
 1 

ПРЕДГЛАГОЛИЧЕСКАТА РУНИЧЕСКА БЪЛГАРСКА ПИСМЕНОСТ 
 Ж. Войников 

 
Увод 
 
Въпросът за наличие на собствено руническо писмо у древните българи, което е 

използвано целия период от съществуването на ПБД, отдавна стои пред науката и чака 
своето разрешение. В района на Плиска са откривани различни кратки надписи и знаци, 
върху каменни блокове, керемиди, фрагменти от съдове, върху известната седемлъчева 
бронзова розета, бълг. аналог на известната “Звезда на маговете”, и др., като най-често се 
среща знакът IYI. Подобни находки има и от други места влизали в границите на ПБД, 
напр. “Ситовския надпис” до родопския върх Шутград, надписи от с. Калугерица 
(Шуменско), Мадара, Бяла, с.Крагуево, манастирските комплекси до Крепча и Равна, от 
пещера до Тетевен, Шудиково (Черна Гора), в руините на крепостта Слон (Карпатите), и 
основно в скалния манастирски комплекс Мурфатлар (с. Басараб до Констанца). Също 
върху фрагменти от различни керамични съдове от разни места, напр. урна от с. Гарван 
(Силистренско) и върху съдовете от съкровището от Наги Сент Миклош. 

Няма единно становище за произхода на тази писменост. Традиционно приемайки, че 
древните българи са “тюрки” по произход, повечето автори се опитват да я свържат, с 
орхоно-енисейската руническа древнотюркска писменост. Но това се оказва твърде сложна 
задача, и освен наличието на някакво далечно, привидно сходство в някои от знаците, нищо 
повече не е постигнато. Започайки с П. Добрев, се издигна и другата идея, че тази 
писменост е е сходна с донско-кубанското писмо, използвано от сарматите и аланите, вкл. и 
в района на салтово-маяцката археологическа култура, изследвано най-задълбочено от 
проф. Г. Турчанинов. В това отношение е показатлено и мението на тюрколога и специалсит 
по древнотюркското писмо И. Kизласов (1994 г.), който определя че донско-кубанското и 
българскито руническо писмо, нямат нищо общо с древнотюркското.  

Р. Рашев стига до логичния извод, че голяма част от знаците откривани върху каменни 
блокове, нямат фонетична стойност, а по-вероятно са с култово и религиозна значение, с 
“предохранителни” функции, както е писал Черноризец Храбър, те са просто “черти и 
резки” използвани за гадаене. Рашев също правилно поставя въпроса, защо няма нито един 
официален надпис на владетел на руническо писмо, а още от създаването на Българската 
държава, в употреба влиза гръцкото писмо и гръцкия език, вкл. са известни инвентарни 
надписи, с гръцки букви и прабългарски думи. Т.е. не може да се говори за пълноценна 
руническа писмена традиция, каквато са имали древните тюрки, които използват орхоно-
енисейското писмо вкл. и за официални владетелски надписи. Все пак в първите години 
след покръстването, в манастирите се е използвала своеобразна тайнопис, която включва 
знаци показващи сходство, както с донско-кубанските руни, така и с арамейските 
писмености, гръцкото писмо, а в доста случаи и с глаголическото писмо. (РР-СНППБК, стр. 
170-171) Или както се вижда българската руническа традиция, има произход различен от 
древнотюркската. 

Въпросът за българските руни, става актуален след откриването на Мурфатлар в 1957 
г. В периода ІХ – ХІ в. тук съществува голям манастирски комплекс от издълбани в меката 
варовикова скала, килии, зали, склепове. Комплексът е “издълбан” на мястото на стара 
кариера за варовик. По стените на галериите са открити множество рисунки на кръстове, 



 2 

християнски символи, но и също елени, птици, коне, конници, множество рунически, 
единични глаголически и няколко кирилски старобългарски надписи. 

През 60-те и 70-те год. на ХХ в., румънските археолози Йон Барня, Виргил 
Билчуареску, издигат тезата че надписите са дако-гетски по произход. П. Дякону и П. 
Настурел предлагат “нормански” произход на руническите надписи, а К. Чера – готски или 
печенежки. 

От българска страна пръв В. Бешевлиев се запознава с надписите и пуликува част от 
тях, първоначално 15, а след това в по-късна публикация, добавя нови 9 (общо 24). Той не 
се ангажира с тяхното разчитане, но открива прилики с донско-кубанското и орхоно-
енисейското писмо, и с букви от кирилицата. Бешевлиев доказва че Мурфатларската 
“писменост” е от български произход. А. Щербак и Д. Немет без да проучат надписите, 
веднага ги обявяват за древнотюркски, а полският тюрколог Е. Триарски ги определя 
първоначално като печенежки. (ВБ-ЕПРНМ-В-4-1976, стр. 12-15) През 1980 г. Едвард 
Триарски публикува във варшавското списание „Проблеми”, бр. 3 статията „Неизвестната 
азбука”. Сега той смята че Мурфатларската “азбука” е дело на гърци или на хора, 
школувани в Константинопол, които са я създали за целите на нашето покръстване, по 
подобие на гръцката азбука. Тя е съставена от гръцки и кирилски букви, от тюркски и 
германски руни и от група специално измислени знаци. Отностно често срещаният знак IYI, 
ученият смята, че това са гръцките букви “ιυι”, като едно практично съкращение, 
символизиращо понятието „бог”, което наскоро е заменило тюркския “Тангра” с 
християснския бог в три лица. (ПИ-КПСНА) В 1985 г., Х. Хаусиг1 определя 
Мурфатларското писмо, като дело на хуни и авари, които го донесли от Евразийските степи. 
В 1989 г. Д. Байчоров2 разглежда някои от Мурфатларските надписи като древнотюркски. 
Като цяло погледите на повечето учени (К. Попконстантинов, П. Георгиев и др.) се насочват 
към орхоно-енисейското писмо и евразийските рунически писмености. (ПМ) 

П. Добрев пръв в 1992 г.3, запознава българския читател с методиката на проф. Г. 
Турчанинов, за дешифриране на донско-кубанските надписи, и я прилага за част от 
българските рунически надписи, основно от Мурфатлар, но също и от Плиска, Равна, 
Крепча, Шудиково. Но прави твърде широки аналогии, вкл. с писмеността от Елам, а в 
интерпретациите на надписите използва думи от много езици – келтски, памирските ез., 
шумерски и пр. 

В поредица от статии, основно в интернет4, доц. Ив. Т. Иванов (учен физик и 
биофизик) прави опит за дешифриране на редица рунни надписи от Мурфатлар. Той следва 
теорията на П. Добрев че, старите българи са говорили език от иранската езикова група. 
Някои от четенията му са оригинални, други следват в една или друга степен прочита на П. 
Добрев. (ПМ) 

Илко Стоев (художник) също публикува две свои книги5, посветени на българската 
руника. Той обръща голямо внимание на Ситовския надпис. Предлага сравнения с различни 
писмености, вкл. и глаголицата, но като цяло следва рамката начертана от П. Добрев.  

Брендан Мак Конгал (ирландец, археолог, живеещ в България) в 2009 г. издава книгата 
си “Прабългарският мит” в която отрича изцяло българския харакетр на руническите 
надписи от Мурфатлар и др. части на България и издига хипотезата че те били “келто-
                                                   
1 Runen tamgas und Graffiti aus Asien und Osteuropas. 1985. 
2 Древнетюркские рунические памятники Европы. 1989. 
3 Каменна книга на прабългарите. С. 1992. 
4 Уеб-сайт “Страница за прабългарите”: http://www.protobulgarians.com    
5 Мистични паметници на древното българско слово. Ситовския надпис”. Ст. З. 2002,  Отвъд глаголицата”. Ст. З. 2005. 
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тракийски” по произход, като келти, траки, даки и гети, са заимствали тази писменост от 
етруските. 

Панайот Иванов (възрастен учител от Добрич), в поредица от статии6, представя своя 
теория, според която прабългарската писменост е производна на орхоно-енисейската, на за 
разлика от нея, не е звукова (фонетична), а сричкова (силабична) и се оптива да чете 
публикуваните надписи чрез думи от чувашкия език.  

Авторът на тези редове публикува в 2011 г. книгата си “Алано-древнобългарското 
писмо” в която проследява произхода на българската руническа традиция, от донско-
кубанското посмо, транскрибира много от надписите по метода на Г. Турчанинов, и ги 
интерпретира основно с помощта на осетинския език. Тъй като тази писмена традиция е 
възникнала в Западен Кавказ и се използвала също от сармати и алани, логично е да се 
предположи, че на Балканите е донесена от сарматоезичната компонанта участвала в 
древнобългарската етногенеза.  

Н. Овчаров, наскоро публикува в интернет7 една малка монография (в суров вид, 
вероятно неиздадена още), в която разглежда въпроса за Мурфатларската писменост, и я 
интерпретира отново през орхоно-енисейското писмо и тюрк. езици. 

 
Донско-кубанското писмо 
 
Първоизточникът на българската руническа традиция е свързан с донско-кубанското 

руническо писмо, разпространено основно в Западен Кавказ и прилежащите предкавказки 
степи: Хумар, по поречието на реките Кума и Манич, Новочеркаск, Кисловодск, Рим-гора, 
Карачаево-Балкария, Верхны Джулат, и основно от района на салтово-маяцката 
археологическа кулутура: най-вече Салтов, Маяки (Маяцкото градище), Саркел, Донецк, 
Херсон, Тмутаракан, както и единични надписи от Киев, Поволжието (Волжка България -  
Пермска област, Горкиевска област) и др., вкл. два надписа от Приаралието (Тозбулак и 
Алтънсар). 

Г. Турчанинов разделя всички открити и дешифрирани от него надписи на две големи 
групи. Първата е по-древна и обхваща периода от VІІІ-VІІ в. пр. н.е., до 1 в. пр.н.е. / 1 в., и 
условно може да се нарече скитски или скито-сарматски. Надписите от това време са 
пръснати по цялата територия някога обитавана от скитите, от Черноморието до р.Иртиш. 
По характер са единични думи или кратки изречения, оставяне върху поминателни съдове с 
ритуална храна, откриване при погребения, или върху разл. битови предмети, и съотв. имат 
пожелателен, предохранителен смисъл. Като начин на изписване, Турчанинов посочва че 
самите “руни” са изцяло производни на финикийското и арамейското писмо, но с различни 
нововъведения, свързани с особеностите на езика. Напр. за нетипичния за семитската реч 
звук “ф”, скитите са използвали свой знак, образуван от арамейските знаци “пе” и “вав”, т.е. 
“п” и “в”:  “пе”  + “вав”  = “ф”  и също вариант . Други такива знаци са “гъ” , 
получен от съединяването на арам. “гамал”   (г) в огледелан вид + арам. “хетх”  (х) 
(първообраз на глагол. буква  “герв” – меко г, от съвременна находка, от Родопите – 2004 
г., върху парче от делва се открива руническия знак , вариант на “герв” и сходен знак от 
салтово-маяцката култура ), появата на знака “ан”  (първообраза на “голямата 
носовка). Тъи като няма единна писмена норма, се стига до появата на различни вариантина 

                                                   
6 обединени в книга “Истината за прабългарската руническа азбука и за написаното с нея”. Добрич. 2012. 
7 Писменоста от Мурфатлар: http://murfatlar.blogspot.com/ 
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изписване, произволно сливане на разл. знаци, и пр. “народно творчество”. Тази 
“писменост” е фонетична, но тъй като се използва не в уседнало и организирано общество, а 
в скотовъдни, номадски родово-племенни общности, тя не се използва за предаване и 
съхраняване на информация, знания, житейски опит, а придобива изцяло суеверно-култов 
характер – пожелателни и предохранителни формули върху поминателни и битови 
предмети. Като вероятен път на заимстване, може да се мисли, че е осъществен, както по 
пътя на търговските контакти, така и при прекия досег на скитите със семитския свят, по 
време на скитското нашествие на юг от Кавказ в VІІ – VІ в. пр.н.е. 

Втората група надписи са собствено “донско-кубанските” или “аланските” както ги 
нарича Турчанинов. Те се появават основно след І/ІІ в., с максимум около VІІ – VІІІ в., и 
затихващо използване до Х в. Въпреки че имат известно сходство с първата група, като 
техен основен първоизточник, Турчанинов посочва сирийско-несторианската писменост 
(писменостите “серто”, “естрангело”), която също е производна на по-старата арамейска 
писменост. Напр. сирийския “алеф” (а) , се появява в донско-кубанското писмо (вкл. и в 
Мурфатлар) в изправен вид, като обърнато латин. F, в различни варианти  за озн. на 
звука “а”, или просто в подобен вид, което Турчанинов интерпретира и като “æ” , . 
Интересен вариант е и обърнатия вариант на първата буква , която се е поставяла след 
съгласна, като глухо “ъ” подобна на “алаф”. Донско-кубанската буква са звука “б”  и в 
Мурфатлар , покзва ясна прилика със сирийското несторианско  - “bā”, и 
самаритянското (древноеврейско писмо обособило се във ІІ в. пр.н.е.)  “бетх”. Такова е и 
глаголическото “б”  (буки). Сирийският “гамал”  (г), Турчанинов открива върху един от 
надписите от Наги Сент Миклош , което чете като “гъ”. Донско-кубанското и 
мурфатларско “д”  и , , е производно на сирийското „естрангело” - , яковитското 
„серто” -  - “далетх”. Показателно е сирийското “хе”  и донско-кубанското и 
мурфатларско “е”/”и” , явяващо се в изправен вид, и е първообраз на глаголическата буква 

 - „и” (иже) и „й” (ижица) - . Също в Мурфатлар и Кръглата църква в Преслав, се среща 
и една по-ранна форма на “е-двойно” , явно производна на  > през междинна ф-ма . От 
същия първообраз произл. и глаголическото „ъ” (еръ) -  - , с междинна ф-ма в 
Мурфатлар . В донско-кубанското писмо се среща и знаците , варианти на “е”, 
произв. на арамейското “хе”. В донско-кубанското писмо, за обозначение на звука “и”: , 

, , , , според Турчанинов, се използва варианти на сирийския “йод”: , , 
, . В самаритянската азбука (вариант на арамейското писмо)  “зен” (з), показва 

ааналогия с Мурфатларската буква  и буквата от “Кръглата църква” в Преслав , които 
явно са варианти на глаголическото – „дз” (дзело) което показва че се е четял като „з” или 
„с”. Глаголическото „з” (земля) -  показва прилика със срещания в надписите от 
Мурфатлар знак , явно четящ се „з” (подобен на кирилското „з”)  и със самаритянските и 
сасанидската форма на  “зен”  , или самарит.  “симкатх” (с). В донско-кубанските 
надписи се ращят формите , които са по-близо до първообраза – сирийския “зен” . 
Буквата “каф” (к), в сирийското писмо “естрангело” , е заета в почти непроменен вид в 
донско-кубанското и Мурфатларското писмо като . Глаголцическото “како” (к)  покзва 
прилика със сирийската несторианска форма . Турчанинов отбелязва че в донско-
кубанските надписи се среща и буквата “къ” или “кхъ”: , , , производна на сирийския 
“коф”: ,  (ку), а в Мурфатлар се серща като  “кх/кс”. В донско-кубанското писмо “л” 
се изобразява със знака , който паказва сходство със самаритянския “ламед”  и . 
Туранинов посочва и производния знак “лъ” , . Формата позната в Мурфатлар  е по-
скоро форма на глагол. “люде”  (л). От буквата “мем”/”мим” в яковитско „серто” - , 
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несторианско писмо - , самарит. , и согд. манихейско , може да се изведат 
някои форми на “м” от Мурфатлар: , , , , и  - “ма”, в донско-кубанското писмо , 

 -“м”,   “ум”. Глаголическото „м”  (мислите) -  показва прилика особенно с варианта  
от Наги-Сент Миклош, както смята проф. Г. Турчанинов. Сирийският “нун” ,  (н), е 
първообраз на мурфатларския знак , , в донско-кубанското писмо , , ,  - “н” и глагол. 
“наш” (н)  . Интерес представялат руническите образи на двете носовки, „ан/ън” , ,  и 
„он/ън” , , като формите  и  от Наги Сент Миклош са с очевиден самаритянски 
произход  “нун”. Буквата “аин” в сирийското писмо „естрангело”  , яковитско 
„серто” , е заета директно в донско-кубанското и Мурфатларското писмо като обозначение 
на звука “о” , , но в огледален вид (явно да не се бърка с “к” ). По-близко до сирийската 
буква е глаголическото “он” (о)  . Буквата “пе” в сирийската писменост , , в согд. 
манихейско писмо , пехлеви - , в донско-кубанското писмо е заета като , , , а 
в мурфатларската писменост  и , а глаголическото “покой” (п)  , показва същите 
паралели. Буквата “реш” в сирийското несторианско писмо , согд. писмо  , е представена 
в донско-кубанското писмо като , , , и в Мурфатлар ,  за звука “р”. Аналогично е 
глагол. “реци” (р) (реци) - . В донско-кубанското писмо, за “с” според Турчанинов, се 
използват няколко различни варианта , , , , , , а в Мурфатлар , , , , което 
показва и различни първоизточници, напр. гръцката “сигма” Σ, самаритянски  , 
староеврейски - , „естрангело”  , яковитско „серто” , несторианско писмо , 
согдийско писмо  “симкатх” или “с”. В глаголицата “слово” (с) , покзва също сирийски 
и “донско-кубански” паралели. Също в Мурфатлар се срещаи произв. знак ,  “си”. 
Сирийската буква “таф”  (естрангело), е в основата на донско-кубанското , в Мурфатлар 

,  - “т” и на донско-кубанското  “ут”. Подобно е и глагол. “твърдо” (т) . Също в 
донско-кубанското писмо срещат и производни, сричкови знаци,  - “ти” от . За 
обозначение на звука “у” в донско-кубанското писмо и Мурфатлар, се използват разл. 
варианти, производни на арамейския “вав” , в сирийското писмо “естрангело” . В 
донско-кубанското писмо , , , в Мурфатлар , , , ,  - “у”. Интерес представлява 
глагол. “оук” (у) , което показва сходство със согд. „манихейска”  буква  - „w” 
произнасяща се като „оу” и донско-кубанския и мурфатларски знак  “уъ”/”уа”. Буквата 
“ф” в донско-кубанското писмо, повтаря по-стария вариант наобразуване от скитското 
писмо , , , , докато в Мурфатлар  (ф), по-верояно е заимствана от латиницата. В 
глаголицата   “фрът” (ф) показва прилика с донско-кубанското  (ако не е заимствано от 
гр. “тита” която има подобна форма Θ,θ). Сирийската буква “хатх”  (серто),  
(естрангело), показва известна прилика с донско-кубанското и Мурфатлар ,  - “х”. 
Турчанинов посочва и още някои донско-кубански други форми на “х” , , , , а в 
Мурфатлар се сраща подобната форма , които показват пряк паралел със сирийското “хе”  

, , , самарит. “куф” , както и с глаголическия “хер” (х) . Буквата “цаде” (ц) в 
сирийските писмености е , , , , согд. „манихейско” писмо - , а в донско-
кубанското писмо , който знак поред Турчанинов, обърнат на 90˚ е прототип на 
кирилското  Ц ( ). В Мурфатлар обаче се използва друг знак за звука “ц” , , , 
който показва и друг произход, свързан със самаритянското  “цаде”, респ. . 
Глаголическото “ци” (ц)  също показва прилика с древнобългарския рунически 
първообраз - . Буквата “ч” в донско-кубанското писмо е представена като  и също е е 
производна на арамейското “цаде”. Както посочва Турчанинов, донско-кубанското “ч” е 
заето в кирилското писмо, аналогично на “ц”. В Мурфатлар по аналогичен начин буквата 
“ч” е ,  , също е производна на “ц”. В глаголицата “чръвъ” (ч)  е напълно сходно с 
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руническия първообраз. Буквата “ш” в донско-кубанското писмо се среща в няколко 
варианта , , , в Мурфатлар , , и са производни на арамейската буква “шин” , а 

, , показват сходство със сирийското “естрангело” . Глаголическото “ша” (ш) - , е 
идентично с по-късната кирилска форма и отразява съотв. самаритянския вариант на “шин” 

, . В Мурфатлар се среща и производния знак  “иш” и  “ши”. Буквата “щ” е 
уникална, среща се единствено в донско-кубанското писмо , Мурфатлар , глаголицата  
и крилицата. Според Г.Турчанинов това е знак получен от съчетаването на знаците са “ш”  
и “т” , взети от сирийско-несторианското писмо, респ. .   

В донско-кубанското писмо се откриват голям брой 
букви за означаване на дифтонги и съчетания от гласни 
звукове. Г. Турчанинов ги нарича слогографеми. 
Предполага че са възникнали под влияние на сирийското 
несториански писмо. (ГТ-ППЯНКВЕ, стр. 66) Тези 
дифтонги и слогографеми  са: „ае”, „ай” -  =  
(арамейското “хе” ) +  (йод), като Турчанинов, показва 
евентуалния път на образуване. Други такива дифтонги са 

 - “уа” (  “вав” +  “а”),  „ае” (от арамейското  
„хе”),   “уй/йу” което е в основата на глаголическото  
“ю”), и др. В Мурфатлар също се срещат някои подобни знаци, напр.  “я” което покзва 
сходство с един от вариантите на “е-двойно”  и глагол. “я” ,  “уа/уъ” , в донско-
кубанското писмо - , “йо”  =  (и) +  (о).  

Произходът на донско-кубанското писмо е свързан с различните опити на сирийски 
християнски проповедници да разпространят християнството сред “варварите” на север от 
Кавказ, в първите векове от н.е. Частични и временни успехи е имало, напр. “воскяните” 
(христианизирани алани в Армения), мисията на епископ Израил при савирите и др., но 
далеч по-траен успех е имало заемането на сирийската писменост от сармато-аланските 
племена, в това число и от древните българи, и създаването на своеобразна руническа 
писменост. По думите на Турчанинов: “при средновековните осетинци от Крим, Северен 
Кавказ и Подонието, независимо от това, как се наричат, алани, аси, или яси, е 
съществувала единна писменна култура”. (ГТ-ДСПОП, стр. 29-35) Бих допълнил че това се 
отнася с пълна сила и за древните българите, които влизат в същатата културна общност! 
Руската археоложка Елена Галкина8 в стремежа си да свърже древните руси със салтово-
маяцката култура, тя преписва на “хипотетичните руси” брахикранния антропологичен тип, 
погребенията от т.нар. “Зливкиновски тип”, отдавна определени като древнобългарски, 
които нарича “сарматски” принадлежели на хипотетичните „алано-сарматоезични руси”, 
вкл. и присвоява донско-кубанската писменост, както в Кавказ, така и в района на Саркел. 
Българите които били примитивни тюркоезични номади, се запознали с тази писменост и я 
възприели от русите. Изводите на авторката са неверни, тенденциозни и присвояват 
древнобългарското културно наследство! 

В сирийската хроника „Седемте езика” на Евсевий Кесарийски, аланите се съобщават 
сред народите имащи своя писменост, наред с гърци, ивери (грузинци), римляни, арменци, 
мидийци. В „Пасхалната хроника” на Георги Синкел, от 37-те  народа, произлезли от Яфет, 
имат своя писменост: гърци, амореи (арамеи), алани, римляни, арменци, грузинци, 
кападокийци, сармати, скити, бастарни (б.а. вероятно бактрийци, тъй като не е известно 

                                                   
8 Е. Галкина. Тайны Русского каганата. изд. Вече, Москва, 2002 г. 
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обитавалите около Дунавската делта бастарни – народ с неясен келто-германски произход, 
да са имали писменост). (НП-ПНД-ДМ-сс-ВС, стр. 336-339) Арабският автор Абдул Фарадж 
Мухамед ибн Надим в своята книга “Наука за писменостите”, посочва различните видове 
писмености. Съобщава за арабското, сирийското, набатейското, еврейското, персийското, 
гръцкото писмо. Германските рунически букви на саксонци и лангобарди, са наречени от 
автора “акисталики”. За тюрките ибн Надим пише че нямат писменост, а владетелите им 
изпращат посланията си под формата на стрели с нанесени резки. За българите пише че 
имат собствена писменост, която прилича на писмената от страната Туббат (Тибет), Китай и 
писмеността на Мани (манихейското писмо). За хазарите, казва че използват сирийско 
писмо. (АГ-СМПСР, стр. 241) Ибн Надим пише в края на Х в. (987-88 г.). Тогава  в България 
по времето на цар Самуил, се употребява кирилското писмо, което е сходно с гръцкото и 
латинското, но не и с китайското. Явно авторът е изполвал по-стари сведения, визиращи 
глаголицата или донско-кубанските рунически букви. Г. Турчанинов смята че хазарите са 
използвали същата донско-кубанска писменост. Той посочва съобщението на Фахр ад-дин 
Мубаракш Марваруди (ХІІІ в.), че хазарите имали писмо от 21 букви, пишели от ляво на 
дясно. Буквите заимствани от росите, са следните: b, dž, d, h, v, z, x, th, j, k, l, m, n, s, g, f, q, r, 
š, t, ş. Хазарите които пишели с тези букви, изповядвали юдейската религия. Какво обаче се 
има предвид под названието “роси”, е неясно. Възможоно е това да е някакъв съхранен 
алански етноним, сроден с по-старите “аорси”, въпреки че няма др. данни за 
съществуването на такъв народ по това време (ХІІІ в.)?9 Факт е че досега протославянска 
писменост не е откривана, въпреки многобройните публикации, най-вече на рускоезични 
лаици-славянофили, да свържат “роси” с руси. Донско-кубанската писменост, е използвана 
и от местното кавказко касожко население. Турчанинов разчита надписите от бъклиците от 
Новочеркаск, с помощта на абхазо-адигските езици. 

 
Донско-кубанското писмо и глаголицата. 
 
Проблемът за произхода на глаголицата, все още няма еднозначно решение. В 

търсенето на графическия първообраз, различните изследователи, предлагат, различни 
решения. В 1845 г. И. Добровский, предлага връзка с класическата кирилица, която смята за 
по-стара. Я. Гануш (1857 г.) търси връзка със скандинавските германски руни. Шафарик – 
със сирийския и палмирски алфавит. Оболенски – с  неизвестното хазарско писмо. И. 
Тейлър (1881 г.) смята че глаголицата е изобретена от  византийското скорописно писмо. Л. 
Гейтлер (1883 г.), предлага връзка с пехлевийското писмо, от Сасанидската епоха. Ф. 
Миллер (1884 г.) предлега връзка с арабското писмо, М. Гастер (1887 г.), Т. Гамкрелидзе 
посочват като първооснова арменското и грузинско писмо, а В. Григоревич (1888 г.) - 
арабското писмо. В. Вондрак (1896 г.) се насочва към древноеврейското писмо, Ф. 
Фортунатов (1913 г.) посочва коптското писмо, използвано от египетските християни.  А. С. 
Лвов (1951 г.) търси корените на глаголицата в клинописното писмо, а Е. Гарнстрьом (1955 

                                                   
9 В тово отн. е интересна хипотезата на Е. С. Галкина, която е доразвитие на издигнатото още в съветско време от 
археолога Д. Т. Березовец, предположение че народът “рос” са всъщност носителите на салтово-маяцката археологическа 
култура. Назв. “рос” се обяснява точно с осет. ирон./дигор. ruxs/roxs – светъл, което води началото си от по-старото аорси – 
съюз от сарматски племена, чието название озн. същото, вж. осет. uors – сребърен. В Певтингеровите  таблици (римската 
карта на света, карта на Касторий), те фигурират под  името Arsoae, т.е.  Арси. Напълно възможно е част от тези племена 
да са съхранили стария етноним, подобно на асите, дали съвр. осетинци, и да са участвали сред племената носители на 
салтово-маяцката култура (аси, черни българи, савири, есегели), но те нямат връзка с по-късните руси, които се формират с  
норманско участие (ruotsi – гребци). Така е логично и донска-кубанското писмо да попадне и у хазарите. 
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г.) – в кипърското сричково писмо. (ВИ-РП, стр.261) Изобщо, колкото познати писмености 
има, толкова са и претендентите за основа на глаголицата.  

Сред някои рускоезични автори, се е наложила идеята че глаголицата, представлява 
доразвита древна славянска писменост, с която Константин-Кирил, се е запознал по време 
на хазарската си мисия., т.нар. „роски” букви, които те третират като руски. Според 
Мещанинов, Истрин, Константинов, първообраз на тази хипотетична „славянска” 
писменост, са сарамато-аланските тамги от Боспорското царство и Причерноморието. Но 
според др. учени, не става дума за „роски”, а за „сурски”, т.е. „сирийски” букви (Р. О. 
Якобсон, А. Вайан, Б. Н. Флор), което е много по-вероятна предвид арамейските паралели 
на донско-кубанското руническо писмо. Оказва се, че в преписа на “За буквите” на 
Черноризец Храбър, поместена в Берлинския сборник (XIII в.) и в нейна по-късна редакция, 
думата на Храбър “сирски” е заменена с “роушки”, а “асиером” – с русомь. Замяната е 
станала в южнославянска среда в ранната епоха на ХI – ХII в.” Не е логично да има псалтир 
написан с “руски” букви, при условие че русите тогава са езичници и все още нямат никакъв 
достъп до Корсун, който тогава е хазарски град. 

 
В “Пространното житие на Кирил” се казва: “И когато дойде в Корсун (Херсон), тук 

изучи еврейския език и книжнина, като преведе осемте части на граматиката и поради това 
обогати своя разум ...” Изучаването на еврейския е било много необходимо, защото 
хазарите изповядват юдаизма като официална религия. Тук философът намира евангелие и 
псалтир, написани с “роски/рушки” (?) букви и открива човек, говорещ на този език.” 
Известно е че при своята “хазарска мисия”, Константин-Кирил се е запознал със 
самаритянското еврейско писмо, и със загадъчните “сурски/асирийски” букви. Там 
Константин се запознава с един самаритянин, с когото влиза в спор. Самаритянинът 
донесъл със себе си “самаритянски книги”. Заинтересован, Философът го измолва да ги 
прочете и се затваря в жилището си. Според житиеписеца, след молитвата Константин 
получава “просветление” и започва да “чете книгите безпогрешно”. (АВ-РРЕККФ) Както бе 
посочено по-горе, много от глаголическите букви имат прилика със самаритянската азбука, 
което показва, че тя е единият първоизточник, който той е ползвал при създаването на 
глаголицата, а другия е донско-кубанското писмо (сармато-аланските руни), които са 
употребявани и от самите хазари. Самият Корсун (Херсон) се намира точно в земите на 
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«Черна България» - в близост до Днепровския лиман, където реката се влива в Черно море. 
Това което е направил славянския просветител, е добавянето на трите християнски символа: 
кръст, триъгълник и кръг, респ. символизиращи разпятието, св. троица и възкресението 
(халото, ореола, духа), за да “облагороди” новата азбука, на която ще се превеждат светите 
християнски книги.  

 
Глаголицата и азбуката на Етикус Истер 
 
През 1979 г., в сп. „Философска мисъл” Божидар Пейчев изказва хипотезата че 

първоизточника на глаголицата е азбуката измислена от римския философ Етикус Истер, 
живял в ІV в., роден в Малка Скития (Добруджа), гр.Хистер (сега Истрия), родом скит, 
както пише  съвременика му Йероним. Б. Пейчев изказва невярното мнение че най-вероятно 
Етикус бил славянин. Разбира се това е невярно, тъй като в ІV в. все още славяни няма не 
само в Подунавието, но тяхното обособяване като общност току що е започнало. Името 
Етикус, на лат. Aeticus е всъщност аланското Æтиаг, име фиксирано в надписите от 

Боспорското царство 
Αζίαγος, и разчетено в 
скитски надпис от 
Турчанинов, като Æцаг10. 
Така че Етикус е бил със 
сигурност алан по произход. 
В 856 г., епископът на 
Майнц, Рабан (Храбан) 
Мавър, в своя трактат “За 
изобретяването на езиците” 
пише, че след еврейската, 
латинската и гръцката 
азбуки, философа и 
космограф Етикус Истер, 

скит от благородно потекло изобретил “скитска азбука” която Йероним разпространявал в 
Далмация. Рабан посочва и самите букви с тяхната звукова равностойност. Според Рабан, 
по-късните глаголически букви, твърде напомняли на азбуката на Етикус. Яков Пеячевич 
(1681-1738 г.), доктор по философия, от български произход (от чипровския род Пеячевичи, 
заселил се в Австрийска Хърватия) също смята че хърватската глаголица е изнамерена от 
Етикус и разпространена от Йероним Блаженни. Б. Пейчев стига до извода че 
старобългарският трактат „За буквите” на Черноризец Храбър, всъщност е до голяма степен 
е повлиян и се явява адаптация с превод на „За изобретяването на езиците” от епископ 
Храбан Мавър. Дори името на българския автор Черноризец Храбър се явява дословен 
българизиран превод на името Храбан Мавър11. (БП-АРС-ФМ-2,4-1979) Но и бегъл поглед 
върху азбуката на Етикус, показва че тя няма нищо общо с глаголицата, защото няма 
съвпадение в изписването на нито една буква. Ил. Стоев забелязва че азбуката на Етикус 
показва известни паралели със согдийското и партянското писмо, което показва ясно какъв 

                                                   
10 аналогично на съвр.осет. Æца, бълг. Аце, Ачо (по-късно приравнено към християнското Ангел), означаващо в осет. ез.  
“носител на истината”. 
11 Рабан Мавър (Rabanus Маurus), архиеп. (776 или 784-856 г.), нем.  богослов, род. в Майнц; църковното си образование е 
получил във Фулдския манастир,  на който по-късно става настоятел. От 847 г., до смъртта си е архиепископ на  Майнц. 
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е бил най-вероятният първоизточник. (ИС-ОГ, стр.37-38) Бидейки алан по произход, той е 
познавал тези средноазиатски писмености, употребявани точно по неговото време. 

 
Донско-кубанско писмо и германски руни 
 
При германците, руните се появяват изведнъж във ІІ - ІІІ в. Тази писменост се  нарича 

още „Футарк”, по първите пет букви, подобно на понятието азбука (аз, буки, веди) или 
алфабет, алфавит (алфа, бета), абецедар (а, бе, це, де). Германската руническа азбука не 
започва с буквата „а”, а с буквата „ф”. С. Буге и О. фон Фрисен, смятат че руническата 
писменост възниква първоначално при готите и херулите, под влияние на гръцкото 
курсивно писмо. Те смятат че херулите, по-късно при обратната миграция към Прародината 
си (VІ в.), занасят писмеността в Ютланд и северозападна Германия. Основават се на 
германската дума erilar – майстор на рунически надписи, т.е. ерул, херул. Други автори 
смятат че херулите не са толкова етническо формирование, колкото военно, тъй като в 
скандинавските езици и староанглийски ярл/ърл означава знатен, благороден, войн, т.е. 
наемни дружини от войни. Ф. Аскеберг смята че писмото е възникнало сред готите, още в І 
- ІІ в., когато обитават устието на Висла, под влияние на латинското писмо. Контактите с 
Рим са свързани със съществуванито на „Кехлибарения път” осъществяващ търговията и 
доставката на тази ценна суровина от Балтика в Италия. Слабостта на тези теории е че в 
Северозападна Германия и Скандинавия, руническото писмо съществува още във ІІ - ІІІ в., 
синхронно с излизането на готите в Дакия, т.е. те не могат да са преносител на писмеността, 
защото би трябвало да мине известно време за усвояване на гръцката или латинска 
писменост. Х. Педерсон, М. Хамарстрьом смятат, че руническото писмо е възникнало у 
южногерманските племена, още в І - ІІ в. поради ранните контакти с Рим, под влияние на 

латинсакта и староиталийските азбуки 
(етруска, венетска). Днес като официална 
теория, се приема, именно че германците са 
създали своите знаци върху основа на 
етруската писменост, по-точно нейния 
северен, венетски вариант, а пътя на 
разпространение си остава неизвестен. (ЭМ-
ЯДРП, гл.2, стр. 19-52)  Но се наблюдават 
твърде съществени различия в изписването на 
буквите, така че трябва да се търси евентуално 
друг първоизточник. Версията че те 
произлизат от венетското, етруско писмо, е 

нереална, защото то не се използвало по това време повече от 600-700 години, заменено от 
по-практичната за изписване латиница. 

И този първоизточник е сармато-аланското или известното ни донско-кубанско писмо. 
През първите векове от н.е. контактите на сараматите, аланите и германците са доста 
интензивни. Още във І в. пр. н.е., сарматските племена язиги и роксолани се заселват в 
Панония и Долнодунавската равнина, и попадат изцяло в германско обкръжение. Съвместно 
с германците участват в постоянни войни с Римската империя. По-късно хунското 
нашествие принуждава голяма част от аланите, съвм. с готите да се преселят към Централна 
Европа, Южна Галия и Иберия (Испания).  
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Още  В. Абаев  забелязва,  че  в  „Земен  кръг”, сагите на Сноури Стурлусон, се 
разказва как асите, митичните скандинавски герои, са дошли от Причерноморските степи. 
Например в „Сага за Инглингите” се казва: „Страната в Азия, разположена на изток от р. 
Танаксвил (р. Танаис-Дон), се нарича Страна на асите. Столицата и е Асгард, а  владетелят – 
Один.”  Също се казва че внукът на Один, Фроди е воювал с римския император Август. 
Ако търсим някаква хронологическа рамка, то това е около І в. Вероятно тогава, някои 
сарматски или алански племена проникват след скандинавците, а техния владетел Один се 
превръща в митичен персонаж. Върху скандинавските саги за асите, има силното 
въздействие на аланския „Епос за Нартите”. Нартите, подобно на скандинавските аси, са 
богове-герои, непобедими войни, воюват с митологичните си врагове – великаните, както 
нартите – с уаигите (великани). Наблюдава се и сходство в някои персонажи. Например 
скандинавския Локи е точен двойник на аланския Сирдон, Один на Батраз, Фрея на Сатана 
и пр. Съседи на асите, с които те често воюват са ваните. А в “Нартския епос” това 
уангурите – оногурите, конгломерат от фино-угорски, сарматски и алтайски елементи.  

Тази идея не е чужда и на западните автори. Ф. Кардини, изследва „Деянията на 
даните” от Саксон Граматик и стига до извода че народа на Один първоначално е обитавал, 
непосредствено северно от Кавказ. По мнение на Франк, според немските предания, около 
150 г. пр.н.е., вандалите и източния народ на асите били разгромени от Рим и прогонени на 
север. Вождът им се казвал Один, който след смъртта си бил обожествен. 

През 2001 г., (тогава) 87-годишният изследовател Тур Хейрдал, организира съвместна 
норвежко-руска експидиция, която преминава по вероятния маршрут на Один, от Азовско 
море до Скандинавия.  

В миналото тази идея е разработена също от 
Шафарик и Вернадский. Г. Моргенстиерне  предполага 
че асите на Один, са  част от аланите на Сангибан, които 
след хунското нашествие се установяват в Южна Галия, 
около съвр. градове Орлеан и Алансон (св. с етнонима  
алани). (ФГ-СЗИО) По археологически данни, с долна 
граница от началото на ІІІ  в., в скандинавските блатни 
находки се срещат предмети на въоръжението с източен, 
сармато-алански произход. И като резултат от тези 
контакти, сред германците проникват не само елементи 
от “Епоса за Нартите” но и руническото писмо. И това се 
вижда много добре ако се сравни донско-кубанското 
писмо със старшия футарк (вж. таблицата). Всяка 
германска руна, има своя донско-кубански аналог! 

Надписите със „старшите руни” (старши футарк) 
обхващат голяма територия, на практика се срещат в целия „германски свят”, а езикът на 
който се е пишело се явява също еднакъв, което кара Е.А.Макаев да говори за 
„общогерманско койне” своего рода „свещен език” употребяван в цялото германско 
пространство до VІІ в. 

В края на VІІІ в. в Дания, неизвестен реформатор създава нова руническа азбука 
(младшия футарк) от 16 знака, като увеличава броя на гласните от 6 на 9. Вероятната 
причина за това е развитието и диференциацията на германските езици, обособяването на 
скандинавските езици от общогерманското езиково семейство. 
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Донско-кубанско и тюркско руническо писмо 
 
Трябва да се спрем и на въпроса за произхода на тюркските руни, защото апологетите 

на тюркската теория се опитват (при това съвсем неоснователно) да приравнят българската 
руника с тюркската. 

В 1721-22 г. Месершмид и Сталенберг, шведи пленени след битката при Полтава, 
преминали на руска служба, описват тюркските рунически надписи в Минусинск. В 1729 г. 
техните скици са публикувани от З. Байер. През 1899 г. Н. М. Ядринцев, открива в долината 
на р. Орхон (Монголия) древнотюркски надписи върху надгробни паметници с паралелен 
китайски текст. С помощта на тази билингва, датския учен В. Томсен разшифрова 
тюркското руническо писмо. То се състои от 38 букви, пригодени за изрязване върху камък 
или дърво. Част от съгласните имат два варианта на изписване, в зависимост от гласната с 
която са в сричка. (РА-ИК-Р) 

В. Томсен (1882 г.), смята че те са производни на арамейското писмо, чрез 
пехлевийското и согдийското писмо. Руският учен В. Лившиц , предлага възможният път 
чрез който е станало тази трансформация. Н. А. Аристов предполага че тюркските руни 
възникват от по-рано съществуващи знаци-тамги. Е. Поливанов смята че в основата им са 
по-ранни идеографски рисунки носещи информация, опорстени за изписване, под влияние 
на согдийското писмо. 

 

 
 
А. С. Аманжолов смята тюркското писмо за много древно, възникнало едновременно с 

финикийското и арамейското. Това е несериозно, защото писмеността е изпреварила с 
хиляда години, появата на етноса-носител. Сериозните изследователи основателно смятат, 
че подобни бездоказателствени твърдения са проява на „тюркски” национализъм, по-точно 
пантюркистки шовинизъм в науката. 

Согдийската теория е най-аргументирана. Лившиц и Клящорный посочват че в един от 
най-ранните тюркски надписи, т.нар. Бугутска стела, от Северозападна Монголия, басейна 
на р. Орхон  (около 570 г.) е написана на согдийский език. Ако тюрките са имали собствена 
писменост, то биха я използвали, вместо да ползват согдийския език. Согдийците вземат 
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дейно участие в Първия Тюркски каганат. С. Г. Кляшторный посочва Чойренския надпис от 
Южен Хангай, писан по времето на Елтериш каган (688-691 г.), като най-ранния датиран 
древнотюркски писмен паметник, първи писмен паметник от Втория Тюркски каганат. 

Според Р. Готио, основата върху която е създадена древнотюркската руника, е ранният 
вариант на согдийската азбука, известен като „старото писмо” от ІV в. Тя притежава 19 
букви, от които 17 имат звукова равностойност: `(алеф), β, γ, w, z, x, y, k, δ, m, n, s, p, č, r, š, 
t. Останалите две знака са „айн” който означава края на думата и h – арамейското „хē”.  

Според Лившиц, древнотюркските руни възникват от согдийските букви но след 
значителна промяна, и целенасочена обработка на согдийското скорописно писмо от V - VІ 
в., съдържащо освен, “старото согдийско писмо” съставено от 19 букви още три 
допълнителни d, t, q, фиксирани в надписите от Пенджикент. (ВЛ-ПДРП) В 12 от общо 38 
тюркски руни се наблюдава пряка връзка със съотв. согдийска буква. Много от тюркските 
руни са създадени впоследствие, поради разликата в звуковите особености на езика. 

Дж. Клосон разширява възможната първооснова и посочва освен согдийската, също 
пехлевийската и кушанобактрийската писмености. Според 
него 12 от руните са със согдийски произход, 4 – от 
пехлевийски и за 11 открива кушанобактрийски, т.е. 
„гръцки” паралели: o/u, b², d², от гръцката “капа”, g, y², l², 
n², r², t², s², z, γ, ö/ü – огледално гръцко η, а/е – от α. Според 
Клосон, руниката е възникнала като първоначален 
тайнопис, използван от първите тюркски посолства, 
съставени предимно от согдийци, осъществяващи 
контактите с Иран и Византия.  

Процесът на създаване на тюркските руни не се е 
състоял в пряко копиране, а в нагаждане на писмената към 
особеностите на тюркския език. Някои от руните показват идеографски принцип на 
възникване, представящи стилизирани рисунки. Например , се  произнася  „ok” или „uk” - 
стрела. (Özakıncı)  Символът , посатвен пред >, , съответства на гласна „o” или „u”, може 
да се пропусне >, ако  звуковете „o” или „u” са след , то символа >  се  пише.  (Orkun)  
Символът  подобно на символа , може да представлява отделна дума. В този  случай 
означава „Луна”. Така че в някои источници се казава, че  произнася „yay”, което напомня 
тюркската дума „лък” (оръжие). (Özakıncı)   означава също „ay”  - Луна, месец.  Символът 

 съответства на звука „b”, а другият  вариант на изписване . Когато символът стои  в  
началото на думата без гласна, тогава се произнася „eb” или „be”. (Orkun) Символът  
напомня дом на номад – юрта, шатра, палатка, не само външно, като рисунка, но и по 
произношение eb - юрта, на древнотюркски.  (Göktürk, Özakıncı)  Рунта  се произнася „iç”, 
означаващо плен. Смята се че символизира  , предаващ се човек с вдигнати ръце. Рунта  
се  произнася като „е”, изписва се и като  и се свързва с - , фигура  на човек, сочещ с 
ръка. В тюркските езици „е” означава той, 1 л. ед.ч. Руната   или , се  произнася като 
„at” (t) – кон и според  С.Клящорный наподобява седло с краката на ездача. Руната I има 
звукова стойност „s” или „ş” „ш”, употребява се в съчетание с гласните e, i, ö, ü. Свързва се 
с тюркското süngük – копие. Руната , се  произнася  като „еr” и „ar” се свързва също с 
изображението на човешка фигура, др.тюрк.  ar – човек.  Руната , се чете като „s” и се 
свързва с изображението на врата, в тюркските езици „aşık”.  Знакът , според Осман 
Недим Туна се произнася като „art”, защото в древнотюркски това означава долина между 
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две планини, закодирано в изображението. Руната  се произнася ot, в др.тюрк. трева, и 
изобразява тревни стръкове върху хълм. 12 

Игор Кызласов допуска че руническите надписи от Маяцкото градище (донско-
кубанската писменост), от Ферганската долина (исфаринска писменост) и района на р. 
Сърдаря (ачикташкото писмо), които се отличават от класическото древнотюркско писмо, 
напълно реално е да бъдат ираноезични. Като тюркски могат да се определят само 
надписите на т.нар. орхоно-енисейска писменост (VІІІ - ІХ в.) и те не могат да се сравняват 
с донско-кубанските и българските рунически надписи. Според него, още от древността се 
оформят две съвсем различни, етнокултурни огнища на развитие на евразийската руническа 
писменост. (ИК-РЭДБ-ТА1-2-2000,стр.5-18) Има и още една съществена причина, която се 
набива на пръв поглед. Тюркските рунически надписи са винаги добре структурирани, 
написани в правилни редове, катосе четат от дясно на ляво, или отгоре надолу, винаги имат 
словоразграничителни знаци във вид на двуеточие (:), и освен неофициална битова 

информация, са официалната “каменна летопис” на 
тюркските кагани. Съвсем обратно, донско-
кубанските и българските рунически надписи, са 
лошо структурирани, почти винаги липсват 
словоотделителни знаци, много често произволно се 
сливат различни букви, така че самия надпис 
прилича повеча на сложна плетеница. Никога те не 
носят официална информация, а са поминателни, 
битови надписи и такива с религиозно съдържание 
(Мурфатлар). 

В заключение може да се каже че тюркската 
руническа традиция възниква независимо от донско-кубанската. И двете са продукт на 
арамейската писменост, но докато донско-кубанската се основава главно на сирийското 
писмо, то тюркската се е развила основно от согдийското писмо. Ето защо всякакви опити 
да се четат донско-кубански и български надписи през тюркските руни са обречени на 
неусепех. Дори и бегъл поглед върху тюркската руническа азбука, показва че тя е съвсем 
различна, както по изписване на буквите, така и по тяхното звуково значение. Разбира се 
има и изключения:  (а/е), Турчанинов посочва аналог. знак в донско-кубанското писмо със 
същото значение “æ”,  (i/ie), по Турчанинов същия знак “и” но в огледален или легнал 
вариант има в донско-кубанското писмо,  (b), подобен знак се среща в някои от донско-
кубанските надписи,  (о), в донско-кубанското писмо, в огледален вариант,  (у / т.е. й), в 
донско-кубанското писмо е с друга звекова стойност “у”,  (it), сходна е с донско-
кубанската буква “ут”,  (m) в огледален вариант се среща в Мурфатлар,  (či), в донско-
кубанското писмо “х”,  (q) в донско-кубанското писмо, в огледален вид “къ”. Тези сходства 
са резултат на общата първооснова – арамейското писмо, тъй като и сирийската и 
согдийската писмености са негови производни. 

 
Унгарски (секелски) руни 
 
В Трансилвания, унгарската общност секели, използва своя руническа писменост, 

която се запазва до ХІХ в., въпреки че е била забранявана от католическата църква. 

                                                   
12 по: semiotics and applied linguistics: semiotic elements in 'göktürk alphabet, автори: Gülnihal Paksoy, Siray Lengerli: 
http://odnapl1yazyk.narod.ru/orh.htm  
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Произходът на това писмо е неизвестен. Някои го свързват със тюркските руни, други – с 
българските, но както се вижда от таблицата (вж. по-долу), то е доста по-различно от 
донско-кубанското (българското) писмо и показва ясно сходство със тюркската руническа 
традиция. Така смятат много от съвр. унгарски изследователи. Предполага се също че 
унгарците са заели това писмо от заваренете авари, когато те идват в Панония (края на ІХ 

в.), а аварите вероятно са използвали 
някакъв вариант на древнотюркското 
руническо писмо. Но унгарците са 
създали и много нови знаци, пригодени 
към фонетиката на техния език. Най-
старият рунически надпис е открит в 

района на с.Бодрог, област (медье) Шомод (Югозападна Унгария по поречието на р. Драва) 
в 1999 г. и е датиран от ІХ в. Първият запис на унгарски рунически текст е направен в 1483 
г., в чешкия град Микуловка (Николсбург) и съдържа 46 знака. Руните традиционно се 
наричат “секелски” въпреки че са били използвани на територията на цяла средновековна 
Унгария, защото най-дълго тази традиция се съхранява сред трансилванските унгарци – 
секелите, дори днес се правят опити за възраждането и` и вкравне на руническото писмо в 
официална употреба, паралелно на латиницата. В Унгария освен пътни табели 

обозначаващи името на селищата, които се 
изписват паралелно, е издадена и Бибилия 
написана с руническо писмо. В това 
отношение, особено активни са членовете и 
симпатизантите на унгарската патриотична 
националистическа парития “Йобик”13. И 
това е една положителна тенденция, за 
връщане към историческите корени, която би 
била полезна и за нас българите. 

По принцип все още в родната 
литература, широко е разпространена 
заблудата че секелите са някакъв отделен от 
унгарците народ, заварени българи (есегели) 
или авари и пр., съгласно мнението на Г. 
Фехер, Хволсон и др. (КГ-ММ, стр. 255, бел. 
2 под линия)  В унгарски “секей” означава 
граничар, гранично население, т.е. 
“секеи/секели/секлери” са късно унгарско 
гранично население. Рьослер и Хунфалви 
смятат че заселването на секелите в 
Трансилвания е не по-рано от управлението 
на крал Ласло І (1077 – 1095 г.). А самото 
название обясняват от унг. szék – владение, 
székelő – крайно, гранично владение, székelyi 
– жител на гранично владение, граничар, szegély – граница, край, покрайнина, ръб. Те също 
посочват че аналогично гранично население секели/секлери е имало и по западните граници 

                                                   
13 “Jobbik Magyarországért Mozgalom”, в пр. „За по-добра Унгария” или  „За дясна Унгария”, тъй като думата jobb в унг. ез. 
означава добър, но и десен. 
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на Унгария, в комитатите Оденбург (Шопрон), Пресбург (Братислава), Нитра. Това показва 
че секели/секлери нямат нищо общо с българите и това не е етноним а гранично население с 
охранителни функции. Между диалекта на секелите и останалите унгарски говори, не са 
открити никакви разлики, които да говорят за асимилирано доунгарско население. (КГ-
ММ,стр.302-303, бел.1 под линия, стр.303) Според съчинението на Стефан Секели от 
първата половина на ХІV в. секелите са потомци на хуните на Атила и се смятат за унгарци 
останали в Трансилвания след гибелта на Атила и държавата му. Друг автор, 
протестанският пастор Каспар Гелтай живял малко след Ст. Секели смята че унгарците на 
два пъти са се заселвали в Панония, първо с Атила и после с по времето на Карл Велики. 
Той приравнява секелите с аварите. (НП-ВСИВ, стр.64-65) Няма никакъв спомен за някаква 
връзка с българите! 

Унгарското руническо писмо се чете като древнотюркското, отдясно наляво. От 
сравнителната таблица се вижда че пълно или частично съвпадение се наблюдава при 30 
знака от унгарската и тюркската руническа писменост, което и ясно демонстрира връзките 
между тях.  

 
Славянски руни 
 
Като игнорираме несериозните публикации за древнославянската писменост, трябва да 

признаем, че е съществувала руническа писменост с ограничено разпространение, сред най-
западните славянски племена, вендите, лютичите, 
вагрите, обитателите на о.Рюген (славянското му име е 
Руян). Голям набор от славянски рунически надписи са 
открити върху намерени множество метални идоли, 
открити в метален казан, заровен сред руините на 
езическото славянско светилище, намирало се до 
гр.Ретра в Мекленбург (Германия). Славянската Ретра е 
опожарена в 1050 г. Преди това събитие, Титмар 
Мерзебургски (976-1018 г.), съобщава че в славянската 
крепост Ретра, която славяните наричали Радигощ, 
Радогост, намираща се на о-в Рюген, е имало голямо 

езическо светилище, в което е имало много идоли с изрязани върху тях, имена на 
божествата. В науката съществува голям спор за тяхната автентичност, разгорял се още след 
откриването им и публикациите на зарисовките на идолите и руническите надписи. 
Славянските идоли са открити до с.Прилвиц в ХVІІ в. и са описани от А. Г. Маш. Историкът 
Конрад Шурцфлейш в 1670 г., изследва славянските рунически надписи върху идолите и 
доказва че те са производни на младшия футарк, основно на датските и шведско-
норвежките руни. Каталогът с находките е публикуван в Германия през 1771 г. Почти 
всички славянски рунически букви са заети от скандинавските, при това със запазване на 
звуковото значение, с малки изключения (единствено сканд.  «п» в слав. руни отг. на «ц, 
ч», а за «п» е използвана старшата руна «перт» (п) , но в изправен вид ). Славянското 
руническо писмо е сравнително късно по произход, не по-рано от Х в. и не е самобитно, а 
заимствано от съседните датчани, пригодено към славянската фонетика. Но това е било 
локално явление, тъй като сред другите славянски групи, няма данни за наличие на подобна 
писменост. 
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Примери 
 
И в заключение ще представя някои примери с разчитането на надписи, написани с 

донско-кубанското писмо и руническата писменост от българските земи (Мурфатлар, 
Крепча, Шудиково и др.). Предвид обзорният харакер и ограничен обем на това изследване, 
не е възможно да се разгледат всички познати рунически надписи.14 

 
1. Донско-кубански надписи 
 
Надиписи върху бъклиците от Новочеркаския музей. Находката (първата бъклица) е 

открита при разкопки на салтово-маяцката арх. култура (Станция Кривянская). М. 
Артамонов я обявява за „тюркска”. Под негово влияние в 1954 г., А. М. Щербак определя 
надписа като „хазаро-булгарски” и се опитва да го чете с помощта на тюркските руни. 
Получава сравнително безсмисленото изречение „кумис, кумис, наливай, голям отвор, пий”. 
С. Е. Малов определя тези знаци, наречени по-късно в рускоезичната литература „донско-
кубанско писмо”, като подобни на тюркските...но само на пръв поглед. Г. Турчанинов 
доказва че надписът е направен с алански руни, но на касожки език. Явно бъклицата е 
принадлежала на касожки войн. Касогите (осет. kæsæg), предците на кабардинците, са били 
непосредствени съседи на аланите и прабългарите в Кавказ. (ГТ-ПЯНКВЕ, стр. 76, 77) 
Надписът е ясен, добре структуриран, с разделителни знаци между думите. Получава се 

следната транскрипция: “х`умигкъан 
зæ` лъæк зауъ къауæ лъан, абк 
лъан`х`а”. Или в предвод по 
Турчанинов „чашата принадлежи на 
Леюк, войн от рода (племето) Куеев, 
Лъак бе знаменит”. В дадената 
интерпретация е допусната неточност. 
Той предлага израза”…войн от 
рода/племето Куеев…” като приема че 
Куеев е някакъв етноним. Дори 
предполага че става дума за много 
др.тюрк. заемка в адиг. kuu – лебед, т.е. 
тотемно животно дало название на 
самото племе. (ГТ-ДСПОП, стр. 98-99) 

Смятам това за грешка, тъй като трябва да се чете не „кууай”, както смята Турчанинов, а 
„къауæ”, аналогично в адиг. kъūэ, убих. kхъūiэ – син, адиг. kъūэš – брат, сродник, така че 
най-вероятно „куеев” не е етноним, а означава син, потомък, т.е. „…войн, знаменит роден 
син”, или брат, сродник. Чаша, в адиг., кабард. kъūimgъan, абх. a-kūimaan, абаз. kъiūыbgian, 
убих. kхъiūыbgъan – ритуален метален съд с тясно гърло, е тюркска заемка, в др.тюрк. 
kumγan, монг. qumagan – чаша (Рамстедт). (АШ-ЭСАЯ-2, стр. 231, 232, 233), (ДТС, стр. 466) 
Заето и в дигор. хъuvgъan – чаша. (ДРС) Думата „лъан” се повтаря два пъти, и отг. на адиг. 
lэn – красив, хубав, добър. В първия случай след “лъан” следва “`бг” или “абг” което се 
обяснява с абхаз. a-pagы, др.абх. a-bgы – горд, извисен, а във втория случай – с „х`а” – е, да 
бъде, в абхаз. хъа, убих. хэ, лак., лезг. хъun – да бъде, е. (АШ-ЭСАЯ-1, стр. 243), (АШ-
ЭСАЯ-2,  стр. 7, 113) Или цялото изречение е „Чашата (съда) принадлежи на Леюк, войн, 
                                                   
14 вж. книгата ми “Алано-древнобългарското писмо”, изд. Фабер, ВТ. 2011 г. 
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славен син (или сродник), добър и горд, той бе”. Ето и самата транскрипция наотделните 
думи: : - „х”,  - „ум”,  (Y) - „и”,  - „къ, q” (арам. коф),  - „ан”, : - „з”,  - 
„æ”,  - „а” (`айн”), :  - „ла”, „лъ”,  - „у”,  - „æ”,  -„к”, : - „з”,  - „а”,  - 
„уа”, „уъ”, ,  - „к”,  - „ъа”, „у”,  - „у”,  - „æ”, :  - „ла”, „лъ”,  - „ан”,  :  - 
„`а”(`айн”),  - „б”,  - „к”, : лъан, :  - „`а”(`айн”),  - хъ,  - „`а”(`айн”),  - “а”. С 

поред Турчанинов,  е “п”, но според мен е по-близък до несторианското „х” – „хе”, 
отколкото до „п”. 

Втората бъклица е открита в района на жп линията Салск-Царицин (1893 г.). 
Находката е датирана в границите VІІ - Х в. Съхранява се в Новочеркаския музей. 
Публикуван от: Артамонов М. И. Надписи на баклажках Новочеркасского музея и на 
камнях Маяцкого городища., СА. 1954, 19, с. 263-268; Байчоров С. Я, Древнетюркские 
рунические памятники, табл. 113.  Байчоров транскрибира с помощта на тюркските езици: 
„Б(и)ч бит(и) кумуч бит(и)к у (э)н эчеше”, което означава  „изрязан надпис, надежден 
надпис, това е съд за дома”. А. Щербак предлага: „элчи jэма Ата-ач jэма  Бука учави элчи” – 
„…и така Ата-ач и така Бука, те са трима”. (АЩ-РНД-СА-19-1954, стр. 274) Както се вижда 
фразите са доста безсмислани. С. Е. Малов, който го изследва се усъмнява в неговата 
тюркска принадлежност. Надписът е добре структуриран с разделителни знаци, идентични с 
тези от първата находка. Турчанинов разчита: „л`уха к`айсих кан к`айсихи”, което означава 
„Мъжествен бе Кайсах-кан, кайсихи”. „Л`уха” свързва с кабардинското lIыхъu – мъжествен, 
но може да посочим още по-удачните lъağэ – висок, горд, lъэšъ – силен, могъщ. (АШ-

ЭСАЯ-1, стр. 244, 253) „К`айсах” свързва с лично име 
производно на съвр.кабардинско kъajsыx – тук пристигнал, 
тук доплувал, от представката kъIы, kъы – тук. Но не звучи 
особено убедително. По-вероятно е „к`айсих” да означава 

касог, в осетински kæsæg, kæsægtæ – касог, касоги, чийто съвр.наследници са кабардинците. 
Или друга възможност е kъŷыšъxьэ – планина, kxъэ – надгробна могила. Така че може да 
интерпретираме: „силен, горд, могъщ бе касожкия кан като планина”, или „(тук) е 
надгробната могила на славния касожки кан”. Тук е употр. друга форма на “айн” , позната 
от арамейското писмо, срещаме и по-странната буква  - „си”, или „иси” типичен за 
българските надписи, образуван от  -„с” и два пъти  - „и”. (ГТ-ДСПОП, стр. 78-101) 
Интерес представлява употребата на думата  “кан” – владетел, която я откриваме и в друг 
салтово-маяцки надпис, открит от Д. М. Струков, в 1899 г. при разкопки на крепостните 
стени в Маяцкото градище, в близост до вливането на р.Тихая сосна и 
фотографиран. Фотографията се съхранява в Румянцевския музей в 
Москва. При разкопките на Макаренко в  1903 г., каменния блок с надписа 
е бил изчезнал, явно унищожен иили използван от местното население, за 
строителни работи. Г. Турчанинов го транскрибиран като „алануй кан” – т.е. алански кан 

( ). (ГТ-ППЯНКВЕ, стр. 71) А това е ясна 
податка, че титлата кан (бълг. кана), няма нищо общо с “хан” а 
е съществувала в езика на ранносреднов. алани! 

Подобна бъклицата е намерена на р.Убинка (Адигейска 
република), и е част от частна колекция (на Сергей Любарцев). 
До сега не е публикувана.15 Бъклицата е израбитена от червена 

                                                   
15 нейни фотографии са ми предоствени от доц. И. Т. Иванов, с който се е свързал г-н Любарцев, за което изказвам 
благодарност. 
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добре изпечена глина, по форма е сходна с новочеркаските и има нанесен кратък рунически 
донско-кубански надпис, съотв.:  - к,  - e (æ), показва прилика с буквата “хе” в арам. 
писменост , палмирски вариант , буквата  - и (й), ие, е аналог на арам.  „йот”,  - ан, и 
е огледален аналог на финикийскиата буква “алеф” ,   - у, (æ), е производен на ст.евр. 
“алаф”  (аналог-вариант на финик. “алеф”), според проф. Турчанинов, този знак може да 
предава “у”, “е”, “æ”, и посл. знак  - с (?), е най-близко до согд. , перс. (сасанидско) 
писмо  .  – симкатх (с). Получава се израза: “кæние анус”, което може да се свърже с осет. 
дигор. ænоs, ирон. ænus – век, столетие; вечност, и спом. глагол в осет.дигор. kænun, ирон. 
kænыn – правя, т.е. “бъди вечен”, надпис с пожелателно значение. 

Също интересни са група кратки надписи, открити върху съседни блокове от 
крепостна стена в Маяцкото градище. Открити и описани от Н.Е. Макаренко през 1909 г. 
Съхранява се в Ермитажа (ГЭ, инв. № 1929/3). Байчоров го разчита като: „1) (Э)с(и)нч 
д(о)гъ(ы}нч .....х..... 2) ......Элмех .....дж...... ойду... Превод 1) В памет и помен 2) ...... Елмех 
издълба...... (ТW) 

Турчанинов разчита първият от тях като „вуруми гкс но”. Първата дума „вуруми” 
отговаря на съвр. осет. urum – грък (ромей, римлянин, византиец) и съвр. фамилно име 
Urumtæ – „Урумови” – „гъркови”. (ГТ-ПЯНКВЕ, стр. 60) Втората дума „гкс” той 
интерпретира като дигор. kizgæ, ирон. čыzg – дъщеря, което Абаев посочва като тюркска 
заемка. Третата дума „но” вероятно е име, изхождащо от осет. næu – нов, подобно на 
бълг.славянски имена Новак, Новачко. Или виждаме как някой си Урум е написал името на 
дъщеря си, върху стената, графити от една отминала епоха. (ГТ-ДСПОП, стр. 87-88) Не съм 
изцяло съглесн с тази интерпретация и предлагам следната версия, тъй като и трита надписа 
представляват едно цяло. Първата дума е „Вурум” и безспорно е личното име Урум. Но 
втората дума е „игъксно” което Турчанинов произволно разделя на две. Като обяснение 
може да посочим дигор. igake, ирон. gakk – знак, клеймо, белег, белязано, дигор. igakægin, 
ирон. gakdžыn – белязвам с издълбаване, слагам клеймо, дамгосвам. (ДРС), (ИРС) Като 
обяснение може да посочим изходните gъæcun, gъæct – заострям, дълбая, насичам. (ВА-С-
1,стр.534) Така че крайният смисъл е „(В)Урум беляза”.   

В следващата дума А. Щербак разчита тюркското „печенежко или хазарско” име 
Ипинуг. (АЩ-РНД-СА-19-1954, стр. 275) Но Г. 
Турчанинов транскрибира като „анбалъ” или по-
точно „ънбалъ” отг.на съвр. осет. ænbal – букв. 
спътник, боен другар, от balc – поход, пътуване, bal 
– войскови отряд, но означава и другар, приятел16. 
В осет. съществува и като лично име. (ГТ-ДСПОП, 
стр. 88) Надписът показва интересен начин на 
изписване, като буквите са вплетени в плетеница, 
нещо абсолютно нетипично за тюркските 
рунически надписи, третата дума Г. Турчанинов 
разчита като „Шауши” – лично име, което той 
интерпретира като sau sы  - „черен рог”. В случая 

обаче, ясно се вижда, че не става дума за “черен рог”, а за съвр.осетинско име Заза, аналог 

                                                   
16 Познато като лично име във Волжка България (Анбал) и в България (Илмен). (ВС-КПАБ, стр. 251) В  надпис от Олвия, е 
открито идентичното аланско име Ηλμανος (Илманос), което Фасмер, Хармата свързват със санскрит, др.иран. *aryaman, 
авест. airyaman – приятел, от което са произлели  съвр.перс.  irman – гост  и  осет.  limæn – приятел. От сармато-алански, 
заето в мордв.  loman' – човек. 
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на хорезм. Шауш, респ. Сиевус, Сйявуш. При осетинците се срещат и сродните варианти 
Саус, Сауас, Сауссе и от същия етимолог. порядък е българското Зиези! Така трите близко 
разположени надписа, образуват едно изречение: „Урум беляза (писа) … приятел на Шауш 
(ænbal Sausi)”. 

Твърде интересни са надписите върху овнешки кости с ритуално значение, открити в 
Салтовския некропол (ІХ-Х в.). Намира 
се до с.Верхнее Салтово, на 50 км от 
Харков, по поречието на р.Северниски 
Донец. Открит е още в 1900 г. от 
експедицията на В. А. Семьонов-Зусер 
(1947-48 г.). В. И. Кадеев предоставя 
костите на Турчанинов за анализ на 
надписите. Изследвайки смисъла на 
записаните думи, той стига до извода че 
въпросните костици са се използвали 
като зарове и каквато дума се падне при 
хвърлянето, това очаква човека, един 
вид са се използвали за предсказване на 

бъдещето. Общият брой на тези своеобразни костни зарове е 69, но само върху 14 се 
откриват буквени знаци. От направения анализ се вижда че това е писмо от салтомаяцки 
тип, със сирийско-несториански черти. Разчитат се следните думи: 1. „иш” – осет. is, 
xæssyn, eisin, ягноб. xaš – давам, нося, 2. „ихъуре” – в дигор. хъаuræ, ирон.  xъaur – 
храброст, 3. „æвд” – осет.ирон. ævыd – да оцелееш, да се спасиш, 4. „ант” – ирон.  æntыst, 
дигор. æntæst – късмет, 5. „нис” – ирон. niz, дигор. nеz, чуваш. niš – болест, 6. „ан” – осет. 
æn – заедно, съвместно,  7. „ин” – ирон. ingæn – гроб, 8. „н`ш” – ирон. nыsan, дигор. nisan, 
ягноб. nišon – признак, белег, нишан, 9. „з...” – ирон. zыn, дигор. zin, пехлеви zyān – 
опасност, бреме, нещастие, 10. „н...” – ирон. nыv, дигор. nivæ – щастие, хорезм.  hncy, 
hnc`wy – почивка, парт.  ngw, в ст.бълг. (от прабълг. пр.) нега – отдих, 11. „айб” – осет. aipp 
– недостатък, липса, 12. „т...” – осет.ирон. tых, дигор. tuxæ, пехлеви tōxtan, парт. twc, 
ст.бълг. т гъ – сила, мощ. (ГТ-ДСПОП, стр. 114-116, 223) Ще представем и надписи от 
други астрагалии, публикувани от Е. Флерова, от същия некропл (с.Верхнее Салтово). (ЕФ-
ГХ, стр. 118-119, табл. VІІІ, VІІІ) На първана костица се чете „аæ” – осетинското дигор. 
л.мест. аjё, ирон. аj – този. На втората се чете „иидаи” – в осет.дигор.  ædаuæ – без 
съмнение, със сигурност. На третата се чете „иши” – вж.  горното „иш” - осет. is – давам. 
На четвъртата се чете „ит” – осет. дигор. adæ – вкусен, бълг.диал. ито – храна. На 
последният астрагалий, който е открит в некропол край с.Желтое, се чете „æсс” – в 
осетински озн. истина, правда. Че основната функция на астрагалите е била точно 
предсказване на бъдещето, се споменава и от Мовсес Каганкатваци който казва, че при 
покръстването на савирите, извършено от арменския епископ Исраил, едно от пърите неща 
които направил е да изгори „костите за гадаене”. (ЕФ-ГХ, стр. 59) 

Върху друг надпис от каменен блок от Маяцкото градище се чете името Йоан 
(записано Йуан). Открит през 1981 г. при раскопки от С.А.Плетньова и 
Г.Е.Афанасиева. Съхранява се в музея на гр.Воронеж. Публикация: Кызласов 
И.Л. Рунические надписи, рис.11, с.18. Древнетюркская руническая 
письменность Евразии, рис. 8,3, с.25. Опити за разчитане не са правени. 
Виждаме че се касае са няколко букви, съхранени върху блока. По метода на 
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Турчанинов разчитаме думата „Иоану” или „Иуануй”, което е лично име, т.е. На Йуан. 
Следващата буква е „к…” но оттам-нататък е неясно ? (TW) 

Върху надпис върху съд от Саркел, Турчанинов разчита думата „амин” 
и я свързва с личното мюсюлманско име Амин. (ГТ-ДСПОП, стр. 87) За 
„амин” откриваме и други по-точни осетински податки: дигор. аmænst – 
закваска, аmæntæn – корито за тесто, съд за джибри, за ферментиране на 
брага или арака (алански и осетински малцови слабоалкохолни напитки), 
дигор. аmæntæntæ, ирон. аmæntæn – джибри. (ДРС), (ИРС) Всички те са 
производни на авестийското *a-manθ (a-manth) – меся, размесвам, 
разбърквам. (ВА-С-1, стр.50) Или виждаме че надписът има далеч по-

практичен характер и показва че в съда са се съхранявали джибри за арака. 
Х. Х. Биджиев открива и публикува Надпис върху каменен блок от Хумаринското 

градище, в 1977 г. Съхранява се в Музея по краеведство на Карачаево-Черкесия. 
Публикации: Биджиев Х.Х. Раскопки городища Хумара в 1977 г., Вопросы средневековой 
истории народов Карачаево-Черкесии. Черкесск, 1979, рис. 5, Хумаринское городище. 
Черкесск, 1983, рис. 49, 8, стр. 82, 84, 92; Байчоров С. Я. 
Древнетюркские рунические памятники, табл. 150. Ясно се вижда 
че се касае за фрагмент от надпис. Съхранени са две думи, 
написани с донско-кубански знаци. Първата дума „согдз” има ясни 
осет. паралели, в дигор. sugъdæg, ирон. sыgъdæg – свят, свещен, 
чист. Производни са на авест. *suxta-ka – обгорен, „пречистен с 
огън”, респ. осет. sudzыn / sodzun – обгорен, предвид прадревната религиозна представа, за 
пречистващата роля на огъня. (ВА-С-3, стр. 189) Следва личното мест. „уй” в осет. uæ – 
ваш. Третата е „уолф” , в осет. ulf, талиш. olx, язгулем. ol – покой. (ПД-ДБЕ, стр. 74) 
Произлиза от ulæf / olæf – тежко дишане, ulæfыn / olæfun – дишане, uældæf – въздух, респ 
от(дъх)вам си, почивам си, същото развитие от дъх – въздух. (ВА-С-4, стр. 14) В бълг. диал. 
алех – въздух (Хасковско).  Или надписът вероятно е посочвал „мястото за нечий покой 
(смърт)”. 

И ще разгледам надпис върху алански пръстен, намарен в района на средновековния 
алански град Верхний Джулат (Татартуп) на р.Терек през м. март 2010 г. Фотографията на 
пръстена ми бе любезно предоставена от осетинския учен и известен сарматолог Аслан 

Цуциев. Предполага се че тук е бил аланския град Дадекау  
(Дедяков в руските летописи). Селището е процъвтявало между 
Х и ХІІІ в. когато е опожарено от татарите. Надписът върху 
пръстена съдържа четири знака вписани в кръг, които се четат 
от ляво на дясно. Първата буква, разп.най-долу е  отговаряща 
на донско-кубанското „е” или „æ”. Втората и третата буква са 
два огледални триъгълника със вписан в тях „Т-образен” знак - 

. Това е двойна буква „с” производна на арамейската 
симкатх. И третата буква, но четвърти знак в надписа е , позната и от другите алански 
надписи. Така се получава думата „æсси” коуто най-вероятно е личното име Аса (в ж.р. 
Асси) и е било притежавано от собственика на пръстена. 

И единственият надпис който може със сигурност да се свърже с хазарите, е открит 
върху т. нар. „Киевско писмо”. Въпросният документ е написан в Х в. (около 930 г.), на 
еврейски език, и се отнася за Яков бен Ханука, член на еврейската община в гр.Куяба 
(Киев). Открит е в 1896 г. сред други еврейски документи, съхранявани до тогава в 
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Кайрската гениза (еврейско книгохранилище към синагогата), откъдето попада в 
Кеймбриджката университетска библиотека. В 1982 г. е публикувано от Норман Голб и 

Омелян Прицак на английски език в Сборника „Хазарско-еврейски 
документи”17. През 1997 г. сборникът е преведен и на руски език18. 
Документът се явява най-стария писмен паметник свързан с гр.Киев, от 
времето на Хазарския каганат. Целият текст съдържа 30 реда, с 
изключение на последната дума е написан с  квадратен еврейски 
шрифт. Писмото представлява обръщение към едноверците (юдеите), 

чрез което представителите на Киевската юдейска (хазарска) община, призовават да бъде 
указана парична помощ на изпадналия в беда, техен събрат Мар (господин) Яков бен 
Ханука. Яков дължал много пари (100 жълтици) на безмилостни кредитори, които го 
заплашили със смърт, ако не им ги върне. Не е ясно как този документ е достигнал до 
Кайро. В случая за нас е важна последната дума, под еврейския текст, написана с рунически 
букви: . О. Прицак го чете през орхоно-енисейското писмо, по сл. начин:  - 
тюрк.  - „г” (гх),  - тюрк.  „о”, или „у”,  - тюрк.  „ку” (q),  - тюрк.   „р”,  - тюрк.   
„у”,  - тюрк.  - „м”, или цялата дума е „hoqurum” от др.тюрк. „прочетох го” – един вид, 
заверка от някакъв хазарски чиновник, според О. Прицак. Разбира се има известна прилика 
но виждаме, че нито един знак не съвпада изцяло, а някои са в огледален вид. С така 
предложения прочит, не се съгласяват В. А. Напольских и С. Клящорний. Предложената 
хазарска форма hoqurum > *oqurum би трябвало да отговаря на др.тюрк. *oqudim (с r, вместо 
d, в тюрк. език от „булгарски” тип), но това среща както граматични трудности, така и 
съпоставката на руните, те преценят като изцяло погрешна.19 В чув. ükеrĕn – изобразявам, 
ükĕtlе – убеждавам, са най-близки до посоченото oqurum. Ако разгледаме надписа сравнен с 
донско-кубанското писмо и първообраза му – арамейското писмо, се получава интересен 
резултат:  - арам.  , староевр.  „алаф” – „а”, донско-кубанско  (а),  - арам.   
„тав” – „т”, донско-кубанско  (т),  - арам.  - „гамал” – „г”,  - арам.  - „цаде” или „ц”, 
донско-кубанското  (ц/ч),   - арам.  - „нун” – „н”, донско-кубанско  (н),  - арам.  
„хе”, донско-кубанско ,  (æ/е). Така се получава думата „а`тгцнæ”, която всъщност може 
да представим като израз „а`таг цанæ” отговарящ на съвр.осетинско ættæg cъen – даващ 
имущество, или даващ пари, даващ залог, в дигор. ættun - давам,  ирон. cæin, дигор. cъen - 
имущество.20 Така че най-вероятно надписът в долната част на писмото, е изписан не с 
тюркски, а с донско-кубански руни и означава „даващ залог”, „даващ пари”, т.е. такава е и 
самата функция на документа, да „подсети” братята от най-вероятно съседните юдейско-
хазарски общини, да дадат пари на изпадналия в беда Ханука. А самото четене през 
осетински подсказва че част от неофитите хазари в Киев, са всъщност представители на 
салтово-маяцката култура.  

 
 
 
 

                                                   
17 Golb, Norman and Omeljan Pritsak. Khazarian Hebrew Documents of the Tenth Century. Ithaca: Cornell Univ. Press, 1982 
18 Голб Н. Прицак О. Хазарско-еврейские документы X века. Москва, Иерусалим, 1-е изд. 1997; 2-е изд. 2003 ISBN 5-
93273-126-5 
19 В. В. Напольских. К ЧТЕНИЮ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ «ХАЗАРСКОЙ НАДПИСИ» В КИЕВСКОМ ПИСЬМЕ (Благодарю 
С. Г. Кляшторного за полезное обсуждение и уточнение текста данной заметки.): 
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/X/Chaz_evr_dok_X/pril.htm  
20 Виж бълг. цинция – скъперник и аналогичното осет. ирон. čъыndы, дигор. kъinndi – скъперник, ирон. cъыndы, дигор. 
cъindi – залог, заем. Също в тох.(б) cāne – парична единица, cayane – продавам. В осет. cыnаiыg, cыnаjыn означава купувам. 
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2. Български надписи. 
 

 
В два надписа от Мурфатлар се среща израза «кхан Отец» а н трети само «отец», което 

е твърде интересно, защото потвърждава правотата на транскрипцията. Първия надпис е 
публикувани от проф.Казимир Попконстантинов, Vladimir Agrigoroaei, Luiza Zamora (№1 и 
№2, в позитив и негатив). Също и от П. Добрев (вж. „Златният фонд на българската 
древност”, приложение. С. 2005 г.) Състои се от два реда. Първият ясно се чете като „кхан 
(или къан) отес(ц)” , което ще рече „Господ Бог” или буквално „господар (владетел) бог”. 
На долният ред разчитаме израза „узиекхейе”. Можем да я свържем с осет. дигор. uаs, uаse 
(wese), ирон. uас (wас), uасеg  и  истински, правдив, свят, а „еие” на спом. глагол съм, 3л. 
ед.ч.  i – е. Или изразът може да се прочете  „kxan Otec uаseg i (е)”  - „Господ Бог свят 
(правдив, истински) е”, или като kxan Otec uаs хе i(е)” – „За мен (осет. л.мест. хе – към мен) 
Господ Бог е свят. Вторият и третият надписи са публикувани от Е. Триарски, К. 
Попконстантинов, П. Добрев, Vladimir Agrigoroaei, Luiza Zamora. В първия се чете отново 
„Кхан (къан) Отец”. Виждаме и два варианта на изписване на буквата „ц”: едната е по-близо 
до салтомаяцките знаци , но в огледален вид, другата . Още по интересно е че в 
долната част на фигурата с кръст, над която пише с рунически знаци „отец”, откриваме 
също руническа дума означаваща „син” или „...н син”, т.е. част от християнската формула 
„отец, син и св.дух”. (по фотография на проф. К. Попконстантинов) Аналогично като в 
донско-кубанските надписи (първия надпис), езикът който отразяват е сармато-алански. 

Надписи от Мурфатлар, съдържащи името на 
Исус Христос. В първия случай разчитаме 
израза „йижз хс”. Тук имаме интересно 
изписване на „ж” и „и” в свързан с лигатура 
вид, а “с” както и сравнително рядко срещаща 
се вариация на „х”, са посочени от Г. 

Турчанинов в надписите от Маяцкото градище Самият израз е съкратено записване на 
името Исус Христос, Исусе Христе, и е обръщение към бога. В друг надпис от Мурфатлар 
отново виждаме името на Христос, записано в юдейската му изходна форма, предадена с 
руни като „Ичеишусо” – Иейшуа, Исус. Също имаме съединено слогово изписване на „ич” и 
„иш”. В друг надпис виждаме в горния десен ъгъл интересната лигатура , която може да 
се интерпретира като  И~С, или И~Ч, и е съкр. запис на Исус Христос. Отдолу се чете 
израза “шио лонже”, съотв. в ср.перс. šya, šā – мирен, тих, осет. дигор. siau – свят, скъп и 
осет. lænk – леговище. Или значението е „свята обител”, „свята килия”. 

Надписи където се чете  думата “ангел”. Под №1 е даден надпис от Мурфатлар, който 
П. Добрев разчита като „анкхил” – ангел. (ПД-ЗФ, стр. 81) Но по данни на В. Бешевлиев, в 
надпис №1 има начална буква  - „о”, но това не променя интерпретацията, предвид 
началното осетинско „æ”. (ВБ-ЕПРНМ-В-4-1976, стр. 20) За пръв път факсимиле на надписа 
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(№3) е публикувано от Богдан (Bogdan D. 1960) и той дава вместо “о” начално “й” и 
допълнителен краен знак, вероятно “е-двойно”. (ПМ) В 
надпис от Хумаринското градище (№2) откриваме 
сходна по значение дума – „анкъолъ”. (ПД-КК, стр. 151) 
Освен ангел и двата надписа могат да означават още 
нещо – осет. ирон. ænxъæl, дигор. ængъæl – надежда. 
(ИРС), (ДРС)  

В надпис (№ 14) по Бешевлиев, се чете изречението “сио коср, сан и кхниш”. Той е 
издълбан върху северната стена на наоса на църква В4. За пръв път 
факсимиле на надписа е публикувано от Богдан (Bogdan D. 1960) а 
снимка от Триарски (Tryjarski E. 1985 б). (ПМ) Транскрипцията може да 
се свърже с осет. думи, siau – свят, kъæsær – праг (от kъæs – къща), senæ 
– вход, коридор, предверие, senta – фасада и kesena – дом, убежище, 
крепост (ст.бълг./прабълг. сънъ – кула). Посл. дума е особено интересна, защото у 
балкарците kеšаnе са  „градовете на мъртвите”, поминателните комплекси от надземни 
склепове, където в Средновековна Осетия се погребвали мъртвите, и са били свети места за 
пичт към предците. (ГТ-ПЯНКВЕ, стр. 80) В надписите около Мадарския конник съще се 
среща думата “кисини” – с вероятно зн. “убежища, укрепени селища, каквото е аналог. зн. в 
осет. ез. В случая „кхниш” вероятно означава обител, манастир, храм, място за поклонение. 
Така вече се изяснява цялото изречение: „светият прагът, вход на този храм” (siau kъæsær 
senæ kesena). Всъщност ноаса на църквата е нейната основна част, в която влизат вярващите 
за молитва. 

Надпис М4 е врязан на южната стена на църква В4 и се състои се от 19 знака. За пръв 
път факсимиле на надписа е публикувано от Барня (Barnea I. 1963). У Бешевлиев надписът е 
под №16. П.Добрев предлага транскрипцията „Манорис Исус жане е” без да го превежда. 
(ПД-ЗФ, стр.84) Смятам че тази транскрипция е неточна. Би трябвало де се чете: Ма кхорис 

ИС~ХС жане е. Йоосеъф”. През осет. ез. би 
изглеждало така: „Mæ хuærz I~S X~S zænе i(е) 
Josif”, „За мен светият (добър, благодатен, или 
бог) Исус Христос богаство е. Йосиф”. Съотв.: 
ма > осет. mæn/mæ, анолг. на бълг. мен/ме, 
кхорис > осет. дигор. хuærz – хубав, добър, 

ирон. xъæriu – свят, ИС~ХС > Исус Христос, жане > zænа - богатство, „е” > сп.глагол съм – 
3 л.ед.ч., в осет. i, бълг. е, и името на автора – Йосиф. 

Интересен е надпис (М40 от църква В4) издълбан върху колона. Факсимилието е публ. 
от К. Даниел (1989), а фотографиия – от Триарски (1981). Чете се ясно израза: “Хиеч 
иесом”, като за буквата “м” е използван знак познат от донско-кубанското писмо (  > ). 
Интерпретацията е “честен кръст”. Думата xædz / xædzæ в осет. озн. 
кръстачка, свързани на кръст пръти, овчарска гега с кука. (ВА-С-4, стр. 
159) За “кръст” като християнски символ, осетинците използват думата 
dzuar която означава и езическо светилище, и идва от груз. džwar - стълб. Но пък в арменски 
khach’ е точно християнски кръст и произл. перс. xāda – дървена палка, прът. Втората дума 
“иес”, отг. на осет. æss (æсс) – истина, правда. 

Друг надпис публикуван от В.Бешевлиев, според П.Добрев се разчита 
като „найкхез” което означава свещен, божествен. (ПД-КК, стр. 142) Напълно 
съм съгласен с разчитането му. Етимолог. паралели: В ст.перс. necht – чист, 
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пехлеви nēk, nēkīh, согд. n`γz, ягноб. naγz, искашим. nek – добър, благ, красив, перс. nask – 
харесван, почитан. (IED) тох.(б) nakte – бог, в угрофинските езици, в коми-езря niške – бог. 
(DA-DT-b), (UE)  

В надпис от Мурфатлар, върху северната стена на пронаоса на църква В1 (М38, по 
Богдан 1960), поместен в два вписани квадрата, П. Добрев чете 
„уаргон” или „уарган” и го обяснява с осет. uаrdоn – храм, светилище. 
(ПД-КК, стр. 46-48) Напълно съм съгласен с разчитането, само добавям 
че в осетински съществува и много по-точна дума, идентична с 
прабългарската, в дигор. аrgъаuæn, ирон. аrgъuаn – църква, храм. 
(ДРС), (ИРС) Двата вписани квадрата не са случайност, тъй като такава е структурата на 
българските езически жертвеници и храмове, или виждаме наслагване на старите езически 
символи с християнството. 

Особено интересен е надпис М39 върху колона в църква В4 над човешка фигура 
държаща сокол и се състои от 4 знака. Снимка на надписа е 
публикуванa в www.ansamblubasarabi.co.uk. (ПМ) Надписът е ясно 
доказателство за правилната транскрипция на буквите, тъй като в 
ст.бълг. лунъ означава сокол. Думата е разпростр. в рус., укр. лунь, 
сърб.-хърв. луо, словен. lunj, чеш. lunžak – вид сокол, със сиво-бяло 

оперение. Произходът обаче е неясен. (МФ-ЭСРЯ-2, стр. 534) Може би аварска заемка, в 
ТМ ез., евен. lūntē – орел. (ССТМЯ-1, стр. 503) В кит.  съвр.ф-ма yuán, др.кит. lon, клас. 
ст.кит. и еп. Западна Хан lwan, Изт. Хан źwan – ястреб (Milvus melanotis). Думата е от 
австроазиатски пр., в езиците от Индокитай и във ведийските езици в Индустан *lanγ / 
*kªlanγ – хищна птица, ястреб, орел, със бореален семитски паралел в угарит. lqh, араб. 
laqwat –орел. (Старостин) Така че думата лунъ показва китайски пр., а приносителите и` са 
или аварите, или прабългарите, но заемането е станало рано, преди І в.21 

Надпис М25 върху стена на църква В, публикуван от Барня (1962), 
Бешевлиев (1977) и П. Добрев. (ПД-КК, стр. 143) Ясно се чете „æси ум”. 
Изяснява се чрез осет. ез. æss – истина, дигор. iman – вяра, религия, парт. 
`mwg, (āmug) – учение, осет. amonyn – уча, показвам, и означава „учи, 

познай истината”. Надпис М28 върху на стена в галериите и се състои се от 5 знака, 
небрежно изписани. Публ. от Барня (1962), Богдан (1960), Бешевлиев (1977) и П. Добрев. 
(ПД-КК, стр. 68) П. Добрев го представя като : „ум хца” (или хса) което 
превежда  като „вярвай в Бога”, от осет. хuыcau / xuæcauæ – бог, хиcаu / хеcаu - господар. 
Може би по-точно е “познай Бога”. Думата 
“хца/хса” показва паралел с ст.бълг. хозя, чув. 
χоzа, xuşa, xoşa – господар, стопанин. (МФ-ЭСРЯ-
4, стр. 254), (МФ-ЭСЧЯ-2, стр. 371) 

Проф. Казимир Попоконстантинов 
публикува двусъставен надпис, горната част е 
написана с руни, а долната на славянобългарски с 
кирилица, т.е. имаме надпис-билингва. Ако приложим точно звуковите равностойности на 
руните, по Г.Турчанинов, ще получим: Х~С – името Христос, „æхео(к)с” – отговарящо на 
осет. æххuыs – помощ, съдействие, ахъахъхъænыn – съхранявам, „тжхз” – отговарящо на 
                                                   
21 от друго кит. назв. на ястреба , съвр. ф-ма láijī (лайцзи), еп. Вей-Тан l(h)əkïj, е заето в мандж. lajčoχo, др.тюрк. lačïn, 
чув. lačam  – ястреб. (ССТМЯ-1, стр. 487), (ДТС, стр. 332), (ВЕ-ЭСЧЯ, стр. 126) 
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осет. ирон. dzыхdžыn, дигор. dzuхgin, cъuхgin – добре говорещ, оратор, а на вторият ред – 
буквата „е” – отговаряща точно на осет.ирон. i – спомагателният глагол uыn – съм, в 3л.ед.ч. 
(ИРС) Преводът е “Христос помогни, благославям те”. Примерно в съвр.осетински „X~S 
æххuыs dzægъ(un) i”. Правотата на превода се потвърждава от славянабългарския надпис: 
“Благословенъ, (еси вьсе)дръжит(елю), избавлiа (о)тъ все (г)р(ехы)…”. К. Попконстантинов 
интерпретира надписа: „Благословен си Вседържателю, ти който избавяш от всички 
грехове. Поклоних се в тази църква на 15 ден от месец юли”. В друг надпис, също 
паралелно с руническият израз, е написано с кирилски букви „длъжен съм”. Отново 
откриваме пряк израз-билингва, показващ директен славянобългарски превод на 
прабългарски (сармато-алано-български) израз. Разчитаме го много лесно с помощта на 

осетински. „Бæрæнум” – осет. дигор. bærnæ – отговорност, 
попечителство, от осет. bar – воля, желание, действие, 
пехлеви bār – воля, желание, действие, „уофр” и „с” – осет. 
uаvær – условие, положение, т.е. поемам условие, а  
завършващото „с” отговаря на дигор. es –  съм, да бъде. 
Или изразът би изглеждал така „bærnæ(m) uаvær es”- 

„желая да поема условие”, респ. длъжен съм. Вероятно отразава осет. дигор. bærni un – 
вземам под попечителство, под отговорност. (ДРС) П. Добрев предлага далеч по-неточен и 
смислово неверен превод, изхождайки от талишко obure – тегоба, мъка, т.е. нося мъка, нося 
тегоби. (ПД-ЗФ, стр. 91) Тук виждаме една по-рядка форма на „б” - , стояща близо до 
руническото „п” - , и на кирилското „Б”, а „е-двойно”  - , явно производна на  - 
„е” и по-рядко срещаното (в надписите от Равна) форма на „а” - . Също буквата „ф”  
която видяхме при изписване на името Йосиф. 

Надпис от Мурфатлар, публикуван от В.Бешевлиев (негова номерация – 19), 
представлява една дума „цоне” и вероятно е лично име “Цон е”, т.е. тук е бил Цон (вероятне 
първообраз на съвр. бълг. имена Цоно, Цоньо, Цонко и т.н.). Под друг надпис (М37 по 
Барня), върху стенаот парклис (Е3) е нарисувана мъжка фигура, държаща кръст. Самият 
надис също е име:  - “Йанйе е”, или “Йанъ е” (значението на знак  - “йе” или “ъ”, 
не е ясно). Върху друг надпис от Мурфатлар (М36, от параклис Е6, по Барня), виждаме 
мъжка фигура с кръст, хало на светец и надпис в долния ъгъл, която П. Добрев разчита като 
„сие е” – свят и го свързва с древно източно понятие „си” – бог. (ПД-КК, стр. 50) В. 
Бешевлиев възпроизвежда надписа по по-друг начин -  ( както е у Барня), така че 
трябва да се чете като като „си`т”, но преполагам че въстановката на П.Добрев е по-
вероятна, предвид разделителния знак пред последната буква. В осет. дигор. siаtæ – 
почитан, siаu – скъп, свят. (ДРС) Фигурата отново е с хало на светец около главата.  

Надпис М3 по Барня, от църква В4, е интересен защото е 
по-дълго изречение. Разглеждан е от В. Бешевлиев, К. 
Попконстантинов, П. Добрев. (ПД-КК, стр. 144, 64) Триарски 
чете надписа като: Ohathon (първи ред), Garithoni (втори ред), 
Xagathonid (трети ред). (ПМ) П. Добрев предлага различни 
версии, първата е „О Елте уомбъан сиолъанйокх” – „На Елто 

скиталеца, този гроб е”, или „О Елте Укел бан сио лонце е” – „На Елте, бан от рода Укел 
(Вокил), черният гроб е”. (ПД-ЗФ, стр. 83-84) И в двата случая той смята че се касае за 
поминателн надпис, но надписът е в църква и няма данни за открито погребение там. Аз 
предлагам друга възможност, свързана с осет. език:  „оелте” > uælæti – връх, по-
висок,  „гоелауан” > осет. gаliu – ляв, но и грешен, лош, нечестив (в дателен 
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падеж с окончание æn, в осет. изразява и локативни отношения), зло, 
дявол, сравни с бълг. галатски – дяволски, „сио / сео” > дигор. siau – 
скъп, свят, светъл (бълг.диал. сева – светкавица),  “луанц(о)с” > 
дигор. læncаu, læncæ – теснина, падина, яма, осет. lænk – леговище, или 
значението е „свята обител”, „свята килия” (знакът написан небрежно 
прилепен към “ц” не е много ясен), и  „е” – es спом.гл. “съм” в дигор. 
Или значението е „надвий греха (злото) в светата обител - (uælæti gаliuæn, 
siau læncæ (lænk) е). 

Надписите от Мурфатлар показват че до края на ПБД (върху една от стените има 
издълбана тагмата на Светослав ( ), руския княз разорил ПБД, което показва 
че е посетил комплекса)22, се е използвал паралелно с широко 
разпространения вече славянобългарски език, и един сармато-алански език, 
явно донесен от сарматоезичната компонента участвала в българската 
етногенеза!  

От другите части на България, е интересен рунически надпис от с.Гарван, 
Силистренско. Датиран между VІІ - ІХ в. (ЖВ-СП, стр. 11-16) Надписът е върху урна от 
биритуален некропол, с български погробения с трупоизгаряне. Предлагам следната 

транскрипция: „Иорги билиг вгиазкх”. „Иорги” ( ) е лично име, 
„билиу” ( ) е най-близко до аналог. дигор. bililiu – клетва пред 
покойника, посвещение. (Б.а.: волжкобълг. белувик, чув. палăк – 

надгробен знак, паметник.) Следва „вгиазхс” (угиазхс) или „æгиазхс” ( ) което може 
да обясним с ирон. aхъazzag, дигор. agъajzag, aхъajzag - важен. Или значението е „на Йорги, 
важният надгробния паметник, посвещение” – (Yorgi bililig agъajzag). Тук виждаме нови 
букви „ио” образувана от съединените „и” и „о” -  и „кх” или „хс” образувана от „х” и 
„с” - . 

Рунически надпис от Мадара ( ). Публикуван от П.Добрев. (ПД-КК, стр. 148) 
Чете се думата „тиалисе” ( ), вероятна връзка с осет.ирон./дигор. talas – 
упование, защита, покровителство, дигорското talasa - почит, уважение, оценка. (ДРС), 
(ИРС) Виждаме една съставна буква  - „ти”: между  - „т” и  - „и”. В перс. talās, кюрд. 
tälaš, пущ. tэlās – загриженост. 

Надписи от Крепча и Равна (“ ” и “ ”). Публикация на П. 
Добрев. (ПД-КК, стр. 147) Прави впечатление че и двата надписа изразяват едно и също 
понятие. А това е „æ`айош æуц” в първия надпис ( ) и „ауйеш” 
във втория ( ), с вероятно значение „истина, правда”. В осет. æss, æсс, æcæg, 
дигор. uacæg – истина, правда. Откриваме преки индоиран. и осет. податки. В санскрит yos, 
авест. yaoš, пехлеви āwēzag, съвр.перс. yaqīn, пущ. yakīnī, хинди-урду yathā – истина. Тук 
виждаме преки паралели с арамейското писмо, буквата , староевр. , парт. , перс.  - 
„хе”. Другата буква е  “алаф” форма на „æ”, арам., палмирски айн , и една нова буква 

, пряк аналог на согд. , согд.-манихейското   - „цаде”  (ц).  

                                                   
22 Не случайно „Переславец на Дунай” е смятал за своя резиденция в новозавладените български земи, а както доказва 
географа проф. Г. Батлаков, въпросния Переславец, (Преславец) е съвр. гр.Констанца, наричана в географските карти 
почти до ХVІІІ в. с името Преславица! Мурфатлар е на 15 км, западно от Констанца.) На територията на Киевска Русь, 
двузъбецът като родов знак на управляващата династия се използа едва от Х в. и то пръв който го въвежда е княз 
Светослав. Двузъбците се откриват като тагмени знаци преди всичко в района на Керч и Саркел, което показва че 
Рюриковичите са го заели от местното ираноезично население, смятат Ал.Фетисов и Ирина Галкова, които свързват 
наличието му в Мурфатлар с похода на Светослав срещу България 
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В друг надпис от Равна ( ), П.Добрев разчита „ееноки” което интерпрепира 
като инок – монах. (ПД-КК, стр. 148) Прочитът е напълно верен: , и 
отг. на осет. ирон. iunæg, дигор. еunæg - един, сам, самотен, и показва какъв е произхода на 
ст.бълг. дума инокъ.  

Подобен е и надпис от Равна ( ), с рунически букви от арамейско-
несториански тип. Публикация П. Добрев, без превод. (ПД-КК, стр. 148) Транскрипцията е: 

, или „иуæни еа” е близък до дигор. euuon – единствен, eunæ – един, 
единствен. (ДРС) Значението е „единствен е”, вероятно отнасящо се за Исус, или Бог 
изобщо (eunæ ua). 

Надпис от с.Воден пад (Триградско), публикуван от Илко Стоев. (ИС-ОГ, стр. 80) 
Находката е от Родопите (Триград) от култово място, където първоначално е имало 
тракийско светилище. Открит е през 1973 г. на връх Килцето от местните краеведи Никола 
Чуралски и д-р Анатолий Аликовски. (НГ-ОА, стр. 17-19) И.Стоев го транскрибира като 
kaotheō`ć, което свързва с аналогичното „мурфатларско” кханотец, т.е. „бог-творец”. 
Напълно съм съгласен със смисъла на превода. Първата буква е 
арамейското (ахеманидско)  - „к”, „каф”. Втората буква е 
арамейския „алаф” , третата е сирийско-несторианския „вав”, 
който според Турчанинов присъства в салтово-маяцките надписи, 
като „айн” или като „о” или „у”. Следва  „е”, „айн”. Следващата буква е огледалното 
согдийско „манихейско”   „тетх”,  „т”, или пехлевийското  „тав”,  „т”, и съставната 
българска буква „те” получена от арамейското , несторианското  „е” и донско-
кубанско „т”. Последната буква „ц” е близка до пехлевийското  - „цаде” или „ц”. 

Рунически надписи, съдържащи знакът IYI, публикувани от Л.Дончева-Петкова. (ПД-
КК, стр. 147) Знакът IYI е символ на Бога, равносилен на християнския кръст. В дадените 

надписи се наблюдава умело вписване на древния 
божествен символ в името на Исус. В надписите виждаме 
две огледални форми на буквата „ш”, арамейския , 
„шин”. В други два надписа, четем  „еи иуи” и „уи иуи”, 
което означава „Той Бог”. Интересното в случая е че 

двете форми на личното мест. отразяват точно дигор. ejæ и ирон. uы – той! Знакът  - Г. 
Турчанинов транскрибира като „и”, но най-вероятно се е произнасял като „уи”, тъй като е 
съставен, от насложените знаци за „у” и „и” - . 

Подобен е надписът от Шудиково (Черна Гора). През 1959 г. Иован Пудич от Сараево 
открива каменен блок с рунически надписи от всички страни, в района на манастира 
„Въведение Богородично” в Черна Гора (I. Pudic. Sudikovska ispitivanja, Godisnjak za 
balkanoloska ispitivanja, kn.II, Sarajevo, 1965, s.179). Той стига до интересни изводи: 

„Знаците от Шудиково не са единични. Същите знаци, 
почти до детайли еднакви, са намерени и в България. И не 
само че отделни знаци са идентични с онези от България, 
а и техните съчетания (групи), които виждаме на 
отделните страни, са тъждествени със съчетанията 
(групите), открити в България. Най-често повтарящият се 

знак ІYІ в Шудиково, също и в находките в България се явява като най-чест.” Иван Пудич 
отбелязва, че подобни „Прабългарски надписи” са намерени в Плиска, Преслав и Мадара, и 
стига до извода, че: “Няма никакво съмнение в идентичността на  знаците от Шудиково и 
онези от България”. След това той напомня: “Областите около  Шудиково през ІХ век са 
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били български”! Надписът се намира в непосредствена близост до р.Лим, и неиното 
корито. Ранносредновековната Църква е построена през 10 век, от българите, който тогава 
са владели тези земи, върху основите на по-старо езическо капище. Надписът е на 

древнобългарско (донско-кубанско) писмо. Ако започнем да четем от 
началния знак ІYІ се получава „ИУИ – формулата на бога, Иуйешиишуй 
иуæ” ( ) което може да интерпретираме 
като „Бог Йейшуа (Исус) той”, в дигор. ejæ ирон. uы – той. Съответно на 

горната част на камъка се чете „Бог той” ( ). Виждаме много сходна 
религиозна формула, подобна на други намирани в България, като буквените стойности на 
„ипсилона с двете хасти” се вплитат умело в името на Христос (Исус – Йешуа). Подобен е и 
надписът от Бяла. На границата между Варненска и Бургаска област, между селата Бяла и 
Обзор, е разположено крайбрежно земнонасипно отбранително съоръжение - вал от времето 
на ПБЦ. В насипа до вала е открит камък с рунен надпис, много подобен на този от 
Шудиково. Чете се: „Той Бог е”, ( ) в осет.дигор. æj, ирон. i – е. 

Надпис върху керемида от манастира при с.Равна (Провадийско). Керемидата е с 
размер 10Х8 см, височината на буквите е 5 – 6 мм. Находката се намира в музея на 
гр.Провадия и е датрина в периода ІХ – Х в. Интерсно е че между буквите има нарисувана 
мъжка глава с рога или дълги уши. М. Москов интерпретира надписа чрез тюркските руни и 

получава „билге (рисунка) чабънг” в превод „слава тебе 
мъдри”. (КП-РНСБ, стр. 153) Няма логика да се слави 
някой си върху надпис на керемида. Версията на Москов 
е изцяло погрешна. Буквите са от донско-кубански тип и 

съобразно разчитанети по Турчанинов се получава „Влæзойл” ( ). 
Резултатът е твърде интересен. Везевул или Велзевул е едно от названията на дявола, 
„Господарят на демоните” нещо което се  потвърждава и от рисунката на дявол – мъжката 
глава с рога. Също виждаме преминаването  на „л” пред гласната, явление познато в 
ст.бълг., напр. „блъгар” и „българ”. 

Твърде интересен надпис от скалния манастир до с.Крепча (Поповско, 
Североизт.България), на староеврейски език. Намира се върху лявата страна при входа на 
църквата. Състои се от рунически, сирийски, арамейски и староеврейски букви. Датиран е 
около Х в. Публикуван от проф. К. Попконстантинов, без опит за транскрипция. (КП-РНСБ, 
стр. 158) Предлагам своята версия за прочит на изречението. За разлика от повечето 
древнобългарски надписи, трябва да се чете от дясно на ляво.  Първата буква без съмнение е 
ст.евр.  „алаф”. В еврейските текстове не се чете, но както видяхме в донско-кубанските 
надписи, означава „а”. Идентичен знак имаме и в „Хазарското писмо”. Втората буква без 
съмнение е сирийския знак  „ламадх” в ст.евр. писмо се изписва в огледална форма, чете 
се като „л”. Третата буква е арамейското (палмирско)  „йудх”, чете се като „й”. Следва 
повторение на „л”, донско-кубанско руническо „у” (производно на арамейския знак  „вав”) 
и отново се повтаря „й” и „л”. Така се получава думата „алйлуйл”. Следва разделителни 
точки и втората дума започва с „й” последвано от „у”. Третата буква е сирийското и ст.евр. 

 „каф” – „к” и четвъртата, последна буква в думата е 
арамейското и ст.евр.  - „хе”. така се получава думата 
„йукхе”. И последната дума започва с „к” (каф), следва 
донско-кубанският знак , който Турчанинов чете като 
„æ”, третият знак е сирийският  „гамал” познат от донско-кубанското писмо като „гъ”, 
четвъртият знак е също донско-кубански – „и”, последният пети знак отново е „л”. Така се 
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получава думата „кæгъил”. Значението се изяснява от староеврейският израз, приет и 
използван от ранните хриситяни „Халелу-Йа’х”  (Възхвалявайте Бога),  от  Ях, Яг, Яхве, 
Иегова, Иехова – в староеврейски бог. Последната дума може да се обясни с еврейското 
goъelь (гоъель) – спасител и определителния префикс he- (хе-), хе-гъоль – този спасител, т.е. 
значението е «Хвалете Бога-Спасител» надпис напълно адекватен за входа на манастирската 
църква! (Л. Коган, С. В. Лезов. Древнееврейский язык) 

Надписи върху каменни блокове от Плиска със строителен характер. 
Публикувани и разчетен от П. Добрев: на единият е написано „хи иниш”, което той тълкува 
като “този предния”. (ПД-КК, стр. 77) В дигор. æхе – възвр.местоимение 3л.ед.ч. – към него, 
хæ – към мен. (ДРС) В ст.персийски hy-, ty-, (haya-, taya-) - той, кой. (L-IAIL) В осет. uæn, on  
- рамо, преден, ст.перс. ang – преден. (L-IAIL) Така че значението е „този предния”. В друг 
надпис върху каменен блок П. Добрев разчита думите „аки” и „аик”, като второто IK се 

открива и с гръцки букви. В тох.(б) akk – издигам, осет. 
akkag  означава издигнат (второст.зн. достоен), така че 
“аки” / “аик” означава “горния”. И върхе трети блок 
(снимката ми е предоставена от Ил. Стоев, ясно се чете 
“шхаанах”. Също се обеснява с осет. ирон./дигор. 
æxsæjnag (xsæjnag) – среден, общ, от æxsæn (xsæn), 
др.иран. χšana – среда, така че зн. е “средния”. (ВА-С-4, 
стр. 227) Това е нагледен пример за използването на 

руническата писменост в ежедневието, в строителната дейност, при издигането на 
крепостните стени. 

Розетата от Плиска е друг твърде интересен и получил голяма популярност в 
последните години, паметник на руническата писменост от времената на ПБД. Открит е 
през 1961 г. от проф. Ст. Ваклинов при разкопки в Плиска. Находката представлява добре 
съхранена, бронзова 7-лъчева звезда. На гърба на розетата в центъра има изпъкнал клуп с 
отвор, което показва че там е минавала връв, т.е. предметът е висял закачен, но не като 
медальон, а перпендикулярно на земната повърхност. Върху трапецовидните лъчи са 
изобразени 7 двойки рунически знаци, един над друг, с много добра съхраненост и 
четливост. На обратната страна няма знаци върху лъчите, но в центъра който е по-изпъкнал, 
е изобразен символът “IYI”. В. Бешевлиев пръв се досеща каква е същността на този 
странен предмет. Той го определя като предмет за гадаене, а 7-те двойки знаци, са 
названията на седемте светила, познати още от древността. (ВБ-ПЕП, стр. 23) 

А. Александров-Хофарт, пръв нарича розетата с истинското и` име „Звезда на 
маговете”. Той припомня мнението на В. Бешевлиев по въпроса, като посочва и неговата 
аргументация – отговорите на папа Николай към въпросите на Борис І, относно приемането 
на християнството. Борис съобщава че когато българите встъпвали в сражение, 
съблюдавали дните и часовете, за да постигнат победа. Или съвсем ясно е че българите са 
използвали някакъв метод за определянето на добрите и лошите дни, на добрите и лошите 
часове. В розетата Хофарт вижда точно такъв метод, известен още от дълбока древност в 
Месопотамия и свързан с т.нар. „звезда на маговете”. Порeдността на дните в седмицата, и 
тяхната връзка със седемте светила, разположени върху седемлъчната “звезда на маговете”, 
получава своя завършен вид, какъвто го познаваме днес, в епохата на Клавдий Птолемей, с 
широкото разпространение на седемдневната седмица в елинистичния свят, в резултат на 
близкия контакт с културните традиции на Месопотамия. Ветий Валент и Дион Касий 
обясняват тази промяна с възприетата система на Птолемей, според която небесните тела са 
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расположени според разстоянието им от Земята, която е в центъра на Вселената, в следния 
ред: Сатурн , Юпитер , Марс , Слънце , Венера , Меркурий , Луна , и този 
порядък е бил установен още от древногръцките философи-стоици. В астрологията не само 
дните на седмицата но и часовете от денонощитето се управляват от седемте светила, като 
тази последователност се повтаря на всеки седем часа. Така ако 25-тия час или 1 час от сл. 
денонощие е под властта на Слънцето, 49-тия час, или 1 час от по-следващото денонощие е 
вече под властта на Луната. По този начин всеки ден започва с часа на светилото, под която 
власт се намира.  

Хофарт построява и правилното подреждане на названията на светилата в розетата, 
съблюдавайки двата основни принципа в „звездата на маговете”. Поредността на дните, 
където всяко едно светило и господар на един от седмицата следва срещуположността на 
лъчите, напр. срещу знака на Слънцето отговарящо за неделята стоят два лъча, левия е на 
Луната която е господар на понеделника (т.е. следващия ден), а десния е на Сатурн – 
господарят на съботата (т.е. предходния ден). Другият принцип е свързан в поредността на 
светилата според тяхната власт над часовете от денонощието, която следва по кръга 
образуван от лъчите. Напр. Слънцето е господар на неделята, в този ден първият час е часа 
на Слънцето, следва часа на Венера, после на Меркурий, и т.н. след което цикълът се 
повтаря.  А. Хофарт определя че знакът на Слънцето трябва да е , тъй като съдържа два 
свещени символа, „кръста” – древен източен астрологичен символ на Слънцето. С 
интерпретации на буквените съчетания, Хофарт не се занимава, но начертава правилното 
разпределение на светилата върху розетата, съобразно разпределението им в „звездата на 
маговете”. Фактът че самата розетата е била закрепена на връв, подсказва че по някакъв 
начин се е завъртала и това се е използвало в процеса на гадаенето. (ААХ-ИКДБ, стр. 248-
260) Забелязва се и още един принцип. Ако се пусне права линия от лъча на Слънцето 

надолу, останалите шест светила се разделят на две групи по 
три, в ляво23 попадат петък, сряда и понеделник (съотв. 
Венера, Меркурий и Луната), или нечетните дни от седмицата, 
а в дясно – четните дни, вторник (Марс), четвъртък (Юпитер), 
събота (Сатурн). Планетата Венера има благоприятно влияние 
върху човек, свързва се с любовта, хармонията, добротата, 
милосърдието, Меркурий се свързва с предприемчивостта, 
съобразителността, красноречието, но и хитростта, 
коварството, и се определя като нито благоприятна, нито 
неблагоприятна, Луната се свързва с мечтателност, романтика, 

чувствителност, но и непрактичност, склонност към меланхолия, тъга, и като цяло се смята 
за благоприятно светило. От другата страна на линията са подредени Марс, Юпитер и 
Сатурн. Марс е подчертано неблагоприятно светило, свързано с войната, разрушенията, 
страданието, убийството (кръвта), Юпитер се характеризира със смесена природа, от една 
страна е благоприятен с благополучието, духовната извисеност, но и неблагоприятен с 
гордостта, самолюбието, небрежност, прахосничество, т.е. има неутрален характер, и 
Сатурн е подчертано неблагоприятно светило, свързвано със скъперничество, егоизъм, 
злоба, нерешителност, несгоди, разочарование, мрак и студ. Така се вижда че в лявата част 
попадат две благоприятни и едно неутрално светило, а в дясната – две неблагоприятни и 
също едно неутрално светило. Или възстановката на Хофарт, отговаря и на този принцип.  

                                                   
23 в ляво е на българската розета, иначе в класическата “звезда на маговете” е в дясно! 
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Пръв П. Добрев се опитва да прочете надписите на лъчите с помощта на донско-
кубанското писмо, но не успява правлино да ги интерпретира, нещо което направи И. Т. 
Иванов и предлага следните транскрипции на имената на светилата: - Сан (Сатурн),  - 
Ае / Ая (Луна),  - Хе / Хя (Меркурий),   - Уо (Венера),  - Сон (Слънце),  - Те / Ти 
(Марс),  - Аншар, Анишър – Юпитер. (ИИ-КРВАБМ) Ще ги разгледаме както следва:  

1).  - Ае / Ая (Луна), господар на понеделника. Названието на луната, показва 
ясен алтайски паралел с чувашки ujăx – луна, в ост. тюрк. ез. *ay / *oy, монг. *oj – луна. В 
някои ирански ез., пехлеви āyism, перс. āyišm, талиш. ov, пущ. ogm – луна, лунна светлина, 
вероятно е алтайска замека, докато общоиранското название е * mah24. 

2).  - Те / Ти (Марс), господар на вторника. Названието на бога Марс като “Те / 
Ти” се открива в германските ез. Tiu, Tiw, Tiwas, респ. вторникът в сканд. ез. е tirsdag, фриз. 
Täisdai, ст.англ. tiwesdai, tewesdai, англ. Tuesday, нем. Dienstag.25 Но в случая обаче, можем 
да мислим не за германско, а за кавказко влияние. В мегрелски названието на вторника е 
Т'ахашха ( ), от Т'аха ( ) името на бога и “ха” ( ) - раждане, т.е. денят в който 
се е родил бог Тахаш или Тах. Той се е почитал първоначално като бог на урожая, добрата 
реколта, но после започва да се свързва с Арес (Марс), подобно е развитието и в представата 
на Марс при римляните. В свански вторника се нарича Т'ахаш, докато в древногрузински 
(ІV в.) вече названието на вторника е Араис ( ) – или др.гр./лат. Арес-Марс. Всъщност 
образа на Тахаш е наследен от съседните абхазо-адигски племена. Там бог Тхъа, Тхъашхо, 
се почита като върховен бог, демиург, господар на вселената. Така че напълно възможно е 
българите в Кавказ да са заимствали представата за този бог, като аналог на Арес, от 
съседните им, западни картвелски племена мегрели и свани. 

3).  - Хе / Хя (Меркурий), господар на срядата. Ал Бируни, съобщва че персите 
наричали Меркурий – Тир (от перс. tīr – звезда), хорезмийците Шри, а еврейте – Хаму, 
Кохеб. (АБ-ПМП, стр. 187) Най-вероятно названието Хе / Хя е заимствано от еврейски 
където Кохав Хама ( ) е название на Меркурий и озн. „слънчева планета”. 

4).  - Аншар, Аншир, Анишър – Юпитер, господар на четвъртъка. И. Т. Иванов 
предлага, следната транскрипция , тъй като има добавяне на още една буква „ан”, към 
знаците „ш” и „р”, т.е. тук имаме трибуквена дума. Самата дума „Аншар” показва прилика с 
асирийският бог на небето Аншар, едно от др.индоарийските названия на Юпитер е 
Ангирас (санскрит Ańgiras), и по значение е сходно със согд. ’nxr (anxэr), пущ., перс. akhtar, 
сарикол. angúr – звезда, (в перс. и назавние на Юпитер), заето и в др. тюрк. Onaj, Onγaj – 
Юпитер. (ДТС, стр. 367-368), (ДЭ-СРС, стр. 18) В санскрит Юпитер е наричан също Guru, 
Guruvar – водач, а едно от перс. му названия е Ahwar, Āwarsar. (DDSA)  

5).  - Уо (Венера), господарка на петъка. В българския фолклор Яна, Янка е 
традиционно название на планетата Венера. (И. Иванов) В рускоцърк.слав. е съхранено 
древното слав. название на планетата Венера – Аонеша. (СДСЯ, стр. 7), (ПЦСС, стр. 20) В 
ирл. Aoine, гелски (шотландски) Haoine, в езика на о-в Мен Jeheiney, в перс. Аnāhīd – 

                                                   
24 в осет. mæj, кюрд. meh, ягноб., пущ., перс., гилян. mah, шугнан. mo, язгулем. mast, сарикол. most, кушанобактр. mao, и в 
тох. maň – луна. 
25 Др.англ. Tiwesdæg означава “ден на Тюско”. Първоначално Тюско се е смятал зза прародител на германците, после го 
почитали като божество свързано със земята, бил е син на богинята на Земята (Нерта). Изобразявали го като достолепен 
старец, мъдрец със скиптър в дясната ръка, и облечен в животински кожи. Саксонците го почитали в третия ден от 
седмицата, който носел неговото име  “Тюско’з дег”. Сравни с кавказката представа за подобен бог Тах, Тхъа, свързан със 
земята, урожая, както и първоначалната представа за Марс, като бог на земята и добрата реколта! Това подсказва че 
представата за него е прединдоевропейска, наследена от доиндоевропейското население в Европа, създателите на 
вилендорфската култура, взело участие във формирането на прагерманците (носителите на ДНК, Y-хромозомната 
хаплогрупа І1)! 
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Венера. Бълг. название на Венера Уо, показва най-вече еднаквост с осет. дума us, uosæ – 
съпруга. (ВА-С-4, стр. 20-21) В санскрит janani – майка, jāni – жена, авест. ‘ānā, согд. ’ync 
(īnč), пущ. aney, талиш. ijê, тадж.  janga, белуджи jən, искашим wujinjek  – жена. 

6).  - Сан (Сатурн), господар на съботата.26 У манихеите богът на Подземнто 
царства, Ахриман (Сатана) се наричал Šimnu, в согд. šmnw (šēmnu). Юдеите са свързвали 
Сатурн с бога на подземния свят Сатана, персонаж, заимстван от ранните християни, 
преминал в образа на Сатаната, Сатанаил – господаря на ада. Названието на планетата 
Сатурн у евреите е Шабтай , което озн. спокоен, неподвижен. 

7).  - Сон (Слънце), господар на неделята. Може също да свържем 
прабългарската дума със санскрит sānu, перс. sanat, sana, осет. som, ягноб. sīn, хинди-урду, 
Sahn-dyah - изгрев на Слънцето, а също и име на бог, в тох.(а) swāñce, тох.(б) swāñco, 
прототох. *swāñcai – слънце, тох.(б) tsonko – изгрев на слънцето. (DA-DT-b) Сравни осет. 
sæumæ – на сутринта, на ръзсъмване и бълг. неслав. съмна, съмва – утро, изгрев на 

слънцето. 
Българската “звезда на 

маговете” показва твърде интересни 
названия на седемте основни 
светила. Прави впечатления ме те не 
за преписани дословно и наготово 
от известните персийски и 
месопотамски образци. Названието 
на Луната е алтайско, др.тюркско 
(възм. собств. прабълг.), Меркурий 

носи еврейско название, Венера – иранско (сарматско, възм. и собствено прабълг.), 
Слънцето – индоевроп., но с индоиран. паралели (възм. собст. прабълг.), Марс – кавказки 
паралел, Юпитер – древни месопотамски или индоарийски паралели, и Сатурн – също 
индоиран. паралели. Също прави впечатление, че българската “звезда на маговете” е в 
огледален образ на традиционната месопотамска схема. 

В заключение може да се каже със сигурност, че “Розетата от Плиска” е астрологично 
пособие, българският вариант на известната “звезда на маговете”, с който са се правели 
предсказания за добрите и лоши дни в седмицата, за добрите и лоши часове в денонощието, 
в зависимост от обичая на българите да ги съблюдават в ежедневието си, както посочва княз 
Борис в писмото си до папа Николай І. Вероятно представата за “звездата на маговете” е 
проникнала у българите още през Кавказкия им период, когато и 
контактите им със страните от Близкия Изток (Сирия, Сасанидски 
Иран, страните от Закавказието) са били по-интензивни.27 Но тя е 
била пречупена е преосмислена през собствените им знания, тъй като 
са използвали свои названия на светилата, а не са ги копирали изцяло 
от първоизточника. 

Името на княз Борис І, написано като моногром в 
„Кръглата църква” – Преслав. Открито е върху северната кула на църквата и 
                                                   
26 П. Добрев предлага транскрипция на прабългарсктата руна  като „кх”, така че би трябвало да очакваме Кхан. А това 
показва вече пряк паралел с иранското название на Сатурн – Keiwan, Kaiwān, всъщност прехода „с-кх-х” е типичен за 
индоиранската общност. Също познати са форми като Хиун, Хеван. (ААХ-ИКДБ, стр. 112) 
27 Напр. по аналогичен път възниква и руническата писменост, въз основа на сирийското арамейско писмом, и е резултат 
от контактите със сирийските християни и проникването на сирийски християнски мисионери на свере от Кавказ. 
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публикувано от акад. Иван Гошев. Името е написано като монограм - Б РИС , като „ъ” е 
изписано по-особено, наподобяващо „е-двойно”. Същата буква я срещаме и в Мурфатлар, в 
един от руническите надписи. Знакът пред името  е известен като „Христов моногром” 
разпространен е в ранното средновековие, както във Византия, така и в Рим. Това е един от 
„свещените” християнски символи. След името Борис, следват две руноподобни знака, 
които И. Гошев обявява за „тюркски”. (ИГ-СБГКН,стр-48-50) Всъщност знаците са 
прабългарски. Първият , твърде наподобава партянското , арамейското  - „коф” или 
„ку” – „q” (къ). Среща се и в донско-кубанското писмо  - „х”, кх”, дори прилича на 
глаголическия „хер”. Втората буква е без съмнение  - „ан”. Така че виждаме 
древнобългарската титла „къан, „кхъан”. 

 
3. Съкровището от Наги Сент Миклош  
 
През 1799 г., в унгарските земи на Австрийската империя в селцето Наги Сент 

Миклош (Голямо Свети Николово) на р.Марош, е открито голямо златно съкровище. То 
съдържа 23 златни съда, от сасанидски тип, скрити в железен съндък, заровен на 1,5 м 
дълбочина. Находките са датирани в периода V – ІХ в. На един от съдовете имало надпис на 
неизвестен език с гръцки букви, а на останалите – надписи с рунически знаци, някои 
гравирани от самия майстор, при изработката, други явно по-късно допълнително 
надраскани. Съществуват различни версии за произхода му. И до днес много археолози в 
Унгария и Австрия го обявяват за хунско свързано с Атила (Й. Хампел 1885, Младенов 
1934), или аварско (Цалани 1956). Немет смята че руническите знаци са тюркски и го смята 
за печенежко, а Г. Фехар – за българско, от времето на ПБД, когато поречието на р.Марош е 
в българските предели. Днес много археолози вкл. и някои български смятат съкровището 
за аварско (покойния Рашо Рашев), защото са били намирани и други подобни аварски 
находки. Но наличието на негръцки надпис с гръцки букви показва че е възможна, макар и 
незадължителна и българската принадлежност на съкровището, защото в езическия период 
на ПБД, подобни надписи са широко разпространени, но отсъстват при хуни, авари или 
тюрки. Най-вероятно съкровището е имало различни собственици, което показват и 
различните надписи, рунически и единственият направен с гръцки букви. 

 Г. Турчанинов открива голяма прилика на руническите букви с тези от донско-
кубанските надписи и предлага свои разчитания. Ще представя неговото разчитане с някои 
мои допълнения. 

1). Надпис върху поднос. Руните са изцяло донско-кубански, вписани от майстора 
още при изработването на подноса, тъй като са вплетени в 
орнаментите. Г.Турчанинов също разчита надписа: 
„+Ут+аланган+нага+геуна+”. Смята знакът + за 
разделителен. Изречението е „Ут алангъаан нагæ 
гъæуанæ”, като Ут е лично име, алангъаан – алански кан, 
алански княз, гъæуанæ, от дигор. гъæу – селище, гъæуанæ – 
жител, земляк. Цялостният превод е Ут, жител на селището 
Наги, алански, княз”. Самият топоним Наги, Г. Турчанинов 
свързва с унгарското Наги Сент Миклош – Голямо 
Св.Николово. (ГС-ДСПОП, стр. 132-138) Не мога да се 
съглася с подобна трактовка, тъй като съкровището е или 
древнобългарско, или да придположим аварско и е заровено 
преди идването на маджарите, предвид унгарския топоним. Смятам че зарисовката на 
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буквите които е ползвал Турчанинов не е много точна. Предлагам следното разчитане по 
друга зарисовка. Приемаме че кръстовете са разделителни знаци. Тогава се получава: „ 
+Ут+алъанган+анеке+куане+”. Тук по-резличните букви са:  (г)  < сирийски нестор.  
(гамал),  (т) < самаритянски арам.  (таф),  (ан) < самаританското, арам.  - „н”, или 
„нун”, в клас. арам. писмо - . Вероятното значение е: Ут – лично име, в осет. ud/uоd – дух, 
душа, „алъангеан” от осет. дигор. ælхængæ – купен, ælхænun – купувам, „анеке” – личното 
име Анак или Анук, което фигурира и в други надписи от съкровището, „куана” – съд, кана. 
Или „Ут купи от Анак тази кана (съд)”. 

2. Надпис върху рог и чаши. Това е еднотипен надпис, срещащ се върху няколко 
съда. Турчанинов прочита израза „танк адзманхъæ”, и го 
обяснява с дигор. tænk – пенещ се, отн.се за питие, вино и 
acamongæ – вълшебната чаша на безсмъртието. Но може да 
посочим и дигор. tangъa – знак, печат, (белязан с безсмъртие). 
(ДРС) Към един от еднотипните надписи „танк адзманхъæ” е 
добавена думата „таке” или „такæ”. Г. Турчанинов я свързва с 

дигор. tagæ – жила, връзка, което изобщо не е убедително. По-вероятно „таке” е форма на 
дигор. tuxæ, ирон. tых – сила, мощ, ст.бълг. т гъ – сила, мощ. (ДРС), (ИРС) Тук интересни 
букви са: (ан) < арам. самаритянско  (нун),  (е или æ) < самаритянското   (хе), < 
финикийската буква „зайн”  (з), Г. Турчанинов го чете като „дз”,  (Турчанинов прави 
аналог с глаголическото „м” –  „мислете” и предполага че това е глаголическия 
протообраз) < самарит.  (мем), (хъ) < несторианското  (коф) – „къ”. Така че изразът 
„танк адзманхъæ такæ” означава „силно се пени, чаша на безсмъртието” или „белязяна с 
безсмъртие чаша”. 

3. Надпис върху дъното на кана. Надписът е съставен от три думи, двете са изрязани 
по-централно, а трета е странична. Г. Турчанинов следва паралелите със сирийско-
несторианското писмо и предлага следното разчитане: „аазсхънтан  лик тука”. В първата 
най-дълга дума, първите букви за двете форми на „а”, модифицирания несториански „зайн”, 
„с” позната и от други алано-прабългарски надписи, „хъ” – модифицирания несториански 

„каф” – „q”, „н” като арамейско „нун”. За следващата 
буква подобна на примка, той предполага че отговаря на 
изправено несторианско , , естрангело  „тетх” и 
отново следват „й” (по Турчанинов „а”) и „н”. Но в други 
български надписи, примката  отговаря на „уа” (аналог. 
на „о” във футарка), така че по-вероятно е да се чете като 
„у” или „уа”. Ето защо първата дума би трябвало да звучи 
като „æазсхънуайн”. Турчанинов свързва „аазсхънтан” с 
осет. „ а æз скондтон” – „това аз изработих, като skondton e 

минало вр. на глагола kennun (диг.), kænыn (ирон.) – правя. Ако приемем варианта 
„схънуайн”, откриваме аналог в дигор. skъunun, æskъunun – издълбавам. Втората дума „лик” 
отговаря на дигор. lægærdun – прорязвам, luх kænun, ирон. аlыg kænыn – правя прорез.28 
(ДРС), (ИРС) Третата дума според Турчанинов трябва да се чете „тука” и е лично име Тук, 
Тука (познато и при българите). Той смята че буквата изобразена като примка но с три 
вертикални линии, е вариант на несторианското „тетх” с още един допълнителен щрих. 
Само че защо в предната дума ще се изобразява с два, а тук с три щриха, осевн това има и 
съществена разлика в големината на примката и дължината на щрихите. Явно че това е 
                                                   
28 вж. ст.бълг. лагиръ – брадва, дума с вероятен прабълг. произход! 
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друга буква ( ). И тя показва паралел с донско-кубанското „м” - ,  , или още по-вероятно 
с глаголическото „ан” обърната на 90˚ , така че се получава Анук, Анука което най-
вероятно е лично име. Смисълът на изречението е „Това (надписа) аз изрязах и издълбах 
Анук29. 

4. Надпис върху чаша. Изрязан е по поставката на чашата. Едната фраза се повтаря 
напълно от надписа върху рога  „танк адзманхъæ”, или пенеща се чаша 
на безсмъртието. Вторият израз съдържа също името Анук. Г. 
Турчанинов предлага следния прочит: „на уд а тука” което обяснява 
като: Нæ уд а Тука” – „нашата душа е Тука”. Смята че знакът подобен 
на кирилско „ф” е оргинална, нова форма на „æ”, а този като кирилско 
„у” отговаря на „д” – далатх. Самият израз е доста безсмислен. 
Предполагам че знакът  всъщност е много по-близко до 
несторианското - „с”, „симкатх”, в Мурфатлар е използвана подобна форма , а  е 
аналог на арамейското - „в”, „вав”, закономерно предаван в аланските надписи като „у”. 
Так вече надписът придобива вида „нсуа Анука”. „Нсуа” е форма на др.иран. nivāz, дигор. 
niuazun, ирон. nuazin – пия, или на диг. niuazæn, ирон. nыuazæn – чаша. Абаев го обяснява с 
авест. nivaz – тече, изтича, скитското noz – пия (по скитско име от Олвия Αβνωζος, от ab - 
вода, noz – пия. (ДРС), (ИРС), (ВА-С-2, стр. 216) Или целият израз е „пий Анук(а) пенещата 

се чаша на безсмъртието”. 
5. Надпис върху кани. Върху дъното на два от съдовете е издълбан 

еднотипен надпис, представляващ една дума. Без особени затруднения 
той се разчита като „куана”, като се виждат и два варианта в изписването 
на буквата „у”. Още по-интересно е че същата дума присъства и в 
големият надпис върху подноса, която разчетохме като „куана” или 
„к`ана, къана”. Вече не остава съмнение че това е бълг. дума „кана”, 
която няма славянски произход!30 (вж.надпис 1) Според Турчанинов 
транскрипцията е хъuæuuonæ – съселянин (общинник), което впрочем е 

напълно безсмислено! 
6. Надпис върху чаши. Върху други две чаши също има идентичен надпис, 

представляващ една дума. Турчанинов я разчита като „уендека” което обяснява с осет. 
æundeg – храбър. Смятам че интерпретацияна е неправилна. Буквите показват ясно че е 
написано „уанука”. Като първата буква подобна на кирилското „в” всъщност е позната и от 
други донско-кубански надписи. Турчанинов я свързва с 
несторианското „хе” - , само че изправено. От „хе” в алански 
започва да се произнася като „уе – æ”. Явно тук също се чете  „уе”. 
Останалото е познатото ни „Анука” но написано по друг начин с 
другият знак за „ан”, подобен на полумесец - , а това вече доказва 
верността на разчитането на името Анука. Изразът „Уе Анука” 
означава „той Анука”, в осет.диг. æj, ирон. uыj – той, лично показ. 

                                                   
29 при осетинчците се среща л.им. Айнаг, при българите Аньо, Анчо, Аначко, при чувашите Анак, Анаккай, Анаккей, 
Анач, Аначчи, Анăс, Аней, Анеккей, Анка, Анкас, Анкей. При партите – Анак, при утигурите Анагай. Вероятно прабълг. 
ф-ма е била Анак/Анек/Анук. Вероятна връзка с др.иран. *anīka, авест. anika – лице, предна част, ср.перс. anīg, anīk – 
предна част, в осет. ængæs – добре изглеждащ, с добър вид, във връзка със согд. `ngs (angas) - лице. (ВА-С-1, стр. 159) 
30 обикн. се обяснява като герман. заемка, в ст.вис.нем. kanna – кана, съд. Във  фин.  kynä, ест. küna, унг. kanna (мн.ч. 
kannák), коми kejnes – кръгъл съд, чаша. (UE) В тюрк. ез., könek, хönek – лъжица, в монг. qunija, xuńā – дървено блюдо, в 
ТМ *xuńa, xuńo – лъжица, черпак, евенк. koni - съд, корейский *kùńí – корито. Така че възм. приносител на тази дума най-
вероятна са аварите. 
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мест. 3л. ед.ч. При другия надпис Турчанинов чете допълнителното „ин”, (буквата  - н, е 
по-близо да арамейския “нун” отколкото до мурфатларското писмо), но прави погрешна 
налогия с кабардин. in – голям, великан, което не е логично. Всъщност имаме форма на 
спомагателния глагол, в дигор. un, ирон. uыn – да бъде, така че изречението е „Той Анука да 
бъде (да пребъде)”, пожелание за здраве и успех.  

7.  Надпис на кана. Също е издълбан върху външната страна на дъното. Състои се от 
две думи. Турчанинов ги разчита като „Исай зао” което обяснява с личното име 
Исай и кабардин. zauэ – война, т.е. Исай-войн. Все пак не е логично да се появи 
и друг персонаж, касогът Исай. Смятам че Турчанинов греши. Буквите се 
разчитат доста лесно. Първата дума е „исни”, защото третата буква е „н”, „нун”, 
в арамейското писмо , согд. манихейско письмо , пехлеви , (в Мурфатлар, се 
среща в огледален вариант ), а не е „а”. „Исни” се обяснява с дигор. isun, ирон. 
isыn – правя, вземам. Втарата дума е „зас” или “заз” (в Мурфатлар  “з/с”, В. 

Джулат  “с”), имаща аналог в дигор. sos, ирон. sus – празен, кух (другото значение е таен, 
скрит, тих, вж. бълг. шушу-мушу, шушукам – говоря тайно, тихо). Или надписът има 
шеговита форма – напарви я празна, т.е. изпарзни каната, изпий съдържанието й! (ГТ-
ДСПОП, стр. 129-151) 

8. Надпис с гръцки букви, върху плоска чаша: „ΒΟΥΗΛΑ • ΣΟΑΠΑΝ •ΤΕCΗ • 
ΔΥΓΕΤΟΙΓΗ • ΒΟΥΤΑΟΥΛ • ΣΩΑΠΑΝ • ΤΑΓΡΟΓΗ • ΗΤΖΙΓΗ • ΤΑΙCΗ”. Този надпис е 
породил твърде много спрове между учените. Без да сепирам на тях, ще посоча само моя 
прочит. ΒΟΥΗΛΑ – титлата боил (или лично име Воил ?), ΣΟΑΠΑΝ – титлата жупан, т.е. 
става дума за човек с титла “боила-жупан”. ΒΟΥΤΑΟΥΛ – Бойтаул – име, той също носи 
титлата жупан. Неизвестноте думи са: ΤΕCΗ – теси, ΔΥΓΕΤΟΙΓΗ – дигетоиги, ΤΑΓΡΟΓΗ – 
тагроги, ΗΤΖΙΓΗ – итсиги, ΤΑΙCΗ – таиси. Интерпретацията е най-приемлива през тунгусо-
манджурската лексика, което показва ченай-вероятно надписът е аварски, съотв.: „теси” – в 
мандж. toso – приготвям, изработвам, правя, поставям, монг. tos/toso – получавам, поставям 
в ръка, или евенкс. tojus, удег. tausi, ороч., негид. tauči  – кова (ССТМЯ-2, стр. 204, 149), 
„дигетоиги” - в пр.ТМ *dug, евенк., евен., негид. duγ, мандж. du, улч., орок. dūči, нанайски 
dōči, удег. dukte - издълбвам, евенк. duγtike, duktike – гравирам, duku – пиша, в монг. doki, 
doχi – пиша, правя, нанасям знак, монг. tügsi, чув. tăxşa, tăkxča – удрям, дълбая, изчуквам, 
средновековен корейски  tjэk – пиша, „тагроги” – в евенк. tiγэ, tiγэruk – чаша, съдове, негид. 
tigэ – широка чаша, чиния, корейски tuguri – кръгло метално блюдо, др.тюрк., якут. tögürük, 

узбек. taγar, тюркм. tagara, тур. tagar, татар. 
taγaraq – широко блюдо (S-AE), (ССТМЯ-
2,стр.176), “чашата” върху която е направен 
надписа, въсщност представлява точно такова 
плоско и широко блюдо, „итсиги” - в 
евенк. itiγā, евен.  itъγ – приготвям за някого 
нещо, монг. itege, халха-монг. itge, бурят. idxa, 
калмик. itkэ, ордос. etege – доверявам се, 
вярвам, в негид. itqa - обичай (S-AE), (ССТМЯ-
1, стр. 333), „тайси” може да се обясни по два 
няколко начина: 1. в мандж. tэjsu – 

съответствие, мярка, tэsu – удволетворен, доволен, орок. tes, негид. tēss, нан. tias, удег. teæsi 
– пълно, мандж. tusa, солон. tosa, евенк. tusaka, др.монг. и др.тюрк. tusa – полза, 
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удволетворение (ССТМЯ-2, стр. 229, 241, 173, 223), 2. в ТМ tэsī, евенк. tэsi, tэši, евен. tes, 
tъs, негид. tэsi, улч., орок. tesu – чистя, измивам, пречиствам. (ССТМЯ-2, стр. 240-241)  

Така смисълът на изречението е:  Бойла жупан приготви, направи, и гравира (надписа) 
на блюдото/съда на Бойтаул жупан, съобразно обичая, или в знак на доверие, съотв. за 
негово удволетворение, или за пречестяване. 

 Както казва и П. Добрев, става дума за обряд на побратимяване между двама 
аристократи, или ритуал свързан с покръстване, за което говорят изцяло другите надписи. 
Те са върху две от чашите. Гравирани са в кръг около кръст и изобилстват от лигатури. 
Един от първите им изследователи Keil (1888 г.) доказва че се отнасят за християнско 
кръщение. През 1922 г. Ст. Младенов публикува неговия превод: „Христе чрез водата 
(кръщението) успокой твоето чедо (раб) като го освободиш (от греха). (ИД-ЗСБХ, стр. 291) 
Наличието на този надпис показва че изработката на съдовете е станала най-вероятно в края 
на ІХ в., когато поданиците на ПБД са вече покръстени. 

Г. Турчанинов в своя анализ стига до извода че вероятно накаква аланска група се е 
предвижила с прабългарите към Балканите и като български поданници, по-късно са 
обитавали района на Средния Дунав. (ГТ-ДСПОП, стр. 129-151) Разбираемо е объркването 
на Турчанинов. Той също е в плен на изцяло „тюркската принадлежност на прабългарите”. 
А нещата са различни. Древните българи едва ли са били хомогенна общност. Сред тях е 
имало и сарматоалани, които са употребявали ирански език, близък до този на аланите в 
Кавказ и аналогичното руническо писмо, но също така е имало и „алатйска” езикова група, 
за което говорят и наличието на лексикални аналогии между прабългарски думи съхранени 
в старобългарски с чувашкия език. Напълно вероятно е и човекът направил надписа да е бил 
част от заварената аварска аристокрация, преминала на българска служба след 804 г. 

Както се вижда съкровището от Наги Сент Миклош е сборно, имало сложна съдба и 
е сменяло притежателите си – Ботаул-жупан, Ут, Анук, известни ни 
от дешифровката на надписите. Но особено интересно е името Ут31, 
от подноса, което показва прилика с известния владетел на долината 
на р.Марош, Отум, Ахтум, или Айтон (унгарската форма вероятно 
отразява изходното Айто или Уто), за който се знае, че е бил от 

български произход. Самото име Ут произлиза от сармато-аланското od /ud /uоd – душа, 
дух. За формата Отум, може да посочим чув. эtеm – човек, човешко същество, душата на 
човека. (МФ-ЭСЧЯ-2, стр. 482) А Этем, Эхтем са чув. лични им., със същото значение. Така 
че напълно възможоно е Отум/Ут да е един от последните собствениците на това 
съкровище, открито в неговите бивши владения.  

 

 

                                                   
31 При осетинците се среща мъжкото име Уатта, а при чувашите Утти, Утъен, Отин, Оттек, Отточ, Оттяк, Отуч, при 
българите Ота, Отеш, Отко, Ото, Отешил, имена от ХV в. (ЙЗ-БИ, стр.249) 
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