Племето Тиефу (Tiefu)16 на Лю Ху е 
поставено под управлението на Лю Юан (Liu Yuan) в 309 г. Столицата на Лю Юан е в 
                                                        
16 Те са наследници на първоначалното племе Хелаи (Helai) , което при различни преразпределения 
на родовете се е смесило със сянби. Техният владетел Лю Ху е подчинен на Лю Юан, и се установяват в 
Ордоса. По-късно, един от техните владетели и наследник на Лю Ху, носи името Хелян Бобо (Helian Bobo) 

, който бяга на юг и в крайна сметка основана държавата Ся (Xia) в Ордоса. Възстановката на 
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Лиши (Lishi, съвр. Люлян / Lüliang, Шанси), а този район е посочен като един от най-
големите центрове на по-късните “цзи” и “булоцзи” (Чжоу-шу). Дори едно от 
синонимните названия на „цзи / булоцзи” е  Лишиху (Lishihu) , т.е. „варварите от 
Лиши”. Във втората половина на ІІІ в. Лю Бао обединява тези пет подразделения и 
това е свързано с възхода на Туге в Бинчжоу. Династията Сима , или Цзин, отново 
разделя племето на Лю Бао на три или четири части. По този начин, Цзин иска да 
отслаби заплашваща мощ на Сюнну. 17  Първоначално Лю Юан е подчинен на 
Империята Цзин (Jin)  (265-420 г.) (която наследява империята Цао-Вей). Той 
постепенно увеличава властта си и му е признат титула на старите владетели на 
Сюнну – “Велик шаню” (da chanyu )18.  В 300 г. прави неуспешен опит да се 
отдели от империята Цзин (Jin) и да обяви собствена династия Хан (Han), като се 
обявява за Хан-ван , т.е. „цар на Хан”. В двора на Цзин, това веднага е сметнато за 
държавна измяна и претенции към трона, поради което император Хуй (Hui Di)  
(290-306) г. от династията Цзин  (265-320 г.), изпраща армия, за да го накаже. 
Животът на Лю Юан е пощаден, но той е преместен в Зуогуочен (Zuoguocheng)  
(съвр. Лиши (Lishi) , в Шанси), и Пузи (Puzi)  (съвр. Сисян (Xixian) , Шанси). 
Използвайки слабостта на Цзин, той обявява независимостта си успешно в 308 г. Тъй 

                                                                                                                                                                             
името му е Хелян (Helian)  (*hrâkrên / hâkrên bətbət) и се предполга че е означавало гарван, 
др.тюрк. qarγa, монг. kerē, xerē – гарван. 
17 вж. по въпроса: http://www.chinaknowledge.de/History/Altera/jie.html  
18 , шаню или чаню (shányú / chányú) - върховен владетел на Сюнну. Възст. на произн. по Бъкстър в 
др.кит. е d`argwa, среднов.кит. dzyenhju, по А.Шуслер: др.кит. thanwa, среднов.кит. tshanwa, и по 
Старостин: съвр.форма dānyú, др.кит. tārwa, среднов.кит. tānwa. Според Е.Пулейбланк, реконструкцията 
на титлата е dān-γwaγ > darχan > tarkhan / tarkan. Самата титла таркан, въпреки наложеното погрешно 
мнение че е тюркска по произход (или още по-неприемливото че идва от монг. darχan – ковач), се оказва 
че е тохарска и идва от тох. (а, б) tärk – разрешавам, пускам, тох.(б) tarkāñe – ръководя, водя, т.е. таркан – 
водач. Според китайският речник “A Dictionary of Loan Words and Hybird Words in Chinese”, 1984, стp. 64, 
древното произношение на титлата е било sanok / tsanak. Хон Теик Тох (Hong Teik Toh, вж. цит.ст. в „Sino-
Platonic papers“) уточнява, че при предаването на чужди думи, йероглиф  предава сричките ur / ir, vur / 
vir или изобщо краен звук –r. Така вече трябва да очакваме “танур/данур“, или „чанур / шанур“. Твърде 
близко е селкуп. sengir – жрец, което е от енисейски произход, в кетското senig - жрец, ke-senig – върховен 
жрец, кетски śеnэnγ, senanγ, югски sеnэnγ, котски šēnanγ – жрец, šēnanγāknγ – правя магия и твърде 
близко с шумер. šennu – жрец (от šen – чист). Това показва че оригиналното произношение е било 
«сенгир/сенгур» или «сенег» и първопроизходът е свързан с енисейски, а у Сюнну е проникнала през 
селкупски, ако е завършвала на «р», или директно от енисейски, при оконч «ок/ик». Тази реконструкция 
показва правотата на Е.Пулейбленк, който смята че първоначалният управленчески елит на Сюнну е бил 
от енисейски (пракетски) произход! Енисейската първооснова на Сюнну се доказва и от реконструкцията 
на най-ранния запис на тяхното название в «Му Тянзи чжуан» като племето Цаону (Caonu) , произн. по 
Старостин в др.кит. е „dzū-nhā”, или „dzәw-nhā”, по А. Шуслер: „dzǔnă“, по Бъкстър „nts`un`a“ и като 
значение – група от роби, подчинено племе. Аналогично по значение е и класическото предаване на 
названието Сюнну (Xiongnu) – “злите, викащите, роптаещите роби“. Възст. по Старостин “ŋoŋnhā” 
(nγonγ-nha), по А.Шуслер „honγnă“, и по Бъкстър „qhonγn`a“. Сима Цян посочва че Сюнну били потомци на 
Чунвей (Chunwei) , син на митичния китайски владетел Цзе (Jie)  на държавата Ся (Xia) и оттам 
идвало името им. Реконстр. на Чунвей  по Старостин е в др.кит. „d(h)unwij“, в еп.Западна Хан 
“d(h)unwjəj”, по А. Шуслер dunwi , по Бъкстър durgwij. Съотв. китайските записи предават самоназвание 
близко до dzūnhā и d(h)unwjəj, и неговия първообраз се открива в енисейските ез., праенис. *džěnγ, кет. 
югски děnγ, котски *čeanγ, мн.ч. čeänγan – народ, племе, хора, с паралел в тибет. chanγ, tsonγ – човек, и в 
кит.  cūn – селище, бирмански chanγ, баски gizon – човек, бурушастки ses – народ, шумер. gún, gú – 
страна, област, nu – човек, ùğa, un – народ, unkin – общност, множество, събрание, струпване на народ. 
От енисейските ез. > алтайските ез.,монг. dzon, бурят. zon - човек, якут. djon, тувин., шорски, сагайски čon, 
в езиците на алтайските тюрки jon – човек, в ТМ, евенски ngōnmin – народ, племе, общност, родина, в 
чуваш. şыn – човек. Така че Сюнну възникват първоначално като енисейска общност, превърнала се в 
елит управляващ праалтайско, или пралатайско-прасамодийско множество и впоследствие бързо 
асимилирала се сред това множество. Напр. класическата по-късна форма Сюнну, показва в своята 
възстановка пълно сходство с ТМ форма. Що се отнася до тохарското  тох.(а) onk, тох.(б) enkwe – мъж, 
мн.ч. eńkwi – мъже, тох.(а) oñi, тох.(б) enkwaññе < пр.тох. *onkñi – човек, то вероятно е от шумерски пр., от 
предноазиатския период на пратохарите (вж. древния варварски народ Йоюй (Youyu) , в кит. изт., 
въстановката на названието в др.кит. е „whә-ŋua”, респ. “wh`nγua / unghua”, и тох. оnk), друга подобна по 
значение дума е в тох.(а) śoṣi тох.(б) śaiṣṣe, пратох. *śa̅w'ä – народ, е заето или също в техния 
предноазиатски период от урарто-хурит. suwa – народ, или от аналог. буруш. ses – народ. 
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като основателят на династията Чжао, търси легитимност като наследник на старата 
империя Хан  (206 г. пр.н.е.-220 г.), владетелите от рода Луанти или Лю (Liu) , носят 
и името Хан , вкл. и поради старото им сродяване с династията. Затова тяхната 
„империя” е известен също като Северна Хан (Bei Нan)  (за разлика от държавата 
на Чен-Хан (Cheng-Нan) , 304-347 г., в Съчуан, основана от Ли Те (Li Te)  който 
принадлежи към тибетското племе Цон (Cong) ). 

Една година след това, в зенита на своето могъщество, Лю Юан умира. Наследен 
е от сина си Лю Хе (Liu He)  който скоро е убит от по-малкия си брат Лю Цон (Liu 
Cong) , четвъртия син на Лю Юан. Историците описват Лю Цон като жесток и 
непостоянен владетел. Умира в 318 г. и е наследен от сина си Лю Цан (Liu Can) . 
Последният след кратко царуване е убит от своя тъст, сюннуйският аристократ Цин 
Чжун (Jin Zhun) . Лю Яо, военен губернатор на Чанъян, стар пълководец на Лю Юан 
и далечен негов сродник, веднага изпраща наказателна армия, срещу Цзин Чжун, 
който същевременно през 317 г., се обявява за император и избива много хора от рода 
Лю. Вождът на племената Цзе, Ши Ле , също стар пълководец на Лю Юан и негов 
приближен завладява Пинян (Pingyang) , седалището на династията Бей-Хан, и 
изпраща войски които се обединяват със силите на Лю Яо и нанасят решително 
поражение на Цзин Чжун (Jin Zhun). След това Лю Яо се оттегля на запад, а Ши Ле на 
изток. Лю Яо създава държавата Чжао (Zhao) , със столица Чанъян (Chang'an)  
(Сиян , Шанси). Първоначално Ши Ле също се обявява за «цар (ван / wáng)  на 
Чжао / Zhào », приема титлата “велик шаню” (da shanyu ) и в 319 г. изпраща 
пратеници които да поднесат васалството му пред Лю Яо. Но той сметнал това за 
провокация и обезглавил пратениците. Това предизвиква Ши Ле, който започва война с 
Лю Яо. Войната между двамата е продължителна. В 328 г. Ши Ле продължава 
настъплението си на запад и завладява района около Чанъян, а Лю Яо е пленен след 
битката при Луоян (Luoyang)  (сега също Луоян, в Хенан) и екзекутиран. Синът на 
Лю Яо, Лю Си (Liu Xi)  избягва в Шангуй (Shanggui)  (съвр. Тяншуй / Tianshui 

, Гансу), където скоро е заловен и също екзекутиран.  

Така Ши Ле става едноличен господар и създава собствена държава «Късна 
Чжао / Hòu Zhào»  (319-351). Произходът му е свързан с племената «цзе» (Jie) , и 
по всяка вероятност с народа “булоцзи” (Buloji) , тъй като името му преди да 
стане известен е било Пуле , (възст. в епохата Изт.Хан b(h)əkrək, ранноср.кит. 
b(h)wīk-rәk, b(h)uk-lәk), а името “Ши” – каменен, приема по-късно, “Ши Ле” – озн. 
„каменна юзда“. Булоцзите са били едно от племената подчинено на Лю Юан. Според 
друго мнение, Ши Ле произлиза от племето Цянцу (Qiangqu) , едно от основните 
подразделения на „Цзе“ (Jie) . Дядото на Ши Ле носи името Иейю (Yeyiyu)  (еп. 
Изт. Хан zhäźiakwa), а баща му – Чжоухечжу (Zhouhezhu)  (еп. Изт. Хан 
təwγātćwa), и са били дребни вождове сред „Цзе“. Обитавали са провинция Бин (Bing) 

, или Бинчжоу в съвр. Шанси. В 303-304 г. поради глад в Бинчжоу, много „цзе“ вкл. 
и семейството на Ши Ле бягат в империята Цзин. Тук обаче е продаден като роб. 
Впоследствие е освободен от господаря си Ши Хуан (Shī Huān) , който бил 
впечатлен от ума и сопособностите му. В смутните времена на постоянни войни, Ши 
Ле започва да се занимава с разбойничество, събира собствен военен отряд. 
Впоследствие се включва във войната на принцовете Сима (Sima)  за короната на 
империята Цзин. Тук през 306 г., се запознава с Лю Юан и става един от най-
доверените му пълководци. През следващите години Ши Ле е начело на една от 
армиите на Лю Юан, включваща голям брой негови сънародници „цзе”, която действа 
относително самостоятелно в обширни части от Северен Китай, влизайки в постоянни 
сблъсъци с империята Цзин. През лятото на 311 г. той разгромява голяма армия на 
Цзин, която ескортира тялото на регента Сима Юе, за да бъде погребан. След това 
превзема столицата на Цзин гр. Луоян и отстранява Ван Цзюн (Wang Jun) , друг 



 
10 

много влиятелен военачалник на Лю Юан, и присъединява войските му към своите. 
През 312 г. Ши Ле превзема гр. Сянгуо в днешната провинция Хебей и решава да го 
превърна в своя основна база. В 313 г. той предприема военни кампании срещу 
племето Дуан (Duan)  (ранносредн. кит. dwān)19 от групата на Сянбите (Xianbei)  и 
завладява северните земи на съвр. Хенан и Анхуей. Дуан обитават около залива на п-в 
Ляодун. През следващите няколко години той разгромява последните сили на Цзин в 
североизточен Китай. В 317 г. завладява родната си провинция Бинчжоу. В 329 г. 
присъединява земите на Лю Яо и се превръща в господар на по-голямата част от 
Северен Китай. Тогава река Хуай (Huai)  става на граница между северната и 
южната част на Китай. Държавата на Ши Ле «Късна Чжао», обхваща района на 
съвременните провинции Хебей, Шанси, Шенси, Хенан и Шандун, както и части на 
Цзянсу, Анхуей и Ляонин.  

През 330 г. Ши Ле се обявява за император и приема името Мин-ди / Min-di 
(император Мин , 319-333). Умира три години по-късно, наследен от сина си 
Ши Хон (Shi Hong)  (333-334). Но най-могъщият човек в империята е далечния 
родственик на Ши Ле – Ши Ху 20  (Shi Hu)  който е главен съветник „ченсян” 
(Chengxiang) , принц на Вей (Wei) , или „Вей-ван”  и велик шаню. Въпреки че 
Ши Хон иска да се откаже от трона в полза на Ши Ху, последният няколкократно 
отказва, докато в 334 г. детронира Ши Хон, убива го, като убива и всички други синове 
на Ши Ле и Ши Хон. Приема титлата император през 337 г. Ши Ху управлява крайно 
тиранично и жестоко. През 338 г. в съюз с Ранна Ян, окончателно разгромява 
държавата на племето Дуан, след което се обръща срещу доскорошния си съюзник и 
обкръжава Цзинчжоу – столицата на Ранна Ян, но е принуден да отстъпи с големи 

загуби. През 346-347 г. започва 
втора, също неуспешна война с 
държавата Ранна Лян21. Внезапно 
умира през 349 г. и оставя трона 
свободен, което предизвиква 
борби между принцовете от рода 
Ши . Всичките му синовете 
управляват за много кратко 
време, убивайки се един след 
друг, от преврат до преврат, напр. 
Ши Ши (Shí Shì)  управлява 
33 дни, а дошлият след него Ши 

Зун (Shí Zūn)  – 183 дни. В 350 г., осиновения от Ши Ху, китаец Жан Мин (Ran Min) 
 (също наричан Ши Мин ) използва своя шанс, и завзема властта. Жан Мин е 

офицер в армията и се проявява за пръв път през 338 г., по време на войната срещу 
Ранна Ян. През следващите години той се утвърждава като един от водещите 
                                                        
19 Вж. в ТМ ез. dou, монг. dūū – младши брат или сестра, младши сродници, т.е. по-малкия род/племе, или 
от ТМ duvē, duē – покрайнина, край, т.е. крайни жители, крайненци (обитавали са граничните райони с 
Корея – п-в Ляодун). 
20 Бащата на Ши Ху, Куми (Koumi)  (среднов. кит. Khwōhmhiēk – Кумик, виж етнонима кимаки, в 
др.тюрк. qamaγ, qamuγ, монг. hamag – всички, всичко, цялостно, в пълен обем, ТМ орок. xumē – събиране 
на ловци, за лов) е далечен племеник на бащата на Ши Ху. 
21 Ранна Лян (Qian Liang)  (314-376). Основана е от китаеца Чжан Гуй (Zhan Gui) , който е 
управител на пров. Лянчжоу (Liangzhou)  (част от съвр. Гансу) в империята Цзин, когато Дворът на на 
династията Цзин се оттегля на изток и търси спасение по долното течение на р. Янцзе (Yangtse). Той се 
обявява за самостоятелен, след краха на Цзин, но запазва номиналното си васалство към новата 
династия Източна Цзин. Територията и` включва  съвр. провинция Гансу, както и части на Синцзян, 
Цинхай и Вътрешна Монголия. Столицата е Гузан (Guzang)  (съвр. Вувей или Увей (Wuwei) , 
Гансу).  Военната мощ на Ранна Лян е ограничена, така че управителите от семейството Чжан трябва да 
се подчинят на Ранна Чжао  (304-329) и после на Късна Чжао  (319-350), въпреки временните 
военните успехи на бойното поле.  
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военачалници на Ши Ху. След смъртта на Ши Ху, Жан Мин се намесва активно в 
междуособиците между наследниците му и в края на годината убива конкурентите си 
Ши Цзян (Shi Jian)  (управлявал след Ши Зун 103 дни) и Ши Чжи (Shi Zhi)  
(управлявал почти 1 година) и се провъзгласявя за император на нова династията Вей, 
която е известня на историците като Жан-Вей  (350-352). Но неговата империя 
много скоро е завладяна от държавата на сянбите-муюни (Мǒuyǔn) Ранна Ян  
(337-370). Владетелят на Ранна Ян, Мужун Цзюн (Murong Jung) екзекутира Жан Мин и 
сина му. (14) 

Жан Мин, който е китаец избива всички представители на рода Ши. Той много 
мрази народа „цзе” и още през същата 349 г., веднага след възкачването си на трона, 
устройва истинска „вартоломеева нощ” за омразните му варвари. Били избити около 
200 000 „цзе”, които разпознавали по гъстите бради, високите носове. Разбира се 
цифрата е многократно завишена. (15) След това повече нищо не се споменава за 
“цзе”.  

Санпиен Чен, който подчертава ясно европеидния вид на “цзе”, описани с “гъсти 
бради, високи носове и дълбоки очи”, което е крайно нетипично за монголоидните 
Сюнну  смята, че няма как “цзе” да принадлежат към чистокръвните и древни родове 
на Сюнну (Xiongnu). Според Райт (Wright), европеидността на „цзе” показва, че те са 
най-вероятно пришълци от Средна Азия, наемници на сюнну, и той смята че „цзе” не е 
етноним, а по-скоро занятие: войн-наемник. (16) Според китайският историк Чен Йинке 
(Chen Yinke), „цзе” са потомци на „малките юечжи (Xiao Yuezhi) / роучжи (Rozhi)”, които 
са тохари, останали в Синцзян (Xinjiang)  и са приели (като победени) сюзеренитета на 
сюнну (Xiongnu). Подобно нещо твърди и Яо Вейюан (Yao Weiyuan), по-късен 
средновковен автор от епохата Тан. В своето “Изследване за племената Ху” той пише, 
че племената „цзе” (jie)  са потомци на юечжите / роучжите, грешка е да се смятат за 
част от сюнну! (17) Според руският китаист В. Таскин, названието „цзе” има географски 
произход и произлиза от селището Цзеши (Jieshi)  (среднов. кит. katćət) в Усян 
(Wuxiang) , намирало се във военната колония или “цзюн” (jùn)  , Шандан 
(Shangdang)  (съвр. селище Юше (Yushe) , в Шанси), т.е. населението носи 
името на областта, от която произлиза. (18) В случая обаче е обратното, населеното 
място носи името си от народа. Лев Гумильов обяснява названието „цзе“ като 
подчинени, „роби“ на Сюнну, (йероглиф  jí, в др.кит. *dzak, еп. Хан dzjek) – подчинен, 
зависим). Според Цзян Тун (Jian Tong) (китайски държавник в двора на Цзин / Jin) „цзе” 
са „жуни (Rong) и ди (Di)” т.е. част от народите „ди” (белокожото европеидно население 
в Северен Китай известно от древността, т.е. мнението което поддържаше Е. 
Пулейбленк / Edwin G. Pulleyblank). Те са се разселили в провинция Шанси и са 
наброявали около милион и половина души, почти толкова е и завареното китайско 
население. Но „цзе” са наложили жесток режим на постоянни набези и ограбване на 
местното китайско население. (19) 

За самото тълкуване на названието “Цзе” (Jie) , няма единно мнение. То е 
използвано единствено в династийната хроника “Цзин-шу” (отразяваща периода 265-
420 г.) 22 . В другите извори се налага названието “цзи” (ji)  , възм. и поради 

                                                        
22 Династията Цзин е провъзгласена от аристократичния род Сима (Sima)  (към който е принадлежал и 
големия историк Сима Цян (Sima Qian), известен като «Китайския Херодот» живял в началото на 
динаситята Хан). След края на динаситята Източна Хан, свалена от регента Цао Цао (Qao Qao), единен 
Китай се разпада на три части: Вей / Wei (Северен), където управлява рода Цао / Qao, Шу / Shu  
(Югозападен в Съчуан и изворите на р. Яндцзи) и У / Wu (Южен). Родът Сима извършва преврат и сваля 
рода Цао, а държавата променя името си на Цзин. Цзин успява да покори останалите две царства Шу и У 
и така за кратко време страната отново е единна. Но избухналите братоубийствени войни сред 
принцовете в рода Сима, водят до разпадането и` на Западна и Източна Цзин / Jin и обособяването на 16-
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регионални диалектни различия, за предаването на чуждия етноним. Според 
китайската традиция, при предаването на чужди етноними, обикновенно се влага 
някакъв собствен за китайците смисъл, т.е. подбират се такива срички и техните 
йероглифи, чиито съчетания имат някакъв, обикновено обиден смисъл, за да се 
покаже презрението към варварите. Цзе  е китайска транскрипция на некитайско име, 
а самият йероглиф има обидно значение – кастриран овен. Въстановката на 
ранносреднов. произношение на  според повечето китаисти (Карлгрен, Бъкстър, 
Старостин, Аксел Шуслер е  kai / kəj / kjot / kat, като Шуслер посочва, че е производен 
на “гу” (gŭ) , (др.кит. *kâ` – овен). (20) Формата на името „цзе” се предава и с други 
йероглифи  – “цзе” (jie), (в др.кит., клас. ст.кит. *ket, *get, ранносреднов. кит. kjāt, kiet, 
γiet,) и  “ци” (qì), др. кит. khēts, клас. ст.кит. khēć, ранносреднов. кит. khiēj. Някои 
автори, Е. Пулейбленк, Александър Вовин виждат във формите кет/киет, твърде 
примамливо отъждествяване с енисейския народ на кетите. Йероглифът „цзи” (jī)  с 
който се предава въпр.етноним, се е произн. в др.кит. kīj, еп.Хан kjəj, ранносреднов.кит. 
kiēj и озн. „търся, изследвам, изчислявам, споря, и също предава некитайско име. А. 
Шуслер го реконстроира като khiei, а Бъкстър – като kej. (21) Според Хон Теик Тох,  е 
напълно хомофонен със знаците „си” (xī)  (др.кит. ghē, еп.Хан γē, среднов.кит. γiēj, 
зн.: слуга, роб) и „цзи” (jī)  (др.кит. kē, Изт.Хан kiē, среднов.кит. kiēj, зн.: петел, 
кокошка). (22) Така че както смятат Тан Чанжу и Санпиен Чен, „цзе” и „цзи” за две 
форми на един и същ етноним.  

На пръв поглед, връзката с кетите – южносибирски народ от енисейската езикова 
група, е много интригуваща, но напълно погрешна. Високите носове и гъстите бради на 
типичните европеиди Цзе, не могат да принадлежат на кетите, които на външен вид 
изглеждат като североамерикански индианци. 

Китайското названието на управляващия род Ши (Shi)  предава смисъла, а не е 
директна транскрипция, и означава „камък”. Например, Ши Ле, означава „каменна 
юзда”, а името на дошлия чрез преврат, негов племенник Ши Ху – „каменнен тигър”, 
Ши Хон – „огромен камък, канара”, Ши Цзян – „каменно огледало” и т.н. Или думата 
„камък“ е имала сакрално значение за този народ. Обикновено хората асоциират 
камъка с представата за сила, твърдост, настойчивост, неизменност, вечност. 

В своята стаия „Кетите и другите енисейски  народи”23 Едвард Вайда (Edward J. 
Vajda. “The Ket and Other Yeniseian Peoples”) дава много интересна информация: 
«Кетската легенда разказва за древна миграция на техните предци на север, в тайгата, 
поради нападението на жестоки завоеватели. Легендите съобщават, че кетския народ, 
преминал през огромен планински хребет, за да избяга от завоевателите „Тиштат” или 
„каменните хора”. В тази епоха ние не знаем кои са били тези „каменни хора“. 
Възможно е да са били и древните индо-европейци, но напълно ясно е, че въпросната 
голяма планина е Саяните, през която днес преминава руско-китайската граница. 

                                                                                                                                                                             
те варварски държави (Вуху Шилигуо / Wuhu shiliuguo  (300 - 430 г.) образувани от петте групи 
племена: Сюнну (Xiongnu) , Цзе (Jie) , Ди (Di) , Цяни (Qiāng)  и Сянби (Xianbei) , които 
опустошават Северен Китай и създават ефимерни държавици, постоянно воюващи помежду си и 
унищожаващи се една друга, докато представителите на древномонголското племе Тоба (Tuòbá)   (от 
групата сянби), не успява да наложи своята власт над всички и да обедини цял Северен Китай в една 
държава – империята Тоба-Вей / Tuoba Wei  или Юан-Вей / Yuan Wei . Империята Вей не успява 
да обедини цял Китай и се разпада на Северна Ци и Северна Чжоу. Аристократът Ювен Тай се 
установява в Северна Чжоу, екзекутира последният представител на династията Вей, и успява да 
присъедини Северна Ци. Но последният император от династията Ювен е свален от регента Ян Цзян 
(Yang Jian) , който обявява своя днистия Суй (Sui)   (581-618), който в крайна сметка обединява цял 
Китай. Някои историци основателно сравняват династията Суи с древната династия Цин , която първа 
обединява Китай, но не е в състояние да създаде стабилно управление. Както краткотрайно 
просъществувалата Цин е наследен от славната епоха на династията Хан, така и краткотрайната епоха на 
династията Суй, е наследена от „златната ера” на династията Тан (Tang)  (618-907). Обединен Китай 
навлиза в нова епоха на няколко века спокойно развитие и просперитет. 
23 http://pandora.cii.wwu.edu/vajda/ea210/ket.htm 
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Също така, възможно е тези „тиштад”, да са били някое от племената влизащи в 
степната конфедерация на Сюнну (ІІІ в. от н. е.). Прието е да се смята че основнта 
маса от тези племена са били тюркоезични, но има и доказателства че тук са били 
включени и кетите, и тези които не са избягали на север в тайгата, са били погълнати 
от Сюнну». Ако видим 19-те племена които Цао Цао разселва в Северен Китай, едно 
от тях е точно на кетите - Куту (Koutou)  (възст. khwāhdhwāу - кети) 

Според легендата, тези „каменни хора” са изгонили кетите на север в тайгата, или 
с други думи, Цзе не могат да бъдат кети! 

Реконструкцията на произношениието на йероглифа Цзе , съвпада с 
енисейската дума, в пумпоколски, арински khes - камък, в кетски qaъj, югски xaъj, 
котски xei, khei – планина, хълм (напр. името на планината Хинган и пумпокол. 
kónnonγ, кет. (мн.ч.) qanγńeŋ – планински хребет, кот. (мн.ч.) šinγeänγ, югски (мн.ч.) 
čounγan - скала). (Даже за тюрк. Дума tash / *taš – камък, Вайда смята, че  произлиза от 
кетското tïuś  - камък. Както се вижда от енисейски произход е и тюрк. qaja – скала). 

Или по някаква неизвестна причина, племена „цзе” са воювали с кетите и са ги 
прогонили на север от Хинганския хребет.  

След „Вартоломеевата нощ” устроена от Жан Мин, някаква група „цзе” е 
мигрирала в Средна Азия и става известна като „Кидарити”! Това се доказва от 
значението на названието Цзе  – „каменни хора” и самото название Кидарити. 

Интересни данни за Кидаритите дава хрониката „Вей-шу”. Тук те са наречени 
„юечжи”, и се наблюдава смесване със събития от по-ранните епохи, описани в „Хоу 
Хан-шу”: „На север тя (държавата на Юечжите) граничела с Жуанжуан (Juan-juan) 
[жужаните / Rouran] , които нахлували (в земята на Дa Юечжите или „големите 
юечжи”) толкова много пъти, че Юечжите се принудили да преместят столицата си на 
запад в град Боло [Boluo-chéng] , намиращ се на 2100 ли (≈ 1050 км)24, от Фудиша 

 (Бадахшан). Царят им Кидоло или Цзидулу (Jíduóluó)  , (ранносреднов. кит. 
Kétárá, или Kidāra - Кидар), който бил смел и свиреп воин, събрал войски и тръгнал 
на юг, нахлул в Северна Индия, преминал Големите планини (Хиндукуш), и напълно 
покорил пет царства разположени на север от Цзянтулу (Qiantuoluo)  (в 
ранносредн. кит.: ghand(h)ārä = Gandhara / Гандхара). ..”. Сяо Юечжите [малките 
юечжи] имали за столица, гр. Фулуша (Fulousha)  (Пурушапура, съвр. Пешавар). 
Техният цар бил син на Кидоло  (Kètārä), царя на Дa Юечжите (Da Yuezhi) . 
Поради нападенията на Сюнну (Xiongnu) , Кидоло бил принуден да се премести на 
запад, и оставил сина си за владетел на този град. Поради тази причина, царството е 
наречено на Сяо Юечжите (Xiao yezhi) . ...”. (23) В „Хан-шу” „сяо-юечжи” са 
наречени тези тохари които не се изселват към Бактрия, а остават в Гансу под властта 
на Сюнну. Тук се смесват събитията от ІІ в. пр.н.е., свързани с преселението на 
юечжите (арси или тохари) в Бактрия, отразено в „Хан-шу” и „Хоу Хан-шу” и появата на 
народа на Кидар в същите земи през ІV-V в. Кои са те, не е ясно, но най-вероятно са 
били езиково алтаизирани саки (източни иранци), или тохари от Синцзян, предвид 
съседството им с жужаните (Rouran). Името на предводителя им Кидар е с алтайски 
произход, и може да се изведе от пр.алтайски *kádì(rV), др.тюрк. (староуйгурски) qadīr, 
турски kadir, балкар. qajīr, тувин. xadīr, шор. qazīr, хакас. xazīr, монг. *keder, буря. xeder, 
в ТМ ез., в орокски, нанайски, улчийски kādarakhu, улчийски kādara, корейски kosdae, 
ст.японски kitu – смел, храбър, непреклонен, жесток, войнствен. Но също така може да 
се изведе и от едно близко разширение на същия този корен, в ТМ ез., евенкски kadar, 
kadaγa, евенски qadār, qadaqụ, негидалски kadā, манджурски χada – планински връх, 
скала, нанайски qadar – гранит, мрамор, орочки, удегейски kada, солонски xadār - 
скала, в монг. qada(n), среднов. монг. qada, халха-монг. xad, бурятски xada, калмикски 
xadə, ордоски монг. xada(n), саръ-югур., монгорски, дунсянски gada, дагурски xada, xad, 
hade - скала, чувашки хыt - твърд. Във "Вей-шу", Кидар е описан като „свиреп и храбър” 
войн, и това не е случайно, тъй като камъка се свързва със силата, твърдостта, 

                                                        
24 разстоянията са условни и неточни. 
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здравината, но и със жестокостта, например в словосъчетанието «сърце от камък» - 
жесток човек. Или Кидар е представител на същия род Ши! 

Също има и други съвпадения свързани с хронологията на двете събития – 
поражението на  династията „Ши” в Късна Чжао, геноцидът над „Цзе” от узурпатора 
Жан Мин, и появата на Кидаритите в бившите кушански земи. Кидар е бил покровител 
на будизма и Цзе са были будисти. Напр. Ши Ху подкрепя будизма, а на китайците 
заявява, че след като самия той, за тях е “варварин”, би трябвало да следва  
“варварската” (некитайската) религията на будизма. (24) 

Кидаритите също са били европеиди, неотличими от другите късни кушани, и 
поради тази причина арменските историци често ги бъркат с кушаните или ефталитите.  

Византийският автор Приск споманева столицата на хуните-кидарити е гр. 
Балаам, който в 467 г., която бил завлядян от персите. Сравнено с китайската 
транскрипция Боло (Boluo)  - реконструкция – Бакла (Bāklā), най-вероятно става 
дума за Баглан, в кушанобактрийски Баголанго (Bagolango), името озн. „Божествен 
храм”. В литературата Балаам, обикновено погрешно се свързва с Балх, или с 
Балханските хребети, разположени източно от Каспийско море. Каспийско море, е 
доста отдалечено от Гандхара, а в Балх е било седалище на сасанидските 
кушаншахове, управители на покореното Кушанско царство – Сасанидската провинция 
Кушаншахр. Балх в китайските източници се изписва като Бочжи (Bózhī)  
(ран.средн.кит. Bākţe) и Фучжи (Fuchì)  (ран.средн.кит Bakćhit, еп. Хан Bakthjt), или 
Бахди – Бактра. Предполагам, че столицата на Кидаритите е била Баглан, откъда при 
движение на юг, се преминава през Хиндукуш и се излиза директно в Кабулската 
долина – Каписа, в по-широк аспект – Гандхара. Освен това Балх (Бактра) е град добре 
известена на византийската географска традиция, за да не е отразен от Приск!  

Разгромът на Кидаритите е 
свързан със съюзна акция на 
Сасанидите и Ефталитите 
(Алхони), които се установяват 
тогава в Бактрия и прилежащите 
райони, също идвайки от изток. 
Кидар се премества по 
поречието на р. Амударя и се 
установява в района на Бухара и 
оазиса Карш или Нахшеб, но 
ефталитте го прогонват и оттук.  

По нумизматични данни е 
установено че Кидаритите създават своя остатъчна държава в района на Самарканд и 
Бухара. Тук са открити монети с надпис „Кидар” (Kyδr), или както казва китайския текст, 
Кидоло се оттеглил на запад. И именно тази държава китайците наричат Носеболо или 
Боло в оазиса Нахшеб, разположен в близост до Самарканд и Бухара. (25) Последните 
остатъци от този народ достига до Аралско море, където се установяват и дават името 
на областта Кердер. И именно тук, след няколко века се формира ядрото на тюрките-
селджуки! 

Кидаритската държава в Гандхара просъществува до 438-40 г., когато е 
завладяна от алхонския (ефталитски) владетел Кингила. 

Възможно е възникването на гр.Бухара, също да е свързано с Кидаритите. Съвр. 
име „Бухара“ е арабизираната форма на автентичното согдийско Pwgr, Пугхур, Пугхор 
или Пугхар (Пугур), в тибетски B`ho-gar. Върху монетите на бухарските владатели, 
името на града се предава със согдийски букви като „Пугур” – „pwγ’r γwβ k’w” – 
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благородният владетел на Бухара, или pwγ’r xwb k’w – господар (xwāb) на Бухара, цар 
(kāw). (26), (27) Това се потвърждава и от китайските транскрипции на името, Фухо 
(Fùhuò)  (в еп. Вей – Phïknγwājh), и Бухо (Bùhuǒ)  (в еп. Тан – Pōgwâi). 
Произходът на името Бухара не е известен, обикновено се свързва с индийското vihara 
– будистки манастир, което е твърде съмнително, или със согдийското βuxārak – 
Щасливо място. Последното обаче влиза в противоречие с оригиналното название на 
града Pwγ’r. Според местните легенди, градът е построен от Сявуш, който бил и 
първия владетел на областта. (28) В епохата на Ахеменидите в района е имало 
укрепено селище, но името му е неизветно. „Бухара” в китайска транскрипция Фухо 
(Fùhuò)  е първото споменаване на името на града, от Сюянцзян (Xuanzang)  в 
630 г. (29) Името на града Пугур е идентично с названието на българите - пугури в 
сирийските източници (Михаил Сирийски). 

В това отношение, не е лишено от историческа логика, предположението, че 
Кидаритите са част от известните в Синцзян европеидни племена, които китайците 
наричат „цзе” (jie) , „цзи” (ji)  или „булоцзи” (buloji)  за които се знае че 
претърпяват голям разгром в средата на ІV в. Напълно логично е част от тях да са 
потърсили спасение на запад, в Средна Азия където да са станали известни като 
Кидарити !? И също така може да се мисли че Кидаритите са имали и друго 
самоназвание, което в китайските източници се предава като „булоцзи” (buloji) , и 
което е звучало твърде подобно на българския етноним!? 

За евентуалната връзка на Кидаритите със Синцзян пише и археолога Леонид 
Сверчков. Изследвайки археологическия обект Кахрамонтепа, на р.Сурхандаря 
(съвр.Узбекистан), който е бил крепост на Кидаритите (датиран е в ІV-V в.), той прави 
връзка между намерената тук керамика, която определя като ръчно изработена 
рисувана керамика, с аналогичната съществувала от дълбока древност, т.е. 1000 
години по-рано в Синцзян. Рисуваната керамика в Синцзян се свързва основно с 
тохарското индоевропейско население на района. Поради това Сверчков смята че 
Кидаритите са далечни негови наследници и неслучайно китайските хронисти ги 
свързват с Юечжите, или тохарите, напуснали региона няколко века по-рано, под 
натиска на Сюнну. Кога точно е живял Кидар не е ясно, но съдейки по монетите които 
сече, и които са имитации на персийските монети сечени от шаховете Шапур ІІ (309-
379 г.) и Бахрам V Гур (420-438 г.), като за последния има и данни от изворите че е 
воювал с Кидаритите, логично е идването на Кидаритите да е станало във втората 
половина на ІV в. – началото на V в. (30), (31) 

В Северен Китай, Цзе  също не исчезват безследно, и по-предишному 
продължават да обитават старите си земи в провинциите Шанси и Шенси, но в 
следващата епоха Тан, тяхното име започва да се предава с друг йероглиф „Цзи” (Ji) 

, които в тази епоха се произносял като kiēj. А около Аралско море, в областта 
Кердер, потомците на кидаритите, след окончателното им тюркизиране по време на 
Тюркския каганат, дават началото на огузкото племе „кайъ” (kaya), което става 
известно с това че от него произлиза управляващата династия на османските турци. 
Тази приемственост се вижда и от названието, което в тюрк. ез. има същия смисъл – 
скала, камък, в др.тюрк. qaja, турски и всички кипчакски ез. kaja, азърбайджански, 

тюркменски (диал.) gъāja, хакаски., якутски, тувински, тофаларски xaja, 
чувашки xыsak – скала. 

Вижте портрета на турския султан Абдул Хамид II – същия висок 
нос и дълбоки очи! И това е харектерно за всички османски султани, на 
които има запазени изображения.   

Напълно логично възниква въпроса, кои са древните 
индоевропейски предци на „каменния народ“ ?   
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Според ”Цзин-шу”, най-главнят род на народа „Цзе“ се нарича Цянцю (Qiangqu) 
 (в среднев. кит Канго / Khanγgo), а според други, това е и рода от който произлиза 

Ши Ле! И то показва връзка с друго название в китайската географска традиция – 
земята Канцю (Kangjiu)  в епохата Хан, реконструкцията на названието - Кангка 
/Kāngka. Въпреки разликата в йероглифните записи, виждаме че Цянцю и Канцзю 
предават едно и също некитайско название. Също един от основните родове при тях 
носи името Канг , и се предава със същия йероглиф, с който се предава названието 
Канцзю. И така, предците на народа „цзе” в епохата Хан са мигриали съвместно с 
юечжите-тохари и се заселват в района на Среднеазиатското междуречие, или 
Трансоксания, което по тяхното самоназвание започва да се нарича Кангка (Канцзю). 
Логично е де се предположи, че те са били антропологически европеиди с вероятен 
тохарски или източноирански произход. Вероятно това са сибирските саки, последните 
представители на сибирския скитски свят. Жителите на Канцзю са известни като Канки 
(в Махабхарата), Кангари или Пасиани / Пасики. И Страбон ги съобщава като пасиани 
– един от народите, които съвместно с тохарите (кит. юечжи), асианите (кит. усуни) и 
сакарауките (хотан.сак. saka-rauka, кит. сай-ван – царски саки, завладяват Гръко-
Бактрия. В границите на Тюркския каганат (V – VІІІ в.), след тяхната окончателна 
езикова тюркизация, стават ивестни като печенеги. Не е случайно че племето от което 
произлиза селджукския род се е наричало „кънък” (канки / кангюйци). 

Названието „Канки” трябва да е смислов аналог на названието „Пасики / 
Пасиани”, също както късните тюркски названия кенгерес и баджанак (печенег) са 
синоними, имена на един същи народ. Смисловото значение на китайския израз  е 
широка, просторна, добра страна. Според Е. Пулейбланк, названието Канг, Канцзю е 
от тохарски произход и той го свързва с тохарското *kānk  което означава камък, земна 
твърд. И вероятно това е така, защото от този корен в тохарски се открива keñiye, 
kaniya, kantsa - страна, в по-широк смисъл – земя, земна повърхност, земна твърд. 
Особено интересни урало-алтайски паралели откриваме в др.тюрк. qonγu – родно 
място, местообитаване, своя земя, qonat – земляци, родственици, монг. qanγqai, 
бурят., халха-монг. xanxaj, калмик. xanγγā, ордоски монг. xanγxä – голям, просторен, 
пуст, в ТМ ез., улчийски, нанайски xenγgel – открито пространство, фински kenttä – 
поле, kentän – област. Най-вероятно първоизточника на този корен, в тох. kānk – камък, 
също произлиза от енисейските езици, в кетски (мн.ч.) qanγńenγ, пумпоколски kónnonγ, 
котски hananγ – бряг > в селкупски qanïnγ, хантски χonənγ – бряг. Същевременно 
названието Pasiani / Pasiki е иранския перевод на същото понятия: в осет. bæstæ – 
поле, равнина, ягнобски, шугнански, пущунски past, сариколски post, язгулемски pust, 
вахански paq, персийски. päst, гилянски pêšt – низък, равен, перс. baţīsa пущун. pattaey 
– поле, равнина, в дард. яз. paţţa – равнина, поле, кашмир. puchār – низък, поле, 
равнина, така че *Pasth – е индо-иранския аналог на тохарското *Kānk. Например 
чувашкото pus, pos, pusă, posă – поле, и унгарски pusztai, марийски pasu, удмуртски 
busï. – поле, степ, вероятно произлизат от същия индо-ирански корен.25 

И така може да се смята че, далечните предци на народа Цзе, са били същите 
които мигрират на запад, след възхода на степната империя Сюнну и дават началото 
на народа Канцзю. Археологически се наблюдава рязко настъпило запдане на 
сибирските скитски култури в Пазирик (Алтай) и Тува, към края на III – началото II в. 
пр.н.е. В езиково отношение може да предполагаме, че най-вероятно са били основно 
смес от източни иранци или саки / скити и тохари и др. сибирски племена. 
                                                        
25 Има и други алтайски аналогии, в татар. basu; basaw, казах. basaw, башкир. başïw – поле (те са от 
чувашки), но в ТМ, *bosoga – северен планински склон гора, в япон. wase – оризови ниви. Значението в 
ТМ, ез. показва че съществоването на общ алтайски изходен корен е съмнително. Ср. ТМ понятие с тюрк. 
buz/boz – лед, buzluγ – леден (Бузлуджа – от турски „леден връх”). 
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Както бе посочено, известният предводител на племената „цзе” Ши Ле, е носел 
името Пуле  (възст.: „b(h)wīk-rәk”, Тан  „b(h)uk-lәk”). Подобно е името на Лю Булу 
(Liu Bulu)  (еп. Хан bāhrōk, Тан bōlōk), който китайците наричали “разбойник Ху” 
живял в края на VІ в. Имената производни на корена *pulе/*bulе като Полухан 
(Poluohan) , Полюхан Чан (Poliuhan Chang) , Полюхан Балин (Poliuhan 
Baling) , Булихан, Булуоцзян (Buluojian) , са типични за племето 
„булоцзи”. (32) Свързва се с по-старото име Панлюси (Panliuxi) , известно при 
Сюнну. (33) Съотв. реконструкцията на произношенията е, за Полухан (Poluohan) 

: в др.кит. phājhrhukgānh,ранно среднов.кит. phālhukgān, за Полюхан (Poliuhan) 
: в др.кит. phājhrhukg(h)ār / phājhrhukg(h)ān, ранносреднов.кит. phālhukgān, и на 

Балин (Baling) , с др.кит и ранносредн.кит. b(h)ātrənγ (възм. титлата батур), 
Булуоцзян (Buluojian) : в др.кит. bāhrākkīn / bāhrākkjən, ранносреднов.кит. 
bōlākkiēn, Панлюси (Panliuxi) : в др.кит phārrhukkhē, еп.Хан phānrhəukkhē. Или 
всички те показват корен *phārhuk- / *bāhrāk-, в др.кит. (епохата Хан) и *phālhuk- / 
*bōlāk- в следващите векове.  

Един от владетелите на д-вата Бей Ци / Bei Qi (Северна Ци), или известна още 
като Източна Вей, император Ву Ченг, приел тронното име Гао Дан (537-569 г.), носи 
прозвището Булуцзи  (Buluoji)  (в еп. Хан „bāhrākkjəj, епохата Вей: „bōlākkiēj”).  

Племето “цзе” изчезва от историческата сцена, след погрома от Жан Мин. Но под 
формата Булоцзи и Цзиху, техните потомци обитават Северен Китай и в първите 
векове от съществуването на динаситята Тан, като последните съобщения за тях с към 
средата на ІХ в. Сега вече основна роля сред племената „цзи“ започват да играят 
„булоцзите“ и както смятат китайските историци, двете названия започват да се 
използват като синоними. Впоследствие, техните остатъци се вливат в групата “теле” 
(Tiele)  – общност от представители на старото индоевропейско население на 
региона, намиращо се в процес на езикова алтаизация. Китайските автори ги смятат за 
потомци на динлините (Dingling) , старо европеидно (скитско) население, 
обитавало на север от Тяншан, на запад до ез.Балхаш и в района на Алтай, и на изток 
– до ез.Байкал. По-късно те стават основата на тюркските племена. В летописа 
„Вейлюй”26  (Описание на династията Вей или Цао-Вей) се казва че племената Ди 
(варварите-некитайци) са разнородни по произход, но самоназванието им е „хеши” 
(Hezhi) . Реконструкцията на произношението на тази дума в ранносредн.кит. е 
„γāpdhîj” и най-вероятно отразява др.тюрк. qabïš – съединение, съюз, в монг. xavь, 
xavьcā – близост, обкръжение, в ТМ, евенк., удег. hā – родственик, hāb / hāp близост, 
съединение, слепване, солон. xavida – приближаване, негид., орок., улч. xēp – всичко 
наоколо, в обкръжение, или значението е общност от хора, съюз, което се 
потвърждава и от значението на знака , съвр.ф-ма hé, зн.: побирам, присъединявам 
съединявам. (34), (35), (36), (37) В това отношение не е трудно да видим че в 
названието на по-късните кипчаки (също форма кифчак) е залегнало именно др.тюрк. 
qabïš, qavïš, qavïšmaq, qavuš – съединение, съюз, qa-qabaš – кръвни родстеници, qop – 
всичко, всички (вж. и селкуп. kup – народ), също в др.тюрк. qabša / qaмša – смесване, 
размесване, разъбркване, а Кимак е негов пълен смислов синоним и аналог > др.тюрк. 
qamaγ, qamuγ, qamu, монг. hamag – всички, всичко, цялостно, в пълен обем, др.тюрк. 
qama – свивам, стягам, събирам, ТМ орок. xumē – събиране на ловци, за лов. Или 
предците на кипчаките се формират именно на основата на разнородните по произход 
племена, бивши васали на Сюнну, заселили се в Северен Китай по време на епохите 
Източна Хан и Цао-Вей. 

                                                        
26  Вей-люй (Wei Lue) (Описание на династията Вей / Цао-Вей), Раздел 1 – Племената Ди. : 
http://depts.washington.edu/silkroad/texts/weilue/weilue.html 
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Цзиху (Jihu) са известни в китайската история с ревностния си будизъм и честите 
бунтове. За тях съобщават двете династични хроники „Чжоу-шу” и „Тан-шу”: В 541 г. 
въстанал Лю Пинфу (Liu Pingfu), командир на военната колония Сяочжоу (Xiazhou), и 
завладял префектура Шанцзин (Shangjun). В следващите години различните племена 
цзиху (jihu) от Северните планини, започнали да ограбват съседните земи. Император 
Тайцзу успял последователно да прогони техните вождове Ли Юан (Li Yuan), Ю Цзин 
(Yu Jin), Хумошен Чон (Houmoshen Chong) и Ли Би (Li Bi). В 559-60 г., цзиху обитаващи 
комендатурата Янчжоу (Yanzhou), водени от предводителите Сяо Абао (Хао Abao) и 
Сяо Ланпи (Хао Langpi) (което озн. на кит. „вълча кожа”) повели своите родове и 
приели доброволно васалството на Северна Ци. Абао се провъзгласил за “пръв 
министър”, а Ланпи – за “стълб на държавата”. Те получили подкрепата на друг 
(булоцзи / buluoji) вожд – Лю Санде (Liu Sangde). Под командването на “стълба на 
държавата” Дулу Нин (Doulu Ning), войски на Чжоу се съединили с гарнизона „цзюн“ 
(jun) Янчжоу, командван от Гао Лин (Gao Lin), и победили булоцзите (Buluoji). През 560 
г. Ланпи и останалите вождове въстанали отново. Но императорът изпратил войски 
начело с пълководеца Хан Гу (Han Guo) който «усмирил» варварите и екзекутирал 
водачите им. В 561-65 г. “дивите варвари” от Лиши (Lishi) няколко пъти нападали и 
ограбвали земите по северните брегове на река Фен. Командирът на военната колония 
или „цзюн“ (jun) Сунчжоу (Xunzhou) Вей Сяокуан (Wei Xiaokuan), издигнал укрепления 
около основните селища, и блокирал основните пътища по които нахлували цзиху. 
Когато Ян Чжон (Yang Zhong) сключил съюз с тюрките, за да нападнат Северна Ци, 
цзиху отново започнали да мислят за бунтове и отказали да се включат в кампанията. 
Чжон ги сплашил, че ако не се подчинят, че ги нападне съвместно с тюркските войски. 
Цзиху се уплашили и част от тях се подчинила на заповедите на Ян Чжон, но някои 
родовете цзиху в гарнизоните Данчжоу (Danzhou), Суичжоу (Suizhou) и Инчжоу 
(Yinzhou), водени от друг лидер – Хао Санлан (Hao Sanlang) oт Пухуан (Puehuan),  
въстанали в продължение на години. Император У Ди (Wu Di) (или Ювен Юн (Yuwen 
Yong) упр.: 561 – 578 г. в Северна Чжоу), последователно изпратил пълководците Даси 
Чжен (Daxi Zhen), Син Вей (Xin Wei), и Ю Ши (Yu Shi), за да провеждат наказателни 
операции и походи срещу тях и да разпръснат техните родове и племена. През 567 г. 
командирът на военната колония Янчжоу (Yanzhou), Ювен Шен (Yuwen Sheng), довел 
войски и построил стена около главния град на на колоинята – Инчжоу (Yinzhou). Бай 
Юцзитун (Bai Yiujitong), Цяо Шилу (Qiao Shiluo) и други вождове на цзиху, замислили да 
нападнати и изненадат войските на Шен. Шен обаче успял да ги разбие, убил всички 
тези вождове, и разгромил други техни лидери, включително и Цяо Санутун (Qiao 
Sanwutong).  

В 570 г. командирът Лю Сюн (Liu Xiong) отишъл на оглед по реките и пътищата в 
района на северната граница при Суичжоу (Suizhou). Няколко вождове на цзиху - Цяо 
Байлан (Qiao Bailang) и Цяо Суву (Qiao Suwu), прекосили Жълтата река, и нападнали 
Сюн, но той ги обърнал в бягство. 

В 576 г. император Гаозу (Gaozu) (Ювен Юн, 543-78 г., син на Ювен Тай (Yuwen 
Tai)27 и трети владетел на Северна Чжоу), победил войските на империята Северна Ци 
в Инчжоу (Yinzhou) преследвал противниците и взел много трофеи – доспехи и оръжие  
изоставени от войниците на Ци. Цзиху се възползвали от създалата се ситуация и 
успели да откраднат част от изоставените доспехи от войските на Ци. В 577 г. 
император Гаозу окончателно присъединил земите на империята Северна Ци, 
(възникнала преди това от източната част на бившата империя Тоба-Вей) и решил да 

                                                        
27 сянбийският аристократ Ювен Тай (Yuwen Tai)  е основател на държавата Северна Чжоу, след 
разпадането на империята Туба-Вей на Северна Ци и Северна Чжоу след 534 г. 
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покори окончателно цзиху. Заповядал войските на Чжоу да преследват варварите до 
край, до най-важните им скривалища. Но Ювен Сян (Yuwen Xian), Принц на Ци (544-78 
г.) брат на императора, отбелязал, че цзиху са многобройни племена и родове, 
обитаващи планини и високи непристъпни долини, което прави невъзможно 
навлизането на императорската армия там. Вместо това трябва да се унищожат 
техните вождове и така, племената останали без лидери ще се принудят да се 
подчинят. Император Гаозу приел това предложение и назначил принц Сян за 
командващ войските в похода срещу цзиху. Походът завършил с победа за принц Сян, 
и били избити около 10 000 врагове, а останалите се предали доброволно.  

В 578 г., вождът на цзиху, Лю Шолуган (Liu Shouluogan) въстанал, поради 
антибудистките гонения в Северна Чжоу. В областта около Данчжоу, по време на хаоса 
в последните години на империята Суй, станал известен местния водач Лю Булу (Liu 
Bulu)  (еп.Хан bāhrōk, Тан bōlōk), който китайците наричали “разбойник Ху”. Лю 
Сянчен (Liu Xiancheng), вдигнал въстание в Фучжоу (Fuzhou), което е било жестоко 
смазано, от престолонаследника княз Ли Цзянчен (Li Jiancheng), на новосъздадената 
империя Тан. Той избил около 6000 души от народа цзиху, след като те се предали, и 
показвал особено усърдие в унищожаването на  опасните войни цзиху. Родът Лю и в 
по-малка степен, родът Бай, са имали традиции във въстанията и военните бунтове 
срещу ценралната власт. Тези кланове са обвързани от етническата принадлежност, 
религиозните (будистки)  убеждения и брачни съюзи. 

През 624 г., като част от усилията да се справи с цзиху, новата империя Тан, 
създвава в префектура Суичжоу, един особен окръг Дабин, (Dabin) , «букв.пр.: 
Голямата изисканост», в който сред населението цзиху са заселени китайски 
колонисти – граждански и военни. По този начин се създава идеален пример за това 
как трябва да протича интеграцията на покорените “варвари”. Йероглифът “бин” (bin) 

, е образуван от свързването на два знака, означаващи мирен жител и войн или 
връзката между гражданското и военното начало. 

В 683 г. будисткият водач на цзиху, Бай Тиею (Bai Tieyu) , използвал 
смъртта на император Гаозон (Gao Zong)  (650-683 г.), и вдигнал въстание срещу 
императрица У Чжао (Wu Zhao)28, което е жестоко потушено от нейните пълководци 
Чен Вутин (Cheng Wuting) – командавщ „дясното крило” и главнокомандуващия в 
съседната префектура Сячжоу (Xiazhou) Ван Фангю (Wang Fangyi). (38), (39) 

Също интересна информация за цзи и булоцзите дава китайската династична 
хроника „Суй-шу“ или „История на династията Суй“. Тук се посочва тяхната 
локализация, но тя вече е съвсем друга, различна от Шанси и Шенси: “На запад от Иу / 
Хами (Yīwú)   и на север от Янци (Yānqí)  (Карашар), близо до склоновете на 
Белите планини29 (báishān) , живеят циби  (qìbì), болоцзи (bóluòzhí)  (в 
кит. Изт.Хан bākrākćək, Вей-Тан bāklākćïk)30, иси  (yǐxì), супо  (sūpó), нахе  
(năhé),  уянгуан  (wūyánguan), хегу  (gēgŭ, hégŭ), йеси  (yěxì), юни  

                                                        
28 императрица У Чжао (Wǔ Zhào) . Първоначално тя е съпруга на император Гаозон (Gao Zong /Kao-
Tsung)  (650-683 г.), след това управлява като регентка (684-690 г.), на малолетните императори и 
нейни синове Чжон Зон (Zhong Zong / Chung-Tsung)  (684 г.) и Жу Зон (Rui Zong / Jui-Tsung)  (684-
690 г.), и след това се обявява за едноличен владетел У Зе Тян (Wu Ze Tian) , като обявява своята 
династия Чжао (690-705 г). 
29 съвр. планина Байшан е разположена на юг от Карашар и Хами и се простира от ез.Лоп-нор до 
р.Едзингол в Гансу и Вътр. Монголия. В случая тя не може да отговаря на посочените Бели планини, тъй 
като те са на север от Турфан, и това може да бъдат само планинската верига Богдо-шан-Баркултаг. 
30 вариант на   (buloji) 
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(yúní) или янгуан  (yánguan) и др31 . Разполагат с 20 хилядна армия”. Това се 
повтаря и в“Бей-ши”: „на запад от Ию (Хами / Кумул) и на север от Янци (Карашар), до 
планината Бай-шан (báishān) , обитаватт циби, булочжи, иде, супо, нахе, уху, хегу, 
еде и юйуниху”. 

Същата информация се повтаря и в късната енциклопедия „Венсян-тункао” 
(Wénxiàn Tōngkǎo) от Ма Дуанлин (Mǎ Duānlín) 32, се изброяват част от племената 
влезли в съюза “Теле”: „На запад от Иу, на север от Янци, по склоновете на планината 
Бо [Бай]-шан, обитават шиби, боло, чжии, чжи, субо, наге, уху, гухе, учжи, ниху и др. 
[племена], имат войска от 20 000 войни”. Преписвачът е разделил названието булоцзи 
на две части, което е вероятна грешка, а следващото племе е „чжи” – вероятно цзи. В 
„Бей-ши” (гл. 98, л. 16а,196) (История на Северните Дворове) се споменава, че 
жужаните често нападали „чипубулоцзянските племена ху (т.е. ху – варвари), 
обитаващи на запад от Хуанхе”. Става дума за племената Циби / Чиби и Булоцзи33. С 
формирането и експанзията на Жужанския каганат, част от „цзиху” са били изтласкани 
на запад, и се установяват на северозапад от района на Турфан, където влизат в 
контакт с други племена. 

По аналогичен начин в 429 г. племената “гаоче”, от групата “фуфуло” (Fufuluo) 
 (ранносреднов. кит. phïkbwïklā), или “фуло” (Fuluo)  (phəuklā), под натиска на 

жужаните, мигрират на запад и създават своя държава  в Турфан. В 499 г., старото 
(тохарско) население на Чеши (Турфан) под натиска на гаоче, се преселва в Янци 

(Карашар). Така старата дължава Чеши 
прекратява своето съществоване. И по 
всяка вероятност тези събития са 
свързани помежду си. 

Според логиката на Санпиен Чен, 
названието „Булоцзи“ (buluoji) , 
означава смесен народ, смесени 
племена, тъй като първият йероглиф на 
названието  означава вид, група, 
племе, вторият , е производен на  
който означава  „всички“ и така се 
получава смисловото значение „всички 

племена цзи“, което той свързва с обяснението на австро-унгарския учен Томашек на 
българския етноним като bulgamak – смесени, смесен народ. Така Санпиен Чен смята 
че „булоцзите“ се явяват преките предци на българите, които според него и според 
господстващата тюркска теория за произхода, се появяват в Европа едва в края на IV – 
началото на V в., водени от Атила. Или „булоцзи“ е китайската транскрипция на 
тюркското bulgamak. 

Самият факт обаче, че „булоцзи“ фигурират в китайските източници като 
съчетания от различни йероглифи, които в повечето случаи нямат смислово значение, 
показва че имаме фонетично, а не смислово предаване на некитайско название. 
Например в най-разпространения вариант , първият йерогилф  означава 

                                                        
31  йероглифните записи са по А.Малявкин. Танские хроники. (УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН, НАЗВАНИЙ И 
ТЕРМИНОВ: стр. 363-428) и по Муратов Б. А. Телеские предки башкир в китайской хронике "Суй-шу": 
http://shejere.livejournal.com/6429.html 
32 Ма Дуанлин (Mǎ Duānlín) (1245 – 1325 г.) е известен китайски енциклопедист и историк в двора на 
династията Юан (Чингисидите). Неговият основен труд е енциклопедията „Венсян тункао” (Wénxiàn 
Tōngkǎo) която е допълнен и преработен вариант на известната енциклопедия от епохата на династията 
Тан „Тундян” (Tongdian). 
33 Ли Яньшоу. ИСТОРИЯ СЕВЕРНЫХ ДИНАСТИЙ. Жуаньжуани (гл. 98, л. 16а, 196): 
 http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/IV/BeiSu/text1.htm  
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вървя, крача, а вторият  - падам, отпадам физически, умирам, третият  - търся, 
изследвам, като израз „търся смъртта, вървя към смъртта“ няма никакъв смисъл на 
етноним. 

Но също така е факт че във въстановките на произношенията на различните 
варианти на названието „булоцзи“ се наблюдава известна прилика с българския 
етноним. Ще ги разгледам съобразно речниците на Сергей Старастин (40), Аксел 
Шуслер (Axel Schuessler) (41) и Уйлям Бъкстър (William H. Baxter) (42) 

1. Фулочжи (Fuluzhi)  е най-ранната позната форма на названието – едно 
от племената на Лю Юан. Възстановката на произн. в др.кит. „b(h)uk-ruk-ke“ 
(bhukruke), еп. Хан „b(h)əuk-rəuk-kje“ (bh`ur`ukje), и ранносреднов. кит. „b(h)uk-
lïuk-kje“ (bhukliukje), по Старостин. По Аксел Шуслер (Axel Schuessler) в др.кит. 
“bukh-ruk-ke” (bukhruke), Късна Хан “buc-liuk-kie” (bucliukie). По Бъкстър, в 
др.кит. „mpuk-ruk-ke“, ранносреднов.кит. „bjuwk-ljuwk-tsye“ 

2.  Булоцзи (Buluoji)  – в др.кит. “ba-rhāk-kīj” (barhaki), еп. Хан “ba-lhāk-kiēj” 
(balhaki) и ранносреднов. кит. “bo-lhāk-kiej” (bolhaki), (по Сергей Страстин). 
Според Аксел Шуслер (Axel Schuessler) – в др.кит. “bô-râk-kî” (boraki), еп. 
Късна (Източна) Хан “bo-lak-kei” (bolaki). По Бъкстър, др.кит. „bo-raks-kij“, 
ранносреднов.кит. „buwX-luH-kej“ 

3.  Булоцзи (Buluoji), вариант -  др.кит. „bāh-rāk-kīj“ (bahraki), еп. Хан „bāh-
rāk-kiēj“ (bahraki),  и ранносреднов. кит. “bō-lāk-kiej” (bolaki), по Старостин. По 
Аксел Шуслер (Axel Schuessler) в др.кит. “bâh-râk-kî” (bahraki), Късна Хан “bac-
lak-kei” (baclaki). По Бъкстър, в др.кит. „məbas-kə.rak-kij“, ранносреднов.кит. 
„buH-lak-kej“. 

4.  Булоцзян (Buluojian)  смислово може да се тълкува като „силните 
боло“. В др.кит. „bāh-rāk-kīn“ (bahrakin), еп. Хан „bāh-rāk-kjən“ (bahraki`n), и 
ранносреднов.кит. „bō-lāk-kiēn“ (bolakien) (Старостин). По Аксел Шуслер (Axel 
Schuessler) в др.кит. “bâh-râk-kîn” (bahrakin), Късна Хан “bac-lak-ken” (baclaken). 
По Бъкстър, в др.кит. „məbas-kə.rak-kinγ“, ранносреднов.кит. „buH-lak-ken“ 

5.  Болочжи (в „Суй-шу“ / Sui shu) (Bóluòzhí)   - в др.кит. „bāk-rāk-tək“ 
(bakrakt`k), еп.Хан  „bāk-rāk-ćək“ (bakrakč`k), и ранносредновек. кит. „bāk-lāk-
ćïk“ (baklakčik), по Старостин. По  Аксел Шюслер (Axel Schuessler) в др.кит. 
“bâk-râk-tək” (bakrakt`k), Късна Хан “bak/-lak-tśïk” (baklakčik). По Бъкстър, 
др.кит. „pakkə.rak-tək“, ранносреднов.кит. „pak-lak-tsyik“. 

 

Или реконструкциите на изходният корен са съответно: др.кит. barhak-, bahrak-, 
bhukruk-, bakrak, еп. Хан balhak-, bahrak-, bhuruk-, bakrak-, ранносреднов. кит.  bolhak-, 
bolak-, bhukliuk-, baklak-. 

Съвр. предаване на българския етноним в китайски, което е изцяло фонетично е 
„Баоцзяли“ (Băo-jiā-lì) , и ако разгледаме какво би било произношението му в 
древните епохи, се получават интересни резултати. По Старостин, в др.кит. “pū-krāj-
rhijs” (pukrarhi), еп.Хан “pәw-krä-rhjәs” (pieukrari or poukrari), и ранносредновек. кит. 
“pāw-kặ-lhjis” (paukali), по Аксел Шуслер, в др.кит. „pū-krai-rits“ (pukrari), Късна Хан „pou-
kai-lis“ (poukali), средновек. кит. „pau-ka-lji“ (paukali) и по Бъкстър в др.кит. „pu-kraj-C.rit-
s“, ранносреднов.кит. „pawX-kae-lijH“. 

При сравнение с известните от източниците, различни варианти на българския 
етноним се наблюдава известна видима прилика: bâlg-ar / bulg-ar, bâlk-ar / bulk-ar, blâg-
ar, burg-ar, bug-ur, purg-ar, pug-ur. 

Според китайската географска традиция, народ със сходно име е обитавал в 
района северно от Турфан (Turpan), между Карашар (Karashar), Урумчи (Urumqi) и 
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Хами (Hami), в най-източните разклонения на планината Тяншан, в епохата преди 
възхода и разширението на Сюнну (Xiongnu).  По време на епохата Западна Хан (края 
на III – края на I в.пр.н.е.), тук обитават няколко племена които образуват федерация. 
Най-главното от тях обитава около Турфан и носи името Чеши (Chēshi) . 
Следващият по значение народ е записан в няколко варианта: Пулу (Pulu)  (в „Хан-
шу“ Han shu, или История на династията Западна / Старша Хан) и като Пулей (Pulei) 

 и Беилу (Beilu) , (в „Хоу Хан-шу“ Hou Han-shu, или История на династията 
Източна / Младша Хан). Съответно реконструкциите на произношението в различните 
епохи е следното:  

а). По Старостин: 

1. Пулей (Pulei)  – в др.кит. “pá-ruts” (paruc), еп. Хан “pá-rwəś” (paru`sh) 

2. По-стар вариант в „Хан-шу“- Пулу (Pulu) – др.кит. “pá-ruk” (paruk), еп. 
Западна Хан “pá-rəuk” (par`uk) 

3. Беилу (Beilu)  – др.кит. “pe-ruk” (peruk), еп. Хан “pe-rəuk” (per`uk) 

б). по Аксел Шуслер (Axel Schuessler):  

1. Пулей (Pulei)  – др.кит. “bâ-rus” , еп. Източна (Младша или Късна) Хан “ba-
luis”.  

2. Пулу (Pulu)  – др.кит.“bâ-ruk”, еп. Късна Хан “ba-liuk” 

3. Беилу (Beilu) – др.кит. “pe-ruk”, еп. Късна Хан “pie-liuk” 

в). по Бъкстър: 

1. Пулей (Pulei)  - др.кит. „baruts“, среднов. кит. „bulwijH“ 

2. Пулу (Pulu)  - др.кит. „baruk“, среднов. кит. „buljuwk“ 

3. Беилу (Beilu)  - др. кит. „peruk“, среднов. кит. „pjieljuwk“ 

 

 

Ясно се вижда че и трите названия се отнасят за един и същ етноним *park / bark, 
и варианта *pars(š) / bars(š), който е бил със сигурност близък до “Burg”, “Purk / “Bulg”, 
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“Pulk”. И той не е изчезнал безследно а се е съхранил в названието на двете големи 
езера в този регион Баграшкул и Баркул, както възможно и в името на разположеното 
на север от Баркул, селище Баркунцзи (Barqunji) и планината Баркултаг, вървяща 
южно от езерото. 

Също така се вижда че коренът на различните варианти на етнонима „булоцзи“ е 
един и същ с този на „Пулу / Пулей / Беилу“. 

Още по интересен факт е и реконструкцията на името на главното племе в този 
съюз – Чеши (Chēshi) . Съотв. в др.кит. “ka-srij”, в еп. Хан “ka-şэj”, и предвид факта 
че с йероглиф , който е прозводен на , се предава персийската дума šēr (shir) – 
лъв, записът  е прадавал етнонима „Касири“. И това се потвърждава в други по-
стари варианти на запис на името на този народ: Цзусу (Jusou)  (в пътеписа от IV – 
III в. пр. н.е. „Пътуването на Му, Синът на Небето“ (Му Тянзи чжуан), реконструкция 
“gá-sōu”, Цусу (Qusou)  (Югон /Yugong, глава от „Шан-шу” / Shan-shu), 
реконструкция “ga-sru”, Гута (Guta)  („И Чжоу-шу“ / Yi Zhou-shu), реконструкция “kās-
slāj”, Гуши (Gushi)  (еп. Хан), reconstruction “kās-srij”, “kāh-şjэj / kāh-şэj”. Или 
самоназванието на този народ е било Каси, Каши, Касири ("Kasi", "Kashi" or "Kasiri") и 
това са най-вероятните предци на известните в Кавказ хазари (записвани в 
различните източници като касари, касири, косари, кхазири и пр.). 

Птолемей във ІІ в. съобщава за планината Касия (Тяншан) и областта Касия в 
Серика, а Плиний - за народа каси / касири в най-източните райони на Скития, което 
потвърждава правилността на възстановките. От същия корен произлиза и названието 
на гр.Куча (самоназвание Куса) разположен на запад от Турфан (Turpan), обитавана от 
носителите на езика тохарски (б) и според писмените документи се самонаричали 
kuśiññe, или kucaññe, а града и държавата Куси (Kuśi), или Куца (Kuca). Или с други 
думи става дума за една тохраска общност обитавала района на планината Тяншан 
(Касийската планина) – нейните северните и южните и склонове, чието самоназвание 
Плиний и Птолемей записват като “каси”/ ”касири”. Най-източните разклонения на 
Тяншан в «Географията» на Птолемей са наречени «Тохарски планини». Тази 
топонимия се е съхранила и от по-късното уйгурско население. Уйгурите наричат гр. Иу 
(Yiwu), или Аратюрюк (Aratürük) намиращ се в близост до Хами (Кумул) Тухулу (Tuhulu) 

, а в ХVІІІ в. се е наричал Тугулик (Tugulike)   и е свързано с *Tuχura < през 
согд. *Tuγure < *Tuγurak < *Tuγur – тохари + согд. суфикс -’k. В близост до този район, 
на 120 км. западно от Дунхуан се намира долина, която уйгурите наричат Тогирикти 
булак (Togirikti bulaq) – Тохарски извор (в кит. Tuhuluquan), р. Тугулик и височина 
Тугулик, съвр. Цуежгухе (Queergouhe), в района Хутуби / Цутуби (Qutubi)  , в 
близост до Урумчи, Тугееж туба шан (Tuogeer tuobie shan) , в уйгурски Тугур 
туба таг (Tugur toba tegi) – Тохарска планина, хребет с височина 2129 м, намиращ се на 
380 км, северозападно от ез. Баркул, а със същото название Тугеж таге шан (Tuoguer 
tage shan) , уйг. Тугур таг (Tugur tag), или Тохарска планина, в района на 
Турфан, Тогурук (Togorik) < Тугурук (Tugurik) топоним, селище в района на ез. Баркул, в 
кит. документи от ХVІІІ в., или петезичния речник „Сию тон венчжи” (Xiyu tong wenzhi) 

, река Тугулик-гол (Tugulike guole), или Тохарска река, в района Манас, 
разположен на запад от Урумчи, селище с име Тугилик (Tugulike) се намирав близост 
до малкия гр.Дафен (Dafeng)  в района Цутуби (Qutubi) или Хутуби (Hutubi) в 
близост до Урумчи.34 Или тази топонимия нагледно показва тохарския произход на 
предтюркското население на целия регион. 

                                                        
34  вж. Hakan Aydemir. Tocharian ethnotoponyms and ethnohydronyms in Xinjiang. Journal of Dil 
Arastirmalari;2013, Issue 13, стp. 73-92 (Academic Journal):  
http://dilarastirmalari.com/files/DAD_2013_13_Aydemir_73-92.pdf  
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Обобщавайки данните от китайските извори, народ чието име е производно на 
корена *park / bark, и *pars(š) / bars(š), в най-древни времена е бил част от по-голямата 
тохарска общност “каси / касири” и е обитавал в Източен Тяншан около езерата 
Баграшкул и Баркул. 

Следвайки логиката на П. Буудберг и Санпиен Чен, техните далечни вече 
алтаизирани езиково потомци, попадат с племената влизащи в общността на Южните 
Сюнну, в Северен Китай в ІV – VІІ в., и стават известни с името Булоцзи (buloji) , 
което те въз основа на анализа на йероглифното изписване определят като „българи”. 

Останалите племена в Касирската федерация са Цеми (Qiemi) , и Ичжи (Yizhi) 
. „Хоу Хан-шу” дава интересни сведения за тях. За царство Пулей се казва, че 

населението е от скотовъдци-номади, които отглеждат предимно хубави породи коне, 
камили, овце и други домашни животни, а земеделието е слабо развито, но сеят жито. 
Добри войни са, изготвят хубави лъкове. За Ичжи, се казва че са много добри войни, 
скотовъдци номади. Същите сведения се казват и за останалите племена. Но всички 
те са със светли коси, т.е. са европеиди. (43)  

В „Хоу Хан-шу” се казва че „Пулей първоначално е било голямо царство [близо до 
езерото Баркул], но когато „Западните райони” са били завладени от Сюнну, царят на 
Пулей обидил Шанюя. Разгневеният Шанюй нападнал Пулей и преселил на друго 
място повече от 6000 души от царството. Това място където те били заточени се 
нарича Аву 35, и се е намирало в десните [или западни] покрайнини на Сюнну. Ето 
защо това царство се нарича Аву. На юг на растояние 90 дни езда с кон, се намира 
народа на Задно Чеши. Говори се, че [някои] от бедните, нещастни хора, избягали в 
планинските долини, където се заселили и създали царство [Пулей]”. (44) Или напълно 
вероятно е в основата на по-късните булоцзи да стоят именно тези преселени жители 
на Пулей, които са се подложили на по-късна езикова алтаизация и разбира се са 
встъпили в контакти с други племена. Мащабите на тези принудителни миграции, 
вероятно са били много по-големи и значителни, от данните съобщени в китайския 
извор.  

След като империята Западна Хан, налага контрола си върху тези райони, 
разделя владението Пулей на две части, Пулей Предно или западно – с център съвр. 
Урумчи, и Пулей Задно, или източно – с център брега на ез.Баркул. По аналогичен 
начин и останалите владения са разделени на западно или предно и източно или 
задно. Предно Беилу се намирало в близост до съвр. район Фукан (Fukang) , в 
Синцзян, а Задно Беилу – в долината Панцулеи (Panqulei) . (по Старостин в 
др.кит. „phar-ga-ruts”, еп.Хан „phan-ga-rwəś”, което вероятно е предавало топоним 
звучащ като Паргар, Фаргар). В ІІІ в. двете владения Беилу и Пулей са присъединени 
към Задно Чеши. 

Интересни са и имената на другите две племена:  
Цеми (Qiemi)  – в др.кит. “chiámej”, в еп. Хан “chiáme”, и вероятно е свързано 

с тохарски (а) śoṃ, тох.(б) śaumo, пратохар. *śāumo – човек, индивид, (сравни с 
българското неславянско Шомо (Shomo), Шумо (Shumo), и фамилните форми Шомов / 
Шумов (Shomov / Shumov). Цеми се е намирало в в долината Юда (Yuda)  , в 
източната част на Тяншан  на територията на съвр. област Фукан (Fukang) , в 
Синцзян. 

Ичжи (Yizhi) . Намирало се в района на ез. Баркул и по-рано е било част от  
територията на Пулей. Възстановка в др.кит. “łaj-ke”, еп. Хан “laj-ke”. Аксел Шуслер   

                                                        
35 :,  в др.кит. до средновек. пер. ǽāj, съвр.ф-ми ē и ā, зн.: хълм, бряг, вторият знак , в др.кит. до 
среднов.период ǽāk, съвр.ф-ми è, ù, зн.: зло, престъпление, лош, отвратителен. В еп. Хан ǽājǽāk – Еяк, и 
може би отразява кетското название на Енисей – Хук, но твърде возможно просто да означава “лош хълм” 
предвид контекста – място на заточение.  
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реконструира като *lai в др.кит, и jai в еп.Хан, а У. Бъкстър, като *laj в др.кит., и ye в еп. 
Хан. Значението е „движение“. И Аксел Шуслер дава аналогичното производно на този 
корен в тибетски rdże, и в др.кхмерски *re / ree – движение. Така че може да мислим че 
с въпросния йеролиф се е предавала некитайска сричка “re / ra” или “rai / raj”, и 
вероятната реконструкция на този етноним е “ŗajke”, или Роучжи (Rouzhi) – Arsi (Арси). 
И най-вероятно, тези Ичжи (Yizhi)  са потомците на известното в епохата Цин 
(Qing) варварско племе Ицу (Yiqu)  – реконструкция “ŋajs-ga” (ngajs-ga), “ŋajh-ga” 
(ngajh-ga), и в случая с “ŋ” или „ng“ се предават некитайски имена, обикновенно 
започващи със звука “r”> “rajs-ga”, “rajh-ga”,  или Арси – Роучжи (Arsi – Rouzhi). Според 
Ван Гуовей (Wang Guowei) и Цзян Бочан (Jian Bozhan), народът Ицу Yiqu  се 
идентифицира със споменатия в „Пътуването на Му, Сина на Небето“ ("The Journey of 
Mu.... ") народ Юши (Yushi) , или Тохари / Юечжи – Арси. 

Други владения, които не са влизали в федерацията Чеши, но са били съседни и 
обитавани от сродно население са:  

Цзе (Jie)  (в еп.Хан kap), намирало се е в района на съвр. Чанцзи / Changji , 
в Синцзян. 

Данхуан (Danhuan) ,  (в др.кит. “tār-wār”, еп.Хан “tān-wān”), намирало се е 
в района на съвр. Урумчи. В ІІІ в. е присъединено към Задно Чеши. Като произношение 
е сходно с това на Дунхуан (Dunhuang)  или Тунхуан (Tunhuang) , съотв. в 
др.кит. “túr-w(h)áń”, еп. Хан „tún-w(h)áń”, при втория вариант в др.кит. “dūr-w(h)áń”, 
еп.Хан “dūn-w(h)áń”, което изследователите свързват с древногръцкото (Птолемей) 
Θροάνα, в согдийски Δrw’n /*(Θruwā́n), което в крайна сметка отговаря на древния 
авестийски топоним Туран, и етнонима „тури“. 

Утанзили (Wutanzili) , намирало се е в долината Юлеи (Yulei)   на 
територията на съвр. Хутуби (Hutubi) , Синцзян, на запад от съвр. Урумчи. 
Утанзили е възникнало след като част от населението на Задно (Източно) Пулей, 
бягайки от Сюнну се заселили в по-защитено място. Възстановката в еп. Хан на 
названието е “`ā-ŗiem-cé-raj” (Старостин), „`uo-rhəm-tse-rai“ (Шуслер). Вероятно 
отразявa някакъв топоним свързан с ландшафта, вж. тох. (б) yare – чакъл, каменист, 
warañce, тох. (а) wāryāñc - пясък?  Може би кавениста степ. Едва ли има връзка с много 
по-късното название Урумчи което е от ХХ в. и означава на уйгурски «Добро пасище»! 

Юлиши (Yulishi)  (в др.кит. “`ut-rəp-srij”, еп. Хан “`wiet-rəp-şəj”) се е намирало 
в долината Неидуо (Neiduo) , в района на съвр. Цзимусаеж (Jímùsàěr) , 
уйгурско название Джимсар (Jimsar) Синцзян, на изток от Урумчи. Вероятно 
оригиналното му название е било нещо подобно на Утрипсар, Ютрипсар, Итрапсар. 
Вж. в тохарски (а) ytār, тохарски (б) ytārye, протохарски  *yätār – път. 

Хуху (Huhu) , наричано също Гуху (Guhu) е малко владение съседно на 
Чеши, намирало се е западно от съвр. Турфан (Turpan) . Било е няколко пъти 
присъединявано от Чеши в периода на династията Западна или Старша Хан  (206 
пр.н.е.-8 г. от н.е.). Възстановката на произн., за Хуху в др.кит. „g(h)wā-ghā”, еп.Хан „gā-
γā”, за Гуху, в др.кит. „kwā-ghā”, еп.Хан „kā-γā”. В „Му Тянцзи чжуан” (Пътуването на Му, 
Сина на Небето), е посочена по-ранна форма на това название – племето Гуган 
(Gugan) , възст. в др.кит. “kūt-kān”. В тох.(б) kauс – висок, kaucaşşe – високо място. 

Шан (Shan) , владение намирало се в планината Куруктаг. В случая е 
обозначено с китайският йероглиф със значение планина. 
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Веису (Weixu) , намирало се е между Янци (Карашар) и Чеши (Турфан), (в 
района на съвр. Хохуд (Hoxud) или Чоккур (Chokkur). В др.кит. се е произнасяло “ngoj-
so”, еп.Хан „ngwaj-swa”. Наличието на начално “ng”  ни показва че то отразява звука “r” 
или имаме названието “ройсо”, “руайсуа” което се приближава до етнонима 
“арси/арши” или с асимилация на началното приглушено “а”: ªрси / ªрши. 

*** 

Също интересна, но твърде оскъдна информация дава по-късната династична 
история „Тан-шу“, гл. 221, в „Описание на Западните региони“ в частта за гр. Куча: „На 
около 600 ли (около 300 км) от Куча, сред малката гориста степна област, се намира 
неголямото владение Болуга, което също се нарича и Цзимо. Това е старото владение 
Гумо (Gumo)  (съвр.Аксу, произн. в еп.Хан kāmәk, в тох. (б) kem, тох. (а) tkam, 
пратохарски *tken, земя, камък), известно при Старшата династия Хан (Западна Хан). 
Неговата територия обхваща на ширина 600 ли, и на дължина 300 ли. По обичаи, 
начин на живот и писменост са сходни с жителите на Куча (т.е. тохари), но езикът им е 
по-различен. Произвеждат много финни вълнени тъкани“ (Н. Бичурин).  В „Тан-шу“ 
названието е предадено като Балуцзя (Balujia)  “bá-lừ-jiā” което в епохите Вей-
Суй-Тан се реконструира като “bāţ-lhәw-kā” но в някои диалекти bāţ, се произнася pak, 
така че по-вероятно имаме “bākh-lhәw-kā”, което пък съвпада със санскритската форма 
на това име - “Baluka”, Бейли я чете Bharuka. Информация за Балука дава китайският 
будистки монах Сюанцзян (Xuanzang), който минава оттук на път за Индия в 629 г. и 
отбелязва че тукашните жителите са ревностни будисти, имало няколко десетки 
манастири и над 1000 монаси. Названието се предава още и като Полуцзя / Poloujia 

 - в епохата Суй-Тан е “b(h)ā-lōw-kā” което потвърждава горното. В арабски 
текстове е фиксирано като Barkhuan. В “Син Тан-шу” се среща като Бохуан / Bōhuàn  

, възстановка в епохата Вей-Тан “pāt-wān” което е по-късна форма. (45) 
Съобщението за държавата Балука се появява едва в династичната история на Тан, в 
предишните епохи отсъства, като тук е подвластното на Куча, владение Гумо (Gumo) 

 или Цзимо (Jimo) . А това подсказва и съвсем логичния извод, че може би, е 
било основано от бягащите на запад Кидарити (цзе / булоцзи), част от които вероятно 
са се установили тук и са се смесили с местното тохарско население ? В българската 
литература, подобна връзка с етнонима „българи“, през 70-те год. на ХХ в., направи 
проф. Борис Симеонов, без обаче да се аргументира, основавайки се на чисто 
звуковото съвпадение. 

Трябва да отбележем че род (gotra) Бхарука (Bharuka), са обитавили района на 
Уттар-Прадеш (Северна Индия) и са били част от народа Джати (Jats), народа ятии / 
yatii на Птолмей, които се заселват тук като част от ефталитите (Йеда  в кит. изт.), 
т.е. идват от Централна Азия. Аналогично друг подобен род, носи името „Балхара / 
Balhara“ и също произлиза от племето джати. Според легендата тяхното име 
означавало “притежатели на сила” или “много силни”36. В VІІІ в. те създават собствена 
държава и се обособяват от останалите джати, като са съседи на друго ефталитско по 
произход племе – гуджарите, които са наследници на гургарите или каркарите, 
ефталитско племе, което може да се свърже с пракиргизите, чието древно название е 
било гургари или каркари, в китайските източници Гекун (Gekun) . И най-вероятно 
са част от „булоцзите-Кидарити“ влели се в ефталитските племена, споделят съдбата 

                                                        
36 напр. връзка с индо-иранското и тохарско тох.(б) bāl – сила, мощ, в хотаносак. bala, в дард. ез. bála – 
сила, мощ, balakāra – сила, balaya – силна армия, военна сила, bali – възхвала, balin, balika, авест. baliyārā, 
хинди, непал. bal, санскрит balam, пали bala – силен, санскрит bala – сила и hara – притежател,  balhara – 
притежаващ сила, мощен. Разбира се това е късна „народна етимология“. 
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на останалите ефталитски племена джати и гуджари и се вливат в раджпутските37 
кланове. 

*** 

Сравнявайки известното от китайските извори с данните от арменските и 
сирийските извори се откриват интерсни съвпадения: 

1. Българите и хазарите идват от планината Имеон, респ. народа Барк / Барук 
или Парук (Пулу-Пулей/Биелу) е част от общността Каси / Касири (Чеши-Куча) която 
обитава около планината Тяншан – основната верига от Имеон, и Хазириг е старшия 
брат, респ. Каси / Касири е по-голямата общност, докато Барк (Барг) / Барук (Баруг) 
(българи / пугри) са част от нея. В сирийските източници имаме приравняване на 
българи към бургари / пугури.  

2. В арменските източници, барсили се приравнява към българи, съотв. имаме 
варианти Парк / Барк (Барук / Парук) = пугури и Парш / Барш (Паруц / Парус / 
Паруш) = барсили. Или българи и барсили са произлезли от една изходна общност и 
са близкородствени помежду си, като две части на един народ. 

3. В арменските източници Пурк е също форма на българското име, отговаряща 
на епагеритите на Плиний, пагоритите на Птолемей и пугурите на М.Сирийски.  

4. Бушките в арменските източници, които обитават земите между ефталитите, 
тохарите и Хорезъм, са Кидаритите. Те явно също са носители на българския етноним, 
на за разлика от българите на Вънд, те вече са по-късни, езиково алтаизирани 
европеиди. И някаква част от тях прониква също в Източен Кавказ, въпреки че тази 
миграция не е фиксирана ясно в източниците. Но „Ашхарацуйц“ съобщава за „чдар“ 
или „китар-болкар“, Агатий Миренайски – за народа буругунди, а самите лакци са 
наричани от съседите си „булеги“ или „вулеги“ и в земите им и до днес съществува 
селището Балхар. Въпреки своя късен произход Дагестанските хориники (Дербент-
наме, Анжи-наме), дават мъгляви сведения за преселване на население от Средна 
Азия към Кавказ от персийските шахове, вкл. и споменаваенто на народа „бахли-кадар“ 
(който вероятно е идентичен с „китар-болкар“) и хунз (не хуни, а хунзи – буриши). 
Подобна легенда, за източен произход, че са дошли от земите разположено северно от 
Индия е известна и у самите лакци (булеги/вулеги). Така че най-вероятно след 
разгрома на Кидаритската държава, част от нейното население достига 
самостоятелно, или насилствено преселено от Сасанидите до района на Източен 
Кавказ, където се смесва с обитаващите го хазари, савири и местни кавказки 
народности. Може би чрез тях, е дошло в арменски kъajtъař и в осетински kыaitar – 
смел, храбър, решителен, дързък. (46) 

А онези които остават в областта Кередер, по ирония на историческата съдба, ще 
дадат начало на огузкото племе „кайъ“ (каменния народ) и вече като османски турци, в 
XIV в. ще разрушат средновековната българска държавност на Балканите.  

*** 

Езикът на Цзе. Относно езика на племената „цзе” е съхранена една-единствена 
фраза, казана от Ши Ле и записана в китайска транскрипция, от будисткия монах 
Фотучен (Fótúchéng)  (Bwïtdōdhïnγ Будодхинг, смислово зн. „Чистия Буда“), който 
го е придружавал. Тъй като рода Ши са били ревностни будисти, Фотучен (Fótúchéng) 

                                                        
37 раджпути: букв.зн.: царски синове, потомци на ефталитите, заселили се в Севрена Индия през V – VI в., 
образуват отделна каста от силно милитаризирани войни-наемници, по-късно превърнали се в поземлени 
собственици. 
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 се е радвал на голяма почит в близкото обкръжение както на Ши Ле, така и на 
Ши Ху. По време на Късна Чжао са възникнали около 800 будистки манастира, въпреки 
краткия период на съществуване на династията Ши. Именно на Фотучен дължим и 
единствената съхранила се фраза от езика на Цзе: „( ) Сючжи тилиган, 
( ) Пугу цюйтудан“. Преводът е даден в китайския източник (”Цзин-шу” / Jin 
shu гл. 95), и Фотучен ясно посочва, че „това е езикът на Цзе. Сючжи (xiù-zhī) – това е 
армия, тилиган (tì-lì-gāng) – означава да излезе (да нападне), пугу (pú-gǔ) – е варварска 
„ху” – титла, или титлата на Лю Яо, и  цюйтудан (qú-tū-dāng) – означава залови, хвани, 
арестувай”. Или цялата фраза е „Войските да излязат (да нападнат), хванете Лю Яо 
(въпр. пугу, врагът на Ши Ле). Но в ранносреднов.кит., възстановката (по Старостин) 
съотв. е:  : s(h)әw-kje thiēś-l(h)әś-kāŋ,  : bōk-kōk g(h)wo-thōk-tāŋ. 

Пулейбленк реконструира текста: siu'-cie thei'-lei', let-kang bok-kuk yok giou-thuk-
tang, или при съвр. четене на йероглифите “xiù-zhī tì-lì-gāng,  pú-gǔ qú-tū-dāng” и го 
интерпретира като “süčži tiligan Pugu czüytudan”, което превежда от древнотюркски 
süčži 38  - войска, tiligan39  – влача, предвижвам, Pugu – титла (бег), czüy 40  tudan 41  – 
хванете. Рамстедт тълкува текста така “sükä taligan, bügüg titan” – Иди на война и хвани 
пугу (бюгю – бег, бега). Предполага се, че по времето на Ши Ле, тази част от “цзе” от 
която е неговата войска, е говорела вече на езика на сюнну (пратюркски?). (47). В 
случая обаче, може да се предложи по-удачно разчитане, през монголски и 
тунгусоманджурски, отколкото през тюркски, изхождайкио от произношенията на 
йероглифите в ранносреднов.кит.: 

 - s(h)әw-kje: Най-близо стои ТМ, в негид. čawxa, мандж. čuahэ, čōχa, чжурчж. 
čaw-xa, улч., орок. čaụχa, нан. čaoχa, ороч. čaụxa, удег. čawaha, čauha, солон. čoγa – 
войска, в монг. ča'ur (čaγur), бурят. sūr sereg – военен поход, ордоски монг. čirik čūr – 
войска, в тюрк. ез. čabuš (орхонтски, енисейски рунически текстове), уйгурски, турски 
čavuš – войскови командир, киргиз. čаа < čаγа - войска. (48) 

 - thiēś-l(h)әś-kāŋ: може да се свърже с монг. tulaldaan, калмик. tullcan – бой, 
битка, сражение, монг. tulax, tulaldax, калмик. tulx, tuldan – влизам в битка, сражавам се, 
в евенк. tэllэ – съсичам, ранявам, осакатявам, поразявам. (49), (50), (51) 

 - bōk-kōk: Пугу, т.е. бега, бека – бег, титлата на Лю Яо. 

                                                        
38 самата тюрк. дума sü – войска е от китайски произход:  - в еп.Хан śjāj, ср.кит. śyj, съвр.ф-ма shi – 
войска). Предвид факта, че с производен йероглиф  се предава в кит. перс. дума šēr – лъв,  имаме 
пръвоизт. звучал като бурят. sereg, или монг. čur < ča'ur < (čaγur) – войска.  
39 най-близко е др.тюрк. (в уйгурски) tilgen, tilken – колело, в ст.монг. *telegen – каруца, телега, в чагат. 
tälgän, ногайски диал. telegen, каракалп. telegen, се смятат за монг. заемки. В пр.тюрк. tul, tоl – тикам, 
пълзя, пр.монг. tula, tulgu – поддържам, вдигам, ТМ *tōlga – спирам, сблъсквам, но също така в в тохарски 
(а,б) täl, пратох.*täl от пр.индоевроп. *telha -  издигам нося, в санскрит tulayati – вдигам, tulā – тегло, 
келтски (венетски) tolar, латински tuli – нося, което показва че монголското понятие може и да е стара 
тохарска заемка. В осет. дигор. tоlgæ, tоlæg, ирон. tulæg означава талига, каруца, аналогично на ст.бълг. 
понятие тел га. В. Абаев го извежда като собствена осетинска дума, производна на глагола tulыn / tulun – 
търкалям, дардски đulun, санскрит udvēll – търкалям. (В. Абаев. Речник, т-3,стр.315) Така че трудно може 
да се използва в това изречение. 
40 в хак., тув., тофл., шор. čā, каз., балк. žaw, кумик., уйг. тат. jaw, др.тюрк., тюркмен., азърб., тур. jaγï – 
враг, якут. sïa-kār, чув. śu  - дивак, злодей, насилник, враг. 
41 Пр.тюрк. корен е *tut, във всички тюрк. езици, озн. държа, хващам, в пр.монг. *todka/*tödüge, в съвр.монг. 
todqa, калмик. totxэ – държа, закрепям, хващам, в мандж. *tuta, чжурчжен. duta-xun – оставям нещо, кор. 
*tàt, яп. tojí, todomé – закривам, пр.алт. корен *t`[u]tV – хващам, държа, възпрепядствам. (Старостин) От 
същия корен е др.бълг. тетегъ – носилка, в чув. tыt - държа, tыtkă, tыtkăš – 1. ръкохватка, 2. скоба. 



 
29 

 - g(h)wo: в кетски ha - така, сега, веднага > в алтайските ез., в калмик. xu – 
усилваща частица42, поставяна пред глагол, веднага, всичко, съвсем, изцяло, до край. 
(52) В ТМ езиците gē – частица за одобрение, точно така, веднага. (53)  

 - thōk-tāŋ: монг. togtoox, togtnox, калмик. togtax, togtnax, togtx – установявам, 
утвърждавам, задържам, стягам, попречвам на, усмирявам. (54), (55) В евенк. tokto, 
eвен. toktot – спирам, задържам, солон., ороч., нан. tokto, негид. toktov, удег. toktoxo, 
мандж. tokton – утвърждавам, решавам. (56) В чувашки tыtkăn – плен. (57) Така 
смисълът на изречението е “войската да нападне, бека веднага да плени”. А езикът на 
който са говорели „цзе”, е по-близък до монголски и тунгусоманджурски, отколкото до 
тюркски и показва по-ранния, вероятния «пратюркски» етап, на езикова алтаизация при 
старото европеидно население в региона (общността теле).  

Китайските документи са съхранили няколко оцелели думи от езика на булоцзите, 
или “цзи” които също са твърде интересни (публикувани от Санпиен Чен): 

1. “keye” – крепост, китаизъм, сравни с  “гу” (guō)  (диал. форми kuэ, kuo, kǔ) – 
крепостна стена, укрепено селище, или  – др.кит., еп. Хан kha, ранносреднов. кит. 
kho, среднов. кит. khö, съвр.кит. xū – селище.  

2. “kuli” – роб, Санпиен Чен го свързва с тюркските езици, но трябва да се 
отбележе, че думата се среща и в тох.(б) kulam, kul – несвободен човек, роб, като 
второ значение – неудачник, нещастник, т.е. имаме стара алтайска заемка в тохарски. 
В др.тюрк. и повечето тюрк. ез. qul, тюркмен., азърб. gul, хакас. xul – слуга, роб, в ТМ-
ез., евенк. kēlūme, евен. kēlme, орок. kele – слуга и в чув. kĕlmes – бедняк, презрян43. 
(Старостин), (58), (59) 

3. “weiye” – вид влаголюбиво дърво. Връзката с тюрк. yaγac (ягяч, агач) посочена 
от Санпиен Чен е изцяло неубедителна. В тох.(а) wip, тох.(б) waiw – влажен. Думата е 
от тохарски произход. 

4. “Kutuo” – топоним. П. Буудберг го реконструира като монг. kuda, в съвр.монг. 
khøødø – равнинна местност, степ, кор. kot – местност. Също в монг. qota(n), qotu(n) – 
селище, дом, халха-монг. xot, бурят. xoto(n), калмик. xotn, xotэ, боан. kute, kete, дагур. 
xoton, koton – селище, дом (в старобълг., от прабълг. произход и същия корен е думата 
катоунъ – военен лагер, в съвр. бълг. катун – цигански бивак, временно номадско 
селище). В тюрк. ез., се среща единствено в карахан. qutu – група хора, отряд. В 
угрофин. ез. *kota/*kat – къща, дом. (Старостин). 

5. “kehan” (khaghan) – владетел, (в съвр.кит. транскрипция кехан (kĕ-hán , , 
и двете форми в епохите Вей-Суй-Тан: khā-gān). Титлата се среща при ухуаните 
(Wuhuan) и жужаните (Ruran) – прамонголски племена. Открита е и върху согдийска 
монета: bagddiggo kagano – божествен каган44. Според Евгений Хелимски, като титла 
каган / хан се среща при тюрките и монголите, докато в ТМ-ез. е съхранено и 
първоначалното и значение в евенк. qaγэn (qaγэna, kahán) – старейшиня на род, жрец, 

                                                        
42  вж.бълг. ха- частица за усилване и одобрение, напр. ха-така – точно така, с очевиден 
древнобълг.произход. 
43 твърде инт. бълг. дума е „келеме” – презрян, нищожество, бедняк, хлапак, проидоха и пр. В Бълг. 
Етимолг. Речник – том 2, стр. 321 е обяснена като турцизъм, от тур.диал. keleme, през араб. kelāla – 
умора, изтощение и се обединява с думата келемя, келемия – изтощена, изоставена, буренясала, 
неразорана нива. В случая имаме две съвсем различни думи със случайно сходно звучене: келеме, 
древнобълг. дума с идентично зн. в чувашки, тохарски и ТМ-ез. (презрян, нещастен, и пр.) и късен 
турцизъм келемя – изоставена нива. 
44  EKŠĪD. F. GRENET, N. SIMS-WILLIAMS. Encyclopædia Iranica. Articles: 
http://www.iranicaonline.org/articles/eksid  
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(охотски) kagan – старец, старейшина. (60) В др.тюрк. qaη (kъang) – баща. (61) Но при 
тюрките също е било позната титлата „ю-кехан” (yú-kĕ-hán) , която е означавала 
старейшина, като йероглиф  е предавал фонетично тюрк. дума еv, äv – дом, или 
букв. каган на дома, т.е. старейшина, глава на семейство. (62), (63)  В. Таскин прави 
анализ на данните в китайските хроники “Цзин-шу” (Jin shu) и “Сун-шу” (Song shu) за 
древномонголските, сянбийски племена и стига до извода, че титлата каган 
първоначално е използвана от тях още в епохата Източна (Младша) Хан (І – ІІІ в.), 
съотв. от племената Цифу (Qǐfú) 45 , Жужани, Туйхуни (Тǔyùhún) , и в 
последствие чрез жужаните, е заета от тюрките. (64) Ху Саншен (Hu Sansheng) 
коментатор на енциклопедията „Зичжи тунцзян” (Zizhi tongjian) (Цялостно обозрение 
(букв. огледало) в помощ на управлението), казва, че най-рано използването на 
титлата „каган” е започнало от племенните вождове на сянбийското племе туба 
(Tuoba) , но преди тях тя е известна при жужаните, където е използвана за пръв 
път от владетеля им Юцзюлу Шелун (Yùjiǔlǘ Shèlún )46  (391 - 410 г.), в 402 г. 
който приема тронното име Цюдуфа кехан (Qiudoufa Kеhan)47  . По-късно 
титлата се използва и от императорите на Тан, като „небесен каган” или “хуан-ди тян 
кехан”  аналог на трад. китайско “тян-зи”  или „син на небето”. 48   
Първопроизхода на думата е свързан с енисейските езици, в кетски qъjenγ, котски 
hijan, арински kej - княз.49 (Старостин) Първоначалното значение в ТМ и др.тюрк. (qaη / 
kъanγ – баща). Еволюцията до владетел е станала най-рано при прамонг. племена и 
впоследствие, под жужанско влияние и у древните тюрки, които първоначално 
използват тохарската титла ябгу.”  В допълнение към казаното от Хелимски, в кетския 
език се откриват още думи свързани «каган», напр.: eskъanь, kъanь – цар, kъanam – 
царица, kыy – власт, владател, цар, kъe, kъyga – глава, ръководител, старейшина, 
което напълно потвърждава енисейския произход на тази титла!50  

6. sōγā – копринен пашкул. Според будисткото съчинение “Fayuan zhulin” (Гората 
от скъпоценности в градината на Дхарма), в езика на „цзиху”, думата „сухе” (suhe)  
означавала копринен пашкул. В ранно среднов. кит. се произнасяло като sōγā 
(Старостин). Като вероятно обяснение, може да се посочи в монг. šahah, др.тюрк. sïq, 
чувашки şыx – свивам, стягам, ТМ sъakun – примка, дт.тюрк. sïγ – вмествам, вкарвам, 
които могат да обяснят етимологично понятие за пашкул – нещо навито, стегнато. 
Интересен паралел е и евенкското sēxi – тънка, хартиеноподобна тъкан. (Въпр. 
съобщение е във връзка с биографията на Лю Сахе, виден будистки монах, живял в ІІІ 
– ІV в., по произход от народа „булоцзи”, който според легендата всяка нощ се 
превръщал в копринен пашкул и всяка сутрин се прераждал в човек. За него се знаело 
че превел част от свещените будистки книги на родния си език “булоцзи”, но за 
съжаление тези текстове не са достигнали наши дни). (65) 

*** 

                                                        
45 Цифу (Qǐfú) , произн. в еп.Хан “khәt-bwәk” което показва вероятен кетски произход. 
46 произн. в ІV – V в. `wətkwər(h)a d(h)iárwən, вероятно Укурга Дарун (в монг. ug – начало, в ТМ uγ – връх, 
монг. darhan, darga – господар, суверен). 
47 произн. в ІV – V в. khəwd(h)wāhb(h)wat khägānh, или Худах-бат каган, вероято от  монг. xutag –  щастие, 
удача, божие предопределение и bat – твърд, силен, каган. 
48 Han-je Park. From Barbarians to the Middle Kingdom: The Rise of the Title “Emperor, Heavenly Qaghan” and 
Its Significance. : http://cces.snu.ac.kr/article/jces3_2park.pdf  (Journal of Central Eurasian Studies – 3, 2013) 
49 от същия корен е китайското , съвр.форма цзюн (jūn), в ст.кит. и епохата Хан kun – княз, владател, 
господар, глава на семейство, бореален паралел с еврейското kоen – вожд, предводител, жрец, в 
протосемит. *kVhVn, угарит, финик., арамейски, араб. khn, иврит kōhēn – жрец. (Старостин) 
50  вж. Вернер Г.К. Словарь кетско-русский и русско-кетский. С-П, 2002, с.38, 50, 52, 54, 55.: 
http://mirknig.com/knigi/guman_nauki/1181420287-slovar-ketsko-russkiy-i-russko-ketskiy.html  
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Кубратова България в „Суй-шу“: И за да завършим с китайските извори, трябва 
отново да разгледаме един интересен текст от хрониката „Суй-шу” вкл. в 
„Повествование за народите Теле”, и в „Бей-ши“. По същество това е описание на 
народите живеещи на северозапад от Китай, до земите на р. Волга (Аде / Ādé)  и 
Византия (Фулин / Fúlǐn) . Този пасаж следва след вече разгледаното споменаване 
на Болочжите (bóluòzhí)  и съседните им племена. 

„От Фулин (Fúlǐn)  (Phwïtrəm)51 на изток, обитават: енку (ēnqū)  (ænkhwït), 
алан (ālán)  (æālān), беижуцзули (běirùjiǔlí)  (pəkńokkíwle), фувахун 
(fúwàhūn)  (bwïkwahwən) (вариант фувенхун / fúwenhūn  bwïkwïnhwən), 
разполагат с 20 000 войска.” 

„Суй-шу” е написана от Вей Чжен (Wei Zhen) в периода 629-636 г., т.е. тази 
информация се отнася за времето на разцвета на Кубратова България. Логично е да я 
търсим сред народите описани на изток от Византия. Според осетинският историк А. А. 
Цуциев, българите са обозначени като фувахун (fúwàhūn)  или фувенхун 
fúwenhūn) . Той предлага свое тълкувание: Еnch'u (оногури), А-lan (алани), Pei-ju-
chiu-li (башкири, по-точно бажгирд - печенези), и Fu-wen-hun (българи). (66) 

Според Аксел Шуслер, възстановката на произношението на  в 
ранносреднов. кит. е bu`c-ªuən-huən (при запис с ), и bu`c-ªuəh-uən (при запис с ), 
сходна с получената по Старостин. (67)  По Бъкстър в ранносреднов. кит., възст. е 
bjuwH-'won-xwon. (68) Може да се мисли, че предава изходно чуждо название, звучало 
като букухун / букунхун или бухунхун > (в)унугун(дур) > внън(дур), или другият 
(кавказки) синоним на етнонима българи. В записа участва същия йероглиф (wēn) , с 
който се предава и титлата „веноутован“ и царският род Вен при юечжите! 

Другият интересен етноним е, беижуцзюли (běirùjiǔlí)  (pəkńokkíwle). 
Погледнато от съвр. произношение, твърде наподобява “баоцзли” – съвр. название на 
българите в китайски. Но предвид среднов. произношение, нещата са по-сложни. 
Първият йероглиф  (běi и bèi) озн. север, северен, е производен на  (bèi) – гръб, 
заден, задна страна, произн. в ранносредн.кит. bə. Вторият йероглиф , който в 
съвр.кит. се произнася “жу” (англ. транскр. rù), а в среднов. кит. ńok (зн.: дюшек, 
постелка), и вероятно предава нетипичния звук “р” от чужда по произход дума (вж. 
примера с нючжи > ручжи > арси). Третият йероглиф  (jiǔ) озн. числото 9, в 
ранноср.кит. е kíw и kəw > ku` като в много от съвр. диалекти се произнася с начално 
“ч” (ć). Четвъртият йероглиф , зн.: отдалечавам, в еп. Изт.Хан се е произнасял като 
“re”. Или изходната дума е звучала като беручули > беручури което твърде наподобява 
на барсили, баршили. Логично е съседите на аланите (транскрипцията на името  
æālān не представяла трудност), да са българите и барсилите. Също сравнително 
лесна за разчитане е етнонима енку (ēnqū)  (ænkhwït / ænkhut) > онгур, оногури. 

Някои автори 52  идентифицират един друг народ боху (bōhū)  (pāthət), 
обитаващ до р.Волга с българите. Но предвид времето когато е писана хрониката – 20-
те / 30-те год. на VІІ в., в Поволжието българи няма. Те ще се появат там, едва два 
века по-късно (края на VІІІ - началото на ІХ в.). Така че със сигурност става дума за 
друг народ. Реконструкцията на ранносредн. произн. по Старостин е „pāthət”, а по А. 
Шюслер  - „băthət”, което най-вероятно отразява едно от печенежките племена – 
баджна. (69) Споменато до него племе биган (bǐgàn)  (pjíjkān), по Аксел Шуслер 
„bickаn”, вероятно отговаря на тюркското племе басайган (básàigān) , в 
ранносредн. кит. b(h)ātsəkkān, което също показва явен печенежки произход. (70). 
Третото споменато печенежко племе е байевеи (báyěwèi)  (b(h)āzhámwïś), и 
отговаря на баджанак. Ал Масуди споменава четирите кангарски племена баджна, 
                                                        
51 произлиза от партянската и согдийска транскр. на Рим, респ. Византия, „страната на ромеите” – From, 
заето в кит. Fulin и тюрк. Purum. 
52 Liu Mau-tsai. Die chinesische Nachrichten zur Geschichte der Ost-Turken. Wiesbaden, 1958. S. 127-128,566-
570, Lin Ying. Some Chinese Sources on the Khazars and Khwarazm. ARCHIVUM EURASIAE MEDII AEVI, 11 
(2000-2001), Wiesbaden:Harrassowitz Verlag, 339-364: http://www.eurasianhistory.com/data/articles/m3/695.html 
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баджанак, баджгирд и нукарда, които воювали с гузите и кимаките, около 
Джурджанското море (Каспийско море). Баджгирд са предците на съвр. башкири 
(башкорт). 

Тези племена са споменати в частта описваща народите между Кан (Kang) 
(Самарканд) и Волга: „Но север от Кан (Kang) или Кангуо (Kāngguó)  (което 
означава Царство Кан) и по бреговете на р.Аде (Ādé)  (възст.: æātək, Атил / Етил), 
обитават: хеси (hēxì)  (възст.: hāţhjit), хешен (héshèn)  (γātdž(h)ìn), боху (bōhū) 

 (pāthət), биган (bǐgàn)  (pjíjkān), юхаи (jùhǎi)  (gwòhwə), хебиси (hébǐxī) 
 (γātpjíjsjet), хекусо (hécuósū)  (γācuósō), байевеи (báyěwèi)  

(b(h)āzhámwïś), кеда (kědá)  (khātd(h)āt), и др. Разполагат с 30 000 войска. На изток 
и запад от морето Й или Ни (yí-hǎi / nì-hǎi)  (  озн. море, езеро), обитават сулуцзи 
(sūlùjié)  (sōrähkar / sōlākəj или sōlākat), сансуян (sānsuǒyàn)  (səmsāªkiēn), 
миецу (miècù)  (miētchjok), лунху (lónghū)  (lïuŋhət), разполагат с повече от 8 000 
войска. 

За първото споменато племе хеси (hēxì)  (възст.: hāţhjit), някои автори53 са 
склонни да го отъждествяват с хазарите, но названието е много сходно с второто 
споменато племе хешен (héshèn)  (възст. γātdž(h)ìn), и в никакъв случай не са 
хазари, тъй като когато е писана „Суй-шу”, хазарите са обитавали в Дагестан, 
разширението им към Волга е едва след завладяването на Кубратова България в 70-
80-те год. на VІІ в. Иначе, тези названия показват близост с племето гешу (gĕshū)  
(възст.: kāśo), или кошу (koshu), едно от племената в групата „нушиби” (nushibi). (71)  

Другите племена, с голяма доза съмнителност в идентификацията, са съотв.: 
юхаи (jùhǎi)  (gwòhwə) – вероятно ковуи, хебиси (hébǐxī)  (γātpjíjsjet) – 
каспичи 54  (узки племена), хекусо (hécuósū)  (γācuósō) – гузи, кеда (kědá)  
(khātd(h)āt) – възможно жителите на областта Кердер (предците на племето кайъ).  

А на изток и запад от морето Й (Yi) или Ни (Ni) (yí-hǎi / nì-hǎi) , т.е. Аралско 
море са изброени „сулуцзи (sūlùjié)  (sōrähkar / sōlākəj или sōlākat) – вероятно 
отговарят на тюркското племе сураш, предци на башкирския род Чураш, сансуян 
(sānsuǒyàn)  (səmsāªkiēn) – шешети, в „Тан-шу“ е записано като шуниши 
(shǔníshī)  /  (śa`ņiśit / śa`ņiśai) (тези две племена са от групата „дулу”), 
миецу (miècù)  (miētchjok) – възм. мещера (едно от угрофинските племената в 
района на Перм), лунху (lónghū)  (lïunγhət) – кимакското племе ланикас или ланкан 
(част от групата „дулу”). (72) 

Племената съседни на болочжите (bóluòzhí) , най-близко разположени до 
Китай, са циби (qìbì)   (khiēś-b(h)jit) и това са предци на кипчаките, иси или еси (yǐxì 
/ yěxì)  (`it-ţhjit” / “zhá-ţhjit), според Чен Чжунмен е по-стар вариант на изписване на 
тюркското племе сицзе (xījié) , в епохите Вей-Суй-Тан “γiēj-kiēt”, кипчакски род, в 
епохата Тан - сянто (хueyantuo)  (s(h)jetźanthuai) или сири (вж. племето Сило 
(Xiluo) ), сир-тардуш (73), супо (sūpó)  (sō-b(h)ā) – вероятно монголците шиве 
(šīwe), шибеге (sībege) остатък от старите сянби във Вътрешна Монголия (74), род 
„суби” съществува и при башкирите, нахе (năhé)  (n(h)ān-γāt), наподобява 
названието на тунгуското племе „нанайци“ и названието на жужаните (Rurans) , 
(ń(h)o-ń(h)o), възможно е да са остатъци от тях, или техни сродници 55 , уянгуан 
(wūyánguan)  - (ªōnγankwān), в същия пасаж но в “Бей-ши” това название е 
предадено като “Уху“ (wūhóu)  (ªōw-gwā), вероятно вариант на ухуани, хегу (gēgŭ, 
hégŭ)  (gē-kwәt, hé-kwәt) – хакаси (Бичурин), йеси (yěxì)  (zhá-ţhjit), повтаря се, 
                                                        
53 Lin Ying, Л. Гумильов, и др. 
54 част от тях се преселват в България по време на византийското владичество, предполага се че дават 
името на селището Каспичан в Българска Добруджа, което съществува и до днес. 
55 Производно на монг. nokor, nūkәr, халха-монг. nöxör, бурят. nüxer, в ТМ - солонски nuhö – мъж, глава на 
семейство, стопанин, войн. 
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юни  (yúní)  (wo-ņij) и вероятно отговаря на едно от южносюннуйски племена - 
Йонцу / Юнцу (Yongqu)  (Изт. Хан `óŋkhwət), и вероятно отразява етнонима онгути 
– прататарско племе, и янгуан (yánguan)  - тук има повтаряне на горното название 
на ухуаните (Wū-huán) . (75) Идeнтификацията на повечето от тях, е също много 
съмнителна. 

Трябва да се има в предвид, че всички тези названия са достигнла до китайския 
хронист, в деформиран вид, от различни информатори – обикновено пътуващи 
търговци по „Пътя на коприната”, което твърде много затруднява тяхната 
идентификация. Съществуват и други идентификации56. Въпросът остава открит. 

*** 

Значение на етнонима „Българи“: Така се стига до въпроса за вероятния 
произход и значение на името “българи”. Не е необходимо да се разглеждат 
достатъчно известните от миналото и напълно неудачни значения, търсени изцяло в 
тюркските езици: българи – bulγamaq (смесени), или българи – отцепници, бунтовници, 
от bulγa – бунтувам се (в монг. bulaax – грабя), bölük – отделям, разделям, или от монг. 
bulgan – белка, златка, самур, българи – народ на белката, самура, или българи – 
речни хора (от тюркското bulak – извор, източник). Напр. Санпиен Чен изхожда от 
историята на народа булоцзи, описана в китайските извори като история на едни 
постоянни бунтовници и отцепници и обяснява с това връзката с традиционното 
обяснение на българският етноним – смутители на реда. Но това е напълно изкуствена 
аналогия. Според оригиналното мнение на бълг. тюрколог Валери Стоянов, възприето 
и от покойния проф. Рашо Рашев, е съществувал древен корен, протоформа *bål (bul, 
bol, bal, byl) със значение човек, който в мн. ч. преминава в *bål-k – хора. Тя е в 
основата на етнонима българи, по подобие на немското deutsch – хора, народ. (76), 
(77) Валери Стоянов предполага наличето на такъв древен евразийски корен и 
посочва тибетското po – човек. (78) Ще разгледам подробно този пример. В 
протосинотибетски *Pă, кит. , съвр.ф-ма fū, др.кит. pa – човек, съпруг, мъж, работник, 
селянин, земеделец, тибетски pha-, -pa, -po – мъж, използва се като надставка, в 
западнотибетския диалект киранти bocü - съпруг, woscö – мъж, в диалекта лимбу 
yɛmba, кулунг phupājyū - съпруг, стопанин, тибетски a-pha, pha – баща, кит. , съвр.ф-
ма fù, др.кит. bá – баща, тибет. (киранти) watcha – мъж, бирмански (качински диал.) wa 
– мъж. По-далечни аналогии, в бурушаски *-pe – дядо, в енисейските ез., арински apati 
– свекър, bap – баща, в севернокавк. ез., лакски pъu, акушки aba, лезгински apъaj, 
абхазо-адиг. aba  – баща, в ностратическите ез. *aṗV *paṗV, афлразийските ез. *`ab- 
баща, америндски *ipa – човек. (Старостин) Така че примерът на В. Стоянов е изцяло 
неудачен. Не става ясно и какъв е по произход този хипотетичен корен *bål-k? Смятам 
това за съмнително, предвид липсата на такова понятие “бал” – човек в 
ностратическото и изобщо в бореланото езиково семейство. Всъщност в крайна 
сметка, по логиката на В. Стоянов стигаме до алтайския корен *boĺe, представен в ТМ 
ез. *bulu-; монг. *büli; тюрк. ез. *böĺük – родственици. Съотв. негова производна е 
монголската форма bûleg – група, съобщество, роднини, семейство, отряд, клика, bölüg 
- нещо отделно, обособено, раздел, част, bûlgеm – група, съобщество, bоlо, халха-
монг. bül, бурят. bülе, дагур. bule – семейство, роднини, братовчеди, bûl – разделям, 
обособявам, в евенк. bulumdžu – извънбрачно дете, тюрк. ез. тюркм., тур., азърб. bole, 

                                                        
56 Според Лин Ян (Lin Ying).: циби – каракалпаки, болоцзи – бурджи (неясно), ичжи – иета (?), вуху / уху – 
оку, огузи, хугу – киргизи, хакаси, хеси – едиси, гецзе – хазари, баху – българи, бицян – печенези, хебиси – 
кипчаки, супо – сабири, йемо – йемеки, кеда – кутригури, (йе)миецу – кермахиони, сулихе – сарагури, лунху 
– черкези, онку – угури, алан – алани, бейжу – печенези, фунло – байркли (вероятно някакво кипчакско 
племе) и т.н. 
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тат. bülä, каз. bole, узб., уйг. bǔle, кирг. bölö, тув. bole, якут. bile, хак. polo, шор. pole, 
чуваш. pultăr – роднина, сродник. (79), (80) 

 Що се отнася до класическата етимология, приета от повечето тюрколози: bulγa – 
бунтовници, отцепници, тя по-скоро има негативен смисъл, добре изразен в ТМ 
езиците: в мандж. boγulčila – заробен, bolxosu, евен., сол., орок. bōl – роб, сол. bolga – 
пленявам, ст.монг. boγul – роб, в монг. bool, халха-монг., бурят., калмик., ордоски монг. 
bōl, бурят. bogōl – слуга, роб, в др.тюрк. bala – слуга, и в монг. bolxi – простак, 
примитивен, груб, bulqa / bulγa – разбойник, бандит, крадец, грабител, от bulqa, buliγa, 
халха-монг., бурят., калмик., ордоски монг. bulā, дагур. baliē, bolē – грабя, нападам, 
хващам, в чуваш. pĕl – разорявам, погубвам (някого). Праалтайски *bŭlV, ТМ *bule-; 
монг. *buliγa-; тюрк. *bul- грабя, нападам, отделям. (81), (82) Трудно би се получило 
едно обидно и отрицателно по значение название, явно дадено от друг народ, така 
дълго да се съхрани, че да се приеме като собствен етноним. Подобни опити за 
обяснение на някои етноними са добре познати, напр. “сърби” от лат. servus – роб, 
“българи” от лат. vulgaris – простак, плебей, “шкеи” – обидно название на славяните, от 
страна на албанците и власите, произлизащо от лат. sclavus – роб, но те изобщо не са 
верни и са плод на чужда злонамереност! 

Предвид връзката с тохарската общност Каси / Касири / Куси (Куча), би могло да 
се види какво е означавало това название. Какъв е произхода на този етноним? Оказва 
се, че той е точен синоним на “Арси” и има същото значение57. Индоевропейският 
корен е *k'weit / *kwit58 – бял, светъл, в тохарски (б) kutsi – бял, чист, свят, но трябва да 
се очаква и форма kuśi, изхождайки от името на града и държавата, в тох.(а) kāsu59 – 
красив, в тох.(б) kaswo – червен. В келтските езици, праформа *kassarā, в 
староирландски casar, уелски kesseir, корнуелски ceser – мълнии, светкавици. (83) В 
осет. ирон. kъаdz, kъаc – щъркел (бяла птица), кховар. kasara, непал. kãso – бял, 
блестящ (за метал), кашмир., gāsh, gōsh – ярък, блестящ, пали kasiņa – бял, свят (в 
религиозен текст), пр.индоиран. *kasira – бял, чист. В езика на скитите *krau-kasi е 
означавало „бял, блестящ сняг” (по Плиний), аналогичното kasi – бял, светъл. (84), 
(85), (86) Виждаме, че основното значение на самоназванието на Куча и кучасците е 
аналогично на Арси / Арши и означава бели, блестящи, чисти, т.е. благородни. Смятам 
че името хазари (косари/хазири) произлиза от същото название и директно отразява 
изходнато форма “касири”. (вж.по-долу) Това значение е било известно и на китайците, 
които често наричат Куча с думата  “баи” (bái)- бял (в др.кит., brāk). В главата (цзюан) 
XVI, (Каталог на западните пустини) на „Шанхаицзин” (Shan-hai-jin) се казва: „В 
Главната планина на Голямато езеро е разположено царство на „Белия народ”. (87) 
Става въпрос за Тяншан, а „голямото езеро” е Бостен-ху (Баграшкул) до гр.Карашар 
(Янци). Баркул и Баграшкул имат твърде сходни названия, които уйгурите са 
наследили от по-старото тохарско население. Селище с името Баграш (кит.ф-ма Боху) 
има и днес на брега на езерото Бостен-ху, непосредствено южно от Карашар (Янци).  

Трябва да отбележем че в българската, а и изобщо в историческата литература, 
пръв историкът-любител, юрист по професия Димитър Съсълов, въз основа на труда 
                                                        
57 тохарската дума е производна на индоевропейския корен *arg'-/(*e)*h2erg-ën – бял, светъл, блестящ, в 
тохарските езици този корен е представен с тох. (а) ārki, ārśi, тох. (б) ark, arkwi – бял, светъл, (пратох. ф-ма 
*ārkw(ä)i) – бял. (Старостин) 
58 Коренът е ностратически *ḳacv˜c` - блед, сив, в пр.ндоевроп. *k'as`w – блестящ, картвелски *qć-, mqce, 
xče-, čke- сив, бял, дравид. *k`ac- сив, прашен. В угрофин. ез., в хант. koč, kus, манси küš, ест. küde, фин. 
kyte – огън, пламък, горящ. (Старостин) 
59 Коренът *kas- светъл, блестящ обяснява българо-осетинското име Косара, респ. в “Нартския епос” 
Косар е дъщерята на Слънцето. При българите Косара е дъщерята на бълг. цар Самуил. Съотв. мъжките 
варианти на това име е българо-осетинското мъжко име Куцар / Куцыр. Сравни с самоназванието на Куча 
– Куси, Куци, кусине, куцине – кучасци, жители на държавата Куча! 
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на холандския китаист Де Гроот (De Groot. Die Hunnen der vorchristlichen Zait, 1921), 
стига до извода, че между Баграшкол и Баркул са обитавали предците на древните 
българи, и излага своята идея в книгата си „Пътя на България“, изд. 1936 г. Името 
Баркул той тълкува директно като „Българско езеро“ а вървящата на юг от него 
планина Баркултаг (най-източния хребет на Тяншан) – като „Българска планина“. (88) 
Но под силното влияние на приетата от тогавашната наука, теория за хунския 
произход на българите, и поради оскъдността на знанията за древната история на този 
регион, стига до погрешните заключения че това население разположено между 
Баграшкул и Баркул, като първоначален произход е било хунско, т.е. част от 
племената Сюнну и го обвързва с появилите се по-късно в Европа хуни на Атила. А 
днес е пределно ясно че между Сюнну и хуните на Атила, няма никаква пряка връзка! 

Като вероятно етимологично обяснение на Бургар / Пу(р)гур, може да посочим 
протоиндоевропейското *bherg – огън, блясък, в тох.(а) pūr, тох.(б) pūwar – огън, англ. 
bright, готски bairhts, ст.вис.нем. berāht, др.индоар. bhárga, санскрит prakāśa, дард. ез. 
pahār, pohar, кашмир. brazun, др.иран. bark / brak, перс. barraghē, пущ. breśhnā, 
белуджи brah – блясък, светъл, бял, светлина, огън, кюрд. biris – изкрящ, тадж. barq - 
мълния, хотаносакски baljs – ярък пламък, горящ. В пущ. busar – жарава, осет. 
bаjsærыn – закалявам стомана, bаsыrх uыn – силно нагрят и почервенял, армен. 
botsavarr – огненочервен, пламенен, bots - пламък. (89), (90), (91)  

От индоевропейски (пратохарски) думата е заета и в мандж. băriša – блясък, в 
ст.кор. părk, съвр.кор. palk – блясък, bul – пожар, bulkkoch - пламък. (92) Или название 
смислово свързано с огън, блясък, блестящ, като арси и каси. Варианта braz- / breśh-, 
обяснява и формата Барсили / Баршили. Интересен аналог е бълг.диал. брес / брез60 
– бял, светъл. 

В българската литература, подобна идея изказва доц. П. Голийски (2003 г.), който 
посочва още хетското parkuš, тохарското (а, б) pälk – светъл, огнен, горящ, блестящ 
(вж. и албанското flakë, румънски flacără, гръцки flóga (φλόγα), лат. flamma – пламък). 
(93) В своите публикации доц. И. Т. Иванов, предлага семантичната връзка “българи” > 
“свътъл-висок-издигнат”, изразяващи се в индоевропейските езици с един и същи 
корен *bherəg – светъл, блестящ, висок. И. Т. Иванов също свързва “барсили” с бял, 
светъл висок, и посочва старинното българско понятие „брез” – “бял”, но посочва като 
основен корен не „огън-блясък“, а „висок-издигнат“. (94) Относно семантичната връзка 
“светъл-висок” може да посочим още в тадж., шугн., ягноб., вахан., кхов. barzangi, 
вахан. borzәngi, сарикол. burzangi, белуджи buzlangi – великан, исполин. (95) 

Особено показателна е тохарската форма, звучала приблизително като „пълк”. В 
тох.(б) pälkamo – светъл, бляскав, pälkiye – огнено поле, респ. пустиня, pälśalñe, 
pilycalñe – горене (възм. от тохар. > шугнан. pul – блясък, сияние, светлина, огън. (96) 
От същия корен произлиза pilko – ясен, виждам ясно, и pilko – мед, блестящ метал, 
най-вероятно стоящо в основата на старобългарското (древнобългарско) *бл хъ61 – 
стомана, респ. блестящ метал. Въпросното понятие най-вероятно е било заето и в ТМ-
                                                        
60 брез - човек с бял перчем или животно с бяло петно на челото, което обаче се извежда в Бълг. етимолг. 
речник, том 1, от бреза. Аналогични синоними са барс, барз – коза с бяла козина по муцуната, около 
устата, брес – добитък с бяло петно на главата, брешко – бивол с бяло чело. Основата е корена *барс-
/*бръс-, означаващ, светла коса, рус, светла козина (за животно). Аналогична осетинска дума е в осет. 
ирон. bursær, burхil, дигор. borsær, bоrхеlæ – русокос, блондин. (97), (98) Това показва че връзката с бреза 
е напълно невярна, но е посочена в БЕР, единствено поради липсата на подходящ славянски корен. 
61 във връзка с авест. palita – сив, светъл, перс. fūlād, palād, pālās, palākham, пущ. polād, folād, fūlād, бел. 
рhulat кхов. phal, шугн. pales, phāl, осет. bоlаt, bulаt, санскрит battalohaka, непал. phaulād, phawato, хинди-
урду paghāl, кашмир. polāv, palakh – стомана. В основата стои индоевроп. понятие *phal - свързано със 
значението ярък, изкрящ, блестящ, качество типично за метала. В.Абаев посочва че корените на булат – 
стомана са древноиндийски. (99) 
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ез., в евенк. bilkini, bэlkini – сребърен, блестящ, мандж. bulgъa - позлатявам, bulgъxa – 
златен, орок. bilkima – златен, солон. bilxu, bulxu, bulke, нан. buluku, bulku, мандж. 
buleku – огледало (респ. блестящ). В монг. bulga, калмик. bulhъn – самур, златка, 
животно със светла, блестяща козина, в калмик. bulgъ – кон с бели крака, белоног. 
(100), (101), (102) В чувашки бълг. етноми се среща като лични имена – Пулкар (във 
волжкобълг. надпис ), също подобни чувашки имена са Пулькка, Пукар, Пукăр 
(103). А при осетинците, като Булкъа. (104) 

Друга българска дума водеща към този тохарски корен е названието на столицата 
Плиска. В Чувашия има три топонима носещи името Плиска: Плиска-вар – речна 
долина, по поречието на р.Хъйрла, Плиска – местност в Северна Чувашия, Плиска-
тюрем, равнинна местност до р.Юнга. Интересно е, че в чувашките предания се среща 
легендарния слънчев град Плиска и легендарна героиня Плиска. (105) Плиска е и 
чувашко женско име. (106) Топонимът Плиска се оказва разпространен, там където са 
пребивавали древни българи, освен в Чувашия, се среща и в Украйна, край Виница 
има селище Плисков, също в Хърватия, до гр.Книн, е имало селище vicus (село) 
Pliska (Б.Катанчич и П.Шкорпил) е вероятно свързано с Панонските българи, в 
континетална Гърция (Елада) е имало селище Μπλισκα (М. Фасмер). Проф. Иван 
Венедиктов, посочва в българския апокрифен разказ „Сказание Данаилово”, в което се 
говори за Михаил-каган, т.е. българският цар Борис І, които излязял от „слънчев град” : 
„…Името му е Михаил. Ще се надигне той от Слънчев Град и ще започне 
единадесетата година. И бог ще изпрати един ангел да го събуди…“. (107) Столицата 
на Борис-Михаил е Плиска (Плъска), т.е. слънчева, светла, бляскава. И това се 
потвърждава от тох. (б) plyskem – блестящ, тох. (а) palsk – светъл, бял. Респ. др.бълг. 
*плъскъ е означавало същото! Друга податка е ст.бълг. / др.бълг. багъръ / багръ62 – 
яркочервен, пурпурен. Или имаме косвена податка за съществуването на 
древнобългарски корен *баргъ / багръ – яркочервен, светъл, блестящ (вж. също 
репозицията в корена блъг-ари / бълг-ари. това явление наречено метатеза на еровите 
еровите гласни ръ-/лъ- > ър-/ъл- е явление характерно само за старобългарския език и 
отсъства в ост. слав. ез. (108) Смятам че е др.бълг. наследство). Виж и осетинското 
название на народа Пурк – бурсар, бурдар – светъл, жълт, с цвят на жито. 
Светлинната символика се среща и при други индоевропейски народи, освен тохарите, 
напр. подобно е названието сармати. Среща се във вариантите сирмати, сауромати / 
савромати и сармати. В Авестата техният родоначалник е Сайрама. Смятам че до 
сега предлаганите обяснение като “черноръки”, “жители на чернозема”, “с черни 
кожуси” дадени от В.Абаев са неприемливи. Предлагам следното решение: Първата 
част на думата е χšay, в осет. siau / saj- блестящ, сияещ, но и царски, владетлески, 
sajneg – сияещ, в шугн. šayēn – владетел. Втората част на названието е най-близко до 
согд. rēm – народ, в перс. ram, räme, гилян. rêmê, пущ., шугн. rama, белуджи ramag – 
стадо, тълпа, белуджи raj – народ, дард. ramaņa, санскрит ramņa, хинди raman – 
съпруг, глава на семейсто, и третата част е суфикса за мн.ч. –tæ. Така получаваме 
siau-ram–tæ, което фонетично кореспондира и с трите форми (сауромати / савромати, 
сирмати и сармати), а семантично означава “белстящ, сияещ народ или царски, 
владетелски народ”! Относно осет. (сармат.) siau / saj- блестящ, сияещ, може да 
посочим точния български аналог севамъ, сева ся – светя, святкам, святка се, 
диал.дума използвана през ХІХ в., записана от Найден Геров. (109) Вероятно 

                                                        
62 като аналози се посочват др.тюрк. *bakīr, тюркм., татар., тур. bakır, узбек. baqir, paqir, уйг. paqir, азърб. 
paxīr, балк., караим., кумик. bagыr, хак. pāγэr, чув. păxăr (pъgъr) – червена мед, меден съд, в монг., калмик. 
се среща произв. bahr – ярък, блясък. Не мога да се съглася с мнението на Мудрак и Старостин, че в 
основата на названието е ст.монг. boki, boхi, bokir, boхir – нагар, налеп, bokir – мръсен, нечистоплътен, 
пр.алт. böki – налеп, замърсен, потъмнял, в ст.яп. *pэkэrí – прах, прашен, така стигаме до тюрк. bok – 
изпражнение, дало и бълг.турцизъм боклук. (111), (112) Расянен съвсем правилно смята че 
първопроизхода на понятието е иранско, в перс. bargh – ярък, т.е. бляскав метал. (113) В в сев. инд. 
диалекти bagaŗ, bagŗā – вид червен орис, перс. balārak, маратхи baktara – стомана, маратхи, кашмир. 
bakhatara, хинди-урду baktar – желязо, понятията отразяват едно от основните качество на метала – 
яркост, блясък. (114) 
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значението на името Сево е същото – светъл, блестящ. (110) Също в пущ. spêk, ягн. 
sabuk, язгул. sabok, шугн. sabuk, кюрд. sivik, талиш. syvyk (sъvъk), перс. säbok,  гилян. 
subuk - светъл. 

 Същото значение имат етнонимите: сираки – червени (в осет. sыrx / surx), аорси 
(осет. uors) – бели, блестящи, арии – бели, чисти, благородни. Китайските източници 
наричат пратохарските племена също бели  (северени) Ди , или Беи-ди , и 
червени (огнени)  Ди , или Чи-ди . Също по-късните хиони, станали част от 
ефталитите, се делят на бели и червени (респ. спед-хион и камир-хион).  

Как се е получил българския етноним ? Трябва да се посочи и сарматския 
словообразувателен суфикс за образуване на родови имена и показващ притежание –
ar, в дигорски –аræ. В съвр. осетински не е запазен, но се среща при образуването на 
названия на населени места и родови имена, напр. дзымар – дзимари, Дзимар – 
селището Дзыма, кудар – кудари, куртагар – куртагити (дзирмар и куртагар, са 
посочени като племена в Кавказ от преписвача на Захарий Ритор), Къасар-гом, 
клисурата Къаса, Салбиар – селището на рода Салби. Е. Гранатовски го свързва с 
древноиранския (сакски) суфикс –ara. (115) Тогава булгар, пургур – народът бълг, 
народът пург! 

Като втора възможност за словообразуване може да се посочи пратохарска дума 
*ghara / *khara (γαρα) – народ, племе, хора (тох.(а) kär, тох. (б) kare, пратох. *käre – 
притежаващ ранг, сан, знатен, принадлежащ към висшата класа, каста, група, с по-
далечни аналози в келтските езици, в кимвърски, gwr, старобретонски gour, корнуелски 
gur – човек, старобрет. gueryn, кимв. gwerin – тълпа, множество хора, също в осет. 
guыr / gur – тълпа 63 , така pälk-ghara, ще означава “огнения народ” или “чи-ди” в 
китайски превод. В някои от монетите на кушанския владетел Куджала Кадфиз се 

открrва думата „KAPA” (Kara) която според Джон 
Хил, преводачът на „Хоу Хан-шу” е самоназвание 
„Gara / Ghara”. (116) Както се вижда съвпада 
изцяло с тохарската форма kär / kare! В случая 
става дума за следната медна монета открита в 
Чач (вж.фотографията): каталожен номер MAC 
2891, тегло: 9.96 г., диам.: 24 мм. На аверса е 
изобразен „Бика Нанди” (Бика на Шива от 
индийската митология) и с гръцки букви е 

написано nandipada, а на реверса е изобразена камила (символа на Бактрия) и с 
„кхарощи” е написано “Maharayasa Rayatirayasa Kuyula Kara Kapasa” (Велик цар, Цар 
                                                        
63 Вж. също, в пракелт. *koryo, ст.ирл. cuire, уелс. cordd – племе, род. (117) Може да се предполага, че е 
съществувала и аналогична пратохарска дума *ghara / *khara (γαρα) – народ, племе, хора. В 
праиндоевроп. *koryo – група, племе, народ, в др.перс. kāra, осет. čыr, dzыr, guыr, пракрит hāra, хинди 
gharrā, пали kira, бенгал. harū – народ, хора, в пущ. khor – приятел, близък. (118) Тази тохарска дума е 
залегнала в основата на тюрко-монголското хор (кор) – подразделние, групаq в др.тюрк. qara – тълпа, 
народ. И до днес, в съвр. език на алтайските тюрки (кумандинци, шорци), в тувински, хакаски и киргизки с 
думата хор (кор), се обозначават народните маси. До този извод стига езиковеда Б. И. Татаринцев, като 
предполага че това е “достаточно древна тюркска дума”. (119) В хакаският фолклор, думата  „хоорай” 
означава всякаква съвкупност, група от хора и в зависимост от контекста може да означава цялото 
човечество, или група хора събравни на едно място. (120) В монг. xuraah – сбор, xoroo – 1. група, район, 2. 
полк. (121) В дагур. xuar, huare – човек, при общомонг. xün / kün – човек (напр. етнонимът „кумани“ и монг. 
kün, kümün – хора, др.тюрк. elgün – народ, мандж. хunčun – родственици, кор. gunjung, япон gunshū – 
тълпа, кор., япон. gun – група, япон. kuni – страна, праалт. *kiúne – страна, народ, хора). (122) В евенк. hōr 
– живеещи заедно, също в ТМ-езиците, солон., нан. gurū, мандж., улч. gurun – 1. държава, 2. народ, 
прамонг. gürün, монг. gurэn - държава. (123) Тук трябва да посочим задължително и не много ясната 
българска, неславянска дума хора – люде, народ, човеци, група от човеци, която в БЕР се извежда 
твърде неадекватно и изцяло погрешно от гръцкото „хорио” (χωριό) – село, χώρα – страна, държава, 
поради липса на търсене на др. податки. Разбира се не е изключен евентуален по-късен, кумански 
произход! 
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на царете Куджула Капис (Кадфиз), като думата „Кара” може да се разтълкува и като 
„(то)харски?64  

Ако се приеме че *ghara / *khara е било самоназванието на тохарската общност, в 
която влизат арсите и касирите, а без съмнение и други племена, то какво означава 
началното „ta / to”? Крис (Кристофер) Дорнеих65 посочва един твърде важен факт. В 
най-стария запазен препис на „Географията” на Страбон, „Codex antiquissimus” 
названието е TAXAPOI (Tachari) – написано безупречно четливо. (124) Началното „та” 
го откриваме и в хотаносакската форма на етнонима „тахари / тохари” която е ttau-da-
gara, а Бейли отбелязва че „tau- / tu- корен, означаващ много, голям брой, е широко 
разпространен корен в индоевропейските езици. Той свързва θο- / thо- oт θογara  /  
Togara, директно с иран. tu- голям, по-ранна форма tuυi-, аналогична на индоиран. tuυi-, 
голям”. Покорни в своя „Речник на Индоевропейския език” посочва корена *tēu-, tәu-, 
teụә-, tụō-, tū- със значение голям, нарастващ, силен, тълпа, народ66. 

Тук трябва да посочим и тох. (б) tot – много, tattari – в много голямо количество. 
(125) Препратката която ни дава Бейли ни насочва към протоиндоиран. tauH, в 
санскрит tavi, в др.инд. (Ведите) tavas, tіya, авест. tauu, ст.перс. tav, согд. t'w'nty, (Man.) 
t'wndyy, пехлеви tw'(b)n (tuwān), парт. t'wg (tāūg), осет. ирон. tыx, дигор. tuxæ, (в 
стабълг. тъгъ), хотаносак. tvāñ (tvąñ) – силен, в кушано-бактр. taoi, taoo, taooano, 
taoano – много, също и богат. (126) 

Етнонимът „та-хари / то-хари” означава „много хора”, народ, общност. Логично е 
да се мисли, че *Тохари / Тахари е общо название на цялата общност, която включва 
арсите, касите / касири, където са кучасците, както и други неизвестни ни племена, 
скриващи се под общото название „жуни” (Rong)  и „ди” (Di)  и , „ху“ (Hu) . 

Така че от корените Бълг / Блъг-, Парк / Парг / Пург / Бург, закономерно ще 
получим българ / блъгар, паргар, пургар, бургар. 
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