КОИ СА НОСИТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕЗИЧЕСКИ ПОГРЕБЕНИЯ С
ТРУПОИЗГАРЯНЕ И ТЕХНИТЕ ДРЕВНОКИРГИЗКИ И ХАКАСКИ
ПАРАЛЕЛИ ?
Ж. Войников
Погребения с трупоизгаряне в България, долното течение на Кубан и в
басейна на р.Северски Донец. Няма по-консервативна и трудно променяща се
черта в културата, на който и да е народ от погребалния му обред. Вероятната
причина за това е естествения страх на хората от смъртта и вярата в задгробния
живот. Този културен феномен успешно се използва от археолозите като маркер за
разграничаването на различни етнически общности и техните миграции. Особено
надежден той се оказва при народи, които не са оставили след себе си богата
материална култура. Типичен пример за последното са и древните българи.
Една от основните черти на този обред сред Аспаруховите българи в
езическия период на ПБД е неговата биритуалност, или двуобредност. Т.е. в
рамките на една общност се срещат два съвсем различни погребални обреда –
трупополагане и трупоизгаряне! А това говори за първоначална нехомогенност и
двукомпонентност във формирането на българската общност.
Както пише проф. Р. Рашев, за принадлежността на погребенията с
трупополагане, спор не може да има, те принадлежат и без уговорки се свързват с
прабългарите, с тяхната основна част, а неговите корени са безспорно
късносарматски, със следните характерни черти: тясна гробна яма с дървен капак
(една особеност съхранена и до днес), северна или западна орентация на
погребаните, положение на гръб, посипване на гробната яма с въглени,
“обезвреждане на покойника”, понякога с подбойно закопаване, с връзване на
крайниците, или частичното им послесмъртно повреждане, брахикранен
европеиден тип, изкуствена прежизнена черепна деформация. Всичко това е
характерно основно за сарматските племена. (РР-ДГПБ, стр. 31) Що се отнася за
трупоизгарянето или кремациите, те са предимно безурнови.
Срещат се и урнови погребения, при които обгорелите кости се поставят в
гърне (урна), закрита с тухла, плоча, или открита. При безурновите погребения
костите са поставяни в плитки ями между 0,5 и 1 м дълбочина, в гнезда. Формата
на гробните ями е разнообразна: кръгли, елипсовидни, квадратни, правоъгълни,
неправилни. Ориентацията им е север/юг. Горелите кости са поставени в специално
оформени гнезда от камъни, или парчета тухли, с диам.: 20-60 см, предимно в
източната част на гробната яма. Рядко има гнездата изработени от цели тухли, като
камери. До гнездата са поставени съдове – гърнета, кани, в единичен случай ведро.
Металните предмети също са били изгаряни и след това поставяни в гроба, докато
жертвените животни (коза, овца, свиня, птици) в повечето случаи не са били
изгаряни с покойника. Повечето погребения са единични но се срещат и с по
няколко индивида. Керамиката използвана и в двата типа погребения
(трупополагане и трупоизгаряне), както и съпътстващия инвентар са еднакви.
Съпътстващият инвентар е беден, ножове ритуално счупени, рядко се срещат
триръби острия на стрели, единична кръстачка (предпазител за ръката) от меч,
единична монета от времето на Йоан Цимсихий (969 – 976 г.), рядко – части от
конска сбруя, прешлени от вретена, игли, мъниста, обеци, пръстени, железни
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скоби, токи, торкви1, зъби от глиган (амулети), гърнета в някои случаи също
ритуално счупени, длета, сърпове, предмети от бита е др. Тъй като предметите са
били изгаряни на погребалната клада, много от тях са неясни, поради сълната
деформация и последваща корозия в почвата.
Кремациите са се извършвали извън гробната яма, след което обгорелите
кости се събирали в урна или гнездо. Част от съпътстващия инвентар е бил също
изгарян с покойника и остатъците му са поставени в гробната яма. Кремационноти
погребения се откриват както в отделни некрополи, така и в смесени, биритуални
(двуобредни) съвместно с гробове с трупополагане. По-важните некрополи където
се открива трупоизгаряне са: при гр. Балчик, с. Топола (местността Кованлъка), с.
Гарван, с. Юпер, гара Разделна, с. Блъсково, с. Плачи дол, с. Върбовка, с. Попина,
с. Кюлевча, гр. Търговище, с. Бдинци, гр. Нови Пазар, с. Николово, с. Караманите,
гр. Девня, гр. Варна (в района на бившия завод за манометри), с. Бобово
(Русенско), с. Сини вири (Шуменско), Преслав, с. Галиче, с. Михайлово
(Врачанско) и др. Основното им разположение е във Варненско, и Добричко,
единични такива има в Русенско, Търновско и Врачанско. На север от Дунав
трупоизгаряния има в некрополите Сату Ноу, Кастелу, Налбант, Истрия, но поради
оскъдните румънски публикации по въпроса, липсва детайлна картина.
Сравняването на съотношението между двата обреда трупополагане и
трупоизгаряне, обобщено за всички изследвани погребения показва, че в
различните некрополи е различно, но като цяло преобладава трупополагането ~
60% към трупоизгарянето ~ 40%. (РР-БЕК, стр. 199)
Бълг. археоложка Е. Коматарова-Балинова обобщавайки въпроса за
погребенията с кремации в Дунавска България казва следното: „Прави
впечатление, че паметниците, в които гробовете с кремация са преобладаващи или
имат висок относителен дял, близък до 50 %, са концентрирани в черноморската
зона. Това е и един от аргументите да се говори за т.нар. Добруджанско-Варненска
или “Одесоска” група некрополи. Във вътрешността – по-общо казано в района на
Плиска, броят на гробовете с кремация чувствително намалява под 30 %, а в найблизко разположения до първата столица некропол – Нови Пазар, са известни само
два такива гроба. Различните съотношения в отделните зони засега трудно биха
могли да се интерпретират. Според П. Георгиев населението, което е практикувало
инхумацията (трупополагането), се придвижва от района на Девня и Варна към
столицата – Плиска”. Южна граница на разпространение на кремациите е
водоразделът между реките Провадийска и Камчия (южната част на Провадийското
и Авренското плато) и северно от р. Дунав. (ЕК,Б-ОТИ, стр. 32-33) От този анализ
става съвсем ясно че това население обитава периферията на Аспарухова България,
и напълно отсъства в централния столичен район, което показва че става дума за
съюзно, собствено небългарско население, преселило се заедно с българите на
Аспарух и в следващите векове, по естествен път се е вляло в формиращия се
ранноследновековен български етнос.
Разбира се, веднага възниква въпроса, какви са корените на това явление и
кои са преносителите на този погребален обред. Ако за трупополаганията, спор не
може да има, както казва проф. Рашев, то за кремациите, подобно нещо не може да
се каже!
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вид огърлие от усукана тел.
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Обикновено кремациите се свързват със славянското население (Ж. Въжарова,
Д. Димитров), или с носителите на пенковската кулутура и “пастирския” тип
керамика (Р. Рашев). Но и тях Р. Рашев свързва със славянско влияние и говори за
ранно сближаване на прабългари и славяни, още преди българското преселение на
Балканите, което е твърде съмнително. Пенковската култура заема земите между
средните течения на реките Прут и Днепър. Според много от руските и украински
археолози: А. Смиленко, В. Д. Баран, Е. А. Горюнов, В. К. Михеев, О. М.
Приходнюк, О. В. Сухобоков, П. И. Хавлюк, тя е принадлежала на славянското
антско население. Но М. Артамонов смята носителите и за българи, а И. Русанова
за смесена между късното черняховско насаление и значителен ирански елемент.
Унгарецът Ч. Балинт свързва Пенковската к-ра с аварите. Погребалният обред е
безмогилни погребения с кремация, в урни или без урни, с беден съпътстващ
инвентар.
Но нещата се усложняват от факта, че аналогична погребална практика с
кремации е съществувала в същия период в рамките на салтово-маяцката култура в
Северното Черноморие, като кремациите са средоточени в нейната североизт. и
югозап. периферия, или Донецка и Кубанска група, съотв. разположени по р.
Северски Донец на североизток и при долното течение на Кубан – на югозапад.
(ЕК,Б-ОТИ, стр. 32-33) А тук на Кубан няма никакво славянско влияние!
Кубанската група е съсредоточена около устието на реката, източния бряг на
Черно Море и най-северозападните предпланиния на Кавказ. Това са некрополите
Казазово, Молдованка, Дюрсо, Борисово, Бжид, Пашково, Сопино, Широкая Балка.
В Борисовския некропол по-голямата част от погребенията с трупоизгаряне са
извършени в по-малки по размери каменни камери (каменни гробове), в които е
спазена северната ориентация. Останалите погребения с трупоизгаряне
представляват малки ями с овална форма, плитко вкопани в земята. Разпределят се
по сл. начин: 64% в „каменни гробове”, 10% са в ями с могилен насип, 16% - в ями
без насип, 10% - кенотафи2, само с инвентар в „каменни гробове” (каменни
камери). Каменни камери с кремация за сега са известни единствено от
Борисовския некропол, където са преобладаващи. Всички са изградени от 4 до 8
обработени каменни плочи, които ограждат пространство с различна големина.
Камерите от Борисовския некропол нямат дъна, и, освен в редки случаи – нямат
покрития. (АСССР-СЕЭС, стр. 93) Инвентарът, положен в гробовете с
трупоизгаряне не се различава съществено от вещите, поставени в погребенията с
трупополагане, но в тях оръжието е в по-голямо количество, има и кинжали.
Откриват се и амулети тип “конски глави” които се определят от “угрофински
тип”. (РР-ЕРЯПОБ, стр. 27) Съществува и мнение за различна датировка на
погребенията с трупополагане и трупоизгаряне, като първоначално е преобладавал
обредът с трупополагане и по-късно се появяват погребенията с трупоизгаряне, т.е.
има поява на нова племенна група. (ДД-БСЗЧ, стр. 85) В съседните некрполи
Архипо-Осиповка, Геленджик, Тахтамукай, се появяват подмогилни погребения с
трупоизгаряне в каменни камери. (АСССР-СЕЭС, стр. 93) Некрополът Дюрсо
(намира се близо до Новоросийск, на р. Дюрсо) е двуобреден, като само
трупополагане се е практикувало в периода V-VІІІ в., а трупоизгарянито се появява
и преобладава в периода VІІІ-ІХ в. Костните остатъци от кремацията с някои
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без човешки кости, символичен гроб, когато човекът е загинал или починал далеч от родното
място.
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гробни дарове – при мъжете главно оръжие, а при жените – украшения, са били
полагани в плитки ями или в урни във формата на кани. Съпътстващият инвентар
също се е изгарял с мъртвия. Оръжието е ритуално счупвано на две. Ритуално са
повреждани също шлемове и др. предмети от въоръжението. Погребалният
инвентар е богат, срещат се украшения, части от конската сбруя, острия на стрели,
почти прави саби и др. Същото се отнася и за оръдията на труда. Керамиката е
представена главно от кани с ойноховидно3 устие и малки стомнички и гърненца
без дръжки, характерни за българската керамика. (ДД-БСЗЧ, стр. 84-91) Аналогии
на погребенията в Дрюсо от този период, има в непосредствена близост: Мысхако,
Цемболине, Хутор Ленинский путь, Большие хутора (с. Абрау-Дюрсо). В района на
Анапа и Геленджик до устието на р.Псекупс, са открити около 20 некропола с
трупоизгаряне, зоната им достига на север до р.Кубан и предпланинията на Западен
Кавказ на юг. Датирани са в периода VІІІ – ІХ в. Характеризират се с изгаряне на
инвентара съвместно с мъртвия и наличие на тайници за конските амуниции и
оръжията. Погребенията са сходни си тези от Дюрсо. (ОБ,ВА-КОСГХВ-ХА-8, стр.
114) Според А. В. Дмитирев, по вещевите находки, некрополът Дюрсо показва
прилика с разл. некрополи на Кримския п-в, и той предполага, че е оставен от
население което се е преселило от Крим, или най-вероятно кримски готи, които
идват тук в ІV в., и с тях свързва трупополаганията, докато за погребенията с
кремации посочва, че имат основно централноазиатски “минусински” паралели
(б.а., т.е. от Минусинск в Южен Сибир, Хакасия) и вероятно са принадлежали на
“тюркоезичните племена влизащи в Хазарския каганат. (АД-МД)
Интересен е некрополът Бжид, който е един от най-ранните представители на
кремационния обред от ІV – V в. Сред проучените 124 гроба, 10 са с трупоизгаряне,
което е било извършвано встрани, от гробната яма, ориентацията е непостоянна, а
броят на каменните камери, макар и съвсем незначителен, трудно може да се
пренебрегне.
Аналогични единични погребения с
кремации са открити и в некропола на
Фанагория, в периода І – V в., едва 1,3%.
Въпреки малкия си брой (10), се
открояват няколко вида: изгаряне не
място в гробната яма, изгаряне в страни,
и поставяне на обгорелите кости в съдове
и урни. Две от кремаците са откирити в
склепове, една от кремациите е
извършена направо в гробната яма
(костите са в анатомичен порядък и
почвата около скелета е била със следи от изпичане, в останалите случаи
обгорелите кости са поставени в урни с капаци. Кремацията тук е практикувана,
още по-рано от Бжид, в периода І – ІІ в., след което изчезват, от погребалната
практика на фанагорското население. (ОВ-НФ) Единична кремация подобна на тези
в Дюрсо е открити и в Судак (Крим), в склеповете датирани в периода VІІ-VІІІ в.
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Ойнохое (др.гр. ήοίνοχόη), е вид древногръцка глинена или метална кана за вино, чието гърло е
странично приплестнато и оформено като трилистник. Украсата често е съсредоточена върху
дръжката, на местата, където тя се съединява със съда. Този тип съдове се появяват още в критоминойската археологическа култура. Ойноховидните устия са типични и за аланската керамика.
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Характерно за нея е, че над хоризонта на това погребение има второ, явно по-късно
– трупополагане в каменен склеп. Придружавищият инвентар на кремацията е
беден – малък нож, сребърен пръстен с камък и метален накрайник. (ВБ-СС)
А. В. Пьянков, и В. А. Тарабанов (1998), очертават границите на Кубанската
група некрополи с кремации по следния начин (тип Дюрсо): на север – р.Кубан, на
юг – северните склонове на Кавказ, на запад Черно море и на изток – р.Псекупс.
Другият район където се намират аналогични некрополи, се намира по
течението на р. Северски Донец и долното течение на Дон. Те са функционирали в
края на VІІ – VІІІ в. и са свързани с носителите на салтово-маяцката кулутура. Найпълно е изследван некропола при Красная горка – 70
трупополагания и 42 кремации и при с. Пятницкое: 5
трупополагания
и
6
безурнови
кремации.
Трупоизгарянията в Красная горка се делят на ямни (28) и
урнови (14). Тук съпътстващият инвентар е от ритуално
счупено оръжие (сгънати на две саби), сгънат сърп,
остатъци от конски амуниции, поставени в „тайници” –
странични ниши. Сходни некрополи с трупозгаряне се
откриват при Новопокровка (Новопокровск), Тополи,
Сухая Гомолша (138 урнови и 179 безурнови погребения с
кремация), Маяки 2 и Артуганово (на р. Дон). В
Новопокровския некропол всичките 20 погребения са
безурнови и без могилен насип. Покойникът е изгарян
извън гробната яма и после костите на купчина, са заравяни в недълбоката гробна
яма. Странично от нея се откриват ниши-тайници, които съдържат остатъци от
конска сбруя и ритуално счупени (свити на две) саби. Тайници се откриват и при
другите съседни некрополи от тази група. При някои погребения придружаващият
инвентар, е бил изгарян преди да се постави в гроба, и също е съставен от оръжие и
конски амуниции. През 2008 г. А. А. Лаптев открива некропол с трупоизгаряне до
с. Кицевка (Печенежки район на Харковска област). За съжаление в много лошо
състояние, без нито едно цялостно съхранено погребение, тъй като преди да бъде
проучен от археолозите е бил обект на многобройни иманярски набези. Открити са
гнезда от силно обгорели кости, и части от ниши-тайници с обгорял съпътстващ
инвентар. (АЛ-НКМСК, стр. 73) Особено интересни са откритите погребения в
Киев през ХІХ в. (на ул. Прорезной) описани от Крагер. Погребенията са с
трупоизгаряне, урнови но в катакомби и са датирани в хазарския период. Това е
нагледен пример за съчетаване на кремацията с аланския катакомбен обред.
(ОБ,ВА-КОСГХВ-ХА-8, стр. 108, бел. 1 под линия)
Некрополите с трупоизгаряне са разположени, между реките Донец и Днепър,
по правило липсват надгробни насипи. При безурновите погребения черепът е
поставен в западната част на ямата, а костите от долните крайници – в източната.
Археолозите определят тази група погребения като несвойствена за салтовомаяцката култура, заемаща нейната източна периферия.
Няколко (9 кремации, при 9 ямни и 152 катакомбни) погребения с кремации
са открити и в Дмитриевския некропол, където болшинството от погребнията са
катакомбни, свързани с аланите. Кремациите са синхронни с др. погребения и са
разположени в свободна зона между катакомбните погребения. Обгорелите кости
са поставяни в груби, ръбести съдове-урни, без придружаващ инвентар, само при
едно погребение до урната е била поставена керамчина стомна (кърчаг). С.
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Плетньова датира кремациите в ІХ в., а керамиката (грубо изработените съдове)
свързва с пенковската култура. Тя посочва, че дмитриевските кремации нямат
нищо общо, с кремациите от поречите на р. Северски Донец, и ги свързва със
славянско население проникнало и асимилирало се в аланска среда. (СП-КЮРС,
стр. 57, 50)
Напълно логично е да си предположи, че етноса практикуващ кремацията в
района на р. Северски Донец, е мигрирал на север от срещуположния бряг на
Азовско море, и долното течение на р. Кубан. В. Аксенов доказва това, като
посочва че при некрополите от кубанската група се срещат харктерни елемнети от
коланни гарнитури, датирани в преиода VІІ – VІІІ в., които отсъстват при
донецката група. И това показва че кубанската група хронологично е по-ранна от
донецката. Приемствеността между двете грепи се проследява в еднаквостта на
основната група от придружаващите предмети: листовидни острия на копия,
триръбести острия на стрели, метални апликации под формата на конски глави,
специфични обици и фибули с форма на кука. Това преселение е станало след
големия арабски натиск към Кавказ в края на VІІ, началото на VІІІ в., когато се
формира и салтова-маяцката кулутура на север от Азовско и Черно море. (ВАСКМКГ, стр. 11-12)
В. Аксенов прави подробен анализ на погребенията с кремации от Кавказ
(Борисово, Дюрсо, които някои археолози свързват с влияние на местното абхазоадигско население), Днепро-Донския район (Сухая Гомолша) и опсаните от Ж.
Въжарова подобни погребения в България. Според него при погребенията в Кавказ
и Днепро-Донския район се среща една особеност, сред погреб. инвентар се
откриват специфични конски начелници, характерни изкл. само за аланите, тъй
като аналогични са откривани в аланските катакомбни некрополи, и не са
характерни за древните българи, тюрките, хазарите и пр. Т.е. имаме смесил се с
аланите етнос практикуващ кремация. От друга страна той вижда известна прилика
на въпр. кремации с кремациите оставени от носителите на
именковската култура в Поволжието, култура която изчезва
след появата на волжкте българи там, т.е. била е асимилирана
от тях. За носителите на именковската култура има разл.
хипотези (славяни, балти, фино-угри, сармати), но найвероятно това са предците на фино-угорските народности в
Поволжието. В заключение авторът смята, че носителите на
кремационния обред са резултат от сложно междуетническо
смесване, между алани, древни българи, фино-угри, вероятно
и „тюркски етнос” оставил кремациите с „тайници”. (ВАЭНК-ХА-3,стр.5-24) В. К. Михеев определя носителите на
кремационния погребален обред, като „военизирани общини
от угро-тюркско население, което се е заселило сред
аланската среда”. (АТ-СЗХ, стр. 25) Интересен факт е че във Волжка България и в
същински Кавказ (Западен – Кабардино-Балкария, Дигория и Източен – Дагестан)
погребения с кремации изцяло липсват. Единични кремации са открити в района на
гр. Покровск, с. Нижняя Добринка, в района на Волгоград, но тази територия е
извън границите на Волжка България. Твърде оригинална, но и твърде нереална
хипотеза изказва Наталия Аксенова. Позовавайки се на описаните алански конски
начелници откривани сред съпътстващия инвентар в погребенията с трупоизгаряне,
Н. Аксенова предполага че крамацията не е етнически, а социално определящ
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белег. Тя смята че в рамките на аланското население е възникнала своеобразна
еволюция на погребалния обред, като на кремация са полагани само мъжете-войни,
един вид елита на обществото, а трупополаганията са характерни за жените, децата,
и мъже които по една или друг причина са извън войнското съсловие. (НАЭППОК, стр. 221-231) Наистина подобно разделение на погребалния обред се
наблюдава и при таштъкската култура в Южен Сибир (Минусинск), в нейните поранни етапи, когато в един гроб са откривани двуетапни погребения,
трупополагане за съпругата и кремация за съпруга, чийто костни остатъци са
събрани в кожена троба-кукла – имитация на човешко тяло. Но при българските
кремации (с. Гарван, с. Юпер, с. Сини вир) са откривани, прешлени за вретена,
маниста, игли, което говори за женска принадлежност на част от кремациите!
Въз основа на проучванията си върху кремациите в Сухая Гомолша, В.
Михеев и В. Аксенов, описват и каква е била самата погребална практика. Първо се
е изкопавала ямата след това трупът заедно с част от погребалния инвентар
(конската амуниция, оръжие и др. предмети: ножове, оръдия на труда) се изгарял
на страни от гробната яма. Когато трупът се овъгли изцяло, огънят се е заливал с
вода и след като изстинат, остатъците от костите и предметите се събирали,
почиствали се от полепналите въглени и поставяли в оформеното гнездо, или в
приготвената за целта урна. Някои от урните са били покривани с плосък камък,
или по-голямо парче от керамичен съд. Друга част от съпътстващ инвентар не се е
изгарял, а ритуално се е деформирал, напр. изкривени на две саби, счупени
стремена, и се е заравял в странично изкопания „тайник”. След което гробната яма
се е заравяла. (ВА,ВМ-НХГСМ-ХА-5, стр. 72-74) Като угорски елемент се преценят
т.нар. шумящи апликации, откривани в некрополите Маяки и Сухая Гомолша.
Аксенов предполага наличие на интензивни угорски контакти с населението на
Северозападна Хазария, когато унгарските племена са обитавали областта Леведия,
като съюзници на хазарите. В грунтовите погребения по р. Северски Донец (с
трупополагане и с кремации), според В. С. Аксенов, и А. В. Крыганов, угорска
черта е наличието на ниши-тайници, където са заравяни елемнти от конските
амуниции и сбруи (Аксенов, Крыганов, 2009). (ИР-НДДМ, стр.28-29)
B. C. Аксенов прави съпоставка на славянските кремации с тези в района на
Северски Донец, и открива че въпреки наличието на някои сходства, като цяло
двата обреда съществено се отличават: при донецките кремации се срещат
ритуално обърнати съдове като съпътстващ инвентар, а при славянските – това не
се наблюдава, а там присъстват фрагменти от счупени съдове, гробните ями при
донецките потребения са предимно овални, докато при славянските са кръгли,
характерно за славянските погребения е, че преди да се заровят обгорелите останки
от мъртвия, гробната яма се е намазвала с глина, след което в нея се е запалвал
огън (явно ритуално “пречистване” с огън), а при донецките кремации това не е
характерно, славянските кремации като цяло са без придружаващ инвентар, докато
при донецките присъства оръжие и части от конски сбруи, ритуално повредено, т.е.
това са погребения на войни-конници, нещо изцяло нехарактерно за славяните,
наличието на “тайници” или допълнителни странични ниши където се поставя
съпътстващия погребален инвентар и типипицно за донецките кремации и непознат
при славянските, наличието на урни е задължително при славянските кремации, но
не е задължително при донецките, където тленните останки могат да се поставят и
в гнезда. В. Аксенов заключва, че въпреки наличието на някои сходства с
погребенията от раннославянските култури Прага-Корчак, пенисовската,
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колочинската, волинцевската и др., се наблюдават съществени различия, които
показват, че мнението изказано от С. Плетньова, за степния произход на донецките
и кубанските кремации, заслужава внимание. (ВА-СКМКГ, стр. 9-10)
Е. Алексеева издига хипотезата че кремациите са присъщи на местното
кавказко население, обитавало Цебелдинската долина. Този обред е съществувал в
Абхазия от X в. пр.н.е. до VI в. от н.е. Мъртвият се е изгарял извън гробната яма, а
след това останките му се събирали в урна, или без урна се заравяли в гробната
яма. Според Алексеева, този обред е идентичен и с по-късните кремации в
Северозападен Кавказ, практикуван в периода V-XIV в. Древните жители на
Цебелдинската долина (цебелдинската археолог. култура), тя свързва с предците на
абазините, които след V в. от н.е. проникнали като неголеми групи на север сред
зихите обитавали черноморското крайбрежие, а след VII-VIII в. проникват и в
района на р. Кубан. Но А. Пьянков посочва че кремационния обред от периода VIII
– XIII в., рязко се отличава от кремациите от цебелдинската арх. к-ра, по такива
важни детайли, като изгарянето на придружаващия инвентар заедно с мъртвия,
ритуалното повреждане на предметите и оръжието, наличие на „тайници” за
съхранение придружаващия инвентар, елементи от конското снаряжение. (АПКВАП)
А. В. Крыганов прави подробно сравнителлно изследване на въоръжението
открито в некрополите с кремации. Сабите са почти прави (тип палаш) или със
слабо изрезен ъгъл между дръжката и острието. Пиките са
особено характерни, открити са два вида острия, по-тънки и
издължени и по-широки, листовидни, и са типични за аварите и
дунавските българи. Същото се отнася и за определен вид
широки листовидни острия за стрели (тип ІІІ по Крычанов),
според автора са известни само при салтово-маяцките кремации,
погребенията с кремации в ПБД, аварските некрополи, и в
Южен Сибир (колекция на музея в
Томск). Също специфични са т.нар. ножевидни
острия за копия, които се срещат в некропола в
Маяки, бивша Югославия (аварски или български по
произход) и Южен Сибир. Интересен тип оръжие е
т.нар. кистени – боздугани при които поразяващата
метална топка е свързана към дръжката с метална
верига. Освен в некрополите с кремации, такова
оръжие е познато при волжките българи. Даже Г.
Турчанинов разчита надпис на такъв кистен, открит при разкопките на Саркел.
Надписът е на донско-кубанско писмо и се чете “Куси уæсщан” което се тълкува
като “кистена на Кусо”. Кусо е осетинско и българско мъжко име, а кистен в осет.
ез. е uæzcong, което в превод букв. озн. “тежка ръка”. (ГТ-ПЯНКВЕ, стр. 86-87,
табл. ХХХ, рис.5) Аналогичен кистен е открит и в Хулашкото градище (Татарстан).
Също има надпис на донско-кубанско писмо и се чете “уацшан” – uæzcong.4
4

Най-долу е разположен знак - „у”, над него има два знака , вероятен вариант на донскокубанското
- „ц” (в согдийско-манихейското писмо
- „цаде”) и , аналогичен на донскокубанското
- „ш” и най-горе съвсем ясно се вижда знака
- „ан”. Получава се думата
„уцшан” аналогично на надписа върху „кистена от Саркел” – „уæсщан” – осет. uæzcong – тежка
ръка, в прен.см. „оръжие, кистен, боздуган”.
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Специфичен кинжал е открит в некропола Тополи, като аналогични са откривани в
Северен Кавказ и в Южен Сибир – киргизкия некропол Уйбаит. Интересни са също
т.нар. “пластинчати псалии” – свързващи метални части от сбруята на коня, които
се срещат освен в донецката група некрополи, също в Северен Кавказ, Поволжието
и ПБД.

У. Ю. Кочкаров разглежда кинжалите открити и в двете групи некрополи
(кубанска и донецка) и посочва, че преки техни аналози са познати от стенописите
от Афрасиаб (Самарканд) (VІ-VІІІ в.), като изображения от древнотюркските стели
(VІ-VІІ в.), и сред находките от Уйбатския чаатас (некропол), намиращ се по
средното течение на Енисей (Кызласов, 1983). Авторът заключава, че изхождайки
от тези аналогии, и датиравките на кинжалите в Източна Европа (Кубан и Донец) в
VIII-IX в., може да се предполага, че са донесени от народ, който се е предвижил
към Кавказ (а после и към Северски Донец), идвайки нясъде от изток, но откъде
конкретно – с увереност не може да се каже. (УК-КСЗП)
Крыганов открива и социални различия в различните кремации. Напр.
съчетанието “сбруя, сабя и копие (пика)” се среща в по-богатите погребения които
задължително са урнови, докато по-бедните погребения съдържат съчетанието
“кистен, бойна брадва и части от лък и острия на стрели” в някои случаи с части от
конска сбруя, обикновено са безурнови. Това показва и социалната обособеност
между конните войни, които са по-висшата обществена прослойка, и редовите
войни, които са се сражавали и в пеши строй. (АК-ВСМК)
Средно- и Централноазиатски паралели на погребенията с
трупоизгаряне. Подобни кремационни практики са известни от Средна Азия и
Южен Сибир, синхронни и по време на появяване. В района на Уфа и
Кушнаревския некропол са открити четири погребения с трупоизгаряне. Мъртвият
е изгарян извън гробната яма, като на дъното и се поместват събраните на купчина
обгорели кости и се е полагал негорелия съпътстващ инвентар от керамични съдове
с късове месо, вкл и части от тялото на кон – чреп, крайници и кожа. Това
неселение принадлежи към турбаслинската култура (VІІ – VІІІ в.), при която се
наблюдава биритуалност, като основният обред е трупопалагане, а кремаците са
по-слабо застъпени. Антропологично турбаслинците са ярко изразени европеиди. В
9

плоскодънната им керамика, се откриват ясни паралели с керамиката на културата
Каунчи5 от Северен Казахстан (Приаралието), както и в подбойно-грунтовоямния
обред с трупополагане. Носителите на турбаслинската култура са късносарматско
население, родствено с това в Приаралието, показващо родственост са джетыасарската арх. култура. Е. Казаков предполага, че най-вероятно са хионити. Сред
предметите откривани при погребенията се откриват апликации изобразяващи
противопожни конски глави и мъжки фалически фигури. Първият елемент
повечето археолози определят като угорски, но втория е характерен за аланите в
Кавказ и волжките българи. (АСССР-СЕЭС, стр. 23-25), (ЕК-КВТП, стр. 48)
В ІІІ – ІV в., в Южното Приаралие (некрополите Куня-Уаз и Канга-кала),
проникват и се установяват племена които имат уникален, несрещащ се в
предишните епохи погребален обред с трупоизгаряне. Погребенията са колективни.
След като се изгори мъртвия, черепа и костите се събират и се поставят в гнездо
оформено на пода на погребалния склеп (гробница). Около гнездата с обгорели
кости са открити алабастрови6 маски и части от керамични статуетки, вероятно
изобразяващи починалия. Въпросният обред прилича твърде много на описанието,
което е оставил Амиан Марцелин, за погребалният обред на хионитите, водени от
Крум-бат (Грум-бат) като съюзници на персите при обсадата на византийската
крепост Амида в 359 г. В битката загинал синът на Крум-бат. Загиналият принц
който бил “чудно красив младеж” е изгорен на клада, като в огъна са изгорени и
изображенията на най-близките му приятели, като по този начин, те символично го
придружили в отвъдното. А. Марцелин описва това събитие по следния начин: “10.
Тази смърт хвърли в мъка царския дом, всички велможи бяха съсипани заедно със
скърбящия баща заради внезапната загуба. Бяха преустановени военните действия
и започна оплакването на обичания от народа юноша, според техните обичаи. Във
военни доспехи трупът на принца беше изнесен и поставен върху обширно и
високо скеле, около което бяха направени десет ложи с поставени в тях
изображения на умрели хора, така добре направени че приличаха като истински. В
течение на десет дни всички хора пируваха, разделени на групи по палатки и
отряди, и пееха особени и тъжни погребални песни и оплакваха царствения
младеж. 11. А жените със скръбни стенания по техния обичай оплакваха
надеждата на народа, загинал в цвета на своята младост….”. Когато тялото е
изгорено на кладата, костите са събрани и поставени в сребърна урна, която баща
му наредил да се превози обратно до родната земя, да бъде там погребана. Като
знак за отмъщение и за успокояване духа на загиналия, Крум-бат (Грумбат) и
хионитските предводители решават да не отстъпят, а да превземат Амида и да
разрушат и опожарят града до основи! (АМ-РИ) Подобен обред описва „Тан-шу” в

5
Културата Каунчи съществува в периода І в.пр.н.е. – VІІІ в. Наречена е от откривателя си Г. В.
Григориев по имета на селището Каунчи-тепе. Носителите и са обитавали по средното течение на
Сърдаря. Те са ранносреднов. население на Канцзю. Осн. поминък е бил скотовъдство и земеделие в
крайречните райони. Погр. обред е могилни некрополи с катакомби с дълъг дромос, поздемни и
надземни склепове (науси). Керамиката е ръчно изработена, със зооморфни мотиви – дръжки под
формата на глава на овен.
6
Алабастърът е минерал, с пореста структура, компактна разновидност на гипса, с характерен
млечнобял цвят.
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двора на канцзюйската държава Ши7, където в определят ден от годината се
покланяли пред златната урна на предишния владетел.
По археологични данни, аналогичен обред се е практикувал и от населението
на Чач-тепе (в близост до Ташкент, всъщност това е д-вата Ши спомената в „Таншу”, “Бей-ши”, “Вей-шу”), които са също хионити. Характерно за черепите в тези
погребения с кремация, е че са с ИЧД. Антропологичните възстановки направени
от Трофимова показват че това са брахикранни европеиди с монголоиден примес,
различаващи се от по-старото население на Хорезъм.
Някои черти от описания погребален ритуал, намират своите аналогии с
погребенията с кремация извършвани в Южен Сибир и Минусинск, от
представителите на таштъкската култура. (I – IV в.). Тук също първоначално
трупът се изгаря, а след това костите се пренасяли в склеп, събирали се на купчина
в специално оформено гнездо от трева. Също обичаят да се изготвят алабастрови
маски и скулптурки на починалите е широко разпространен при таштъкската
култура, и погребенията от Хачи-Хову в Тува. Наблюдава се етническо сродство на
населението от тези региони н периода ІІІ – V в. Група племена мигрират от Южен
Сибир към Хорезъм, а по-късно по поречието на Амударя и Сърдаря достигат до
Северна Бактрия и Фергана. В Бухарския оазис също са открити и погребения с
трупоизгаряне, като костите са поставени в керамични урни. Този обряд получава
широко разпространение след ІІ – ІІІ в. и се свързва с по-северните райони на
Канцзюй и Фергана. В Бабашовския могилник (Бактрия) се срещат погребения с
трупоизгаряне, характерни за по-късните хионити. (БЛ,АС-КРКБ, стр. 110-138)
Трупоизгарянето се смята за обред донесен от население, което е дошло отвън
и се е наложило като господстващо, върху по-старото население, представител на
предходните тагарска и тесинска култура, което е сходно с представителите на
пазирикската култура, т.е. скити или тури/динлини. Трупоизгарянето е известно
още от времената на андроновската култура, в нейния „феодоровски вариант”8, и се
прилага предимно за мъжете-войни. Костите се поставят в специални гнезда на
дъното на гробната яма. Могилите са обградени с каменни оградки. (ЯР-КОЮСАЕМНК-Н-1999) Също в пределите на ирменската археологическа култура (X—VIII в.
пр.н.е.), се срещат кремации, без да са основен погребален обред. Те преобладават
по южното течение на р. Об, където са 32,5% от откритите погребения. Всички те
са подмогилни, и се свързват с “андроновското население” участвало във
формирането на тази културнаобщност. Ирменската култура се смята за хибридна,
носителите и са най-вероятно угро-самодийци смесени с изт. иранци (андроновци).
(ДС-ПОИК)
Но появата на кремационния обред в Средна и Централна Азия, в началото на
новата ера, според П. Азбелев има източни корени, и е синхронен с обособяването
на по-късния „тепсейски” етап от съществуването на таштъкската култура, сменил
по-ранния или „батеневски” етап. Азбелев обособява по-късния етап още в отделна
оглахтинска култура, съгласно най-типичното и представяне в Оглахтинския
7

(zhěshé), възст. “ćáźet” или Чач (Бей-ши, Вей-шу), Чжеши
в кит. извори се среща като Чжеше
(zhèshí), въст. в епохата Тан: “ćàdž(h)ï” (Син Тан-шу), също Ши гуо
(shíguó), възст. в
еп.Тан “džjekkwәk”. Всички те предават самоназванието на Чач / Шаш (по-късния Ташкент), което
произлиза от иранското “шаш тепе” – Шестте хълма, от пехлеви šaš, партянски šūĥ, согд. xūšū,
сарматски xsæz – шест. (ВА-С-4, стр. 233)
8
А. Малолетко приема че „феодоровци” са били местно енисейско пракетско насаление, а не
източни иранци като останалите локални варианти на андроновската к-ра. (АМ-УСК)

11

некропол. В по-ранния етап се проследяват ясно традициите на предходната,
тагарска култура и междинната тесинска. (ПА-ДК-гл. 1) Носителите на тесинската
кулутура са практикували индивидуално трупополагане в дървени срубове (като
пазарикци), грунтови ями и ями с подбой, с източна ориентация на мъртвия.
Съпътстващият инвентар е изкл. беден, части от лък, острия на стрели, кинжали,
рядко керамика. (СБ-ГТ, гл. 3.3. Хуннская империя и Север.)
Подобен на таштъкския обред с трупоизгаряне, са имали ухуанците –
монголоезичен народ, сроден на сянбите, наричан от китайците Ухуан
(Wūhuán)9. Бичурин (Хоу Хан-шу, гл.120, Повествование за Ухуан) дава и описание на
техния погребален обред според китайските извори: Мъртвия заедно с неговия кон
и куче, както и с погребалните дарове изгаряли и остатъците от гробната клада
заравяли в земята.
Жужаните (Róurán)
,
,
)10, също са практикували трупоизгарянето.
Жужанските погребения от Енисей слабо наподобяват таштъкските от Минусинск.
Начинът на изработване на погребалните маски е по-различен. Гробовете и
могилите се приближават до средновековните киргизки погребения тип „чаатас”.
Преобладава трупоизгарянето. Запазените бюстови маски показват силно изразен
моголоиден расов тип. (АБ-ИК, гл.3, стр.177) Сходен обред китайские хроники
описват и при киданите и кумосите (монголоезични племена): трупът се оставя да
виси в продължение на три години, между две дървета в дървен ковчег, след което
се сваля, остатъците от трупа се изгарят и заравят в земята. Аналогичен е
погребалния обред на селкупите и тюркоезичните карагаси (томски и саянски,
носещи името тоба). При древните тюрки, има също сходен обичай. Умрелия
престоява половин година, на открито място, за да изсъхне трупа и след това се
изгаря, заедно със своя кон и погребалните дарове и се заравя в земята.
В „Бей-ши, гл. 97, Суй-шу, гл. 83, “Повествование за Западния Край”
(Бичурин) се съобщава за подобен погребален ритуал и в тохарската държава Янци
(Карашар): „Умрелите ги изгарят и след това ги погребват. След като изминат 7
дни от събитието (погребението) свалят траура”.
Погребален обред с трупоизгаряне е основен за представителите на Културата
„чаатас11” (VІ – ІХ в.), която може да се нарече култура на древните киргизи. Той
се характеризира с изкопаването на широка квадратна или правоъгълна яма, като
стените и се облицоват с вертикални дървени греди (валки). Над дървните греди се
поставя капак, най-често плоска каменна плоча. Дъното на ямата е покрито с
брезова кора, върху която се поставят обгорелите кости на починалия струпани на
куп. В страни от нея се поставят няколко съда, задължително ваза, части от
домашни животни, предимно овца, крава, свиня. Заедно с мъртвия са изгаряни и
9

прамонголо-ТМ народ. Най-ранното му споменаване е в епохата Цин, под формата Цуян (Quyan)
, древно произн. “g(h)o-lán”, което е твърде близко до монг. дагур. xulān, hulān, в ТМ ез., евенк.
xulama, евен. hụlańā – червен. Според китайските извори, името на народа “ухуани” идвало от
названието “Червената планина” откъдето дошъл този народ.
10
жужаните са монголо-ТМ-езичен народ, формирал се в еп. Вей. Възст. на произн. на йероглиф.
– “ńiw-ńen”,
– “ń(h)o-ń(h)o”,
– “n(h)ón-n(h)ón, и трита варианта
записи е съотв.
отразяват етноним звучал като „нюнен”, „нхонхо” или „нхоннхон”. Според Е. Хелимски това е
тунгусоманджурското племе нанайци – nānńu, nāńu, nāńī, nānaj, етнонимът е производен на nā земя, местност. (ЕХ-ТМЯКАК), (ССТМЯ-1, стр. 572-573) Предполагам също, че по-възможно е да
отразява прамонг. *nökör, ср. монг. nokor, nūkәr, халха-монг. nöxör, бурят. nüxer, калмик. nökŗ,
ордос. nöγör, дагур. nugur – млад мъж, редови войн, свободен човек, стопанин, съпруг, приятел.
11
от хакаското „čaa tas” – камък на войната.
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конската сбруя, тъй като се откриват горели метални предмети от нея (разл. видове
закопчалки, псалии, стремена). Също освен на купчина, обгорелите кости се
поставят и в гърне-урна. В някои от погребенията се откриват и фигурки на
домашни животни. Над гробната яма се насипва неголяма могила, която се
обгражда с четириъгълна каменна оградка, като в четирите ъгъла се поставят поголеми и високи камъни. (АСССР-СЕЭС, стр. 45-52) Характерно за древните
киргизи е биритуалността на погребалния обред. Почти всяко трето погребение е
чрез трупополагане, като по-рядко е придружавано от погребение на цял кон, или
само конска кожа с главата и крайниците.
Като правило при погребенията с трупоизгаряне, задължително в четирите
ъгъла се поставят по-високи плоски камъни (стели), а при погребенията с
трупополагане, има само каменна оградка. И ако кремациите следват еднотипен
обред, при трупополаганията се наблюдава извесно разнообразие: погребение с
прости ями или ями с подбой, в катакомби с равно дъно, или дъно на стъпла, с
придружаващо погребение на кон (погребения на конници), или без кон, с
разнообразен съпътстващ инвентар. Налице е смесено население, което практикува
кремацията, и се е инкорпорилало във всички слоеве на древнокиргизкото
общество. И при двата обреда се наблюдават връзките с таштъкската култура и
доразвитието на нейните традиции.
В по-късната аскизка култура (Тува, Хакасия) се е извършвало погребване под
могила на изгорелите кости на покойника, но частите от коня: главата кожата и
крайниците се полагали без да бъдат изгаряни. (ПА-ДК, стр. 22, 42, 71-72, 120-121)
Това явление се наблюдава още в преходната тюхтятска култура (ІХ – Х в.), чийто
погребален обред се изразява в кремация на мъртвия с пълното бойно снаряжение и
конската амуниция (седло, юзди, стремена). Обгорелите кости и предмети се
погребвали в ями с кръгла, овална или неправилна форма. Погребенията са
единични, но често се срещат и по две, три купчинки с кости в една яма. В самата
могила се идълбавала малка ниша-тайник за поставяне на съдовете с ритуалната
храна. Над ямата се полагали части от жертвените животни, без да бъдат изгаряни с
покойника: кон, овца, и се затрупвали с надгробната могила, която се обграждала с
малка каменна оградка. Кремацията се прилагала за всички мъже, жени, деца.
Често се откриват като съпътстващ инвентар, оръдия на труда, монети (китайски от
епохата Тан), украшения (при женските погребения). Откриват се и разтопени
слитъци от сребро и злато, което показва че някои от украшенията са били
изгаряни заедно с покойника. (АСССР-СЕЭС, стр. 54-55)
Китайските източници хвърлят известна светлина върху киргизката
обредност. Те съобщават, че киргизите изгарят мъртвия, след което събират
костните остатъци, но ги погребват след една година, в определен ден, който
наричат “ден на плача”, когато се почитат предците (Бичурин). Н. В. Кюнер,
допълва, че тогава (след година) издигали и надгробния насип. (Кюнер).
От археологическите материали, фиксиране на погребалнана клада, е
сравнително рядко. Починалият е бил изгарян заедно със съпутстващите го
предмети от бита, въоръжението му и конските амуниции. В повечето случаи се
наблюдава и преднамерено повреждане на придружаващия инвентар и въоръжение.
Установено е, че закопаването на костните остатъци в земята не е ставало веднага,
а в обозримо време (месеци) след изгарянето. Преди това се е изкопавала ямата в
некропола, и “тайника” където се поставял съпътстващия инвентар. След
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закопаването на урната с останките, се е насипвал надгробния насип, и се
изграждали поминателните оградки. (ГД-ППДЕК)
Типичен представител на киргизкия кремационен погребален обред е
некрополът Тора-Тал-Артъ (Сут-Холски район, р. Хемчик, Тува). Той е
биритуален. Кремациите са извършвани до гробната яма, остатъците от мъртвия и
погребалния инвентар са посипани направо на гробното дъно, без урна.
Съпътстващите предмети са предимно въоръжение и частите от конската сбруя,
които са изгорени заедно с мъртвия. Оръжието е ритуално повредено. Остатъците
от кладата (пепелта и вълените) са използвани за издигането на надгробния насип.
Кремациите са както единични, така и групови. Напр. в едно от погребенията
(Курган СХ-59-4) са открити три палаша, ритуално сгънати на две, три ножа,
докато в единчините кремации мечовете са единични. Некрополът е датиран около
ІХ в. и се свързва с тюхтятска култура. При древните хакаси се е наблюдава
известна вариантност на обреда. Мървият се изгарял върху земната повърхнаст, и
върху останките му се е натрупвал надгробния
насип, или гробната яма се е изкопавала
непосредствено в пепелта на погребалната
клада. (ЛН-ПТТТА)
Съществена черта, която се вижда както
от кремациите в Източна Европа (кубанска и
донецка група некрополи, българските
кремации от ПБД), и киргизките погребения с
кремации, е ритуалното повреждане на
оръжието, стремената, частите от конската
сбруя. С. В. Кисельов предполага, че това са
“предохранителни” действия, свързани с
представата, че починалия може да се върне от
“света на мъртвите” и да навреди на живите. И
тъй като става дума за мъже-войни, ритуално
преди да бъдат изгорени на гробната клада, им
се поврежда оръжието, за да не могат да
навредят. С направени научни експерименти, е установено че оръжието, в случая
палашите, са се свивали на две, преди да бъдат поставени в кладата, тъй като
именно огъня и изгарянето са били “пътя на душата към отвъдното”, т.е. ако
войнът бъде изгорен с изправно оръжие, то той ще отиде в отвъдното с него и така,
ако се върне може да нарани живите. (АП,ЮП-ППВПК)
, основателите на І Тюркски каганат също
Древните тюрки (Tūjué)
първоначално са практикували трупоизгарянето. Самите тюрки се формират в
Жужанския каганат, в района на най-източните дялове на Тяншан (хребета
Кърлъктаг, или Цзин-шан в кит. изт., сп. Л. Боровкова) като смес от южни сюнну и
езиково алатаизирани европеидни племена (групата теле). Главно по писмени
източници се съди за погребалният им обред, тъй като археологически не е ясно
отдиференцирана древнотюркската култура. Според китайските хроники, древните
тюрки са изгаряли мъртвите, върху специално дървено ложе, заедно с
придружаващия погребален инвентар (оръжия, предмети от бита), бойния кон и
жертвено животно – овца. След това обгорелите кости и предмети се погребвали
под могилен насип. Около могилата се издигала каменна ограда, като броят на
камъните, отговарял на броя на убитите врагове. Това се отнасяло за висшите
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аристократи, като така се издигали цели поминателни съоръжения около гробната
им могила. При редовите войни се е правела малка каменна оградка. Но в понататъчното развитие на древнотюркското общество, вероятно поради смесването с
европеидните племена теле, постепенно кремацията се изоставя и се преминава към
трупополагане в подмогилен гроб, със съпътстващо погребение на бойния кон.
Най-късното погребение с кремация е в 634 г. на кагана Хели, и в 639 г. на
12
. (АСССР-СЕЭС, стр. 31) Според А. Грач
племенника му Хелоху (Heluohu)
киргизките и древнотюркските погребения с кремации са различни и нямат
родствена връзка. (ОБ,ВА-КОСГХВ-ХА-8, стр. 117)
Ибн Фадлан описва погребалния обред на тюрките огузи, през земите на
които разположени по р. Амударя, е преминал при пътуването си до Волжка
България: “Когато някой от тях умре, те правят голям могила наподобяваща дом,
поставят в нея умрелия облечен в своя халат, заедно с неговия колан, лък, дървена
чаша, която поставят в ръката му, донасят и неговите вещи. След това всичко се
изгарая заедно с мъртвеца, и останките заравят в земята, а върху гробния насип
поставят модел на юрта направен от глина. В зависимост от ранга на починалия се
заколват един или повече коне, месото се изяжда, а кожата заедно с главата,
краката и опашката, се закача опъната между дърватата. Тюрките казват, че това са
неговите коне, с които той ще иде в рая”. (ИФ)
Източниците съобщават една любопитна подробност свързана с
двуетапността на погребенията с кремации. Първоначално трупът се е оставял за
известен период от време да престои на открито място, и едва след като изсъхне и
започнат процесите на гниене, се изгаря на кладата и се погребва в земята.
Вероятно същата практика се е използвала и при аналогичните погребения в Изт.
Европа, но това няма как да се установи археологически. При голям брой народи в
Сибир – алатйски (древни тюрки и монголи, киргизи, хакаси, якути, карагаси,
тунгусоманджурци), угро-самодийци, юкагири, койбали, енисейци (кети, коти),
палеоазиатци (нихви), се среща първоначалното оставяне на покойника, в ковчег
или дървена рама, закачен да виси между дърветата в гората. След като мине
определен период от време, тленните останки или се погребват в земята, или се
изгарят, съобразно погребалните ритуали на различните народи. Освен в Сибир,
тази практика се е срещала при древните адиги и клохи (съоб. на Аполоний
Родоски от ІІІ в. пр.н.е.), грузинците и баските. Дори по времето на Евлия Челеби
(ХVІІ в.) адигите «погребвали» знатните, като поставяли ковчезите да висят между
дърветата, а на ковчега правели специален отвор на нивото на очите, за да «виждал
мъртвия бога». На другия край на света, същата практика е засвидетелствана и
описана при северноамериканските индианци (ирокези, кенайци, атапаски,
племената по Юкон и Мисури). Или съвсем очевидно е, че имаме много древен
палеолитен погребален ритуал, чието разпространение донякъде съвпада с
разселването на древната сино-кавказка езикова общност, от от Тяншан, Кавказ и
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възст. на произношението в еп. Тан е gāluógu или gālākwәt, и е възм.вр. с тюркското qalïq –
небеса, qalïqïγ – нирвана, издигане в небесата, или qalïq-qut – приносител на небесния „кут”, т.е. на
божествения промисъл . (ДТС, стр. 412) Виж в мандж. galgan, нанайски galga, орокски gal, gal-gal –
ясно небе, якутски xalïn, xallān, долган. kallān – ясно време, ясно небе, чувашки jъl – светъл, ясен,
нострат. паралел в дравид.ез gāl/i – вятър, въздух. Тази дума е твърде интересна, защото показва
паралел с gïal/hïal – небе, слънце, и в по-далачен аспек, с латинското caelum, във френ. ciel, исп.,
итал. cielo, сицил. (южноитал.) celu, португ. céu, рум. cerul – небе, а латинската и произв. романски
форми, вероятно идват от кавказкото (етруско) celu – свят, свещен.
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Пиренеите, през Сибир и Беринговия пролив, до Аляска, Атлантическото
крайбрежие на Северна Америка и от Северен Китай до Арктическото крайбрежие
на Азия. Впоследствие този обичай е бил предаден от субстратното палеолитно
население на асимилиралите го “алтайци”, и угро-самодийци, които са
“надстроили” над него собствените си погребални обичаи. Според кетска легенда,
която отразява и най-древните представи обясняващи същността на ритуала, ако
тялото се заровело в земята, душа нямало как да го намери за да се прероди в него.
И когато хората започнали да заравят мъртвите, се лишили от безсмъртие чрез
прераждане. (ГС-ОПДКПО) Ибн Фадлан съобщава, че волжките българи така
наказвали престъпниците и убийците, като ги завързвали в дървен съндък и ги
оставяли да висят между дърветата в гората, докато умрат и изгният. (ИФ)
Аналогично при много народи в Сибир, така се “погребвали” убити от мълнии,
деца починали в много ранна възраст. При шорците, малък тюркоезичен народ в
Алтай, съществуват предания които разказват че някога, в много стари времена,
така се извършвали човешките жертвоприношения. Жертвата, обикновено младо
момиче се затваряла в дървен ковчег който се поставя вързан между две дървета и
след три години нейните кости се изгарят. Един вид тя се предоставяла на
Небесния Бог. По-късно вместо хора, в жертва по подобен начин се пренасят коне,
по-рядко мечка, като обикновено кожата на животното се оставя да виси между
дърветата. “Вей-шу” съобщава за стара сюннуйска легенда, в която се казва че
шанюя построил високо кула, където затворил три от дъщерите се, определени за
дар на Небето (Н. Бичурин).
Както се вижда, погребенията с трупоизгаряне в ПБД, от кубанската и
донецката групи некрополи на салтово-маяцката култура, се приближават най-вече
до хионитските и особено до древнокиргизките, но с още по-голямо опростяване на
ритуала (без издигане на могила и каменни оградки, алабастрови маски и пр. и със
значително редуциране на съпътстващия инвентар). Липсата на този обред сред
волжките българи, и в Централен и Източен Кавказ показва, че той не може да се
свърже със савирите, за които се смята, че произлизат от носителите на саргатската
култура по поречието на р. Иртиш, характеризираща се с класическия
късносарматски погребален обред с трупополагане, но с допълнителна дървена
рама имитация на стария скитски (пазарикски) сруб, а върху рамата се е поставяла
опъната конска кожа. Подобен тип погребения има както в Кавказ (вероятно
савирски: Уст-Лабинск, Мамисондонския некропол), така в около Азовско море и в
Крим, т.нар. “група Сивашовка” която може да се свърже с кутригурите и
утигурите.
Единствена податка за кремации при хазарите дава съобщението на
Мирхонд13, че в древни времена те изгаряли телата на починалите под звуците на
барабани и песни. (БЗ-КС-1, стр. 150) Въпреки това, С. Боталов посочва, че появата
на погребения с кремация, се забелязва ясно около ІІІ в. и е белег за “нов
етнокултурен импулс, сред сармато-аланските номади”. В басейна на р.Кама, в ІІІ
в. се наблюдава изгаряне на мъртвия в гробната яма. В късносаргатската култура
също се наблюдава появата на кремация. Според В. Ф. Генинг, това е отчетлов

13

Мирхонд или Мухамед ибн Хонд-шах ибн Махмуд (1433-1498 г.), иранец, придворен историк
на султан Хусейн Байкар от династията на Тимуридите в Херат. Известен е със своя труд «Всеобща
История».
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белег за угорско присъствие и влияние. (СБ-ГТ, § 5. Этно-историческая
реконструкция)
Предвид хионитските паралели, може да се мисли че приносителите на въпр.
обред са хионити, респ. част от оногурите, за които изворите съобщавта че идват от
Средна Азия и Согдиана (Теофилакт Симоката).
Трябва да се спомене и крайното мнение на Ал. Комар, който определя
погребенията с трупоизгаряне в некрополите а на салтово-маяцката култура, като
оставени от тюркутите (древните тюрки), влели се в хазарската общност. (АК-ГССФУ-2000-1, стр. 59) В такъв случай би трябавло да се очаква и значителен
“тюркутски” елемент и сред дунавските българи, а на практика такъв липсва.
Така стигаме до логичния въпрос, каква е била етническата принадлежност на
населението оставило погребенията с кремации. Идентичността на обреда в района
на Кубан, Северски Донец и Дунавска България, показва че иде реч за един и същ
етнос, взел участие във формирането както на салтово-маяцката култура, така и в
образуването на българската народност!
Касоги, хакаси и киргизи. Конкретен отговор на този въпрос дава руския
археолог А. В. Пьянков от Краснодар. Въпреки че неговата теория не е общоприета
и има противници, е твърде логична и заслужава внимание. Според Пьянков
носителите на този обред са касогите. Традиционно касогите се свързват със
съобщения още в хетските източници народ “каски” които безпокоели с
постоянните си нападения севернтие предели на Хетската държава. Но от хетската
епоха (ІІІ – ІІ хил.пр.н.е.) до първото споменаване на народа касоги (VІІ в. в
“Ашхарацуйц”14) има огромен интервал от време, и пълната липса на такъв народ в
античните древногръцки и римски описания на народите в Кавказ, което по-скоро
изключва, отколкото да потвърждава такава приемственост. “Каските” са били
кавказко племе и названието им спокойно може да се изведе от груз. kats’is – човек,
мъж, в мегрел. и лаз. ḳoč-, сван. čäš-, čš-, в баски gizon, абхаз. a-χáça, абаз. qaça –
мъж, човек, буруш. gus – жена, и това е твърде древна дума с бореални паралели15.
Пьянков посочва сравнително късното споменаване на етнонима касоги. В
“Ашхарацуйц” се казва “Между Българите и Понтийското море живеят народите:
гашк, кути и свани, до града Питинунт (Pityus – Пицунда)16, на морския бряг е
14

възм. е това съобщение да е по-късно, добавено при някой от преписите, като събщението за
четирите български племена.
15
в унг. hős, диал. hés – млад мъж (откъдето е бълг. възрожденско хъш), манси kuś, χūś, камасин.
keeč– мъж (работник, ратай), селкп. xaas – човек, америндски *kači – син, момче. Също в тюркските
езици kiši, keše – човек, чувашки kačča – младеж. Във вахански kāš, санскрит kasāu, kisāorа, хиндиурду kiśorā – дете, младеж, осет. kæstær – млад, младеж, кашмирски hōsh – пазач, ратай. В
картвелски е древна кавказка заемка.
16
В. Будба, обръща внимание на факта, че думата „град” не съществува в оригиналният текст, и
редакторът Арсен Сукриян, я добавя в своята публикация и превод на „Ашхарацуйц” във Венеция,
през 1881 г. След това е преписан дословно в превода на Патканян – 1883 г. В случая е споменат
, а Сукрян е сметнал че става дума за гр. Пицунда и е
само топоним Писинун (Pisinown)
добавил в скоби думата „град”. Будба смята, както се вижда съвсем основателно, че този пасаж
трябва да се чете: „Между българите и Понтийското море, живеят народите гаши, кути и свани, до
Писинун – крайбрежната страна на авазите”. Той смята че „писинун” е изопачена арменска
транскрипция на „апсни” – самонозванието на абхасите, т.е. става дума за Абхазия. (ВБ-Т, стр. 6570) Може да се свърже и с р. Псоу, вливаща се в Черно море, северно от Гагра и Пицунда, сега
граница между Абхазия и Русия. Разбира се това уточнение, което добре описва местообиталищата
на касогите между долното течение на Кубан и крайбрежната страна Абхазия, не променя
географските ориентири за българите – Западен Кавказ: съвр. Балкария и Дигория.
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страната на Авазите (Abasgi)…,” И гашк
е народа касоги. Като се има предвид
че в аремнски –k, е съфикс за мн.ч., то изходното име е било каши/каси. Този
пасаж е твърде важен защото очертава южната граница на българския етнос в
Кавказ, съотв. касогите заемат пространството между Черно море и българите, подолу от тях са кутите, които най-вероятно са Хьэтыкъуай, едно от адигските
племена17, днес последните техни представители живеят в аула Хатукай,
разположен на сливането на р. Лаба и Кубан, и сваните – жителите на областта
Сванетия, намираща се в най-северозападните части на Грузия, и граничеща с
Абхазия и Кабардино-Балкария. Че най-вероятно хатукайците са въпр. кути, се
подкрепя и от средновековното им название – Кодъйкой, според описанието на
Джовани де Лука18 от ХVІІ в. (РС-ВПАЦК) Според “Ашхарацуйц”, касогите (гашк)
са непосредствени западни съседи на българите, кутите – югозападни, а сваните –
южни.
В 943 г. Ал Масуди (История на Ширван и Ал-баб (Дербенд) съобщава за
народа кашаки, който обитава между аланите, Кавказ и морето Рум (Черно море).
Кавказка (Кубратова) България вече я няма и касогите са заселили земите и`.
Малко по-късно в 957 г., К. Багренородни соъбщава в “За управлението на
Империята” за “страната Касахия (Κασαχια)”. В 965 г. касогите са споменати във
връзка с похода на руския княз Светослав към Саркел, като воювал с ясите и
касогите. В същото време (около 960 г.) в писмото си до Хасдай ибн Шафрут,
каганът Йосиф съобщава сред подчинените си народи „страната Каса”. В 1191 г.
кашагите (касогите) са съобщени в грузински източник19, като участници в похода
на Вардан Дадиани. През 1022 и 1066 г. касогите воюват с русите, които се опитват
да се закрепят в Тмутаракан. При втория им поход, брата на Ярослав Мудри,
Мситслав Тмутаракански победил касогите и убил предводителя им Редедю (Слове
о полку Игореве). По-късно касогите са споменати и по време на монголското
нашествие. Плано Карпини (ХІІІ в.), в своята „История на монголите”, сред
народите в Кавказ, покорени от монголите: „каси (касоги), якобити, алани или аси,
обези (абазги) или георгиани (грузинци), несториани, арменци, кангити (кангари),
комани (кумани), брутахи които са иудеи…”.
В осет. език Кæсæг е названието на Кабарда, кæсгон озн. кабардинец, черкес,
а по-равнините, прилежащи към Кабарда райони, осетинците нарича «Кæсæджы
быдыр» (Касожка степ, Касожко поле).
Според А. Пьянков, очевидно, носителите на кремационния обред, обитавали
по поречието на Кубан и Северски Донец, са свързани със степните култури и имат
тюркски или угорски происход. Вероятно, и двете групи (кубанската и донецката)
са били част от един етнос и са носили общото название – касоги / касахи / кашаки.
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възм. е те да са потомци на съобщеното от Ксенофонт (V в.пр.н.е.) племе койти (кути/квети),
съседи на колхите.: “Кардухите (кюрдите), халибите, халдеите (вавилонците), макроните
(махалони), колхите, мосинеките, койтите и тибарените (табаристанците) не са били подчинени на
персийския цар” (Ксенофонт. Анабазис) И най-вероятно въпр. койти/кути са предците на
хатукайците!
18
италиански монах-доминиканец в Крим, който пътува в Кавказ и описва народите, живеещи там
през 1625-1634 г. Изпратен е да разпространява католицизма. Наблюденията си описва в “Отчет
пред Светата Конгрегация” изсл. и публикуван от итал. учен С. Чампи едва в 1839 г. (Адыги,
балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов XIII-XIX вв. Эльбрус. Нальчик. 1974):
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Krym/XVII/1620-1640/Lucca/text1.phtml?id=7069
19
История и восхваление венценосцев. Тбилиси. АН Груз ССР. 1954:
http://www.vostlit.info/Texts/rus15/Istor_vencenoscev/frametext1.htm
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В послидствие те се смесват с автохтонните зихи и постепенно се асимилират от
тях. Техните потомци са съвр. черкаси (черкези) и кабардинци. (АП-КПИ)
Както видяхме от сравненията с древнокиргизкия погребален обред и
неговите таштъкски корени, съвпаденията са доста значими, за да бъдат
пренебрегнати като случайни. Народът касоги/кашаки най-вероятно е част от
пракиргизките племена, които са проникнали на запад. Съдейки от факта че найстарите сигурни кремации от този тип, са от некропола Бжид, датиран към ІV-V в.
(за Фанагория може да се мисли за готски произход на единичните кремации), то
най-вероятно „кашаките” достигат тук съвместно с оногурите, чието преселение е
във втората половина на V в. (ок. 463 г.).
Във връзка с пракиргизкия произход на касогите, А. Пьянков посочва името
Инал Акабгу, което носи митичния основател на касожката държава, а ак-ябгу, в
др.тюрк. означава „западен владетел”, който живял в VIII в., или „150 год. след
пророка Мохамед”, т.е. около 772 г. (Гадло, 1968). Прадядото на Инал е носил
името Кес (Ногмов, 1982). Самата дума „инал” е известна като тиул на киргизкия
владетел: в кит. се предава като ажо (аже)
съвр. ф-ма ēré, āré, клас.ст.кит. ājŋet,
еп. Хан ājńat, еп.Вей-Тан ājńet и отразява тюрк. титла «инал» в др.тюрк. inäl. (ДТС,
стр. 209) Рашид ад Дин, съобщава „титлата на всеки един от техните господари (на
киргизите), въпреки че имат различни имена, е инал”. През ХVІІ в. Абул Гази
съобщава че „киргизите наричат своя владетел инал, тази дума означава при тях,
това което при монголите означава каан, а при таджиките – падишах”. Самата дума
инал озн. младши родственик, в тюрк.ез. *ini – млашия брат, в ТМ *īna(n) – младши
брат, девер, племенник, младши сродник, средн.кор. àńă – младши сродник, япон.
ani – страши брат. (ССТМЯ-1, стр. 315), (S-AE)
В кабардинските легенди княз Инал се свързва с Египет откъдето дошъл с
народа си. Връзката с Египет според Гадло е късно ислямско влияние, и е във
връзка с името на мамелюкския султан от черкезки произход Инал ал Ашраф Сейф
ад Дин, живял в ХV в., т.е. има наслагване на различни исторически личности.
Според легендата княз Инал обединил зихите и касогите в една държава от
устието на Кубан до Кавказ, но след смъртта му, тя се разпаднала и никога повече
тези племена на се обединили. Гадло смята че това обединение Инал е постигнал,
под закрилата и в границите на Хазарския каганат. Аналогично в своето писмо до
Хасдай ибн Шафрут, каганът Йосиф пише, че страната Каса (VIII-IX в.) е обширна
област, която е населявана от разни народи, поданици на хазарите, а в следващите
векове, според К. Багренородни (средата на X в.), Касахия е малка страна
разположена между Зихия и Алания. Т.е. Инал е живял преди това и не може да се
отъждествява с много по-късния Инал ал Ашраф. (АП-НКСК)
Логично е да се потърси, съхранили ли са се следи от етнонима «каси /
кашаки» в прилежщите територии около Кавказ и в Средна Азия. Така напр., сред
описанието на племената влизащи в маджарския племенен съюз, К. Багрянородни
споменава аналогично племе «каси» или «кеси» (Κασή), а Р. Г. Кузеев го свързва с
башкирския род Кесе от табинските башкири, едно от чиито подразделения се
нарича Кахас. Аналогичен род Кесек се среща и при киргизите, както и топонима
Табин (Тубин) в Минусинската котловина, отъкъдето произлиза киргизкия род
Табандър.
Напълно логично е част от населението оставило кремациите по поречието на
Северски Донец, впоследстие да се е вляло сред унгарските племена, установили се
тук (областта Леведия), като васали на Хазарския каганат.
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Друг интересен факт е съществуването на тюркско племе „каспичи” които
съвм. с берендейте и половците (куманите) воюват със киевския руски княз
Светослав. Обикновено каспичите се причисляват към печенегите или
каракалпаците (черные колубки). От тях произлиза и българския топоним
Каспичан в Добруджа. Но в случая вероятно имаме по-късно заселване в ХІ-ХІІ в.,
а не с Аспаруховите българи. Възможно е въпр. каспичи да са част от по-старите
„каси” в Подонието, погълнати от печенезите и узите (каракалпаците), тъй като
самия етноним може да се обясни от „кас” и унг. picsike, pici, picike, мар. pыčrik –
малък, също в чув. pĕčik, pĕčĕk – малък, др.тюрк. bičä, bïčä – малък, отрязън,
отделен, bïčuq – половина. (МФ-ЭСЧЯ-1, стр. 429430), (ДТС, стр. 98, 105)
Друга интересна група са т.нар. „кашкайци”
тюркско племе говорещо на азърбайджански диалект,
откъснало се от Азърбайджан и живеещо в Северан
Иран. Най-вероятно са увлечени със селджукските
турци от Източен Кавказ, и вероятно те са част от
ранносредновековните кашаки / касоги ? Няма единно мнение за произхода им,
според други те идват от Средна Азия, увлечени от монголското нашествие.
Интересен белег е наличието на знака IYI сред петроглифите, тагмите оставениот
кашкайците. Подобен е и знака на киргизкото племе табън , както и на
кипчакското кайъ . И доколко тези знаци имат връзка с бълг. знак IYI, който не е
тамга, а божествен символ, равен на християнския кръст (след покръстването), е
много съмнително! Напр. при кашкайците се среща и тамгата
, която М.
Кашгари описва също при племето кайъ, което участва и в етногенезата на
селджукските и османските турци, което показва че тези знаци са свързани с тях и
имат късен произход.
Птолемей (ІІ в.) също в своята „География” съобщава за народ „кахаги-скити”
обитавал по поречието на р.Яксарат (Сърдаря): „След това планината Имаус завива
на север. Тези, които живеят в Скития на север по протежение на Terra Incognita
(Непозната страна), се наричат Алани-скити, Суобени и Аланорси. А до дялът (на
планината) който е под тях обитава Сатиани, Масеи (Massaei) и Сиеби (Syebi).
Близо до планината Имаус живеят Тектосаките (от лат. tectum – покрив). Близо до
източните извори на реката Ра (Rha) живеят Робосците (Rhoboscy), долу, под тях са
Асманите, а след тях следват
Паниадрите,
под
които
по
протежение на реката е областта
Канодиспа (Canodispa), под нея са
Кораксите (Coraxi), тогава следват
Оргасите,
които
са
в
непосредствена близост до брега
на реката Рим (или Еримий), а от
тяхната област на изток са
Асиотите (Asiotae), които са
съседи на Аорсите, след които
следват
Яксартите
(Iaxartae),
голям народ, носещ името на
реката и обитават до коляното на Тапурските планини. Под Сетианите (т.е.
Сатиани) са Мологените, а под тях – Римийските планини, следват Самните,
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живеещи под Масаите в Аланските планини, там са Заратите и Сасоните, а поизточно от тях са Тибиаците (или Тибиаките) (Tybiacae). Следващите под Заратите,
са Тибиените и Ястите (Iastae), тогава следват Махетегите (Machetegi), а в близост
до планината, която е под тях, следват Норосбените и Норосите, а под тях са
Кахагите-скити (Cachagi-scythae) които живеят на р.Яксарат, а на запад от
Аспасииските планини са Аспасите-скити (Aspasii-scythae) или наречени още
Аспасии (Aspasii) и изток от тях са Галактофагите (Млекопийците), и на изток от
Тапурските планини20 и Скимбите-скити (Scymbi-scythae) живеят Тапурите
(Tapurei).” (Птолемей, Кн. 6, гл. 14)21 Приравняването на тези названия към
съвремените е доста трудно и не изцяло възможно. Но все пак се знае че, планината
Имаус или Имеон, е планинският масив образуван от Тяншан, Памир и Хиндукуш,
Римийските планини са Южен Урал, Аспасийските планини най-вероятно е
веригата образувана от хребетите Каратау, Таласки Алатау, Киргизки хребет,
Тапурските планини са твърде неясно посочени, но най-вероятно това е веригата
образувана от хребетите Джунгарски Алатау, Борохоро, Аврал. Амиан Марцелин
казва, че: “В равнините разположени в подножията на Тапурските планини и
Имавон, до персийската граница, обитава племето на скитите, граничещо с
азиатските сармати” т.е. Имеон (Тяншан) и Тапурските планини сключват ъгъл,
респ. Борохоро сключва такъв ъгъл с Тяншан. Аланските планини са хребетите
Тарбагатай и Казахский мелкосопочник, възм. е да се включва и Алтай. Източните
извори на Ра е река Кама, която се влива във Волга (Ра), Робосците са жителите на
Рипейските планини (Урал), Асманите и Паниадрите живеят около делтата на
р.Волга, която Птолемей нарича Канодипсия или пустинно, безводно място,
Кораксите, Оргасите, Ястите, обитават на изток от делтата на Волга и между
делтите на реките Яик (Дайк), Урал (Рим/Еримий), Емба (Яст), а на изток от р.
Урал е племето Асиоти (вероятно Аси) и съседния народ Аорси. Последните
живеят до делтата на р.
Сърдаря (Яксарат), откъдето
започва
народа
Яксарати,
носещи името на реката и един
от
най-многобройните
и
достигат
до
Тапурските
планини.
Мологените,
Сатианите,
Самните,
Тибиаките, Норосите, обитават
Южен Урал, а на изток от Урал
са Заратите (Зиряни, комиезря?). Кахагите, което е найвероятно е предаване на
оригиналното «кашаги», обитават също по р. Сърдаря, на югоизток от Нориските,
т.е. по горното течение на реката включващо и р. Нарим, в съседство с Аспазите,
обитавали земите на съвр.Киргистан.

20

произходът на думата Тапурски планини, вероятно е от тохарски, свързан с тох. (а) tpär, (б) tapre,
пратох. *täpre – висок, голям. (DA-DT-b)
21
вж. Птолемей. Книги 5, 6, 7. (на англ. ез.)
http://www.bulgari-istoria2010.com/booksBG/Ptolemej_Kn_5_6_7.pdf
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В близост до “кашагите” се намира гр. Кашгар, което показва че най-вероятно
Птолемей е имал предвид точно населението на север от Кашгар. Аналогично в
езика тохраски (б) kaşake е кашгарец, а Käāsake – Кашгар. В древността то е
принадлежало към групата на хотаносаките, които са говорели източноирански
език. Смята се че езика на сариколците (малка ираноезична група оцеляла в
Източен Памир), е далечен наследник на античното население обитавало региона
на Кашгар и Хотан. В своето описание на Серика, Птолемей нарича жителите на
Хотан, съотв. хати-скити.
Логичният въпрос който следва е, каква е връзката между древните киргизи и
народа носил името кашаги/касаки?
В “Повествование за народите Теле” в хрониката “Суй-шу” писана около 630
г. се споменава, че на север от Кан (Kāngguó)
по бреговете на р. Аде (Ādé)
(възст.: æātәk, Атил / Етил), обитават, разни племена, като първото споменато е
(възст.: hāţhjit). Някои автори22 са склонни да го отъждествяват с
хеси (hēxì)
(възст.: kāśo),
хазарите, но названието показва близост с племето гешу (gĕshū)
кошсу-кур, едно от племената в групата „нушиби”. Етнонимът “каси / каши” вече е
част от тюркските племена.
От китайсикте източници е известно че единственият народ който има сходно
наименование като въпросните кашаги/касоги и е обитавал Южен Сибир са
хакасите. Обикновенно хакасите се приравняват с киргизите, потомци са на
таштъкската археологическа кулутура, в ранното средновековие са практитували
кремационен погребален обред, който беше подробно разгледан и се явяват найвероятната изходна общност за касогите в Прикубанието, района на Северски
Донец. Въпросът за пълната идентичност между киргизи и хакаси, или за тяхното
вторично сближаване, като киргизите са управляващият народ а хакасите съюзно и
подчинено население е дискусионен.
Сергей Яхонтов смята че хакаси, в кит. източници - “Тан-шу” са наречени
сяцзязи (Xiájiásī)
(между 758 и 843 г.), се явява сгрешен запис на по-старото
название на киргизите гекун (Gekun)
, дадена още от Сима Цян в “Ши-цзи”
(епохата Западна Хан) и цзянкун (Jiankun)
, дадено от Бан Гу в “Хан-шу” (49
(553 г., в “Чжоу-шу”), гегу / хегу
г. пр.н.е. т.е. пак еп. Запдна Хан), цигу (Qìgŭ)
(gēgŭ / hégŭ)
(“Суй-шу”) и цзегу (Jiégŭ)
(638 г., “Тан-шу”), т.е. всички те
предават името киргизи.
Според И. Л. Кызласов, сяцзяси, е название на друг народ, появило се едва в
“Тан-шу” и няма никакво основание, то да се бърка с киргизи (гекун/цзянкун).
Той свързва названието “сяцзяси” с китайско предаване на етнонима хакаси. А за
хакасите смята че първоначално са били угро-самодийски народ, като се
аргументира със селкп. xaas – човек, мъж, в ненец. hasava, енец. kasa – човек, мъж,
в унг. hős, диал. hés – млад мъж (откъдето е бълг. възрожденско хъш), манси kuś,
χūś – мъж, човек, камасин. keeč– мъж (работник, ратай), т.е. хакаси е означавало
хора, народ, и от самодийски е заето в тюрк. ез. kişi – човек. Така че
самоназванието им почива върху формите кас / xac, каса / хаса – хора, народ, като
първоначално етнонимът хакас е представлявал исконна самодийска граматична
форма ха + кас / хас, в която първата част, вероятно е била определение към
втората.
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Кызласов посочва че дори в ХVІІІ в., един от най-големите хакаски родове
(племенно подразделение, “сеок”) се е наричал хашха (хасха), кашха, откъдето
произлизаи руското им название – качинцы.
От друга страна, В. Я. Бутанеев го апострофира с мненито че кашха/хашха е
общотюрк. дума която означава бял, светъл. (ДРИС) В др.тюрк. qašγa – бяло петно
на челото на животно, qašïγ – представителен, букв. гладко избръснат (с гладко
избърсната глава, т.е. бял, лъскав), qaš – бял нефрит, qaš jaz – с ясно, приветливо
лице. (ДРС, стр. 431) Тук обаче навлизаме в съвсем друга област, общотюрк. дума е
стара тохарска заемка, вж. пратох. kās – бял, светъл. Вж. тох. (б) kutsi – бял, чист,
свят, изхождайки от името на града и държавата Куча, но е известна и форма kuśi, в
тох.(а) kāsu – красив, тох.(б) kaswo – зачервен, протоиндоевп. корен е *k'as`w23 –
блестящ. (DA-DT-b) Склонен съм да приема хипотезата на Кызласов, защото е ясна
и убедителна. Названието сяцзяси се появява в VІІ в., в “Танската династийна
история” и за разлика от предходните посочени названия на киргизите, тя е
трийероглифна! Това показва че предава нова транскрипция, иначе китайците биха
си използвали старите названия, както правят по традиция (например наричат
кушаните не със транкрибция, въпреки че е засвидетелствана в “Хан-шу” като
Гуишуан (Guishuang)
(възст. в епохата Хан: “kwәś-şaŋ” (kuieshang), а
предпочитат старото “да юечжи” (Da Yuezhi)
.
, или хегуси
(hégǔsī), е фонетично предаване на
Сяцзяси (xiájiásī)
чужд “варварски” етноним, с типичното за китайската традиция подбиране на
обидни по значения йероглифи, като в първия случай имаме “коварен, подъл” +
“бойна брадва” + “кастря, сека”, което предадено със същите по значение, но
други, сродни йероглифи (“мрачен, коварен” + “вид бойна брадва, алебарда” +
“сека, кастря”) е хейцзеси (hēijiésī)
, в еп. Тан се е произнасяло hwәkketsje –
хакаси.
Каква е връзката с “кашаги” или “касоги” ? Оказва се че думата е двусъставна,
като първата част означава както видяхме човек, мъж, хора, докато втората част е
суфикса за мн.ч. в унгарския език, в ст.унг. –ak, съвр. унг. –ok (напр. българи,
унгарци, турци, в унг. е bolgárok, magyarok, törökök). Или съвсем ясно кашаг, касог
е мн.ч. на кас – човек, дума съществувала не само в самодийските но е проникнала
и в угорските ез., унг. hős, диал. hés – млад мъж, манси kuś, χūś – мъж, човек, но
отсъства от финските ез. Или казано с други думи, кашагите/касоги първоначално
са били сармато-угро-самодийска смес, предвижила се към Източна Европа,
синхронно с други угро-сарматски и угро-алтайски племена, като савири, оногури,
сарагури, кутигури, утигури. Вероятно кашагите, касоги са били вече в някаква
напреднала степен на езикова алтаизация.
Върху древната история на Южен Сибир и угро-самодийските народи, според
ученият географ и етнограф, А. М. Малолетко от Томск, хвърлят светлина митовете
и легендите на обските угри, мансите, селкупите и алтайските тюрки (кумандинци,
хакаси), има запазени спомени за старо, европеидно население в Алтай и Южен
Сибир, наречено алани, ялани. Те са богатири със свръхестествена сила,
отглеждали са много коне, целите били обковани в желязо. Наричали се още нарти
и се отличавали с „острите си глави”. За да стане човек „ялан” според селкупите,
23

Коренът е ностратически *ḳacv˜c` - блед, сив, в картвелски *qć-, mqce, xče-, čke- сив, бял,
дравидски *k`ac- сив, прашен. В угрофинските езици, в хантски koč, kus, манси küš, естонски küde,
фински kyte – огън, пламък, горящ. (IEE), (UE)
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трябвало още от дете да му се пристяга главата, за да стане издължена. А. М.
Малолетко открива имена на реки завършващи на -дон, -дан, -тон (аланското
название за река, съвр. осет. don, алан. dan / tan), напр.: реките - Ардан, Чадон,
Тойдан, Куйдан (наричана до ХVІІІ в. Кобадан) и езерата – Саратан, Ортон,
Асратан в Алтай.
Във фолклора на шорците се е съхранила представата за герои – богатири
нарачени алани, алан-кижи (букв. хора-алани), които били толкова силни, че
можели да прехвърлят чукове през планината Тойнаг-айги. В шорския език нарт
означава богатир, а нартпак – богатирско сказание. В шорските представи аланите
са великани облечени целите в желязо, въоръжени с дълги копия, лъкове и мечове.
Живеят в укрепени градове-крепости. Пасат големи табуни коне. Живеят в жилища
под земята, а мъртвите погребват в ниши изсечени в скалите, заедно с бойния
кон24.
В сказанията на киргизите също се казва за богатири, които прехвърляли
камъни25 през планината Алтай, като по този начин си обяснявали наличието на
много поминателни камъни – менгирите, останли от древността. Във фолклора на
хантите и мансите, също фигурират великаните-богатири наречени ялани, или
менкви (духове), облечени в желязо и имащи издължени глави (намек за ИДЧ26).
Бронята на гърдите им е червена, конете им са крилати. Имат големи табуни коне.
От пленниците обикновено правят пастири на коне. На убитите врагове отсичат
главите, скалпират ги и скалповете съшиват, като ги поставят на седлото27. Те се
спущали от небето като духове. За да стане човек ялан, още от дете трябва да му се
издължи черепа.
Обичаят ИДЧ съществува в Южен Сибир до І - ІІ в. (таштъкската епоха) а
последни негови реликти са фиксирани в ХVІІІ в. При шорците и селкупите
богатирските легенди имат два ясно отделящи се кръга. Първият е свързан с
аланите, които имат начин на живот различен от съвр. жители на Южен Сибир.
Вторият кръг богатири е свързан с матарите, мордарите които победили и изгонили
аланите (б.а. племе мордари, тюркизирани самодийци, съществува сред съвр.
алтайски тюрки). Начин на живот на мордарските богатири е като на шорците и
селкупите. Тях селкупите смятат за свои предци. (ГП-ПС) Съществувало е и
самодийско племе матори в Саяните. (АМ-П, стр. 143) Или протоугро-самодийците
вероятно са били в зависимост от старите източноирански обитатели на Алтай и
Саян, потомците на Древен Туран от Авестата, от които са се формирали
сибирските саки, а след това и аланите. Но идва време когато те напускат тези земи
и угросамодийците стават техни господари.
Според Малолетко въпросните сибирски алани, могат да се свържат с
носителите на преходната тесинска култура (ІІ – І в.пр.н.е.), отделяща таштъкската
култура от предишната тагарска култура. В Хакасия нейн аналог е сарагашенската
култура. Археологическите материали позволяват да се направи връзка между
24
Б.а.: В VІІ в. в Западна Алания (изворите на р.Кубан, Кисловодск, Кабардино-Балкария) се
появяват погребения в скални ниши. Според някои изследователи тези погребеиня се свързват с
аланите (Минаева 1971), или с прабългарите (Рунич 1971). Подобни скални погребиния са
откривани именно в Алтай, от предхунската и предтюркската епоха
25
хвърлянето на камъни и на чук – едно от любимите състезания между нартите, в осет. Нартски
епос.
26
Изкуствена деформация на черепа.
27
Б.а., обичай типичен за скитите, юечжите и аланите.
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аланите и носителите на тесинската култура, явяваща се завършващ етап на
предходната тагарска к-ра. В Хакасия в късносарагашенския етап на тагарската
култура (ІІІ в.пр.н.е.) се заражда, а в началния етап тесинската култура (ІІ – І
в.пр.н.е.), получава развитие традицията на колективните погребения в склепове
(гробници). На Кавказ тази традиция се появява по-късно, в І – ІІ в. (катакомбни
погребения) и в V – ІV в. (склепове). Устройството на склеповете, положението на
погребаните разделени по пол, сближава погребалните комплекси в Хакасия, със
склеповете в Сев. Кавказ. Сходен е и обичая да се прекръстосват и връзват краката
на покойника (ритуално обезвреждане). В различи места на Алтай и Саян са
откривани предмети, имащи аналози с подобни от салтово-маяцката култура в
Предкавказието. Палеоантропологическите материали също подкрепят версията за
родство между „тесинците” и аланите. (АМ-АС) У антрополозите няма никакви
съмнения за принадлежността на „тагарците” към европеидната раса.
Изследванията на откритите черепи показват че тагарското население е европеидно
с лек монголоиден примес, който се проследява още от първите стадии на
тагарскага култура, а в последствие са задълбочвава в таштъкската култура, без
обаче да се стига до изрезена монголоидност.
Според анализа на Г. Ф. Дебец, тагарскито население е образувало две
големи групи, в зависимост от черепните диаметри: по-голяма долихокранен28 тип
и по-малка брахикранен29 тип.
Долихокранните европеоидни черепи на „тагарците” са твърде близки по
своите характеристики се представителите на предходните европеидни култури –
афанасиевската и андроновската, а брахикранните според В. П. Алексеев показват
приемственост с населението на предходната карасукска култура. (МД-ПБСЕРЖВ,
стр. 15-16)
Според С. Яценко, към ІІ в.пр.н.е. “аланската прародина” се е намирала между
Южните склонове на Алтай и държавата Усун (след преселението на усуните / аси
на север от Тяншан, в 161 г.пр.н.е.). Или праланите всъщност, са точно
представителите на тесинската култура. В следващите векове, съвпадащи с края на
тесинския етап (І в. пр.н.е.) аланите, заедно с част от усуните / аси попадат в
Средна Азия, в земите на Канцзю, където се установяват около Аралско море
(Янцай > Аланя и Уенаша). Тук се смесват със завареното сарматско население, и
се оформят като висша, управляваща класа от войни, притежаваща специфични
черти, напр. в погребалния обред (катакомби, склепове, богат съпътстващ
инвентар), различен от сарматския (беден инвентар, грунтова яма). В І – ІІ в.
проникват в Предкавказието, а после и в Кавказ, като се смесват със завареното
сарматско население. До тези изводи Яценко стига, след като прави обширен
анализ на “източните иновации” сред аланите, отличаващи ги от останалите
сармати. (СЯ-АПЦАЭ)
Цикълът легенди за „яланите-нарти” фиксира по-стария етап от ІІ – І в.пр.н.е.,
време на прехода от тагарската към таштъкската археолог. к-ра, осъществен чрез
преходния тесински етап. Появата на аланите в Източна Европа е около І – ІІ в. и
свъпада с края на тесинския етап. Това показва че друго население, други племена,
които са смес от угрофини, самодийци, сармати и „езикови алтайци30” дошли от
28

надл.черепен диам. е по голям от напречния, или странично приплеснат череп с дълго лице.
напр.черепен диам. е почти равен на надлъжния, или имаме кръглоглавост и широко лице.
30
езиково алтаизирани индоевропейци (иранци, тохари), но също и сянби.
29
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съседните райони, заемат техните места в Южен Сибир, и дават началото на
таштъкската арх. култура. Именно във ІІ в. се появяват нови племена, идващи от
североизток, които завладяват земите около Каспийско и Аралско море, когато
(земята на сарматите31) се
според китайските хроники, старата Янцай (Yancai)
преименува на Аланляо (Alanliao)
и Уанаша/Венаша (Wenasha)
носещи и общото име Суте (Согд). Аланя и Уанаша е равно на алани и хони
(хионити, хиони, хоногури). Т. Симоката съобщава че хоногурите имали град в
Согдиана на име Бакат. Въпросните събития са свързани с появата на афригидската
династия в Хорезъм, която според легандата водела началото си от митичния
Сявуш.
По-късно в ІV в. савирите (саргатската к-ра) също са принудени да се
преселят към Източна Европа. Краят на саргатската и таштъкската култура, които
географски са съседни, настъпва именно в ІV в., причинен както от промените в
климата, така и от сянбийската и жужанската експанзия. Племената-носители на
таштъкската култура, вземат основно участие във формирането на ефталитите,
които китайците определят като смес от „юечжи и гаоцзюйци”. Названието гаогу
(gao-gu) в “Бей-ши” е по-късна форма на гекун и в китайските хроники, така се
нарича именно това северно таштъкско население.
Така в средата на V в. нова група от племена (савири, оногури, касоги,
сарагури, кутригури, утигури, маджари) се появяват в северните равнини на
Предкавказието и оказват своя отпечатък върху етническите процеси като влизат в
контакти (мирни и враждебни) с по-старите народи – българи, алани, хазари,
хиони-масагети.
Например според унгарската легенда, записана в Унгарската хроника на
Шимон Кезай (ХІІІ в.), братята Мадяр и Хунор (маджари и оногури) отвлекли и
после се оженили за дъщерите на князете Алан-Дуло и Белар – аланите
(сарматите) двали, (съвр. осет. tualtæ) и българите. Самият етноним Алан-Дуло,
ни кара да мислим че всъщност българската династия, управленчески род Дуло,
произлиза от сараматите-двали, дуласите, днес част от осетинския народ, но тогава
сарматско племе преселило се в Кавказ, около І в.пр.н.е. – І в., заедно с българите
– (е)пагеритите (пугури) или внъндур-болгар. (АГ-ЭИСК, стр. 117-118) Под
“Мадяр и Хунор” трябва да разбираме собствено маджарите и оногурите, които
идват от Средна Азия в равнината северно от Кавказ, съвместно със савирите,
сарагурите в 463 г. (както видяхме тук са и касогите). Топонимът „маджар”
илюстриращ реално унгарско присъствие в района, е често срещан на територията
на съвр. Кабардино-Балкария и по поречието на р.Кума, а крепост Оногурис е
съществувала в Колхида, получила името си в памет на победа на местното
население над пришълците оногури. “Нартския епос” също съдържа данни за война
на Нартите с нападналите ги пришълци от изтока – Уангур32 и Мукар33, т.е.
оногурите и маджарите (в староунг. могер). (НЕ, стр. 169, 182)
31

Възстановка в епохата Хан: „ærám-chāś” – „Æрамчас”. Обикновено името се превежда смислово –
„необятна степ”. Другата широко застъпена версия е че предава названието „аорси”. Твърде
вероятно е да имаме китайска транскрипция на етнонима „Сармати”, виж. иран. sairama в
„Авестата”, т.е. „саирама” > „(с)аирамчас”.
32
за тези древни и враждебни първи контакти на древните българи и аланите с оногурите, говори и
една интересна българо-осетинска дума, в бълг. унгурин - – проклетник, лош човек (обида), унгури
– злодеи, в осет. agыrtæ/agurtæ (агури) – скитници, разбойници. (СИ-РРОД, стр. 525) Българското
унгур се е изговаряло с начална носовка гур, идентично на осетинската форма. Според Абаев това
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Първоначално пракиргизите обитават далеч от Минусинск и Южен Сибир,
между Тарбагатай, Борохоро, северните склонове на Тяншан и Богдошан.
Китайските извори ги споменават от дълбока древност. За пръв път са споменати в
географският тарктат «Му Тянцзи чжуан», написан като роман-пътепис, от
неизвестен автор. Тук военните походи на китайският владетел Му (Му-ван), са
представени като едно приятелско пътешествие сред непознатите племена на
северозапад от царство Чжоу. Романът е писан между 400 и 350 г.пр.н.е., и авторът
му е познавал добре Централна Азия и племената който са обитавали в съседство с
китайските земи. (YuT-MTZh) Пракиргизите са споменати като Цзюанхан
(Juanhan)
, а възстановка на произн. в др.кит. е “gurs-g(h)ār” – “Гургар(и)”. През
,
епохата Хан са известни като норода Гекун / Гегун, съотв. гекун (Gekun)
дадена още от Сима Цян в “Ши-цзи” (епохата Западна Хан) и цзянкун (Jiankun)
, дадено от Бан Гу в “Хан-шу” (49 г. пр.н.е. т.е. пак еп. Запдна Хан и в покъсното «Сан гоу чжи» или «Описание на Троецарствието»). По-късните форми са
(553 г., в “Чжоу-шу”), гегу / хегу (gēgŭ / hégŭ)
(“Суй-шу”) и
цигу (Qìgŭ)
цзегу (Jiégŭ)
(638 г., “Тан-шу”). Възстановката на тези произн. в съотв. епоха е
следната: гекун (Gekun)
, “krēk-kwien”, цзянкун (Jiankun)
, възст.
“krēkkwien”, т.е. аналог. на първата ф-ма. По-късните названия са съотв. цигу
- „khiēśkwәt”, гегу / хегу (gēgŭ / hégŭ)
- „gēkwәt”, цзегу (Jiégŭ)
(Qìgŭ)
- „kiētkwәt”. Най-точно предаване е постигнато с най-ранната форма. В китайските
записи крайното „t” в транскрипцията на чужди думи означава звук „r”, или „l”,
отсъстващи в китайския език. Самоназванието на този народ е било
керкари/каркари/гургари.
Според киргизкият епос „Манас” прародината на киргизите се наричала
Каркархан. Според Б. Е. Кумиков в ранното средновековие, по арабски данни
хребета Тарабагатай (северно от ез.Балхаш) се нарича Гиригир. Така че
Каракархан е областта около Тарбагатай и ез.Балхаш. Киригиз се явява късна
тюркизирана форма на каркари/гургари. Това се се потвърждава и от
ранновизантийското название - χερχιρ. Според
най-ранния вариант на епоса „Манас”,
легендарния герой происхожда от кипчаките и
е внук на Каркар-хан, чието име отразява
древното название на района между
Тарбагатай и Балхаш, както и самия етноним.
(РА-КККЭМ) Според китайските източници,
“гекун” се отличавали с русите си коси и
сините си очи, което показва че подобно на
уйгурите, преди да се алтаизират и
тюркизират, най-вероятно са били племе от
тохарски произход. Какво ли се крие зад загадъчното каракари? Каркар, Гиригир е
название на планински хребет, респ. общоиндоевроп. *gar е планина, хълм,
височина. В тох.(б) kwrakar, тох.(а) kurekār, санскрит kāragāra – връх, покрив, на
са оногурите, които той погрешно свързва с древните българи и тълкува като он-огур/огуз или 10
рода. (ВА-С-1, стр. 36-37) В случая решението е друго, в санскрит aghaŕ – дявол, зло, перс. ughrī,
тох.(б) eñcare – неприятен, недружелюбен, враждебен, съотв. самоназванието оногури / унгури, от
което произилза и съвр. унгарци, е вторично насложено над това понятие и предвид историческата
обстановка, трайно е останало в езиците на българи и осетинци.
33
в староунгарски “могери”, вж. “Деянията на Унгарците”. (ЛИБИ-5-1).
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къща, гургари / каркари – “планинци”. Може би точна тях е имал предвид
Птолемей, съобщавайки народа тектосаки, от лат. tectum - покрив? В «Му Тянцзи
чжуан», героят Му, след като напуска земите на цзюанхан, достига до „Черното
езеро” и „Планината на Жълтия плъх”. Това вероятно е хребета Тарбагатай, който
носи името си от животното „тарбаган” - Marmota sibirica, сибирски мармот,
животно гризач от рода на лалугерите, с жълта козина на тялото и по-тъмна на
главата. Тарбагатй е част от Южен Алтай, и се намира в Източен Казахстан, а
„Черното езеро” вероятно е Балхаш.34 Или Цзюанхан / Гекун (гургарите) тогава са
обитавали между Тяншан и Тарбагатай. И в това пространство се намира точно
хребета Борохоро, който най-вероятно отговаря на посочените от Птолемей
Тапурски планини. Според Л. А. Боровкова, земите на цзянкуните са се намирали,
на север от източните покрайнини на държавата Усун, на юг от ез. Алакул, запад от
пустинята Дзосотън-Елисун (Курбантонгут), и на север от планинския хребет
Борохоро, явяващ се разклонение на Тяншан. (ЮХ-КВТ), (ЛБ-ЗЦА, стр. 61-62) Във
всички китайски източници вкл. и до епохата Тан, се посочва ясно
местоположението на каркарите/гургари, респ. гекун, хегу, наред с други племена
от групата „теле”: на запад от Ию (Хами / Кумул) и на север от Янци (Карашар), до
, обитават циби, булочжи, иде, супо, нахе, уху,
планините Байшан (báishān)
хегу, еде и юйуниху”. (АМ-ТХ, стр. 119) Белите планини, или Байшан в случая е
планинския хребет Богдошан, намиращ се на север от Турфан и на изток от
Урумчи. Така става ясна че този народ е обитавал в Джунгарската равнина.
В този район, в близост до Тарбагатай през ІІІ – ІІ в.пр.н.е., съществува
кулажургинската археологична култура, нейните носители се характеризират
антропологически със слабо нарастане на монголоидни примеси, при ясен
европеиден тип.
Гургарите/каркари обитават този
район от дълбока древност. Тук са
споменати в 201 г. пр. н. е., сред племената
покорени от сюннуйския шанюй Маотун,
след което попадат първоначално под
зависимостта на Сюнну, а после на сянбите
и жужаните. Тогава настъпва и тяхната
езикова трансформация и алтаизация. От
косвени данни може да съдим че в ІІІ в.
част от тях, вземат участие в ефатлитския
племенен съюз. Тяхното име е останало в
Северна Индия – областта Гуджарат, а
населението и`, гуджарите са потомци
именно на ефталитското племе гургари
(преминало по-късно в гуджари). Аналогично при пущуните има племе (род)
какари или каркари. В ІV в. жужаните преселват останалите каркари/гургари на
север в земите на динлините (Минусинск) и техният владетел става наместник на
жужанския каган, в земите между реките Афу и Гян, т.е. Абакан и Енисей. Според
„Чжоу-шу” единият от синовете на Ашина (първият владетел на тюрките, васал на
жужаните), на име Цигу (Qìgŭ)
(възст. в еп. Вей-Тан „khiēśkwәt”) царствал
между реките Афу и Ган. Според Д. Савинов, владението Цигу, разп. между
34

според изследователя на “Му Тянцзи чжуан”, кит. учен Ю Тайшан. (YuT-MTZh)
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Абакан и Енисей, съвпада с края на тепсейския етап от развитието на таштъкската
култура. Названието Цигу за обозначаване на ранната киргизка общност на Енисей,
се споменава в писмените източници още един път при описанието на походите на
третия владетел на Първия тюркски каганат Мухан-каган, които в 555 г., нахлул
„на север и покорил Цигу като всял голям страх на съседните владения” (Бичурин,
1950, стр. 229). Това събитие, свързано с укрепването на древните тюрки на
Енисей, може условно да се приеме за окончателния край на таштъкската култура и
началото на разспространението на древнетюркския културен комплекс, който
става определящ за по-нататъчната съдба на ранносредновековните киргизи. (ДСНСЕ, стр. 131-132) Така се формират бъдещите киргизи, при смесването на
управляващата пратюркска прослойка със завареното старо сармато-угросамодийско „динлинско” население.
Традиционно археолозите, изучаващи, находките от т.нар. “хуно-сарматско”
време в Тува, Горен Алтай и Минусинск, отбелязват наличието на южно влияние
от появата на нови централноазиатски номади, върху културата на местните саяноалтайски племена, но ги свързват единодушно със сюнну, или с родствени на
сюнну племена. Предложението на Л. Н. Бернштам, за сянбийската принадлежност
на известния Оглахтински некропол, се смяташе за малко вероятно. До голяма
степен, археологическите характеристика на сянбите оставаха недостъпни за
археолозите занимаващи се с Южен Сибир, тъй като те се публикуваха само на
китайски език, а това усложняваше много от въпросите свързани с етногенезата и
културогенезата на централноазиатските номади. Днес тази пречка е преодоляна,
което налага преосмислянето на старите постановки и става възможно да уточнят
хронологията и контактите на сянбийците със сверозападните им съседи.
Сведенията от китайските источници, за размерите на сянбийската експанзия
са много лаконични. След като Таншихай (Tanshihuai)
(еп. Хан dhāndiakgrwәj
35
/ Дандагур или Дандагруй ), владетелят на сянбите, в средата на ІІ в., разгромил и
завладял земите на Сюнну, също покорил динлините на север (тагарската и
тесинската к-ра) и усуните на запад.
Империята която създал била с дължина от
изток на запад около 12 – 14 000 ли, и със ширина
около 7 000 ли (при 1 ли ≈ 500 м). Разделил я на три
области “аймака”. В западният аймак влизали
земите от Дунхуан на запад, вкл. земите на Усун и
Притяншанието.
В състава на западната област влизали 20
племена,
чийто
старейшини
признали
върховенството
на
Таншихай.
Сянбийската
експанзия на запад е целяла контрола върху
търговските
пътища
и
подчиняването
на
населението в района между Тяншан и Саяно-Алтай.
На тази територия се откриват само епизодични находки (паметници) на
Сюнну и елементи повлияли върху погребалната обредност на местното население
оставило улугхемската и кокелската арх. култура в Тува, тесинския етап на

35

не е име, а титла, в ТМ-ез., мандж. danda – напрявлявам, нан. tonda – ръководител, вожд, и guru / gurun,
монг. guren – държава. (ССТМЯ-1, стр. 198, 174), (ССТМЯ-2, стр. 197)
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тагарската култура и последвалата таштъкска култура в Минусинск,
буланкобинската и кокпашката култура в Горен Алтай.
А сравнителният аналаз, на тези находки показва, че много от елементите на
улугхемската и таштъкската кулутури не намират непосредствени аналогии със
сюннуйската култура, но се откриват в съпровождащия инвентар в сянбийските
некрополи. Показателни в това отношение са токите от колани и “бляхи”
изобразяващи крилат кон-еднорог, открити в некропола Аймърлъг (Аймырлыг
XXXI) в Тува, бронзови бляхи с изображения на преплетени еленови рога, на елен
или кошута в изправено положние с глава обърната към гърба, изображения на
препускащ кон или на два елена застанали успоредно до дърво. Подобни находки
(напр. на преплетени рога) са откривани и сред таштъкските некрополи.
Аналогични находки са публикувани от китайските археолози, открити в
сянбийския некрополо Лаохешен в пров. Гирин. Тук има същите “бляхи” с
изображението на крилат кон-еднорог, прелетени рога и прави елени с глава
обърната назад, които не са познати в други култури. В стилистическо отношение,
находките от Лаохешен са по-разнообразни от тувинските и таштъкски находки,
срещат се още изображения на змийски глави, вървяща птица, лежащи коне.
Еднорогът заема важно място в сянбийската торевтика, тъй като според легендата
това е митичното свещенно животно което е извело сянбите от планината в която
са живеели първоначално и им е показало пътя. Профилни изображения на еднорог
са открити и в некропола Чжалайнор. Така че разпространението на еднорога,
маркира обхвата на сянбийската култура, а аналозите в Минусинск и Тува,
показват че групи от сянбийско население са проникнали там, като нов управляващ
елит, с който се задълбочава езиковата алтайзация на остатъците от старото
източноиранско (сибирсиките саки / археолог. тесинци), угро-самодийско и
енисейско население във ІІ – ІІІ в., чието начало е в сюннуйската епоха
(ЮХ,СА,ЮСХ-СЮС) Сянбийското влияние се наблюдава и в промяната на
въоръжението. В Тува и Минусинск се появяват едноострите прави палаши,
двупластни и плоски острия на стрели, дългите копия с линзовидно острие и
конусовидна втулка. Със сянбите се свързва и появата на тежката защитна ризница
у таштъкските войни, както и металните апликации за войнските колани,
изобразяващи преплетени змии. Всички тези иновации, не са характерни за постарите “скитски” култури в региона. Както казват китайските извори, “сянбите
имали по-остро оръжие и по-бързи коне от сюнну”, което показва че са били
носители на по-добро въоръжение, което е една от причините, да разгромят сюнну
и да поставят целия централноазиатски регион, от Китай и Корея до Минусинск и
Алтай, под свой контрол. (ЮХ-ВСКНЮС)
Показателното в случая е, че преходът от тесинската към таштъкската култура
е станал именно с проникването на сянбите. Това води до отлив на “тесинско”
население, което достига средноазиатското междуречие и формира ядрото на
аланите, както бе посочено по-горе, от С. Яценко.
Тези процеси са прекрасно “документирани” и от съотношенията на
хаплогрупите в Y-хромозомната ДНК, на съвр. население на Алтай, Минусинск и
Хакасия. О. А. Балаганская описва следните най-често срещани: R1a1a, R1b1b1,
N1b, N1c1, Q и C3с.
Хаплогрупа R1a1a(М198) е характерна изкл. за индоевропейските народи, и е
остатък от старато европеидно население на региона, доминирало преди
експанзията на древните тюрки и монголи. Градиентът на снижаване на
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концентрацията и` се движи от север на юг. Максимално е представена при
шорците (61-53%), тубларите (51%), алтайските тюрки (алтай-кижи) (58%),
теленгитите (44%), сагайците в Хакасия (33%), къзълците и койбалите (38%). В
значително по-малко количествое представане при челканците (15%) и хакаситекачинци (6%). Значително по-слабо е представена хаплогрупа R1b1b1: у част от
шорците (11%), северните алтайци (алатй-кижи) (18%), а при част от
кумандинците, тя е основна и съставлява половината от генофонда (49%).
Хаплоглупа R1 е свързана с носителите на афанасиевската, андроновската,
тагарската, тесинската археологични култури, или древните сибирски саки и
сармати, и техните съвр. генетични потомци. Тук трябва да добавим и съвсем
малки количества, едва набелязано участие на хаплогрупи G2a3b, I2a, E1b1b1, J,
които също имат предноазиатски и европейски произход.
Хаплогрупа N1b(Р43) е типична за угро-самодийските народи. Максимално е
представена у хакасите-качинци (79%), а при другите хакаски групи е представена
в значително количество – около 20%. При северните алтайци представянето и`
пада на 9%, при южните алтайци (6%) и при шорците (3%).
Хаплогрупа N1c1(M178) варира от 0% при тубаларите до 44% у абаканските
шорци. У шорците е средн 25%, а у сагайците (38%) тя е втора по значимост.
Доказано е че N1c1, освен за угро-финските народи, е била типична и за народа
Сюнну.
Хаплогрупа Q(М242) е максимално представена в генофонда на северните
алтайци (при челканците е над 50%), и при малка част от койбалите и къзълците в
Хакасия (44%). “Сибирската” хаплогрупа Q в повечето популации на АлтайскоСаянския регион, е свързана с древния сибирски пласт, на завареното местно
население, и показва участието на самодийски, енисейски и палеоазиатски племена
в етногенезата на северните алтайци и хакаси, като отсъства при шорците. Тази
хаплогрупа е максимално проявена при кетите (представители на енисейската ез.
гр.) (95%) и селкупите (70%), които по същество са енисейци възприели
самодийския език.
Хаплогрупа С3с(М48) е типична за монголите и тунгусо-манджурците. В
района на Алтай, Хакасия е
слабо представена, но се среща
значително при казахите в
прилежащите
югозападни
равнини към Алтай (56%), и у
киргизите, вкл. и тези от
Памиро-Тяншанския
регион
(около 30%). Също в малки
количества се срещат и
хаплогрупите O и D2, първата е
характерна
за
китайците,
втората за тибетците. (ОБПYхрТН, стр. 9-12, 18-19) Ясно
се виждат три пласта древно
население:
а.
древен
субстратен,
автохтонен,
представен от енисейци (кети) и угро-самодийци, представителите на хаплогрупи Q
и N. Именно тук са качинците (N1b) – носителите на етнонима касха/кашха и
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вероятните предци на касогите в Изт. Европа. Интересно е че в Кавказ, единствено
при адигите, черкезите и кабардинците се среща хаплогрупа N 1 (1,9%)36 както и
отделни предсатвители на хаплогрупа Q37 (има ги също при грузинците и при
осетинците. Залина Боготова установява че у кабардинците се срещат в малки
количества източноевразийските хаплогрупи С, О, N (общо 4.23 %), при балкарцев
хаплогрупа Q (3.7 %). В Кавказ се среща N1c, само при караногайците (3 %) и у
кабардинците (1,4 %), и вероятно, както смята З. Боготова, това е генетическо
наследство от номадските племена, установили се на Кавказ.38 При караногайците,
наследници на ногайските татари, е ясно, че иде реч за късно татаро-монголско
присъствие, но у кабардинците, които са потомци на касогите, вероятно
произходът е друг! При българите се среща хаплогрупа Q около 1%, но N не се
среща, или поне не е установена до сега (изкл. няколко изсл. български турци).
б. ранни мигранти от бронзовата епоха, представителите на хаплогрупа R1
или индоевропейци, формирали общността на сибирсикте скити или древен
Туран39. R1а се открива като типична за тохарските мумии в Синцзян и за
скитските некрополи в Казахстан и др. части на Средна Азия. Сред тези мигранти е
имало и население от Предна Азия, Закавказието, Западна Европа (хаплогрупи G,
E, J, I). в. по-късни мигранти, представители на хаплогрупа C – сянбийската
върхушка, установила се най-вече сред киргизите, които впоследствие идват като
господстващ етнос в Хакасия. Монголският елемент заничтелно се засилва и в покъсните времена – епохата на Чингис-хан.
При сибирските народи, съотношенията на Y-хромоз. хаплогрупи е следната
(Г. Волков)40:
Ненци: I – 3 %, N1b – 56,8 %, N1c – 40,5 %, Q – 1,4 %, R1a1 – 5 %.
Нганасяни: C – 5 %, N1b – 92,1 %.
Сев. селкупи: C – 1,5 %, N1b – 6,9 %, Q – 66,4 %, R1a1 – 19 %, R1b – 6,1 %.
Манси: I – 4 %, N1b – 6 %, N1c – 16 %, R1a1 – 6 %, R1b – 2 %.
Ханти: G – 1 %, N1b – 48 %, N1c – 38 %, Q – 1 %, R1a1 – 7 %.
Сев. ханти: N1b – 57 %, N1c1 – 7 %, Q1a3 – 21 %, R1a1 – 14 %, R1b1b2 – 0,9 %.
Кети: N1b – 4 %, N1c1 – 8 %, Q1a3 – 84 %, R1a1 – 4 %.
Евенки (общо): C – 67,7 %, N1b – 3,1 %, N1c – 16,7 %, Q – 4,2 %, R1a – 1 %.
Индоевроп. хаплогрупа R1 (a и b) взема участие с различна честота в
етногенезата на повечето народи (ненци, селкупи, манси, ханти, кети, евенки),
изкл. правят само нганасянците (самодийски народ). Угро-самодийската група N1b
се среща при всички, като N1c се среща при обските угри: манси, ханти,
самодийците: ненци, енисейците: кети и алтайците тунгусоманджурци: евенки.
Сибирската “енисейска” група Q, се среща при всички, с изкл. на нганасянците.
Монголо-ТМ група С присъства при нганасянците, селкупите, и евенките. Прави
впечатление че у хантите се среща и предноазиатската и кавказка група G.
36

вж. Мужская Y-хромосома: http://arshba.ru/post79.html
http://forum.molgen.org/index.php/topic,83.45.html
38
Боготова Залина Ихсановна. ИЗУЧЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИЙ
КАБАРДИНЦЕВ И БАЛКАРЦЕВ. 03.00.15 – генетика АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание
ученой степени кандидата биологических наук. Уфа. 2009 г., стр. 16, 21 :
http://ibg.anrb.ru/BogotovaZI.pdf
39
племе тури или тураи и днес съществува срез пущунската общност.
40
В. Г. Волков. Древние миграции самодийцев и енисейцев в свете генетических данных.:
http://ling.tspu.edu.ru/files/PDF/articles/volkov_v_g_79_96_1_1_2013.pdf
37
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Миграцията на народа каси от Предна Азия към Средна и Централна
Азия. Названието “кас” – човек, има своите широки паралели. Както беше
посочено, в груз. kats’is, мегрел. лаз. ḳoč-, сван. čäš-, čš-, баски gizon, абхаз. a-χáça,
абаз. qaça – мъж, човек, буруш. gus – жена. Първопроизходът е свързан с
пракавказски, вж. в в хатски kaš – глава, в лезг. kas – човек > груз. kas – човек.
Засвидетелствано е в названията на няколко древни кавказки народа: каски,
северните съседи на хетите, каспии, населението на Задкавказието и южните
брегове на Иран, и народа касити – древен народ от Близкия изток, известен с това,
че завладява и управлява Вавилон от ХVІ до средата на ХІІ в. пр.н.е. Предполага
се, че първоначално са обитавали съседните (на Вавилон) планини Загрос. Според
Бринкман най-ранните доказателства останали от каситите, са свързани със
северните части на Вавилония, и земите на запад от р.Ефрат, или културата Алалах
(Alalah) VII. В по-късните периоди каситите обитават в съседство с Мидия, около
първата половина на І хил. пр.н.е. (Х – V в.пр.н.е.) Средата и втора половини на ІІ
хил. пр.н.е., е период на относителни политически и етнически сътресения, за
които са допринесли именно каситите. Те завладяват Вавилон по това време и
преименуват града на Каранадуниаш (Karanduniaš), изграждат собствена укрепена
столица Дуркуригалзу (Durkurigalzu) или “крепостта на каситите, халдите и kur –
глагол с неизв. зн.”. От списъците на вавилонските владетели, създадени през І хил.
пр.н.е., се вижда че Каситската династия е най-дълга, в сравнение с останалите
династии управлявали Вавилон: 36 царе за период от 576 години и 9 месеца. Края
на списъка съответства на 1150 г. пр. н.е.
От малкото съхранени думи останли от каситския език, Арно Фурне стига до
извода че той е бил родствен на хурито-урартския език, т.е. представлява негов
клон или диалект и принадлежи към севернокавказкото езиково семейство. В
началото на ІІ хил.пр.н.е., каситите са прогонени от Вавилон. Една чест от тях
вероятно остават в северните райони на Иранското плато, напр. народа “киси”
(Kissaioi) е споменат в планински район северно от Суза, в пиесата на Есхил
„Персите”, а във еленистичната епоха, “косаи” (Kossaioi) участват в армията на
Антиох ІІІ. (АФ-КЕ)
Но друга част от тях, вероятно и по-значимата мигрира на изток, към Северна
Индия и западните склонове на Тяншан. Тази миграция предшества разселването
на иранците и индоарийте с около хиляда години. От каситите са останали
топонимите, съдържащи етнонима “Каш”: Кашмир > в пракавк. *mγerō- / muγro –
планина, севернокавк. ез., кавк. авар. me`ér, гунзиб. maru, арчински mul –
планински връх, планина, лакски murlu – планински зъбери, канари, бурушаски
mәrt – земя, скала41, баск. mulho – хълм, Кашмир – планинската страна на
касите/кашите, Кашгар > буруш. γárikiş – участък земя, нива, хурит. χawr, урарт.
qәwr-ā, qīrā – земя, вероятно и в каситски е било kar, изхождайки от топонима
Карандунияш42 / Вавилон, т.е. Каш-гар, земя на касите/кашите, аналогичен
топоним е Кашкар в Читрал. Също Кхаса в западен Тибет, каси/каши – народност в
41

Аналогично е названието Памир – от буруш. pa – страна, място около огнището, и посочиното
mәrt – земя, скала, т.е. обградена, скалиста земя, сред местното население съществува и думата
„памир” – безлюдно, високо планинско място, Сумер – свещанната планина у индусите, Тирич-мир
– централната планина в Читрал, *Devameru > ез. шина Diámer – планинския хребет Nanga Parbat.
42
Кардунияш в каситски озн. покорена, завладена земя, от касит. kar – земя, касит., хурит. dun –
покорявам и касит. yaš – земя, страна, хатски šahhu – земна повърхност > в картвелски *swe –
равнина, страна, заето от древен кавказки ез. (АФ-КЕ)

33

Химачал-Прадеш, Уттаракханд, Непал, Северна Бенгалия, Сиким и Бутан, от тях
произлизат гурките – изкл. войнствено племе в Непал. Сред пущуните и днес
съществуват племена каси (около гр.Квета в Пакистан) и кешгаи/каишаги
(Kheshgai / Khaishagi).43 В “Махабхарата” касите се споменават като едно от
северните варварски племена.
Първоначално са били “пракавказци” сродни с буришите (или много повероятно буришите са последни техни съхранили се преки наследници, напр. вж.
каситските думи buri – господар, владател, съотв. в хурит. ebri, ewri, урарт. euri владетел и yaš – страна, хурит. eše, хатски šahhu, шумер. ešgal – земя, вкл. и касит.
име Бурияш – господар на страната, или от касит. bur, хурит. buru – силен, хуритоурарт. wāšә – хора, народ, и етнонима буриши, бурушаски), впоследствие с
разселването на дардите и индоарийте се асамилират от тях, като запазват само
етнонима си. Част от това население е проникнало и в Синцзян където също е
оставило етнонима си, познат освен в Кашгар, и в посочената от Птолемей
“планина Касия”, и кашаки-скити. Възможно е първоначално топонимите като
Куча и Касар (Чеши) да са оствени от това древно население и впоследствие със
смесването с малко по-рано заселилите се в ІІІ хил.пр.н.е. пратохари (също
съвместно с пракавказците кутии) да са преосмислени вече като “светли,
блестящи”. Подобна дума е засвидетелстванаив хуритски kašali – чист, съотв.
Кашали (Khashali) е топоним в югоизточната част на Кашмир.
Според А. Малолетко, на границата между III и II хил. пр.н.е. поради рязкото
засушаване на климата, започва занчима миграция на хора от Средна Азия. От
съвр. Южна Тюркмения това пракавказко население мигрира в две посоки: 1) към
района на историческата област Сеистан (Сакастан, по долното течение на р.
Хилменд) и по-нататък към района на Квета в Пакистан, където и днес е известна
племенна группа кас (в талиш., перс., пущун. kas, кюрд., гилян. kәs – човек,
булуджи, кашмир. kas – индивид, човек, хинди kas – силен, здрав, дума сходна с
енец. койб. kаsа, нен. hаsаwа, южносамод. hаzы, kаzы, мaторски chasy, тайгински
chassa, нганасян. kuasuma – човек). 2) по северните планински хребети на Ср. Азия,
към долините на реките Иртиш, Об. Долината на Об е граница между древните
културни области, урало-западносибирската и източносибирската.
В Сибир, тези миграни достигат до района на съвр. Томск, където в периода
XV–XII в. пр. н.е. възниква самуската археологическа култура (по името на с.
Самусь до Томск), от смесването на предноазиатците-пракавказци и заварените
местни палеоазиатски племена. Мигрантите донесли нови традции свързани с
изготвянето на керемака, украсена със зооморфни, антропоморфни и геометрични
орнаменти. Самуската култура е наследена от кулайската култура (VI в. пр. н.е. – V
в. н.е.) и се смята, че нейнтие носители са прасамодийците. Кулайските племена се
разселват оп долините на големите реки: Об, Енисей, Чулым, Иртиш, и към Алатай,
Минусинск и Саяните. В долините на Източните Саяни, до ХІХ в., са били все още
съхранени племенни групи, потомци на „кулайската” общност: камасинци,
койбали, мaтори, самодийцы-кашинци, тайгинци. Древните хакаси също
произлизат от „кулайската” общност. А от смесването на кулайците с праугрите,
възниква селкупската общност.
А. Малолетко посочва и интересен паралел хант. ink –вода, нен. jaga / jaχа,
камас. čаgа, матор. džеgа / džаgа – река, и кавказкото, в дагестанските езици, в ахв.
43

вж. Пущунски племена (Pashtun tribe): http://en.wikipedia.org/wiki/Pashtun_tribe
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inχe, гунзиб. эnχu, цезски igъu, хваршински еχu, гунзиб. эχu, гинук. iχu, авар. iχ`,
рутул. juχ, удин. oq – река, течение, в хант., манси аmp – куче, и лезг. ampa – куче,
както и енисейското alip, alup – език, и хатското alip – език. (АМ-УСК)
Така древният кавказки народ „кас” е оставил своите следи през земите на
Средна и Централна Азия и Южен Сибир, а далечните негови наследници
касагите/кашаги са взели участие и в етногенезата на Аспаруховите българи. Може
би от тях е останало и старото българско име Кашо, Каше, Кашан, Кашин, Кашун,
Кашул, Къшин, както и фамилното име Кашев(и). (ЙЗ-БИ, стр. 171, 192) При
чувашите също се среща м. им. Каша, Кашай, Кашук Кашша, Кашшук. (ЧАЯ)
Друг такъв остатък е названието на река Камчия44. От общоугрофински
*käm`v, означава река, във фин. kymi, удмурт., хант., манси kam, дало и назв. на р.
Кама, коми kom`mu – река, съхр. като реликтова угорска дума в тувин. χеm, kim –
река, древното име на Енисей – Кем (в кит. транкрип. ган (gān) , в ранносредн.
кит. kām (АМ-ТХ, стр. 125). Втората част на името –чая, отг. на оконч. –чай – река.
То е познато в тюрк. ез., като *čāj - река, монг. *čeγel – речен нанос, което С.
Старостин определя като иранска заемка. В осет. cыaj, ягноб. čox, кюрд. çah, пущ.
ca, перс. čoh, шугнан. čō, гилян. ča, язгулем. ča – извор, река. Абаев посочва като
първоизгочник авест. čaθa (čatha) – езеро, водоем. (ВА-С-1,стр.329)
Предполагам че, именно тази общност, практикувала кремациите, е оставила в
българската езическа култура и 12-годишния циклов животински календар.45
Според китайските извори (Тан-шу) при киргизите, най-рано от тюркските народи,
е известно че са го употребявали, а у хакасите съществува легенда, че техните
предци са го измислили.
У нас в последните 20 години, темата за “прабългарския” или
“древнобългарския” календар се превърна в неизчерпаем източник на всякакви
“фолк-хистъри” внушения с комичен и жалък патриотарски характер. Всевъзможни
“специалисти” доказват, колко древен и точен бил той, най-точния в света и т.н.,
едва ли не българите са го измислили и от тях го заели китайците!?
Но фактите показват съвсем друго! Той е бил непознат на волжките българи,
савирите, хазарите и аварите, което показва, че заимстването му у дунавските
българи е станало късно, именно от онази алтайскоезичва общност, практикувала
погребенията с кремации, която не участва във формирането на волжките българи
(там погребения с кремации липсват). Специфичността на българските календарни
названия показва че тази алтайскоезична група е говорела някакъв алтайски,
предтюркски, а не типичния древнотюркски език, т.е. заимстването не е станало
при временната хегемония на І Тюркски каганат над Предкавказието.
Древните българи са в района на Кавказ поне от края на І в.пр.н.е. – началото
на І в., като живеят първоначално изцяло в сарматско обкръжение (Дуло –
сарматското племе двали), а впоследствие и аланско (от първата половина на І в.).
Въпреко това няма никакви данни, както от класическите, така и от кавказките
44

Вл. Георгиев също признава прабългарския произход на името Камчия. Но тръгва да търси
тюркски паралели в погрешна насока. Смята че в старобългарски е съществувала хипотетична дума
*камъчии – лодкар, по аналогия на турското gemi, gemiçi – лодка, лодкар, така че Камчия –
лодкарска река. (ВГ-БЕО, стр. 32-34)
45
вж. подробно по въпроса, статията ми: Живко Войников, Иван Войников.
ДРЕВНОБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР – МИТОВЕ И РЕАЛНОСТИ. ПРОИЗХОД И ЗНАЧЕНИЯ
НА НАЗВАНИЯТА.
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(арменски, грузински) и сирийски извори за наличието там на такъв календар.
Няма информация за съществуването му при скитите и сарматите. А такава
любопитна подробност, хронистите не биха пропуснали да отразят. Няма данни за
съществуване на такъв календар в рамките на салтово-маяцката култура, както в
Кавказ, така и в Северното Черноморие. Няма данни за съществуването на такъв
календар и у аварите, въпреки че те биха били възможен и „удобен” преносител –
алтайскоезични (древномонг.-ТМ ез.) и идващи от Централна Азия. Но въпреки
това както те, така и появилите се по-рано в Европа Атилови хуни, също не са
познавали 12-цикловия животински календар, иначе хронистите (западни и
византийски) щяха да отразят такава подробност.
Куманите, които са родственици на древните киргизи, също не са познавали
този тип календар. Според А. Н. Самойлович, от тюркоезичните народи,
животинският цикъл не е бил познат от хазарите, половците (куманите), якутите,
карагасите, сагайците и другие енисейски тюркоезични народности, а също
чувашите и литовските татари. Не са го познавали и казанските татари, а по-късно
са се запознали с него от Иран. (ИЗ-ДЦК, стр. 34-35) Това е твърде важна
констатация, която показва пряко и нагледно, че волжките българи също не са
познавали и не са използвали такъв календар. Интересно е че в Западен Кавказ,
сред кабардинците, черкасците (черкезите), абазинците, отчасти и средновековите
алани, този календар е възприет от ногайците, вкл. и с названията на животните.
Неизвестно е дали при тези потомци на асимилиралите се в кавказка среда е имало
някакъв далечен спомен за такъв календар, или е изцяло иновация?
Така че по пътя на логиката, единственият възможен преносител си остава
неизвестната общност оставила погребенията с кремации и взела значимо участие
(тези погребения са около 40% от всички езически погребения) във формирането на
Аспаруховите (Дунавските) българи.
Този календар, просто отразява китайския, в един опростен вариант, тъй като
преносителите му, като всички централноазиатски народи които го познават, като
тюрки, тибетци, монголи, тунгусоманджури, корейци, японци, народите на
Индокитай и някои антични и ранносредновековни индоирански (и индоевроп.)
групи (согдийци и тохари), които са го използвали, са били в пряк контакт с
китайския културния свят. Въпреки че 12-год. животински цикъл е възникнал
извън Китай в скотовъдо-номадската среда на Централна Азия, той получава
структурирането си в Китай, и после обратно се връща като културно въздействие
върху същата тази среда, която го е породила първоначално.
Може де се предполага че най-древните корени на тази практика, да се
свързват месеците и часовете от денонощието с опр. животно, идва точно от
Предна Азия, тъй като подобно разделеяне на денонощието, на две части по 12
часа, като всеки част е свързван с животно, първоначално се е използвала във
Вавилон, и същото се използва у китайците. При това между вавилонския и
централноазиатския животински кръг се наблюдава доста голямо съвпадение:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Предноазиатски цикъл
куче
змия
бик
маймуна
крокодил
магаре

Централноазиатски цикъл
куче
змия
бик
маймуна
дракон
кон
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

лъв
козел
котка
скарабей (рак)
ястреб
ибис

тигър (барс)
овен
мишка
прасе
заек
петел (кокошка)

А като възможен начни на пренасяне, е логично да се предположи, че това е
една от проявите на древните миграции на пракавказко насление (кутии, касити)
към Централна Азия, и съхраняването на тази традиция у техните наследници,
което беше обсъдено в настоящата статия.
Заимстването на животинския календарен цикъл от българите (посредством
неизвестните алтайскоезични преносители, участвали във формирането на
Аспаруховите българи), не е екзотична особеност и собствена креатовност, а
резултат от също такъв контакт. (СЧ-ХБ)
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