1
РАННИТЕ ТОХАРИ И КИТАЙ
Ю ТАЙШАН
(Китайска академия социални науки)
(Sino-Platonic Papers, 204 - June 2010)
“The Earliest Tocharians in China” by YU Taishan

Откриването на тохарските документи, в началото на 20 в. постави пред науката
големи исторически и лингвистични въпроси свързани с изучаването на тохарите и
тяхното място в етническата история на Централна Азия. От края на 19 в. до началото
на 20 в. за кратко време бяха открити много древни документи в северозападната
област на Китай (Синцзян), написани на езици, непознати дотогава. Единият от тези
езици който пръв беше установен по названието на народа който го е използвал е
“Toγrï” (Токхри/Тохри). Това название е открито в един уйгурски религиозен текст
“Maitreyasamiti-nātaka”. В този текст думата “Toγrï” е предадена чрез тюркския
(староуйгурски) език от преводача Aryač(а)ntrï от Äntkäk. Предполага се че изходният
език от който Aryač(а)ntrï е направил своя превод на “Maitreyasamiti-nātaka” е бил
точно “toγrï”. Повечето от оцелелите документите писани на Toγrï , са будистки
литературни произведения, преведени от санскрит в периода между 500 и 800 г.
Според изследователите, Toγrï е клон на индоевропейската езикова
група, имаща два диалекта “А” и “Б”. И двата имат една и съща основа, сходна
граматична и лексикална структура. Диалектът “А” е наречен в уйгурският текст
“toγrï” но неговото истиско име (самоназванието на носителете му) е Ārśi.
Ārśi се явява тюркска транскрипция на китайското Янци (Yanqi) 焉耆, отговарящо на
изходното Ārgi. Диалектът “Б” се предава в уйгурски като “Küsän” и се явява
транскрипция на изходното Гуйци в китайски (Qiuci) 龜茲” или Куча (Kučā, Kuči).
Диалектът “А” се е говорел в района на Янци (Yanqi) 焉耆 (съвр.Карашар) и
Гаочан (Gaochang) 高昌 (съвр.Турфан), а диал. “Б” основно в Куча и вероятно в послаба степен в Янци. Според езиковите особености, напр. названието на числото 100,
съотв. в “А” känt, “Б” kante, отговарящо на латинското centum, се вижда че този език
принадлежи към западния клон на индоевропейските езици известен като “кентум” и
неговата прародина трябва да се търси в Европа. Той показва радственост с келтските,
германските, балтийските езици и древногръцкият език. Това показва, че общоността
говорела на Toγrï се е отделила от индоевропейската общност в дълбока древност и
след дълги миграция е достигала до земите на Китай. Въпросът за техния произход
поставя голям кръг въпроси, които трябва да се изясняват не само от езиковедите но и
от историците.
1. Тъй като тези мигранти идват твърде рано в близост до Китай, те трябва да са
оствали следи в най-ранните китайски източници за себе си. С други думи, с
какви имена се появяват в китайските исторически хроники?
2. Трябва да се изясни кога тази индоевропейска етническа общност достига
Северозападен Китай и как протича тази миграция.
3. На трето място, какво означава името “Toγrï” и каква е връзката му с
известните от други източници Θογαρ, Θαγουρ-, Τοχαρ-, Τuχār, Təχwār, Tukhār, или с
китайското “Tuhuoluo 吐火羅. Какви са били отношенията между етническите групи
Toγrï (тохари) и Sacae (саки, саи в китайските източници)? Страбон определя тохарите
като част от саките.
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4. На четвърто място, ако “Toγrï” е еквивалент на Тохари/Tochari, защо жителите
на Тохаристан и другите области, където живеят тохари по това време не говорят
един и същ “Toγrï” (тохарски) език? По-специално, основните езици на жителите в
областта, наречена "Tokharestan" (Старата земя на Duhuoluo 睹貨邏 , Духоло/Тухоло,
както се вижда в “Датан-Сюцзи”/Datang-Xiyuji” (Описание на Запдния край по време
на династията Тан), са били ирански, и със сигурност се различават от езика “Toγrï”
или тохарски. Ако езиците на жителите в Янци (Акни) 阿耆尼 (Карашар) и Гуйци
Quzhi 屈 支 (Куча) са съот. тохарски (а) и тохраски (б) (Toγrï А и Б), как ще се обясни
фактът че езика на жителите в Тохаристан (Duhuoluo) 睹貨邏, не е тохарски, въпреки
че по същото време са писани и превеждани от санскрит будистките документи на
тохарски език, а това е времето на пътешественика, будисткия монах Сюян Цзян
(Xuanzang 玄奘) пътувал както в Тохаристан в Средна Азия така и в Таримската
котловина и оставил описания на народите които ги обитават.
5. Защо уйгурският преводач е означил езикът от който превежда, диалектът “А”
“Toγrï” а не Ārśi ?
6. Каква е връзката между носителите на двата диалекта “А” и “Б”, тъй като
диалект “Б” е наречен от уйгурите “Küsän” а има текстове напр.
Daśakarmapathāvadānamālā, които са преведени от “Toγrï”, т.е. между двата има
разлика ?
От зададените въпроси, смятам че най-важен е първия, за който е необходимо да
дадат своето мнение китайските учени. В тази статия аз изразявам преди всичко
собственото си мнение по този въпрос!
Интересен факт е че тохарският език се е разпаднал на два диалекта, което
показва че поради някакви събития, единната някога етническа общност е била
разделена. Вероятно затова тази етническа група се явява в източниците с различни
имена. Дори е возможно представители на един и същи диалект също да носят
различни названия. Затова трябва да се види как тези етнически групи са записани в
китайските източници, което е и предмет на моето изследване. В търсене на тези групи
които магат да бъдат идентифицирани с Toγrï, Küsän и Ārśi.
Времето когато този народ се появява в Китай е твърде ранно, съвпадащо с
разселенията на индоевропейците.
Има три племенни общоности отразени в китайските извори, вкл. и в най-старите
от времената преди Империята Цин (秦): Дахия (Daxia) 大夏, Юечжи (Yuezhi) 月氏
и 戎 Жуни (Rong) Следващото описание дава информация за всяка една от тях.
А
1. Най-ранната поява на името Дахия (Daxia) 大夏 е в трактата Цзо-чжуан
(Zuozhuan 左传) или “Коментарийте на Цзо” към кратката хроника Чюнцю (Пролети
и Есени). Тук се казва че през първата година на управлението на Чжао 昭, (също
Яо 堯 ) се отдели Шишен (Shichen) 实沉 (на земята на) Daxia 大夏. Освен това, в
“Коментарийте на Цзо” се казва че в четвъртата година от управленето на Дин 定,
Шишен става център на държавата му (Тан-шу) 唐叔: “За гибелта на Ся 夏”)
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Той е трябвало да започне изграждането на своята държава в съответствие с
принципите на Ся 夏 , но с граници определени по волята на жуните 戎 (Rong).
Дахиа/Daxia 大夏, или останките от Ся 夏, може би се е намирала в близост до Юйчен
(Yicheng) 翼城, Юсян (Yuxiang) 虞鄉, Пинян (Pingyang) 平陽 и Тайюан 太原, всички
тези селища са на територията на пров.Шанси.
Освен това в “Бенвеи”/Benwei” 本味 - глава от “Аналите на Лю” (Лючжи
Чюнцю/Lüshi Chunqiu
呂氏春秋 – хрониката
на Лю Бувей, висш
сановник в царство
Цин),
се
казва,
че Daxia 大夏 е земя
богата на сол. Става
дума за солните залежи
в земята на юечжите
(Jiechi
解池),
следователно под Дахия
(Daxia 大夏) трябва да
се разбира района на
Ани (Any)i 安邑, Янши
– столицата на древната
династия
Ся,
в
съвр.пров.Западен
Хенан. (Ж.В.: Всъщност легендарната държава Ся отговоря на региона на древната
култура от бронзовата епоха “Ерлитоу” обхващал части от провинцийте Шанси, Хенан
и Хебей. Както се вижда от картата един от центровете на тази к-ра носи името
Дахия!) В Периода на враждуващите царства Ани става столица на царство Вей,
където са “руините на Дахия”.
Съществува и твърдението, че Ю (禹) прокопал планината Лонмен (Longmen
龙门) и отишъл до Дахиа (Daxia 大夏) според „Ши-цзи” (Shiji 史记), гл. 6, и т.н. (Ж.В.:
Тук става дума за митичния герой Ю, който успял да прокопае канал през планината
Лонмен, до Жълтата река, за да отведе насъбралите се води и така да се справи с
наводненията. Далечен отглас за борбата на древните китайски земеделци със
разливите на Хуанхе. Планината Лонмен, е най-югозападното разклонение на
планината Люлян/Lüliang, при която Хуанхе прорязва льосовото плато и се отклонява
на юг. Този пролом се нарича Юменкоу/Yǔménkǒu (опростен китайски: 禹门口)
„Вратата на Ю” която според легендата той прокопал. Лонмен в превод ще рече
„Дракониви врати” и се намира в пров.Шанси.)
Дахиа/Daxia 大夏 тук трябва да се намира в (областта) Е (鄂), защото E (鄂) е
разположена съвсем близо до Лонмен 龙门. (Ж.В.: В случая „Е 鄂” е древното
название на пров.Хубей, която на северозапад граничи със Шанси и с Хенан на север.
Тук е било царство Чу (楚), по време на династията Източна Чжоу /1046–256 г.пр.н.е.
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По време на периода на воюващи държави (475 пр.н.е. – 221 г.пр.н.е.) Чу е основен
противник на засилващата се държава Цин. Земите на Чу обхващат равнината между
Хуанхе и Яндзъ и е идно от най големите китайски царства. През 223 г.пр.н.е. Чу е
окончателно покорено и присъединено към Цин, а населението му бяга на изток.)
В тратката „Шибен” Shiben (世本),
който е колекция от
няколко династически
истории написани по
време на периода на
воюващи
държави
(475-221 пр.н.е.), се
посочва, че Тан Шу Ю
(Tang Shuyu 唐叔虞) е
живял в E 鄂 (Хубей),
и също там са се
намирали руините на
Дахиа (Daxia 大夏).
Тан
Шу
Ю
е
родоначалник
на
династията
Цзин.
Роден е в Западна
Чжоу, син е
на
чжоуския владетел Уван.
В „Ши-цзи” (Shiji
史记), гл. 31, също
отбелязва,
че
[Владетелят У 武],
предоставя на помалкия
си
брат
Чжоушан (Zhouzhang
на 周章), град Ючжон
(Yuzhong 虞仲), и
бившите руини на Ся
夏, които са били на
север от Чжоу 周
(Чжоушан се намира в
Гансу). „Руините на Ся
夏” са били разположени в Даян (Dayang 大陽).
В Дахиа или „руините на Ся 夏” в гореспоменатата литература жевее номадското
племе Туфан, според гадателските оракулски надписи.
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Ние може да приеме, сравнявайки Tu 土" [tha] от Туфан (Tufang 土方) с Да 大 от
Daxia 大夏 [dat-hea], че по този начин Ту(фан) (Tu[fang] 土[方) е съкратена форма на
Дахиа 大夏. Географското положение на Туфан 土方 съвпада с това на Дахиа大夏. И
двете трябва да са разположена на северозапад от Ин 殷, по-специално, в южната част
на Цзин 晋.
Според оракулските надписи, Тан (Tang 唐) и „земята на Тан” (Tang 唐), както се
вижда се отнасят до Дахиа. Тан 唐 [dang] и Ту 土 могат да бъдат взети различни
транскрипции на едно и също име.
В главата „Шан-сун” (Shangsong 商颂) от „Ши-цзин” (Shijing 诗经, Книга за
песните) казва, че „Ю 禹 слязал до землището на Туфан 土方”. В главата „Тян-вен”
(Tianwen 天問) на „Чу-ци” (Chuci 楚辞, древен китайски сборник означаващ „Песни от
Юга” съставен от Сун Ю и Цюй Юан (340-278 г.пр.н.е), висш министър в двора на
царство Чу), също така се казва, че „Ю 禹 положил големи усилия да въведе ред и да
спачели доверието на Туфан土方”. Това показва, че Ю 禹 е управлявал народа на
Туфан 土方. Според легендата, столиците на Ю 禹 са Янчен (Yangcheng 陽城), Пинян
(Pingyang 平陽), Ани (Anyi 安邑) и Цинян (Jinyang 晋陽). Както бе споменато по-горе,
възможно е останките от Дахиа (Daxia 大夏) да са обхващали района на Пинян, Ани и
Цзинян.
В обобщение, “руините на Дахиа/Daxia 大夏” или Ся 夏, т.е. остатъците от народа
на Дахиа/Daxia 大夏, са съществували в южната част на Цзин 晋, по-специално, Ичен
(Yicheng 翼城, и сега носи същото име), Юйсян (Yuxiang 虞鄉) (съвр. Юнцзи Yongji
永濟), Пинян (Pingyang 平陽, на запад от съвр.гр. Линфен 臨汾), Тайюан 太原, Ани
安邑 (настоящата област Ся 夏), E 鄂 (съвр. Сянин (Xiangning 鄉寧) на запад от
Линфен 臨汾) и Даян (Dayang 大陽, съвр. Пинлу/Pinglu 平陸). Всички те се намират в
пров.Шанси
По-късно народът на Дахиа/Daxia 大夏, от южната част на Цзин е мигрирал към
Линся (Linxia 臨夏, или Линся-Хуейски автономен окръг,
в пров.Гансу) и дори към коридора Хеси (Hexi 河西)
(пров.Гансу).
В “Хан-шу” гл.28 се съобщава за окръг “Дахия
(Дася)” в префектура Лунси
В географското
съчинение “Ши-юн-шу” (Shuǐ jīng zhù) “Коментарии за
водните пътища” в гл.2 се казва че р.Тао се слива с
р.Дахия(Дася) която идва от дясно. Тя тече в южна
посока от стария център на окръг Дахия. Това показва че
цантралната част на Дахия (Дася) се е намирала около
съвр.гр.Линся. По мое мнение, наличието на река и
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окръг с това име Дахия/Дася в района на Линся в Гансу показва че народът и се е
преселил на запад.
В „Сиаокуан” (Xiaokuang 小匡) глава на трактата „Гуан-цзи” (Guanzi 管子) са
записани думите на Хуан-ван (桓) от Чи (齐): „Отидох на запад на поход и … плених
хора от народа Taixia 泰夏. При похода на запад, завладях земите до „Плаващите
пясъци” и Западна Ю 虞”. Във „Феншан” (Fengshan 封禅) глава от същата книга, също
така е записано, че „[Хуан-ван 桓] нападна Дахиа/Daxia 大夏 на запад и преминава
Плаващите пясъци”. Дахиа/Daxia 大夏 (или Таихиа/Taixia 泰夏) в цитираните по-горе
пасажи трябва да е разположена в Хеси 河西 (Гансу).
В “Му Тянзи чжуан” (Историята на Му-ван, синът на Небето/ Mutianzizhuan
穆天子傳), гл. 4, е записано, че владетелят Mu 穆 (Му-ван) на царство Чжоу 周 (947928 г. пр.н.е.) е посетил страната на „Си Ся” (Xi Xia 西夏) (Западна Ся 夏), когато
отишъл на запад по време на пътешествието си. А Западна Ся 夏 може да бъдат
идентифицирана с Дахиа/ Daxia 大夏.
Фактът, че Дахиа/Daxia 大夏 в Хеси 河西 (Гансу) са наречена „Си Ся” (Xi Xia 西
夏) или Западна Ся 夏, показва че бившата земя на Дахиа/Daxia 大夏 се намира далеч
на изток от Коридора Хеси 河西 (Гансу). Тъй като книгата “Му Тянзи чжуан”
(Mutianzizhuan 穆天子傳) е съставена по-рано от 3 в.пр.н.е. и описва събития станали в
периода Чюнцю (Пролети и Есени), Западните Ся 夏, описани тук може да се
разглеждат като племена Дахиа/Daxia 大夏, които са били нападнати от Хуан-ван.
Освен това, в „Гуюе” (Guyue 古樂) глава от „Люши Чюнцю” (Lüshi Chunqiu 吕氏
春秋, или „Аналите на Лю” които са писани около 239 г.пр.н.е. от висшия сановник в
царство Цин, Лю Бувей, станал и пръв министър на обединителят на Китай император
Цин Ши-Хуанди) също се отчита, че Дахиа/Daxia 大 夏заемат територията през която
минава единствения път към планината Кунлун 昆侖.
В главата „Бей шан цзин” (Beishanjing 北山经, описание на Северните планини)
част от „Шан хай цзин” (Shanhaijing 山海经, Описание на планините) се споменава
Планината Дунхон/Dunhong 敦薨 и едноименната река Дунхон/Dunhong 敦薨, които
трябва да са идентични с съвр. планина Цилян/Qilian 祁连 и река Дан 党.
Дунхон/Dunhong 敦薨 и Дахиа/Daxia 大夏 може да се разглежда като различни
транскрипции на едно и също име. (Ж.В.: Малко вероятно, Дахиа означава Тагара, а
Дунхон се транскрибира в древнокитайски като tūrsmhэŋ или tūnsmэŋ.)
Посочените по-горе планина и река, трябва да са наречени така от народа
Дахиа/Daxia 大 夏. Този факт показва, че народът Дахиа/Daxia 大夏 се е заселил в
западния край на Коридора Хеси (Hexi 河西) или Гансу, а Дунхон/Dunhong 敦薨 [tuən-
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xuəng], вероятно е по-стара форма на Дунхуан/Dunhuang 敦煌, което название
вероятно е възникнало в по-късния Хански 漢 период. (Ж.В.: Дунхуан отговаря на
Троана/Фроана на класическите гръко-римски автори).
Дахиа/Daxia 大夏 (т.е.тохари) живеят не само в Хеси/Hexi 河西 (Гансу). Техните
следи се откриват и в района на Линся/Linxia 臨夏 по-далече на югоизток. В „Хан-шу”
漢書, гл. 28Б, се споменава наличието на област наречена Дахиа/Daxia 大夏 в
префектурата Лунси/Longxi 隴西 (Лунси е най-западният град на ранната империя
Хан). В „Хе шуй” (Heshui 河水) глава 2 от енциклопедията „Шуинцзинчу” (Shuijingzhu
水經注), е записано: „[В река Тао 洮] от ляво се влива р.Дахиа/Daxia 大夏, която тече
на североизток и преминава на юг от старото землище на Дахиа/Daxia 大夏”.
Изглежда че друга част от народа Дахиа/Daxia 大夏 са се преместили северно от
Цзин 晋 или Хетао (Hetao 河套 - големия завой на Жълтата река; Ордоса) идвайки от
южната част на царство Цзин 晋. В „Ши-цзи” 史記, гл. 2, е записано, в каменния
надпис „Лянсиетаи” (Langxietai 琅邪臺) в Шандун, направен в двадесет и осмата
година на първи Цински 秦 император, Ин Чжан 嬴政 (219 г. пр.н.е.), или Цин Ши
Хуанди се казва: „Всички земи които притежава Императора, се поситрат от
„Плаващите пясъци” на запад, до най-северната порта на юг, и до Източна море на
изток, и достига Дахиа/Daxia 大夏 на север”. Споменатият топоним Дахиа/Daxia 大夏
на север от Империята Цин, трябва да се свърже с клон на народа Дахиа/Daxia 大夏
който са се преместили по-рано на север.
Птолемей в своята „География” (VI, 16) също посочва народ Тагури/Thaguri,
планина Тагури/Thaguri и град Тхогара/Thogara, които трябва да е разположени в Хеси
河西 (Гансу), като има и потвърждение от тибетски и хотаносакски документи.
Тагури/Thaguri и Тогара/Thogara могат да се разглеждат като различни транскрипции
на Дахиа/Daxia 大夏. Това показва, че народ с името Тохари/Tochari обитава Хеси/Hexi
河西 (Гансу). Това може да се приеме за подкрепа и доказателство.
Мястото откъдето идва народа Дахиа/Daxia 大夏 от южната част на Цзин 晋 може
да бъдат проследено обратно до Таотан/Taotang 陶唐, а именно, племенната група,
която изибира Яо 堯 за своя сюзерен.
Яо 堯 е предоставена земята на Тан/Tang 唐 след като напада Ютан/Youtang 有唐,
според „Ши-бин”/Shibing 世兵" в главата на Хегуанзи/Heguanzi 鹖冠子, като по този
начин е наречен владетел „ван” на Тан/Tang 唐. Яо 堯 е известен като [Властелинът на]
Таотан/Taotang 陶唐, след като сменя Да Ку 喾 и се възкачва на престола. Това е така,
защото Яо 堯 или потомството му местят върху завладяната земя Тан/Tang 唐, в
резултат на което, получават и името Тан/Tang 唐. Тези, които са незапознати с
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фактите преписват имената им Тан/Танг 唐" или Дао 陶" [ду], както и името
Таотан/Taotang 陶唐" може би на случайността.
Ютан/Youtang 有唐" е името на древната държава, която се е намирала върху
останките на Ся 夏. Народът на Тан 唐 е получил името си от народа на Дахиа/Daxia
大夏 по същия начин, както народът на Шан/Shang 商, получени името си от
Шанцю/Shangqiu 商丘, район в Хенан.
Така може да се види, че наименованията, като Тан 唐" [Tao] и Дао 陶" [ду]
всъщност са били съкратени форми на Дахиа/Daxia 大夏.
Неговите потомци се умножават и мигрират след като Яо 堯 напада
Ютан/Youtang 有唐, по този начин остатъците от Ся 夏, т.е. Дахиа/Daxia 大 夏, са били
намерени на различни места в Южна Цзин 晋. Що се отнася до Дахиа/Daxia 大夏 които
са били в областта на Е 鄂, е напълно възможно, те да са Западна Ся 夏 и се разглеждат
в „Ши-цзи” 史記解, в главата за И Чжоушу/Yi Zhoushu 逸周書. Много вероятно,
народът на бившата Ютан/Youtang 有唐 са се преместили на запад в района на
днешния окръг Сянин (Xiangning 鄉寧), защото бившите им земи са били нападняти от
Яо 堯. Тогава те са били
погълнати от източната си
съседка.
Причината че са наречени
Западна Ся 夏, е че земята им е
била разположена на запад от
Дахиа/Daxia
Ичен/Yicheng

大夏
翼城.

в
Така

наречените жуни (Rong 戎) в
Северна Тан 唐 се разглеждат
във „Ванхуцзие” (Wanghuijie
王會解)

от

“Й Чжоушу”/Yi

Zhoushu 逸周書, може да са
били народа на Цзинян/Jinyang 晋陽 от Тайюан 太原 (последното е звучало в
древнокитайски thātsŋor).
Не е изключено, че част от народа на Таотан/Taotang 陶唐 се премества на север в
района около Тайюан 太原. След като Таотан/Taotang 陶唐 запада и се обезлюдява,
императорът на Ся 夏 заповядва на Шивеи/Shiwei豕韋 чието фамилно име е Пен 彭 да
охранява тази земя. Император Концзиа (Kongjia 孔甲) владетел от династията Ся 夏
заменя Шивей/Shiwei 豕韋 с Лю Лей/Liu Lei 刘累, за охраната на земята на Тан/Tang
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唐. Шивеи 豕韋 идва в земята на Тан/Tang 唐 в края на династията Ин 殷. Когато царят
Чен 成 на д-вата Чжоу 周 побеждава Тан 唐, народът и се връща в Ду/Du 杜. Освен
тези, които покоряват Ся 夏, Шан 商, Лю Лей 劉累, друга част са тръгнал да мигрират
на запад и север. Това е прелюдия към започналата голяма миграция. Нека се има
предвид че прелюдия към миграцията е започнала още в началото на управлението на
Шун 舜 (митичен император, последният от петте древни императора).
Тези, който се преместват на запад, както е посочено по-горе, и Таотан/Taotang
陶唐 който се премества на север, вероятно са били поданици на Дахиа/Daxia 大夏
които са плащали данъка Зибаи/Zibai 兹白, или данък в брой волове, както се вижда от
„Ван ху цзие” (Wanghuijie 王会解) главата за “И Чжоушу”/Yi Zhoushu 逸周書.
Възможно е също така, Дахиа/Daxia 大夏 да съ съпостават с Юечжи/Yuezhi 月氏
(Ручжи), които се намирали на север от Чжоу 周 както се вижда от „Иин Чаосиян”
(Yiyin Chaoxian 伊尹朝獻) в точка към същата глава. Тяхното местоположение трябва
да бъде на север от Цжин 晋 или Хетао 河套 (Ордоса) към момента, отбелязан от
надписа „Лансиетаи” (Langxietai 琅邪臺) (т.е. 219 г.пр.н.е.) където се говори за
Дахиа/Daxia 大夏, на северните граници на Империята Цин.
Според китайските исторически книги (династични хроники), има и Дахиа/Daxia
大夏 в Западния Край, различна от Дахиа/Daxia 大夏 в южната част на Цзин 晋 и Хеси
河西 (Гансу). От „Ши-цзи”史記,, гл.123, може да се направи извод, че земята на
Дахиа/Daxia 夏大 в Западниия Край е разположена на южния бряг на река Гуй/Gui 嬀
(Амударя). Народът на Дахиа/Daxia 大夏 живее уседнало на тази територия, и е бил
покорен от Да Юечжи/Da Yuezhi 大月氏 около130 г.пр.н.е.
Предполага се, че земята на Дахиа/Daxia 大夏, която са завладели Да Юечжи
大月氏 е царството Гръко-Бактрия, но това не е убедително. Според „Ши-цзи” 史記,
гл.123, народът на Дахиа/Daxia 大夏 нямат един владетел, а техните войници са слаби,
изнежени и се страхуват да влизат в битки, нещо което не е било характерно за ГръкоБактрия. Нещо повече, Дахиа/Daxia 大夏 не може да бъде транскрипцията на
„Бактрия”.
Допълнителни доказателства е, че царството Гръко-Бактрия е било разрушено
още в 140 г.пр.н.е. С други думи, царство е унищожено около десет години, преди
времето когато Да Юечжите 大月氏 се преместват в долината на Амударя. Именно
затова земята на Дахиа/Daxia 大夏, която е завладяна от Да Юечжите 大月氏 не може
да бъде идентифицирана с царство Гръко-Бактрия.
От „Географията” на Страбон (XI, 8) може да се направи извод, че царството на
гръко-бактрийците трябва да е било унищожени от „скитските” племена – Асии,
Гасиани (Пасиани) тохари и Скараули, който се премести на юг от северния бряг на
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Сърдаря. Поради това Дахиа/Daxia 大夏 трябва да са били Тохарите, едно от четирите
племена изброени от Страбон.
"Дахиа/Daxia 大夏" [dat-hea] може да се разглежда като точната транскрипция на
Тохари. Първоначално тохарите са номадски племена, но те постепенно се превръщат
в уседнали земеделци, след като са влезе в долината на Амударя.
Изложеното в „Ши-цзи” 史記, гл.123, че Дахиа/Daxia 大 夏 няма общ владетел,
вероятно се дължи на ситуацията, при която различните племена, които са завладели
Бактрия не са подчинени един на друг. Що се отнася до казаното от Чжан Цзян 张骞,
за Бактрия като пространство, което е било контролирано от различните племена, то
Дахиа/Daxia 大夏, вероятно е зоната контролирана от тохарите.
Някои учени, които приравняват Дахиа/Daxia 大 夏 към царството на гръкобактрийците, смятат че то у унищожено от тохарите, които приравняват към Да
Юечжите 大月氏, и се аргументират че тохарите на Страбон са Да Юечжите на
китайските източници, завладели Дахиа (Ши.цзи, гл.123)
По мое мнение, Страбоновите четирите племена са Сай 塞 племена или
племената Саки. Налице е ясна разликата между племена Сай 塞 и Да Юечжи 大月氏 в
китайските исторически съчинения, а произношението на Юечжи 月氏 е в разрез с
това на Тохари. Това показва, че Да Юечжи 大月氏 не са народа Тохари унищожил
царството на гръко-бактрийците. Фактът, че Да Юечжи 大月氏 завладяват Дахиа/Daxia
大夏 не е регистриран в Западните исторически източници, както и царството на
гръко-бактрийците не е записано в китайските исторически източници, е съвсем
естествен и изобщо не е изненадващ.
Следва да се отбележи, че името Тохара е известно като Тухуоло/Tuhuoluo
吐火羅" или ТухулоTuhuluo 吐呼羅 и в други варианти, използвани в „Син Тан-шу”
新唐書, гл. 221Б. Тук се казва че

Дахиа/Daxia 大夏 (от Ханското време) сега е

наречена Тухоло (варианти: Tuhuoluo 吐火羅, Tuhuoluo 吐火, Tuhuoluo 土豁羅) или
Духуоло/Duhuoluo 覩貨邏. Първото споменаване на Тухуло/Tuhuluo 吐呼羅 в периода
на Ян Вей 元魏 (Северна Вей). Този народ е живял на запад от планината Цун/Cong 葱
(Цунлин или Памир), на южния бряг на река Уху/Wuhu 烏滸 (Амударя), което е
землището на Дахиа/Daxia 大夏. ...
Да Юечжите 大月氏 се преместили запад, минали Даюан/Даван (Dayuan 大宛),
нападнали и покорили Дахиа/Daxia 大夏 след като тяхната земя е била завладяна от
Усуните 烏孫. Седалището на владетеля на Да Юечжи大月氏 е в гр. Ланши или Янши
監氏. Дахиа/Daxia 大夏 е просто аналог на Тухуоло/Tuhuoluo 吐火羅. Или без
съмнение Дахиа/Daxia 大夏, както се вижда в „Ши-цзи” 史記, гл.123, е название,
очевидно различно от Да Юечжи 大月氏.
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В Дахиа/Daxia 大 夏 или в долината на Амударя, племената са проникнали от
долините на реките Чу и Или. От „Географията” на Страбон може да се направи извод,
че четирите племена, Асиите и другите, са дошли от тези долини (така наречената
„земя на Сай 塞” в „Хан-шу” 漢書, гл. 96A.
Времето когато племената Сай 塞 заемат този район, не може да бъде точно
определено, но това е може би още през 20-те год. на 6 в.пр.н.е., или преди Дарий I да
се възкачи на престола на Ахеменидите (521 г.пр.н.е.).
Когато Да Юечжите 大月氏 мигрирали на запад в долината на реките Или и Чу,
те изгонили племената Сай 塞, които срещнали там. След това, група от племената Сай
塞 отишли на юг до района на Памир, а друга група се оттеглила на северния бряг на
Сърдаря. В племената Сай 塞, е била включена и някаква група Тохари, които найнакрая преминали Сърдаря, и нахлули в Согдиана и Бактрия тогава управлявана от
гърците. Те заемат регионите, които са разположени главно по южния бряг на
Амударя, който впоследствие е наречен Тохаристан.
Но те са притиснати от силен източен съсед. Това се съобщава от „Ши-цзи” 史記,
гл. 123, за земята Дахиа/Daxia 大夏.

Възможно е, когато група от племената Сай 塞 отиват на юг до Бактрия, друга
група, най-вече Тохари, да са влезли във Фергана и да са създали държавата
Даюан/Даван (Dayuan 大宛), както е отбелязано в „Ши-цзи” 史記, гл.123.
Даюан/Dayuan 大宛" [dat-iuan] може също да се разглежда като различна транскрипция
на Тохари. Сред племената Сай 塞, които се преместили на юг в района на Памир, една
група влиза в северозападната част на Индия, а друга група отива на изток, вероятно в
оазисите на Таримския басейн.
Сред тях е имало и Тохари. От имената на областите и държавите, както са
записани в „Хан-шу” 漢書, гл.96, Циле/Qule 渠勒" [gia-lek], Таохуаи/Taohuai 桃槐" [dohuəi], Цули/Quli 渠犁 [gia-lyei], Данхуан/Danhuan 单桓" [duat-huan], Дуису/Duixu 兌虛
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[duat-khia] и Данцу/Danqu 丹渠 [tan-gia] може да се разглежда като варианти на
транскрипции на Тохари.
Мога да посоча и следните косвени доказателства, сочещи, че Дахиа/Daxia 大夏,
в Западните Земи (Сресан Азия) са дошли от южните райони на царство Цзин 晋.
На първо място, Чжан Цзян 张骞 придобива информация за Дахиа/Daxia в
Западните Земи, т.е. за тохарите, по време на първата си мисия на запад. Целта на
Чжан Цзян е да проучи първоначалното местоположение на Да Юечжи 大月氏, които
се намират в долините на реките Или и Чу. Той проследява Да Юечжи 大月氏 и
установява че са пристигнали по поречието на Амударя, и са завлазели земята на
Дахиа/大夏. Чжан Цзян 张骞 остана в землището на Дахиа/Daxia 大夏 за повече от
една година, и сравнително бързо, получава подробна информация за местния климат
и обичаи.
Той приема древното понятие Дахиа/Daxia 大夏 за да нарече държавата в която е
попаднал, в която основана група население са тохари, управлявани от Да
Юечжите大月氏, има малко вероятно да е използвал това название само за да търси
точната транскрипция на тохари. Когато той достига до Амударя (чието име е
Вакшху/Vakhshu или Вакшу/Wakshu по това време, дало гръцкото Окс/Оксус), Чжан
Цзян я нарича р. Гуи/Gui 嬀. Това не е случайно. Р.Гуи минава през Дахиа в Средна
Азия и в същото време, има аналогична р.Гуи/Gui 嬀 течаща в южната част на царство
Цзин 晋, къдета се е намирала старата Дахиа/Daxia 大夏. Явно китайският
пътешественик е знаел тези подробности.
Хуанфу Ми (Huangfu Mi 皇甫謐) в своите коментари, цитиран от Сима Цян, в
„Ши-цзи Суюн” (Shiji Suoyin 史記索隱, „Неясноти в Историческите записки”), гл. 1,
добавка направена от самия Сима Цян, се казва: „Гуй/Gui 嬀 се влива на запад от
планината Ли 歷 в окръг Юсян/Yuxiang 虞鄉, префектура Хедун/Hedong 河東. Както се
посочва преди това, според легендата, тук има следи от Ся 夏, т.е. на Дахиа/Daxia
大夏, в Юсян/Yuxiang 虞鄉. Възможно е Чжан Цзян 张骞 да е свързал двете названия,
новата Дахиа/Daxia 大夏, с тази известна му в Южна Цзин 晋, и Юсян/Yuxiang 虞鄉”.
Второ, целта на Чжан Цзян 张骞 в първата му мисия на запад е да сключи съюз с
Юечжите 月氏 за да се противопоставят заедно (с Хан) на Хунну/Xiongnu 匈奴. Той не
е могъл да постигне тази конкретна цел, тъй като ситуацията в двустранна контакти
между различни страни в Западния Край и Хан, се е променила.
Самото пътуване на Чжан Цзян 张 骞 е преминало през много трудности и, като
продължава тринадесет години. Но Сима Цян 司馬遷 го оценя високо, и както се
изразява, Чжан Цзян 张 骞 е отворил нови пространства пред Хан.
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В „Ши-цзи” 史記, гл. 20, се казва само, че той „е изпратен като посланик в Дахиа/
Daxia 大夏, далечна и недостъпна страна”, без да се спомене че той е изпратен като
посланик при Да Юечжите 大月氏, Даюан/Даван 大宛, и Канка/Кангюй. Тези факти са
достатъчни, за да покаже, че откриването на Дахиа/ Daxia 大夏, по време на западната
мисия, е оценено високо, по онова време в Китай.
Това е така, и никак не е изненадващо, твърдението че бо-ван (博望/вид титла)
Чжан Цзян 张骞, много е държал на откриването на Дахиа/Daxia 大夏, както показва
краткото описание на живота му, включено в „Хан-шу” 漢書, гл. 100Б.
В „Ши-цзи” 史記, гл.116, се посочва, че след завръщането си в родината, Чжан
Цзян 张骞, докладва на императора с ентусиазъм, за откриването на Дахиа/Daxia 大夏,
разположена югозападно от Хан 漢, и посочва важността да се започнат по-близки
отношения с нея. Но предвид факта че Хунну/Xiongnu 匈奴 са блокирали пътя между
двете страни (Дахиа и Хан), той предлага на императора, да се потърси нов път от Шу
蜀 (Югозападен Китай) до Шенсу/Shendu 身毒 (Индия), което би бил по-кратък и
удобен начин да се достигне до Дахиа/Daxia 大夏, при което ще се избегне хунската
опасност. (Ж.В.: Има се предвид опита на У-ди да прокара нов южен път, от южната
провинция Съчуан, през джунглите на Северен Индокитай и Бирма, до Индия, като се
заобиколи Тибетското плато от юг.)
От този момент, започва мащабна програма по този въпрос в югозападните
предели на Хан. Засилва се контрола над югозападните варвари, от шестата година на
периода Юандин/Yuanding 元鼎 (114 пр.н.е.) до втората година от периода
Юанфен/Yuanfeng 元封 (109 пр.н.е.) се изграждат новите префектури (военни
гарнизони) Занке/Zangke 牂牁, Юеси/Yuexi 越嶲, Шенли/Shenli 沉黎, Веншан/Wenshan
汶山, Уду/Wudu 武都 и Ичжоу/Yizhou 益州.
Според „Ши-цзи” 史記, гл.123, мотивация за създаването на тези префектури
(гарнизони) е желанието, през тях, да се прокара новият път към Дахиа/Daxia 大夏.
Император У-ди 武, изпраща пратеници в повече от десет страни „от тези на
новосъздадения префектури” за да търсят най-удобния и кратък маршрут до
Дахиа/Daxia 大夏, но в крайна сметка те не успяват, защото не могат да преминат през
земите на варварите Кунмин 昆明 (сега град и област в Югозападен Китай).
У-ди 武 извършва с ентусиазъм този мащабен и за съжаление, неуспешен опит за
откриването на новия път, силно повлиян от разказа на Чжан Цзян 张骞 за Дахиа/Daxia
大夏.
След това, както казва „Ши-цзи”史記, гл. 123, „Синът на Небето тогава се
посъветва няколко пъти с Чжан Цзян 张骞 относно Дахиа/Daxia 大夏 и другите страни.
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Чжан Цзян 张骞 убеди император У 武 да установи отношения с Усун 烏孫. Той му
каза: „След като се свържем с Усун 烏孫, Дахиа/Daxia 大夏 и другите държави на
запад от тях, могат да бъдат убедени да установят връзка с Хан и приемат наши
пратеници”. Както се очакваше, Синът на Небето одобри предложеното от Чжан Цзян
骞张 и той е изпратен като специален пратеник при Усун 烏孫”. Според същата глава,
„Чжан Цзян 张骞, изпрати заместник-пратеници (т.е. негови подчинени) в няколко
направления: към Даюан/Dayuan 大宛, Кангюй/Kangju 康居, Да Юечжи/Da Yuezhi
大月氏, Дахиа/Daxia 大 夏, Анси/Anxi 安息, Шенду/Shendu 身毒, Ютян/Yutian 于

,

Уми/Wumi 扜罙 и др.съседни държави”.
Повече от една година след като Чжан Цзян 张骞 умира (след завръщането си от
Усун), някои от пратениците които е изпартил в Дахиа 大夏 и другите държави, се
завръщат с изпратени представители на тези държави, за да установят контакти с Хан
漢. По този начин може да се мисли, че покрай основната си цел, сключването на
антихунски съюз с Усун 烏孫, Чжан Цзян 张骞, си е поставил за цел да подобри и
изгради по-тесни връзки с Дахиа/Daxia 大夏. Пристигането на неговите пратеници от
Дахия 大夏, заендно с представители на тази страна, е показател че страните
северозападно от Хан 漢, също са искали да установят контакти с Китай.
По време на управлението на У-ди в периода Таичу/Taichu 太初, Ли Гуанли (Li
Guangli) 李广利

е изпратен на наказателна експедиция до Даюан/Даван 大宛. В

началото на тази войната армията на династията Хан 漢 претърпява поражение и се
връща безславно в Дунхуан/Dunhuang 敦煌. Приближените на император У 武, го
съветват да се откаже от този поход, но той не се съгласява с тях и предприема втори
поход срещу Даюан/Даван 大宛. Причината, според „Ши-цзи”史記, гл.123, е, че
император У 武 мисли, че „[Да] юан [大] 宛 е малка държава, и ако Хан 漢 не е в
състояние да я покори, то държави като Дахиа/Daxia 大夏 постепенно ще запоцнат да
презират Хан. [Доставката на] „небесните” коне от [Да]юанн [大] 宛 ще бъдат
прекратени. Тогава Хан, трябва да търси други пътища, а Усун 烏孫, и Лунту/Luntou
侖頭 (rundho, rwändhwa) лесно могат да се възползват от това и да притиснат Хан 漢
със своите претенции. [Император У 武] ще стане за смях пред външните държави.
Така императорът отговаря на Дън Гуан 鄧光 и всички приближени, които са смятали,
че експедицията срещу [Да]юан [大]宛 е безсмислена. След това той изпраща поголяма войска, от всички части на империята си, която за пореден път да нападне
[Да]юан [大] 宛, и да наложи волята му, без да се щадят жертвите”.
Една от основните цели на император У е да достигне до Дахиа/Daxia 大夏.
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За Дахия 大夏, той знае че е слаба държава и „войните и са слаби, страхуващи се
от битките”, но също така знае че центарлните и части се управляват от владетеля на
Да Юечжи 大月氏. Но освен тях има още пет Сихоу/Xihou 翖侯 (явуга или князе) в
източната част на планинския район, които не са подчинени един на друг. Въз основа
на „Хан-шу” 漢書, гл. 96A, тези пет сихоу 翖侯 които са автономни, са успели „да
изпратят в Хан свои пратеници”. Откъде тогава е идва този стремеж към Дахиа/Daxia
大 夏?
Единственият възможен отговор е, че Чжан Цзян 张骞 и император У 武 са
смятали, че народът на Дахиа/Daxia 大夏 се състои от преместили се от южната част на
бившото царство Цзин 晋, потомци на Таотан/Taotang 陶唐 (Ж.В.: древно
произношение по Страостин (Цин, Хан): Łhūlhāŋ). Това е така може би защото Чжан
Цзян 张骞 лично е изучавал историята и останките от Таотан/Taotang 陶唐, и съобщава
за това при завръщането си у дома, на император У 武, поради което той проявява
такъв интерес към Дахиа/Daxia 大夏. Този факт не е известен до сега, поради
единствената причина, че Сима Цян 司馬遷 е много предпазлив, като описва мисията
на Чжан Цзян 张骞 и се позовава повече на написаното в енциклопедията „Шан хаи
цзин” (Shanhaijing 山海 经, Каталог на планините и моретата).
На трето място, в „Ши-цзи” 史記, гл.123, е записано, че „народите, намиращи се
от Даюан/Даван 大宛 на запад до царството Анси 安息 (Партия) говорят различни
диалекти, но техните нрави и обичаи са в основата си идентични, и те разбират
помежду си. На външен вид те са с дълбоко поставени очи, и повечето от тях носят
бради. Те са хитри търговци и правят пазарлък дори за дребни неща”.
Изразът „от Даюан 大宛 на запад, до царството Анси 安息” , разбира се, включва
и страната Дахиа/Daxia 大夏, тъй като в същата глава, се казва, че Дахиа 大夏 е на
повече от 2000 ли (里, прибл.1000 км) югозападно от Даюан/Даван 大宛. В първата си
западна мисия Чжан Цзян 张骞 премина през държавата Даюан/Даван 大宛 за да
достигне в земята на Дахиа/Daxia 大夏. В същата глава се казва че „най-често
пристигали (в Дахия) пратеници на страните разположени на северозапад от нея.
В „Хан-шу” 漢書, гл.96A, също така е записано, че петте Сихоу 翖侯 на
Дахиа/Daxia 大夏 дори „са осигурили средства за изхранването пратениците на Хан.”
Това показва, че в Хан са били относително добре запознати със ситуацията в страната
Дахиа/Daxia 大夏 и Западните Райони. Поради това, Нямаме основание да се съмняват
в достоверността на общото описание на външния вид на хората от Дахиа/Daxia 大 夏
и другите Западни страни, а именно, „че са с дълбоки очи, и повечето от тях носели
бради”.
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Интересни данни дава „Ши-цзи” 史記, гл. 8, където се казва за император Гаоцзу
高祖 (Лю Бан 劉邦) който е бил човек със забележителен нос и чело като на дракон.
Той е имал и гъста брада, покриваща бузите му”.
Също „Хан-шу” 漢書, в гл. 1, се казва, че: В „Чунцю” (Chunqiu 春秋, или
хрониката „Пролети и есени”) писана от историка на царство Цзин晋, Цай Мо (Cai Mo
蔡墨), се съобщава че когато Таотан/Taotang 陶唐 са загубили своята сила, сред
техните потомци имало и един, наречен

Лю Леи 劉累, които е бил отгледан от

дракони. Той служил на император Концзиа (Kongjia 孔甲). Народът „Фан” 范 (в
древнокитайски се е произнасяло като bám) са негови потомци. Изглежда че Лю Бан
劉邦 е потомък на Лю Леи 劉累. Ако това е така, то изглежда, че твърдението за
наличието на „големи носове и чела, като на дракон, дълбоко поставени очи, и
наличието на големи бради”, не са случайни. С други думи, обща физическа
характеристика външния вид на хората от Дахиа/Daxia 大夏 в Западния Край е съвпада
с тази на Лю Бан 劉邦. (Лю Бан е основателя на династията Старша Хан).
Това показва, че предшествениците на Дахиа/Daxia 大夏, в Западния Край, т.е.
Тохарите, са основните племена които са дали клетва на вярност към вярност към
племето на император Яо 堯, по всяка вероятност след като тое е покорил бившата
Ютан/Youtang 有唐. Това също така изглежда е допринесло за повишения интерес на
император У 武 към Дахиа 大夏 в западните райони (Ж.В.: предвид факта че Лю Бан е
прадед на император У-ди и като цяло родът им според автора произлиза от
китаизирани тохари!).
На четвърто място, в "Yaodian 堯典" глава на Shangshu 尚書 е записано: „След
това [Яо] заповяда на Сихе/Xihe 羲和, в съответствие с наблюденията на Небосвода, да
изчисли и очертае движенията на слънцето, луната, звездите. Сихе/Xihe 羲和 е висш
сан при Таотан/Taotang 陶唐 (Ж.В.: Сихе в дрвнокитайски се е произнясяло като
sŋajgh āj, в Ханската епоха ŋajghwāj, ŋajwāj и може да се сравни също с тохарското
nakte – свещен, божествен, а не единствено с явуга/ябгу).
Според „Хан-шу” 漢書, гл. 96A, произношението на титлата Сихоу/Xihou 翖侯
[xiəp-хо], използвана в Дахиа в Запдния край, се доближава приблизително до това на
Сихе/Xihe 羲和 [Xia-Huai], в стара Дахиа.
В обобщение, Дахиа/Daxia 大夏 могат да бъдат проследени обратно до народа
Таотан/Taotang 陶唐. Тяхната родина е била разположен в южната част на старото
царство Цзин 晋. Техните потомци по-късно бавно се отдалечават от тази зона. Една
група от тях се премества на север до северния район Хетао 河套 (Ордос), а други се
преместват на запад до района на Линся/Linxia 臨夏 и Хеси/Hexi 河西 (Гансу). Това
трябва да е станало, най-рано около 6 в.пр.н.е., когато че част от хората Дахиа/Daxia
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大夏 от Хеси/Hexi 河西 (Гансу) се премества в долините на реките Или и Чу, и се
вливат в състава на племенната конфедерация на Асите, Гасианите (пасианите) и
Сакараулите. Те последователно разширяват своята власт до северния бряг на Сърдаря.
В 177/176 г.пр.н.е, Да Юечжите大月氏 заемат долините на реките Или и Чу по
време на първата си миграция към Западня Край, когато племената Сай 塞,
включително с някои от групата Тохари, са изгонени оттам. Една група от тях се
оттеглила по северния бряг на Сърдаря, а друга част се преместила на юг до Памир.
Последната преминава през Хиндукуш, част от тях продължават на изток в басейна на
р.Тарим, по южния и северния маршрут и заемат оазисите, включително Янци/Yanqi
焉耆 и Куча/Qiuci 龟兹.
В около 177/176 г.пр.н.е. племената Сай били принудени да се откажат от
долините на реките Или и Чу реки, притиснати от дошлите Да Юечжи 大月氏. Някои
се преместили на юг, към Памир, и след това се преместили на изток и влезли в
оазисите на Таримския басейн. Около десет години по-късно държавата Дахиа/Daxia
大夏 е завладяна отда Юечжите大月氏, които са продължили мигрирацията си на
запад. (Ж.В.: Първо юечжите идват в Седморечието 10 години по-късно, в 166-165
г.пр.н.е.. Второ подобно фантастично описание на заселването на Таримския басейн,
не отговаря на историческата истина! Въпреки това зрънцето истина е че част от
тохарите, няколко столетия по-рано проникват да Даван и Дахиа, където се
асимилират от местните ирански народи! Авторът си позволява твърде свободно
боравене с фактите, и твърде свободно интерпретиране с китайските транскрипции,
което е странно за етнически китаец!)
Б
Юечжите 月氏 [njiuk-tjie] са известни и като Ючжи 禺知” [ngio-tie] и също в
др.варианти. В “Му Тянзи чжуан” Mu Tianzi Zhuan 穆天子傳 (Историята на Му, Синът
на Небето), гл. 1, се сазва: “В деня “яву”/jiawu 甲午, Синът на Небето премина през
стръмните склонове на (планината) Ю/Yu 隃. В деня “ихаи”/ jihai 己亥, той пристигна
в обширната равнина на Янцзи/Yanju 焉居 (Ånka) и Ючжи/Yuzhi 禺知 (ņ(h)otre/ŗotre).
Обширната равнина на Янцзи/Yanju 焉居 и Ючжи/Yuzhi 禺知, трябва да се намира на
североизток от Хетао/Hetao 河套, или това е Ородоса, обарзуван от големия завой на
Жълтата река – Хуанхе.
Във “Ванхуцзие” (Wanghuijie 王會解) глава от “Ичжоу-шу” (Yizhoushu 逸周書,
или „Допълнителни глави към историята на царство Чжоу), се казва: “Юечжите 月氏
[njiuk-tjie/ŗoutjie] са включени в групата на “северните племена”. Те изразяват почитта
си (т.е. плащат данък) към царство Чжоу 周 в бройка коне “таоту” taotu 騊駼 (вид
коне)”. Този източник е от “Епохата на Враждуващите царства” (475–221 г.пр.н.е.).
Така че в същия период отразен в “Чунцю” (летописа “Пролети и есени”) юечжите е
трябвало да обитаван в района на Коридора Хеси/ Hexi 河西 (Гансу).
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В “Цинчжон И” (Qingzhong Yi 輕重乙) глава от трактата “Гуанзи” (Guanzi 管子)
се казва: “Нефритът се добива от планина, разпилижена близко до (земата на) Ючжите
禺氏, която е на разстояние 7000 ли 里 (около 3500 км) от Чжоу 周. Пътят е дълъг,
достигането до там е трудно.”
Идентична информация дават и главата “Гуосу” (Guoxu 國蓄) от същия трактат.
В главата “Цинчжон Я” (Qingzhong Jia 輕重甲), пак от същия трактат се казва: “Ако
дискът от бял нефрит, струва по-малко от 1/1000 част от златото, то ние трабва да
убедим Юечжите 禺氏, въпреки растоянието от 8000 ли 里, да ни го доставят, под
формата на данък. Ако една обица, направена от циулин/qiulin 璆琳 (висок клас
нефрит) или ланган/langgan 琅玕 (бял сердолик), струва по-малко от 1/1000 част от
златото, то ние трябва да сме способни да го доставяме от (планината) Кунлун/Kunlun
崐崘 и въпреки растоянието от 8000 ли 里, трябва да ги убедим (юечжите) да ни го
носят като данък. Планината е близо до Юечжите 禺氏, които добиват нефрит. Тази
гола планина се нарича Кунлун. Планината Кунлун е на приблизително равно растояне
от “пустощта” ва Юечжите, колкото е и разстоянието до столицата на Чжоу 周. Тъй
като Ючжите в миналото държаха монопола в търговията с нефрит, оттогава нефрита е
известен и като “Ючжийски нефрит”.
Под името Кунлун 崐崘 тук вероятно се има предвид планината Алтай. (Ж.В.:
Твърде странно хрумване, Кунлун никога не е бил свързван с Алатй, а с хребеда
Ритхофен!). така може да мислим че Юечжите са разширили владенията си на запад до

източния край на Алтайските планини. Споменатите в “Гуанзи”/ Guanzi 管子
(„Записките на господин Гуан”, Гуан Чжун/Guǎn Zhòng (720-645 г.пр.н.е. е виден
държавник в царство Ци) Ючжи 禺氏 и Юечжи月氏, са един и същ народ.
В “Ши-цзи” 史記,гл. 123, се казва: “Юечжите月氏 обитаваха между Дунхуан 敦煌
и Цилян 祁連 (gijran). Дунхуан, в твърдението “Между Дунхуан и Цилян” трябва да
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свържем с планината Дунхон/Dunhong 敦薨 (tùrsmhầņ, tùnsmhầņ), а планина Цилян
祁連, в Ханската епоха отговаря на съвр.планина Тян/Tian 天. Така можем да очертаем
земята на Юечжите, на север от съвр.Цилян и на изток от съвр.Тян (Тяншан) до Алтай.
(Ж.В.: Твърде своеволно определяне, под Алтай дас е разбира най-източните
разклонения на Монголски Алтай!).
Описанията на пасищата на Юечжите, техните земи, в най-древните източници
преди Епохата Цин, и в “Ши-цзи” 史記, гл.110, обикновено се свързват с Хунну 匈奴,
чиито земи започват западно от префектурата Шан 上, и се допира до земите на
Юечжите月氏, Ди 氐 и Кян 羌. В същата глава се съобщава за хунския шанюй Мотун
(Моде) 冒頓, след като победил и прогонил Юечжите на запад, той завладял земите
между Лоуфан/Loufan 樓煩 (rób(h)an, rówb(h)an), Баи Ян/Bai Yang 白羊 и Хенан/Henan
河南. Това може да ни покаже докъде е стигало влиянието на Юечжите на изток, преди
това, обхващайки целия район Хетао 河套 (Ордоса).
Възможно е Юечжите月氏 (Ючжи 禺知), да произлизат от народа Ююй/Youyu
有虞, който е дошъл от земята на царство Цзин/Jin 晉. А в земята на Цзин, Ююй/
Youyu 有虞, (whầņua, Ж.В.: вероятно они, хиони/в тох.А onk, тох.Б enkwe - човек) са
дошли от земята на Лу/Lu 魯 (използва се като аналог и знакът 鹵 rhä).
Мо Дзи/ Mozi 墨子 (китайски философ 470-351 г.пр.н.е.) твърди че Шун 舜
(легендарен император 2255-2204 г. пр.н.е.) владеел планината Ли/ Li 歷 (rhēk), където
изработвал глинени съдове, на брега на реката, и хващал риба в езерото Леи/Lei 雷
(rhüj, rhwäj). Яо/Yao 堯 (ņēw, ņjēw легендарен император живял около 2156 г.пр.н.е.)
го открил на слъневия бряг на езерото Фу/Fu 服 (bäk).
Относно географското разположение на Планината Ли 歷, реката и езерото
Леи雷, има разминаване в мненията на различните коментатори. Може да ги разделим
на две групи. Според едната те са разположени в Цзин 晉, а според другите – в Лу 魯.
Възможното обяснение за планината Ли 歷, е свързано с първоначалните
поселения на Ююй/Youyu 有虞, в Ци 齊, или Лу 魯, и тъй като Ююй са се преместили
на запад към Цзин 晉от Ци/Qi 齊, или Лу 魯, подобни названия се появяват и там.
“Слънчевата страна на езерото Фу 服” може да се смятя като първото място където
преселващите се на запад Ююй/ Youyu 有虞 се срещат с народа Таотан/ Тaotang 陶唐.
В “Яодян”/Yaodian 堯典, глава от “Шан-шу”/Shangshu 尚書 („Книга от предците”
– Сборник с мисли и изказвания на владетели и държавници от царство Западно Чжоу
от периода „Пролети и есени”), се казва че на завоя на р.Гуи/Gui 嬀, се е заселил
Шун/Shun 舜, след като е тръгнал на запад, напускайки Лу/Lu 魯, която се явява страна
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на народа Ю虞, защото тук са били поселенията на Ююй/Youyu 有虞 чийто
предводител е бил Шун/Shun 舜.
Ма Дзи (470-351 г.пр.н.е) нарича Шун/Shun 舜 “туземец, местен по произход от
Източен И/Yi 夷 (läj). ”Според “Ши-цзи” 史記, Шун произлиза от Цзичжоу/Jizhou 冀州
(kräjstu, kräjhtu). като сравним тези две съобщеиня за поризхода на Шун, съотв. от
Цзичжоу/Jizhou 冀州 и от Източен И/Yi 夷, става ясно че това разминаване се дължи на
предвижването му с народа си Ююй/Youyu 有虞, от изток на запад, от Лу 魯 към Цзин
晉.
Ююй/Youyu 有虞, най-вероятно са част от народа Чжуансюй/Zhuanxu 顓頊 (tonso,
twanswa) които са се преселили в Лу/Lu 魯 от Шу/Shu 蜀.
В “Луюй”/Luyu 魯語, първа глава от трактата “Го Юй”/Guoyu 國語 (Реч за
царствата), се казва че Ююй/Youyu 有虞, принасят жертва наречена “ди”/di 禘 на
“Жълтия Император” и жертва наречена “зу”/ zu 祖, на Чжуансюй/Zhuanxu 顓頊. Така
произходът на Ююй може да бъде проследен назад във времето до Чжуансюй/Zhuanxu
顓頊. Основавайки се от информацията дадена от “Диси”/Dixi 帝繫, глава от “Дадаи
Лицзи”/Dadai Liji 大戴禮記, ние можем да направим извода че земята откъдето идват
Чжуансюй/Zhuanxu 顓頊, се е намирала в долината на река Жо/Ruo 若, която сега се
нарича Ялун/Yalong 雅礱 и се намира в Съчуан/ Sichuan 四川 (област в югозападен
Китай).

Въз основа на данните в „Чую” (Chuyu 楚语) втора глава на Го Юй (Guoyu 国语,
„Реч за царствата”) и други, знаем, че е възможно някоя група от племето
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Чжуансю/Zhuanxu顓頊 да се е преместила от долината на река Жо/Ruo 若, към Цюнсан
穷桑, Шаохао/Shaohao 少皞. Цюнсан/Qiongsang 穷桑, т.е., Кунсан/Kongsang 空 桑, е
разположен в северната част на Лу 鲁.
Чжунсю/Zhuanxu 颛顼 са нарекли своята държава Гаоян/Gaoyang 高阳
[коцзян/kojiang] се явява форма на записване на Кунсян Kongsang 空桑" [khongsang],
изписва се също 穷 桑" [giuəm-sang].
"Ю 虞" [ngiua, ņua] от Ююй/Youyu 有虞 може да се подразбира като съкратена
форма на Гаоян/Gaoyang 高陽 (käwlầņ) или Кунсан/Kongsang 空桑 (khönsäņ) ([k] и [ng],
[kh] и [ng] can и други съответствияса предавали 纽 и 旁 в древната китайска
фонетика). Ююй/Youyu 有虞 са вероятно потомци на Гаоян/Gaoyang 高阳, а именно,
на членовете на племето Чжунсю/Zhuanxu 颛顼 който са се преместили на изток към
Кунсян/空桑. С други думи, Ююй/Youyu 有虞 и Гаоян/Gaoyang 高阳" са различни
транскрипции на едно и също име, т.е. думата отнасящи се до племето на
Чжунсю/Zhuanxu 颛顼, които са се придвижвали на изток. Оригиналните значения на
Кунсян/Kongsang 空桑 или Цюнсан/Qiongsang 穷桑" и дори Гаоян/Gaoyang 高陽 или
Юиши/Yushi 虞氏, означават „изгрев на слънцето”.
Mu 幕 и Ю 虞, могат да се съпоставят с Ю 禹 от Ся 夏, Чи 契от Шан 商 и Чи 弃 от
Чжоу 周, както се вижда в Чженгю/Zhengyu 郑语, глава на „Го Юй” 国语, е може би са
прародители на племето Чжунсю/Zhuanxu 颛顼, които са мигрирали на изток. Mu 幕 от
Ю 虞 е Цюнсан/Qiongchan 穷蝉, син на Чжунсю/Zhuanxu 颛顼. Чжунчан/Qiongchan
穷蝉" [giuəm-zjian] може да се взети като друг препис на Чжунсю/Qiongsang 穷桑.
Чжунсю/Zhuanxu 颛顼 и името на държавата му Гаоян/Gaoyang 高陽, а синът му носи
името

Чжунчан/Qiongchan

穷蝉

(khönd(h)ar,

khönd(h)an),

тъй

като

племето

Чжуансю/Zhuanxu 颛顼 е живяло в Чжунсан/Qiongsang 穷桑 след Шаохао/Shaohao
少昊 (tewg(h)ü, tjáwgäw).
В заключение можем да кажем че членовете на племето Чжунсю/Zhuanxu 颛顼
премества на изток към Чжунсян/Qiongsang 穷桑 от долината на река Жо/Ruo 若.
В началото те подпомагат на Шаохао/Shaohao 少昊 (Ж.В.: в древнокитайски,
Цински, Хански период се е произнасяло Тегу, Тиагу, в тунгусоманджурски tege –
народ, но чужденци, tegemer – цар, възм. е стара индоевроп.заемка, в ирландски
toghairm – предсказател, гадател, защитник, водач, togharmach – вълшебство, tighearna,
tighearn, кимвърски teyrn, tigern, корнуелски teern, бретонски tigernus – владетел), но
след като са доведени от последния в областта наречена Гаоян/Gaoyang 高陽 (т.е.
Ююй/Youyu 有虞"), създават собствена държава, вероятно наречена на връх
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Кунсан/Kongsang 空 桑 в в северната част на Лу 鲁. Така Кунсан/"Kongsang 空桑 се
превръща в името на геополитическата група, което ще следва по всички места,
откъдето мигрират преносителите му. Както Шун 舜 довеждае племена на запад до
завоя на р.Гуи/Gui 嬀, река в южната част на Цзин 晋, мястото с име Кунсан/Kongsang
空 桑 се появява в земята на царство Цзин 晋. След това завой на р.Гуи/Gui 嬀 , става
известен като „земята на Ю 虞.” По този начин потомъкът на Тайбо/Taibo 太伯, на
който е предоставено землището на Ю 虞, започва да се нарича „княз на Ю 虞.”
Част от племето Ююй/Youyu 有虞 бавно започват да се прпредвижват на запад от
царство Цзин 晋 след като Шун 舜 го е починал. Едно от разклоненията на народа,
които мигирират на запад, минават Бейди/Beidi 北地 и Андин/Anding 安定 (ändëņh) и
т.н., и достигат до Коридора Хеси/Hexi 河西 (Гансу).
Ююй/Youyu 有虞, живеещи в Хеси/Hexi 河西 (Гансу), или Западните Ю 虞, както
ги наричат в Сияокун/Xiaokuang 小匡, (глава на Гуанзи/Guanzi 管子), отново мигрират
на запад към долините на реките Или и Чу до края на двадесетте години на 7 в.пр.н.е.
Някои от племенните групи Дахиа/Daxia 大夏 и Жун/Rong 戎 от Юнсин/Yunxing
允姓 също се преместват, или с народа Ююй/Youyu 有虞, или в последващи миграции.
В „Ши-цзи” 史記,, гл.5, е записано че, в тридесет и седмата година от управлението на
княз Му 穆 от Цин 秦 (623 пр.н.е.), „Цин 秦 нападна царя на Жун/Rong 戎 с помощта и
хитростта на Ююй/Youyu 由余 (lûlâ, läwla). Така Цин 秦 увеличи земите си и се
разширява с 1000 ли 里 (ок.500 км), и започна да доминират над Западните Жун/Rong
戎”. Това може да е периодът, в който Ююй/Youyu 有虞 и другите напускат Хеси/Hexi
河西 (Гансу) и се преместват на запад до долината на реките Или и Чу.
Пет племенни групи, свързани с Ююй/Youyu 有虞, се преместват на запад до
долините на реките Или и Чу, и са наречени Исседони от Херодот (История, 22 (I, 201;
IV, 13, 16). От тях Ююй/Youyu 有虞 може да бъде Гасианите (Пасианите) на Страбон,
съобщени в неговата „География” (XI, 8), а Жун/Rong 戎 от Юнсин/Yunxing 允姓
(lurseņs, lùnseņh) и Дахиа/Daxia 大夏 може да се свържат съотв. с Асите и Тохарите.
До края на двадесетте години на 6 в.пр.н.е., Иседоните се разширили на запад по
северния бряг на Сърдаря, и са изтласкали Масагетите, които са живели там. По това
време се съобщават племенната група Сака в Бейхустанския надписите на Дарий І ,
владетел на Ахеменидска Персия. Тези Сака трябва да са били племената Сай 塞 в
китайските исторически книги.
Племената Сай 塞 (племенните асоциация, съставена от четири племена,
включително и Ююй/Youyu 有虞) се отказат от долините на реките Или и Чу защото
Да Юечжите/Da Yuezhi 大月氏 се преместват на запад. Някои отново достигат до
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северния бряг на Сърдаря. Други се преместват на юг, като се разделят в Памирския
регион. Около 140 г.пр.н.е., различните племена Сай 塞 се отдалечават последователно
от северния бряг на Сърдаря. Един клон преминава Амударя и унищожава царството
Гръко-Бактрия. Те са основатели на държавата Дахиа/Daxia 大 夏, както е отбелязано в
„Ши-цзи” 史記, гл. 123, и „Хан-шу” 漢書, гл. 96.
След около десет години по-късно, държавата Дахиа/Daxia 大夏, която е била
основана от четирите племена на Сай 塞 е разрушена от Да Юечжи/Da Yuezhi 大月氏,
дошли от долините на реките Или на Чу.
Племената Ююй/Youyu 有虞, се разделят в Памир и след това се преместват на
изток и влизат в оазисите в Таримския басейн. Тук те създават и някои малки градоведържави. Имената на държавите и градовете в оазисите в Западния Край, съобщени от
„Хан-шу” 漢書, гл.96, например Гаочан/Gaochang 高昌 [ко-чиан], Гуши/Gushi 姑师 [ка
(киа)-ши], Юиши (Чеши) 車师 [киа-ши], Цису/Qixu 危(

)须 [киай-сио], Гиуци/Qiuci

龟兹 [киеу-ци] и Сиусун/Xiuxun 休循 [сиузиен] и т.н.;и топоними като, Цзиян/Juyan
車延 [цзиа-чжан], Цзиян/Juyan 居延 [цзиа-чжиан] и Гуишан/Guishan 贵山 [гует-шен],
както

и

разгледаните

вече

Кунсан/Kongsang

空桑,

Циосан/Qiongsang

穷桑,

Гаоян/Gaoyang 高陽, Юиши/Yushi 虞氏 и Цзиузи/Jiuzi 鸠兹, и т.н. всички те могат да
се приемат като различни транскрипции на същото име. Гаочан/Gaochang 高昌 и
Гаоян/Gaoyang 高陽, Циуци/Qiuci 龟兹 и Цзиузи/Jiuzi 鸠兹 показват приемственост от
изток на запад и от началото до края. Някои от посочените по-горе имената на държави
и места са може би саследите, оставени от хората Ююй/Youyu 有虞, когато те се
местят на запад от края на 7 в.пр.н.е.
Възможно е една част от хората Ююй/Youyu 有虞 се преместват на север до
Янмен/Yanmen 雁门 в същото време, тази част от хората Ююй/Youyu 有虞 се
премества на запад. Последните разширяват властта си на запад, достигат до източния
край на Алтайските планини, заемат двете страни на планината Тяншян (Тян 天), и
монополизира търговията между Изтока и Запада за това време. Голяма част от тях са
били принудени да се предвиждат на запад до долината на реките Или и Чу,
изместване на Сай 塞 племена, които живеят там, докато в 177/176 г. пр.н.е., Юечжите
са били победени от Хунну/Xiongnu 匈奴, друго силно номадско племе в Централна
Азия, и част от тях, известни като Да Юечжи 大月氏 (Велики Юечжи) са принудени за
мигрират на запада. Юечжите са част от племената Ююй/Youyu 有虞. Друга част от
юечжите, които не напуснали земите си, станали известни като Сяо Юечжи/Xiao
Yuezhi 小月氏 (Малки Юечжи 月氏).
Около 130 г. пр.н.е. Да Юечжите/Da Yuezhi 大月氏 живеят в долините на реките
Чу и Или, след като са прогонили Саи оттам, но самите те стават обект на нападение от
народа Усун 烏孫. Юечжите са победени, а усуните, подкрепини ото Хунну 匈奴,
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завземат Седморечието. Юечжите са принудени да мигрират на запад, към долината
на р.Амударя. Тук те завладяват държавата Дахиа/Daxia 大夏 и трайно се установяват
в областта.
След като окупират територията на Дахиа/Daxia 大夏, на Да Юечжите 大月氏,
поставят под свой контрол Източна Бактрия, без да влазеят Бактраи околностите му.
Те контролирали източните планински райони разделени между т. нар. пет
Сихоу/Xihou 翖侯 (княжества), които първоначално са били част от Дахиа/Daxia 大夏,
но сега се подчиняват на Да Юечжи大月氏.
Киюдзикю/Qiujiuque

丘就卻

(khâwź(h)âwhkhak),

или

Куджала

Кадфис,

господарят на Гуйшуан/Guishuang 贵霜 (Ж.В.: Кушан – древнокитайски kutssraņ,
Хански период kwâćşan), единият от петте сихоу 翖侯, на Да Юечжи 大 月氏, създава и
утвърждава Кушанското царството. Той трябва да е бил потомък на Гасианите, едно
от племената Саи/Сака, които нахлуват в Бактрия около140 пр.н.е. (Ж.В.: Твърде
неверен извод!) Както бе споменато по-горе, Гасианите трябва да са били потомци на
племаната Ююй/Youyu 有虞 които се преместели на Запад, още преди 7 в.пр.н.е.
Гуйшуан/Guishuang 贵霜, може да се приема като вариант на транскрипция на
Кунсан/Kongsang 空桑 "[гует –сан/ giuət-shiang], които също са Ючжи/Yuzhi или
Юрчжи/Yurzhi и т.н. Поради това Кушанската империя, която става много слина
държава в Средна Азия, може да се приеме, че е основана от потомци на народа
Ююй/Youyu 有虞, хора който са мигрирали на запад, в по-ранни времена.
По-долу са преведени някои допълнителни доказателства, че предците на
Юечжи/Yuezhi 月氏 могат да бъдат идентифицирани с хората Ююй/Youyu 有虞.
На първо място, Ючжи/Yuzhi 禺知, (вариант 禺氏 и т.н.) и Юечжи, очевидно са
най-различни транскрипции на едно и също име. Тези имена и Гаоян/Gaoyang 高陽,
Цюнсат/Qiongsang 穷桑 и Кунсан/Kongsang 空桑, също са различни транскрипции на
едно и също име.
Ю 虞" [ngiua] от Ююй/Youyu 有虞 може да се приеме за съкратена форма на
Гаоян/Gaoyang 高陽 или Кунсан/Kongsang 空 桑.
В “Дахуан Бейцзин” (Dahuang Beijing 大荒北经) глава н от “Шанхаицзин”
(Shanhaijing 山海经) се казва: “ ... и улова е в долината на Ю 禺”. А в коментарийте на
Гуо 郭 се казва, “под долината Ю 禺 (ņ(h)o), да се разбира вирът/езерото на Ю... сега се
нарича езерото на Ю 虞”. Това още повече доказва, че знаците 禺 и 虞 са били напълно
взаимозаменяеми.
От друга страна, миграцията на Ююй/Youyu 有虞 може да се свърже с тази на
Юечжи/Yuezhi 月氏 (или техните предци, Ючжи/Yuzhi 禺知) от гледна точка на
времего и пространството, като по този начин можем да ги определим като едни и
същи.
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На трето място, според “Ши-цзи” 史記,, гл. 123, след като Чжан Цзян 张骞
посетил държавата на Да Юечжи/Da Yuezhi 大月氏 и се върнал у дома, той съобщава
на император У 武, че главният град или столицата на Да Юечжи/Da Yuezhi 大月氏 се
намира на север от р.Гуи/Gui 嬀. А реката Гуи 嬀 река е съвр.Амударя, и е очевидно че
Чжан Цзян 张 骞 нарича така Амударя, вероятно както бе споменато по-горе, по
аналогия с прародината на народа Ююй/Youyu 有虞, който начело с Шун 舜 е живял
при завоя на река Гуи/Gui 嬀 в ктарото царство Цзин 晋.
Ако вярваме, на данните представени в “Ши-цзи Чженгуи” (Shiji Zhengyi 史記,
正義,), гл. 1, че бащата на Шун 舜 се казвал Гусу/Gusou 瞽叟 (Ж.В.: древнокит. kầs(r)ö,
Хански период kầswầ), а презимето му е Гуи/Gui 嬀, и идва от “завоя на р.Гуи/Gui 嬀”,
където после идва и Шун 舜 които се придвижва на запад от Лу 鲁, се вижда връзката с
тази река. Поради това не трябва да е случайно, че реката, където е главният град на Да
Юечжи/DaYuezhi 大月氏 (т.е. народа Ююй/Youyu 有虞) е наречена с името Гуи/Gui 嬀
(в Ханския период kwaj), както е сметнал и Чжан Цзян 张骞. По този начин може да се
види, че връзката между Дахиа/Daxia 大夏 и р.Гуи/Gui 嬀, е направена от Чжан Цзян
骞张, който е знаел за техните предци Ююй/Youyu 有虞 и старата р.Гуи/Gui 嬀.
На четвърто място, въз основа на събщеното ва “Ши-цзи”史記, гл. 123,
Юечжи/Yuezhi 月氏 или Да Юечжи/Da Yuezhi 大月氏 са номадско племе. От това
следва че и предците им – Ююй/Youyu 有虞, също трабва да са номади, което обаче не
е така. На първ поглед, изглежда невъзможно да се идентифицират Ююй/Youyu 有虞 с
Юечжи/Yuezhi 月氏 или Да Юечжи/Da Yuezhi 大月氏. Това обаче не е пречка, тъй
като начинът на живот и вида на стопанството може да се променя съобразно
обстоятелствата. Въпреки че налодът Ююй/Youyu 有虞, не са били номади, след като
са почнали своите миграции, предвижвайки се поетапно на запад, вероятно са
преминали и към номадство, особено след като са пристигнали в степините
пространства по поречията на Чу и Или. След като са достиганали на долината на
Амударя, т.е. Гуи/Gui, и са попадали в селскостопанските райони на Бактрия, те
отново са се отказали от номадството.
Въз основа на историческите сведения, се вижда че Шун 舜, е нучил народа
Ююй/Youyu 有虞, на първо място на селскостопански умения, също на риболов и
изработката на глинени съдове, и накрая да строят селища. Това идва да покаже, че
Ююй/Youyu 有虞 , преди Шун 舜, не са имали постоянни населени места и някога са
водили номадски начин на живот. Освен това нямя основание да смятаме че след
епохата на Шун 舜, съобразно обстоятелствата, народът Ююй/Youyu 有虞, отнове не
се е връщал към номадството, особенно кагота са принудени да се преместват на дълги
разстояния, на север или на запад.
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В крайна сметка, изглежда ясно, че предците на Юечжите/Yuezhi 月氏
(Ючжи/Yuzhi 禺知), или Да Юечжи/Da Yuezhi 大月氏, са клон на народа Ююй/Youyu
有虞. Те се премествав в Лу 鲁 от Шу 蜀 (Съчуан), а след това се премества в Цзин 晋
от Лу 鲁. След това те започват да напущат от земята на Цзин 晋. Едно от
разклоненията им, преминава Беиди/Beidi 北地 и Андин/Anding 安定, и пристига в
Хеси/Hexi 河西 (Гансу). Този клон се премества още на запад, към долините на реките
Или и Чу до края на 20-те години на 7 в.пр.н.е. Някои от племената Дахиа/Daxia 大夏 и
Жун/Rong 戎 от Юнсин/Yunxing 允 姓 също се преместват там.
Племенните групи, съставени от посочените по-горе пламена Ююй/Youyu 有虞 и
други, се нарича Иседони от Херодот. Иседоните се разселват на запад, като достигат
до десния бряг на Сърдаря. Персите започват ка ги наричат “Сака”.
Част от племената “Сака” включително и хората Ююй/Youyu 有虞, напускат
долините на реките Или и Чу, и се предвижват по северния бряг на Сърдаря, а други
продължавата на юг, разделени от планината Памир, като част оттях отиват на изток в
басейна на Тарим, където заемат оазисите, в това число Янци/Yanqi 焉耆 (Карашар) и
Гуици/Qiuci 龟兹 (Куча), от Южния и Северния маршрут на Копринения път, след
като и Да Юечжи/Da Yuezhi 大月氏 се преместват на запад.
Друга част от народа Ююй/Youyu 有虞 се премества на север до Янмен/Yanmen
雁门. До 20-те години на 3 в.пр.н.е., най-късно, тази част от народа Ююй/Youyu 有虞
се премества на запад и разширява земите си до източния край на Алтайските планини,
и монополизира търговията между Изтока и Запада за известно време. Голяма част от
тях са били принудени да се движат на запад до долините на реките Или и Чу, и да
изместят оттам племената Сай 塞, едва когато са били победени от Хунну/Xiongnu
匈奴 в 177/176 г. пр.н.е. Тази част на Юечжи/Yuezhi 月氏 е известна като Да
Юечжи/Da Yuezhi 大月氏 (Велики Юечжи大月氏)."
Останалите, които не са напуснали бившата си земя, са известни като Сяо Юечжи/
Xiao Yuezhi 小月氏 (Малки Юечжи 月氏). Около 130 г. пр.н.е.Да Юечжите 大月氏 са
победени от Усун/Wusun 烏孫. Те са изместени от долините на реките Или и Чу, и
отново се преместват на запад до долината на Амударя, където попадат в земята на
Дахиа/Daxia 大夏, основана от народа Сака, които се е заселил там, десет години порано.
C
Най-ранната поява на името Жуни/Rong 戎 от Юнсин/Yunxing 允姓 е в “Зучжуан”
(Zuozhuan 左传). Те първоначално се засели в Гуачжоу/Guazhou 瓜州. Тези, който се
преместили навътре в земята на Ин 陰 (阴) били известни като Жуни/Rong 戎 от Ин 阴.
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Поселенията на Жуните/Rong 戎 от Юнсин/Yunxing 允姓 в Гуачжоу/Guazhou 瓜州 са
известни като Лухун/Luhun 陆浑, така че Жуните 戎 от Юнсин/Yunxing 允姓 който се
преселили там са наречени Жуните 戎 от Лухун 陆浑. А мястото, известно като
Лухун/Luhun 陆浑 се е намирало в землището на царство Ин 阴. Тъй като земята на Ин
阴 е принадлежала на Цзючжоу/Jiuzhou 九州, нто Жуните 戎 от Лухун 陆浑 са част от
Жуните 戎 от Цзючжоу/Jiuzhou 九州.
Много е възможно Гуачжоу/Guazhou 瓜州 да се е намирал в горното течение на р.
Цзин 涇, в Пинлян/Pingliang 平凉, в областта Гуюан/Guyuan 固原. Гучжоу/Guazhou
瓜州" (kwrätu) [коа-цзие/koa-tjie] може да се вземе като друг препис на Юечжи/Yuezhi
月氏 [njuik-tjie] или Ючжи/Yuzhi 禺 知" [ngio-tie].
Жуните/Rong 戎 от Юнсин/Yunxing 允姓 се наричат Гуачжоу/Guazhou 瓜州 едва
след като районът е завладян от Юечжите/Yuezhi 月氏.
Жуните 戎 от Юнсин/Yunxing 允姓 са насилствено прогонени от царство Цин 秦.
Някои от тях са покорените от Цин 秦 и са премахнати, от Ичжуан/Yichuan 伊川 от
княз Хуй/Hui 惠 (w(h)ïć) от царство Цзин 晋. Възможно е, част от тази група, да се е
преместила на запад от Гуачжоу/Guazhou 瓜州.
В “Сиючжуан” Xiyuzhuan 西域傳 (или Разказ за за Западните земи/Западния
Край) от “Хан-шу” 漢書, се цитира “Лун Фоцзяо бяо” (Lun Fojiao Biao 論佛教表 или
“Разказ за Будизма”) от Сун Цзи/ Xun Ji 荀济 и в “Бианху”/Bianhuo 辨惑 глава от Гуан
Хунминцзи/Guang Hongmingji 廣弘明集 се казва: “Сай 塞 племената първоначално са
били на Жуните/Rong 戎 на Юнсин/Yunxing 允 姓, които живееха в Дунхуан/Dunhuang
燉煌 от поколения, и след това се преместили на юг от Кунлун/Congling 葱嶺
(букв.значение: Лукова планина, т.е. където расте много лук, или Памир) в резултат на
тяхното насилствено прогонване от Юечжите/Yuezhi 月氏”. Тук Сун Цзи 荀济 свързва
Жуните/Rong 戎 от Юнсин/Yunxing 允姓 с племена Сай 塞. По-горе цитираната
справка за “Хан-шу” не присъства в оригиналния текст самата “Хан-шу” и вероятно е
само предположение на коментатора Сун Цзи 荀济, но е напълно възможно
Жуните/Rong 戎 на Юнсин/Yunxing 允姓 да са принадлежали на племената “Сака” или
“Саи 塞”.
Техните предшественици са Иседоните описани в “Историята” на Херодот. До
края на 7 в.пр.н.е. те вече живеят в долините на реките Или и Чу, т.е., “земята на Сай
塞” в “Хан-шу”, гл. 96. Иседоните се разселват на запад по десния бряг на Сърдаря.
След това, те са били наричани “Sakās” – Саки от персите. “Сака” или Саки в
действително е общо понятие за номадските племена от северната страна на
р.Сърдаря.
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Групата Сай 塞 се състои главно от четири племена: Аси/Asii, Гасиани/Gasiani
(правилният прочит е Пасиани), Тохари/Tochari и Сакараули/Sacarauli. В Исе(доните)
Isse [dones] всъщност трябва да видим Асите/Asii от четирите племена ("don" може да
е наставката за място, както е в съвр.осетински език. Ж.В. Иседони в букв.превод ще
рече землището, вместилището на ясите). По това време, когато Херодот прави това
описание, долините на реките Чу и Или, вероятно са били местообиталище и на
четирите племена. По този начин Иседони/Issedones всъщност е името на племенния
съюз. А самото име да идва от името на господстващото племе – Асиите.
Посочените по-горе данни за княз Му 穆 (или Му-ван) който разширил своята
територия, може да е и една от причините за началото на преселенията на запад,
започнати от различните варварски (накитайски) племена. Едно от тях е Учжи/Wushi
烏氏 (т.е., Жуни 戎 от Юнсин/Yunxing 允姓) които са напуснали Гуачжоу/Guazhou
瓜州 и се преместват по-далеч на запад до долините на реките Или и Чу. Времето
съвпада точно с момента, в които Иседоните се появи в долините на реките Или и Чу,
както е записано в “Историята” на Херодот.
Според “Хан-шу” 漢書, гл. 96, има едно място, наречено Еши/Eshi 惡師” (Ǽkşjäj)
[a-shei] в долините на реките Или и Чу, което може да се разглежда като различна
транскрипция на Исе/Isse [дони/dones]" на Херодот. Това е и доказателство, че
Жуните/Rong 戎 от Юнсин/Yunxing 允姓 са заели земите на Сай 塞. Юнсин/Yunxing 允
姓" [jiuən-sieng] може да се разглежда като вариант транскрипция на Исе/Isse
[дони/dones]" или Асии/Asii.
На запад движението на Жуните 戎 от Юнсин/Yunxing 允姓 (Асиите) в земята на
Сай 塞 от Гуачжу/Guazhou 瓜州 може да се проследи стъпка по стъпка, както следва: В
13-та година от княз (ван) Хуи/Hui 惠 на Цзин 晋 (638 пр.н.е.), тоест, около момента, в
който Жуните 戎 от Юнсин/Yunxing 允姓 и Жуните 戎 от Цзян 羌 се преместват
навътре, е възможно да са само част от Жуните 戎 от Юнсин/Yunxing 允姓 да са
заселени в района, по късно станал известена като префектура Цзинчен/Jincheng 金城.
Там са оставили топоними Юну/Yunwu 允吾 и Юнцзе/Yunjie 允街" и т.н., както
съобщава “Хан-шу”, гл. 28Б, са всъщност техни следи. Освен това, в “Хоу Хан-шу”
後漢書, гл.87, е записано, че “Голямата долина Юн 允, в префектурата
Цзинчен/Jincheng 金城, е получила името си, от племената Жуни 戎 от Юнсин/Yunxing
允姓 които са живели там по-рано”. В съответствие с “Хан-шу”, гл. 55, там е и връх
Янчжи/Yanzhi 焉支 в префектура Чжанъе/Zhangye 张掖 (Янчжи/Yanzhi 焉支 се
отбелязва и като Янци/Yanqi 焉耆, в същата книга, гл. 94). Янчжи(ци) /Yanzhi 焉支 [耆]
[ian-tjie (tjiei)] може да се разглеждат като различни транскрипции на Юнсин/Yunxing
允姓 или Асии/Asii. Това показва, че Жуните/Rong 戎 от Юнсин/Yunxing 允姓 който се
преместват на запад, са оставили тук някои групи от племената си, след като са
преминали планината.
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Гуачжоу/Guazhou

瓜州
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Дунхуан/Dunhuang 敦煌. Явно Ду Лин 杜林 смята че щом Жуните/Rong 戎от
Юнсин/Yunxing 允姓 са стигнали до Хеси/Hexi 河西 (Гансу), е доста вероятно, там да
са били и древните Гуачжоу/Guazhou 瓜州. Това показва, че Жуните/Rong 戎 от
Юнсин/Yunxing 允姓 са преминали и останали там, когато основната част от тях се
мести на запад.
В “Хан-шу”, гл. 61, е записано, че Усун/Wusun 烏孫 първоначално са живели с Да
Юечжите/Da Yuezhi 大月氏 между Цилян/Qilian 祁连 и Дунхуан/Dunhuang 焞 煌 (т.е.
планината Дунхуан/Dunhuang 敦煌), и са били малка държава”. По мое мнение, под
Цилян/Qilian 祁连 тук трябва да разбираме конкретно Тяншан (天山),

а

Дунхуан/Dunhuang 敦煌 е съвр.планина Цилян/Qilian 祁连.
По времето, описано в “Хан-шу”, гл. 61, т. е. преди 177/176 г.пр.н.е.,
разположението на Усуните/Wusun 烏孫 е между планините Тяншан 天山 и
Цилян/Qilian 祁连.
Тъй като Усун/Wusun 烏孫 [а-siuən] може да се разглежда като друг препис на
Юнсин/Yunxing 允姓 или Аси/Asii, изглежда приемливо да се счита, че Усун/Wusun
烏孫 са племенната група, от Жуните/Rong 戎 от Юнсин/Yunxing 允姓 коино оставата
място между планините Тян 天山 и Цилан/Qianlian 祁连, когато основната маса се
премества в долините на реките Или и Чу.
Да Юечжите/Da Yuezhi 大月氏, са победени от хунския шанюй 单于
Мотун/Modun 冒顿, и отказвайки се от своите земи, в 177/176 г. пр.н.е. (вярната дата е
166/65 г.пр.н.е.) се преместват на запад. Там Да Юечжите 大月氏 нападат племената
Сай 塞 (всъщност племення съюз съставен от Аси, Гасиани (Ж.В.: няма такива,
названието е измислено от Ю Таишан,който променя съоб.от Страбон – Пасиани), и
Тохари) и ги принуждавата да изоставят земите си, където се настаняват новите
завоеватели. Част от племената Сай 塞 се предвижват към северния бряг на Сърдаря.
Някои от тях, по-точно от грепата Асии/Asii се предвижват и по-далече на запад до
северните брегове на Аралско море и Каспийско море. Те формират племнната група
Янцаи/Yancai 奄蔡 [iam-tsat] както се вижда в “Ши-цзи” 史记, гл.123, т.е. Аорси/Aorsi
в западната литература. Друга група Асии/Asii, заедно с другите три племена, нахлуват
в царството Гръко-Бактрия.
Все още част от племената Сай 塞 от Седморечието или “страната на Сай 塞” се
преместват на юг до Памир. От тази група част влизат в северозападна Индия, а друга
група се премества на изток, и влиза в Таримския басейн, като основава няколко малки
държави в оазисите по Южния и Северния маршрут на Копринения път, в Западния
Край. От имената на градовете-държави, както се вижда в “Хан-шу”, гл.96, се срещат
Венсу/Wensu 温宿" (əwänşäuk) [uen-siuet], Улеи/Wulei

烏壘 (år(h)wäj) [А-liuei],
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Янци/Yanqi 焉耆 (ångräj), Уча/Wucha 烏秅" [а-deai] и Исун/Yixun 伊 循" [iei-ziuən], и
т.н., всички те могат да се разглеждат като различни транскрипции на Юнсин/Yunxing
允姓" или Аси/Asii. (Ж.В.: Твърде голямо съчинителство и невярно твърдение!) Това
показва, че ранните пионери-заселници в тези оазиси са могли да бъдат хора Жуни 戎
от Юнсун/Yunxing 允 姓, т.е. Асии/Asii.
Тук заслужава внимание фактът, че Янци/Yanqi 焉耆 се отбелязва, “Argi” в
документите написани на “кхарощи”, и “Ark” в средновековните парсийски
документи. Във фонетично отношение, идентификацията на Арги/Argi, Арк/Ark,
Юанцу/Yuanqu 員渠” [hiuən-gia] - името на седалището/столицата на Юнге/Yunge 允格
(lurkräk, lùnkräk) "[jiuən-keak], предшественик на Юнсин/Yunxing, е много ясна.
Лун/Long 龍” (roņ – зн.: дракон, силен, владетел, планина) [liong], владетелския
род на държавата Янци/Yanqi 焉耆, може да се разглежда като съкратен транскрипция
на Лухун/Luhun 陆浑" [liuk-huən], и нейния източник е ясен.
Юнсин/Yunxing 允姓 са потомци на Юнге/Yunge 允格 , които както изглежда са
различни транскрипции на едно и също име, с палатизиран изговор и преход на “г” в
“кс”/“с”. Жуните 戎 от Юнсун/Yunxing 允姓 са потомци на Шаохао/Shaohao 少昊, т.е.
господаря на Цзинтян/Jintian 天金. От синовете на Жълтия император, има двама
носещи името Цингян/Qingyang 青陽. Единият с презиме/прозвище Цзи/Ji 己 (klä), а
другия, Цзи/Ji 姬 (klä), (Ж.В.: В древнокитайски и двата са звучели като “klä” но се
изписват с разл.йероглифи, поради различното си значение, първият 己 означава
собствен, свой, а втория 姬 – наложница, което показвя че първият син е бил законен, а
втория – роден от наложница).
Първият е Сянсяо/Xuanxiao 玄嚣, а вторият е Шаохао/Shaohao 少昊 (роден от
наложница, респ. жена от варварски произход!?). Цингян/ Qingyang 青阳 по прякор
Цзи 己 се заселил в долината на река Ди 泜 (ди е названието на белите “варвари”); а
този, който дойде и се засели в долината на река Жо/Ruo 若 река е Чанги/Changyi 昌意.
Преди Чанги/Changyi 昌意 да дойде да се засели в долината на Жо/ Ruo 若 там не е
имало държава и поселения на Юнсин/Yunxing 允姓, и никой не живее там. Това
показва, че Шаохао/Shaohao 少昊 живее в долината на река Жо/Ruo 若 , по-рано от
Чанги/Changyi 昌意. Долината на Жо/Ruo 若 затова трябва да е по-ранното
местообиталище на Шаохао/Shaohao 少昊. Според легендата, Юнге/Yunge 允格, е син
на Шаохао/Shaohao 少昊, и живеел в Жо/Ruo 鄀. Юнге/Yunge 允格 е от рода Жо/Ruo
鄀. Съвсем ясно е, че това родово име идва от мястото Жо/Ruo 鄀 (долината на реката)
където се е заселили Шаохао/Shaohao 少昊.
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Въз основа на “Хан-шу”, гл. 96, седалището на царя на държавата
Усун/Wusun烏孫 е град Чигу/Chigu 赤 谷 (Червената долина). В “Ши Цаибо”/Shi Caibo
釋采帛, глава от “Шимин”/Shiming 釋名 (т. 4) се казва: “Чи 赤 означава червено като
огън, цветът на слънцето”. Можем също така да се отбележи, в “Донгуан
Ханцзи”/Dongguan Hanji 東觀漢記,, гл. 2, че е записано, че “В четвъртата година от
периода Цзиану/Jianwu 建武, на петия месец, в деня на Цзиашен/jiashen 甲申, е роден
престолонаследникът Ян 陽,(阳). Главата му, беше със закръглен брадичка, а лицето
му беше, червено като огън, като това на Яо 堯. Затова Императорът му даде името Ян
陽, защото, лицето му беше огненочервено”.
Затова, и значението на Чигу/Chigu 赤谷 е “Долината на Слънцето”. И Шизи/
Shizi 尸子, цитиран от “Тайпин Юлан”/Taiping Yulan 太平御覽, гл. 3, казва:
“Шаохао/Shaohao 少昊, т.е., Властелинът на на Цзинтян/Jintian 金天, основа селището
си в Цюнсан/Qiongsang 窮桑. Слънцето светеше в пет цвята над Цюнсан/Qiongsang
窮桑. В “Яодиан”/Yaodian 尧典 , глава от “Шан-шу” (Shangshu 尚書) казва, че “Той
(Яо/Yao 堯) заповяда на Сичжон/Xizhong 羲仲 да пребивава отделно в Ююй/Yuyi 嵎夷,
в това място, което се нарича Янгу/Yanggu 暘谷 (Ярката долина)”. В коментара на
Псевдо-Кун 孔, се казва, че “Земите на източната граница се наричат Ююй/Yuyi 嵎 夷.
Ян 暘 означава светло, ярко. Слънцето се издига над долината и огрява площта и с
ярка светлина, затова тя се нарича “Ярката долина”. Ярката долина и Ююй/Yuyi 嵎 夷
се отнасят до едно и също място. Сичон/Xizhong 羲仲 е посоката

Изток”.

Цюнсан/Qiongsang 窮桑 и Ююй/Yuyi 嵎夷 "[ngio-jiei] може да се считат за различни
транскрипции на едно и също име. Цюнсан/Qiongsang 窮桑, където е Шаохао/Shaohao
少昊, т.е. Властелинът на Цзинтян/Jintian, основава селище си в Янгу/Yanggu 暘谷
(Ярката долина), т.е. “Долината на Слънцето”.
В “Ши-цзи”, гл. 123, се разказва легендата за Усун/Wusun 烏孫, където се казва:
“Царят на Усун/Wusun 烏孫, наречен Кунмо/Kunmo 昆莫, е син на стария Кунмо 昆莫
баща, който е бил [дребен владетел] до западните граници на Хунну 匈奴. Хунну го
напднали и убили, а новороденият му син, захвърлили в пустинята. Но там го отгледал
гарван като му носел месо с човката си и вълчицата която го кърмила с млякото си”.
Това показва, че според легендата за Усун 烏孫, те има нещо общо с гарван. Името
Усун/Wusun 烏孫 произлиза от тази легенда и означава “внуците (или потомците) на
гарвана”.
Твърдението, че “месото му е подавано му от гарван” и т.н., показва, че птицата е
доставяла храна.
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Според Зуочжуан/Zuozhuan 左传 (в седемнадесетата година на владетеля на Чжао
昭), Шаохао/Shaohao 少暭 е имал служители и сред птиците, което се показва, и от
легендата за прародителя на Цзинтян 金天 е тясно свързана с птици. Това е Зеленатаптица”, т.е., “Цанген” Canggeng 仓庚, която е митична птица - гарван с три крака,
която е доставена храна за Си Ван Му/Xi Wangmu 西王母. В “Шуожи”/Shuori 說日,
глава от описанието на Ван Чон 王充 за държавата Лунхен/Lunheng 論衡, се кзава:
“Има гарван с три крака, който се свързва със Слънцето”.
В Цзишесюн/Jingshenxun 精神訓, глава на “Ху аи нан зи”/Huainanzi 淮南子 се
казва: “Дун 踆 е гарван (свързван със) слънцето”. В коментара на Гао 高 се казва:
“Дун 踆 означава клекнал. А клекнал гарван е гарван с три крака”.
„Чунцю Юанминбао/ Chunqiu Yuanmingbao 春秋元命包, се цитира от Тайпин
Юлан 太平御覽, кн.3, и се казва че: “седалището на царя на Усун 烏孫 е в Чигу/Chigu
赤谷, което означава “Червената долина”. Това показва, че Усуните 烏孫 са
обожествявали слънцето, и също така, че (легендата за) гарван с три крака се отнася до
култа към слънцето. От това може да се види, че легендите за прародителине на Усун
烏孫 и Цзинтян/Jintian 天金 са взаимно свързани. Така наречените Усун/Wusun烏孫, в
действителност, са потомци на митичните синьо-зелените птици, т.е. гарвани с три
крака.
В “Дахуан Нанцзин”/Dahuang Nanjing 大荒南經, глава на “Шанхаицзин”
/Shanhaijing 山海經 се казва: “Съществува земя на Сихе/Xih e 羲和”. В “Ци-ши”/Qishi
啓筮, цитирана от коментара Гуо 郭 се, казва че: “Синът на Сихе/Xihe 羲和, който е
възкръснал в Ярката долина, е бил там”. Тъй че Ярката долина, от която син на
Сихе/Xihe 羲 和 е възкръснал, може да бъдат идентифицирана с “Червената долина”, а
Сихоу/Xihou 翖侯 (е името и на длъжностно лице в държавата на Усуните 烏孫) може
да се разглежда като различна транскрипция на Сихе/Xihe 羲 和.
За да обобщим, информацията на Жуните/Rong 戎 на Юнсин/Yunxing 允姓 трябва
да кажеме че

те първоначално са живеели в Гуачжоу/Guazhou 瓜州 (по горното

течение на река Цзин 涇), след това се преместван на запад от Гуачжоу/Guazhou,
защото са насилствено прогонени от царство Цин 秦. Голяма част от тях, заедно с
някои Дахиа/Daxia 大夏 (тохари) и Ючжи/Yuzhi 禺知 (Юечжи) хора, пристигнали в
долините на реките Или и Чу, и в състава на племенна конфедерация, не по-късно от
края на 7 в.пр.н.е. , т.е. не по-късно, от времето когато кназя Му или Му-ван 穆 от Цин
秦 открива нови територии и разширява земите си. От тях най-вече Жуните/Rong 戎 на
Юнсин/Yunxing 允姓 вероятно играят ролята на сюзерен, и по този начин тази
конфедерация е наречена Иседони от Херодот.
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Те са разширяват на запад, като заселват земите по северния бряг на Сърдаря, и
са били наричани “Сака” или Саки от персите. Останалите, които са останали между
планините Цилян/Qilian 祁连 и Тяншан 天山, когато се местят няколко века по-късно
на запада, стават известни като Усуни 烏孫, а тези, които са се преместили в найзападна посока, достигайки до северното крайбрежие на Аралско и Каспийско море, са
били известни на китайските източници като Янцаи/Yancai 奄蔡 (и аорси в западните
източници). Иседоните са изместени от долините на Или и Чу, от Да Юечжите 大 月氏
които също се преместват на запад. Някои отново се насочват към северния бряг на
Сърдаря. Останалите се преместват на юг до Памир, една група, влиза в Северозападна
Индия, а друга ще продължи още по на изток, и вероятно влиза в оазисите на
Таримския басейн, включително до Янци/Yanqi 焉耆 и др.
В Жуните/Rong 戎 на Юнсин/Yunxing 允姓 (или от Юнсин) можем да видим
потомци на Юнге/Yunge 允格, а Юнге/Yunge 允格, са потомци на Шаохао/Shaohao
少昊. Чжунсю/Zhuanxu 顓頊, е прародител на народа Ююй/Youyu 有虞 и е роден в
долината на река Жо/Ruo 若, защото Чангуи/Changyi 昌意, е бащата на
Чжунсю/Zhuanxu 顓頊 и е живал в долината на Жо/Ruo 若, която първоначално е била
заселена от Шаохао/Shaohao 少昊. Не е имало държава Юнсин/Yunxing 允姓 в
долината на река Жо/Ruo 若 преди Чангуи/Changyi 昌意 да дойде и да се засели там.
Държавата трябва да е създадена от Шаохао/Shaohao 少昊. След Чжунсю/Zhuanxu
顓頊, народът се премества на изток до Лу 鲁 воден от Шаохао/Shaohao. Всичко това
показва, че Жуните/ Rong 戎 на Юнсин/Yunxing 允姓 са тясно свързани с народа
Ююй/Youyu 有虞. Възможно е те първоначално да са принадлежали към една и съща
племенна общност, но са били разположени на различни места поради преместването
им в отделни групи. Имената Юнсин/Yunxing 允姓 и Ючжи/Yushi 虞氏, Усун/Wusun
烏孫 и Юечжи/Yueshi 月氏, Асии/Asii, Гасиани/Gasiani, Янци/Yanqi 焉耆" и
Цюци/Qiuci 龜茲и т.н., всички те са от един и същ произход, въпреки че представляват
съответно различни политически и племенни образувания.
D
За произхода на етническата група, която е говорела на езика “Toγrï”, има много
хипотези, представени от различни учени. От тях най-разумна изглежда тази, че те
произлизат от Близкия Изток. Тази хипотеза предполага, че предшественикът на
етническа група трябва да са народа “Гути”, име, което се появява в някои от
документите от Месопотамия, написани с клиновидни знаци. В Акадските документи
се споменава ном (област) Гутиум/Gutium. Гутите идват от планинския района на
Западна Персия. Те са нападнали и разгромили Нарамсин/Narâm-Sin, владетел на
Вавилония, и завладяли целия Вавилон за около100 години. Времето на управлението
на Гутите е около 2100 г.пр.н.е. Има и едно племе, чието име, Тукриш/Tukriš, се
появява в някои от документите на клинопис. В шипящият звук в края на името,
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вероятно имаме вариант на Тукри/Tukri. Техните селища са били съсдени на земята на
Гутите, на изток или югоизток. Времето на появяване на поселенията на Гутите и
Тукрите е по-рано от това на заселването на хетите в Мала Азия. Така Гутите и
Тукрите се появяват в западните покрайнини на Иранското плато, още преди края на 3то хил.пр.н.е. Те са се придвижили на изток и достигат до Китай, след което заселват
обширни територии там. Някои от тях създават постоянни населените места, а други се
придържат към номадския живот. Последните са Юечжите/Yuezhi 月氏, наблюдавани
после в китайските исторически книги. Юечжи/Yuezhi 月氏 е транскрипция на “Гути”.
(Ж.В.: т.нар. теория на Хенинг, не се приема от съвр.наука, Юечжи се транскрибира
като Ручжи или Арси!)
Името Тухоло/Tuhuoluo 吐火羅 идва от Тукри/Тохари. По-горната теория се
основава на хипотезата, че индоевропейските народи идват от Близкия и Средния
изток. Тази теория изследва в дълбочина проблематиката, тъй като е от основно
значение за разбирането на резултатите от научните изследвания на езика “Toγrï”.
Следните допирни точки показват съгласуваност между тази теория и
проучването на Дахиа/Daxia 大夏, и Юечжи/Yuezhi 月氏 (ючжи/Yuzhi 禺知) или Гути
и Тукри, два братски народа, имащи общ произход в земите на Персия в далечното
минало. Тези две групи, по мое мнение, можем да идентифицираме с китайските
названия Юечжи, съотв. за Гути и Дахиа (Тохари) – за Тукри. Или може да мислим че
става дума за една етническа общност, разделила сен а два сродни езика, първоначално
два диалекта на един език – езика Toγrï. Това разделяне е започнало още в Иранското
плато, когато възникват първон.двата сродни диалекта.
Предполага се, че носителите на езика “Toγrï” (Тохарските езици) в китайските
исторически книги, се появяват под името Юечжи/Yuezhi 月氏. Те не са регистрирани
под името “Тохари” в историческите материали на различни езици, когато се местят на
Запад, прогонени от Хунну/Xiongnu 匈奴. Или по-точно, след като юечжите/Yuezhi
月氏 се преместват в долината на Амударя , индийци, перси, согдийци, гърци – всеки
те, наричат “Земята на Юечжите” в Бактрия с новото име Тохаристан (Taχāristān).
Това на пръв поглед изглежда, че народа е променил името си, по време на миграцията
от западните граници на Китай към Средна Азия. Или от Китай са тръгнали като
Юечжи, а в Бактрия пристигат като Тохари. Въпреки това, не съвсем така:
Тохаристан/Toχāristān има съответното име в китайските исторически книги, което е:
Дахиа/Daxia 大夏. Както бе споменато по-горе, Юечжи/Yuezhi 月氏 са се установили в
поречието на Амударя, след като завладяват държавата на Дахиа/Daxia 大夏 (на
Тохарите). Разбира се, Юечжите/Yuezhi 月氏 са различни от Дахиа/Daxia 大夏. С други
думи, Гути и Тукри са били разделени за дълго време.
Обикновено се смята, че времето на Ю 禹 - около 2100 г.пр.н.е. (според
китайските академични среди е 2070 г.пр.н.е.) е първата година от династията Ся 夏.
По този начин времето на Ююй/Youyu 有虞, Таотан/Taotang 陶唐 и Чжунсю/Zhuanxu
顓頊 трябва да бъде по-ранно от това на Ю 禹. Въз основа на Западните исторически
материали, се предполага, че Гути и Тукри са победени във Вавилон и отблъснати в
западната част на Иранското плато, откъдето започват да се предвижват на изток, още
в края на 3-то хил. пр.н.е. Въпреки това, ние можем да приемем, че тази дата, за
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началото на преселението, е и по-ранна. С други думи, възможността, че те са
започнали пътуването си на изток, преди да са влезли в западните покрайнини на
Иранското плато, не може да се изключи. Ако това е вярно, времето през което Гути и
Тукри се преместват на изток може да бъде свързано с момента, в който се появават
Таотан/Taotang 陶唐 и Ююй/Youyu 有虞.
Маршрутът на движение: на Гути и Тукри (или поне част от тях), може да се
очертае така: първо пристигат в района на Съчуан 四川, което е начало на
Чжунсю/Zhuanxu 顓頊, прародителя на народа Ююй/Youyu 有虞.
Очевидни са и многото паралели между археологичните култури от бронзовата
епоха между Близкия, Средния Изток и Китай, респ. културата Сансидуи/Sanxingdui
三星堆. В този културен комплекс, се включват такива характеристики като, например,
бронзови статуи, “магически” дървета и знаци и златни маски, въз основа на които
можем да заключим, че е имало взаимодействието между региона Ба-Шу 巴-蜀 в
Китай и цивилизация от Близкия Изток, е започнало поне от 15-14 в.пр.н.е. От тези
характеристики трябва да се отбележе и магическо дърво Жо/Ruo 若, което се е
почитало в района на р.Жо/Ruo 若, или там където са били бившите земи на
Чжунсю/Zhuanxu 顓頊 в долината на тази река. Zhuanxu 颛顼 Жо/Ruo 若 (съвр.
р.Ялун/Yalong 雅砻).
Не можем да бъдем сигурни, дали носителите на културата Сансидуи/Sanxingdui
култура 三星堆 са представители на етническа група, говореща на езика “Toγrï”, но
възможността за общуване между района Ба-Шу (巴-蜀) и Близкия и Средния Изток е
налице.
Връзката между Татоан/Taotang 陶唐 и Ююй/Youyu 有 虞, т.е. на Гути и Тукри,
който се премества на изток, е съвсем ясно показана. Първо, в Лую/Luyu 魯語, първа
глава на “Го Юй”/Guoyu 國語 (Реч за Царствата) е записано, че Ююй/Youyu 有虞 в
своите жертвоприношения, правели жертва наречена Цзяо/Jiao 郊 посветена на Яо 堯 и
жертва Зон/Zong 宗 , посветена на Шун 舜. В Зучжун/Zuozhuan 左传 (осемнадесетата
година на княз Вен 文) е записано, че "Шун 舜 стана министър на Яо 堯, ... когато Яо
堯 умира, всички под небето, в общо съгласие признали Шун 舜 за „Сина на Небето”.
Това показва, че Шун 舜, Властелинът на Ююй/Youyu 有虞, е пряк наследник на Яо堯
и е заел императорския трон.
Според Mo Дзи/Mozi 墨子 (Китайски философ 470-351 г.пр.н.е.) и “Го-юй”/Guoyu
國語 и т.н., Яо 堯, Шун 舜, Ю 禹, Тан 湯, Вен 文 и У 武, могат да се нарекат царетемъдреци от четирите династии. От тях, Ю 禹, Тан 湯, Вен 文 и У 武 несъмнено
принадлежи към трите династии на Ся 夏, Шан 商 и Чжоу 周, както Яо 堯 и Шун 舜
трябва да са принадлежали към династията на Ю 虞.
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Това е така, защото системата на Цингян/Qingyang青陽, от която е изследван
произхода на Яо 堯, и система на Чангуи/Changyi昌意, от които е изследван произхода
на Чжунсю/Zhuanxu 顓頊 са разработени самостоятелно и са свързани едва по-късно.
Според “Ши-цзи”, гл. 1: “Император Чжунсю/Zhuanxu 顓頊 е син на
Цуншан/Qiongchan 窮蟬. След като Чжунсю умрял, синът на Сюянсю/Xuanxiao 玄嚣,
на име Гаосин/Gaoxin 高辛, се възкачва на престола. Гаосин/Gaoxin 高辛 е император
Ку 喾”. Император Ку 喾, е от горепосочената клон, който се движи на изток до
Цунсан/ Qiongsang 窮桑. Внукът на Сюансю/Xuanxiao 玄嚣 е от потомците на Чангуи/
Changyi 昌意, но променя името на държавата, станал на геополитическата група,
която се е развил около определено родствено ядро. Нещо повече, Гаосин/Gaoxin
高辛" [ко-sien], кагто и Гаоян/Gaoyang 高陽, може да се разглеждат като различни
транскрипции на Кунсан/Kongsang 空桑, Цзунсан/Qiongsang 穷桑" или Ююй/Yuyi
嵎夷.
Тъй като Цунсан/Qiongsang 窮桑, Гаоян/Gaoyang 高陽 и Гаосин/Gaoxin 高辛, са
всъщност са различни транскрипции на едно и също име, не е невъзможно да се
приеме, че императро Яо 堯, наследник на Ку 嚳, носи име производно на имета на
държавата си. Древните произношения на Яо 堯 [ngyə] и Ю 虞 [ngiua] са
приблизително едни и същи, и като че ли самото име Яо, фигурира в названията
Гаоян/Gaoyang 高陽 и Гаосин/Gaoxin 高辛 и т.н.
Така че е много възможно, че “Яо 堯” е и заглавието на неговото състояние или
за известно време. Яо 堯, е известен като наследник на Шаохао/Shaohao 少昊
(Властелинът на

Цунсан/Qiongsang 窮桑), Чжунсю/Zhuanxu 顓頊 (Властелинът на

Гаоян/Gaoyang 高陽) и император Ку 嚳 (Властелинът на Гаосин/Gaoxin 高辛), и
следователно е естествено императорът на Ю 虞, Шун 舜, който е довел народа си в
Цзин 晋 от Лу 鲁, след като племето на Яо 堯 се е преместило на запад. Шун 舜
вероятно е един от предводителите, който е отишъл в Тан/Tang 唐."
Също така, има данни от древните източници че княз Хуан 桓 от Ци 齊 е отишъл
на поход, на запад, и е пленил много варвари от Таи(Да)хиа/Tai(Da)xia 泰[大]夏 и е
завладял Западна Ю (У/Wu) 虞[吳], Гуанзи/Guanzi 管子 и Гуюй/Guoyu 國語.
Събитието може да се постави между края на 60-те и 50-те години на 7 в.пр.н.е. Княз
Хуан е взел много пленници от Дахиа/Daxia 大夏 и завладява Западна Ю 虞 , което
изглежда иска да покаже, че двете области или държави са били сридни и взаимно
зависими.
Около 140 г. пр.н.е., голяма част от племената “Сака”/Sakās преминава Сърдаря и
се премести на юг. Една група от тях влиза във Фергана и друга група – в Бактрия.
Последната унищожава царството на гръко-бактрийците. Възникналите държави са
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съотв. Даюан (Даван)/ Dayuan 大宛 и Дахиа/Daxia 大 夏, според данните на “Ши-цзи”,
гл.123.
Забележително е, че името на държавата Даюан/Dayuan 大宛 е също
транскрипция на Тохари, а името на нейната столица е Гуйшан/Guishan 贵山", което е
препис на Гасиани/Gasiani, и там са също Гуишуан/Guishuang 贵霜 (Гасиани/Gasiani)
завладели държавата Дахиа/Daxia 大 夏. Те показват близост и връзка с потомците на
Гути и Тукри. Част от Гутите и Тукрите който се преместват на изток се разделят.
Да Юечжите 大月氏 като се местят на запад завладяват Дахиа/Daxia 大夏.
Въпреки това, няма основание да смятаме че между тях няма нищо обощо.
Едно от основните доказателства, което идентифицира Юечжите/Yuezhi 大月氏 и
Дахиа/Daxia 大夏 с по-древните, мигрирали на изток Гути и Тукри, трябва да бъдат
езиковите данни. За съжаление обаче в тази насока разполагаме с много оскъдна
информация, поради следните три причини:
На първо място, наличната информация за Юечжите/Yuezhi 月氏 и Дахиа/Daxia
大夏 в китайските исторически книги е явно недостатъчна. Данните за техните
вероятни предци, племената Ютан/Youtang 有唐 (Таотан/Taotang 陶唐) и Ююй/Youyu
有虞, са предадени като много далечни и приказни легенди, и поради това езиковите
данни подходящи за анализ са много оскъдни и деформирани, освен това трудно може
да се разграничат реалните исторически събититя от приказните сюжети.
Особено важно е, че не съществува точна разграничителна информация която да
се свърже съотв. с Юечжите/Yuezhi 月氏 или с Дахиа/Daxia 大夏. Това е допълнителна
трудност.
На второ място, нито Дахиа/Daxia 大夏 или Юечжите/Yuezhi 月氏, през този
дълъг период на миграции са се запазили расово непроменени. Те са влизали в
контакти и са се смесвали с други племена и народи. Например Юечжите 月氏, който
са ставали все по-силни, са покорявали много други племена, които се течение на
времето приемат и етнонима на господарите си. Така Юечжите 月氏 от племе се
превръщат в голям племенен съюз.
По същият начин когато Дахиа/Daxia 大夏 се заселват в долината на р.Амударя,
те се смесват и асимилират с местното (бактрийско) население. Това също води до
пречки в изследването на техния език.
Трето, със сигурност Гутите и Тукрите които през своите странствания са били в
контакти с други етнически групи, са заимствали от тях думи и изрази. Тъй като са
практикували екзогамията, това явление става още по-силно изразено. Някои от Гутите
и Тукрите, попадаики в чуждо етническо обкръжение, вероятно са се асимилирали и
езиково. С други думи, еднакви по произход племена в даден период, ще говорят на
различни езици.
Поради това, ние не може да дадем нито едно абсолютно доказателство, че
Юечжите/Yuezhi 月氏 и Дахиа/Daxia 大夏 са говорили на езика Toχrï.
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Ето защо да се върнем малко назад и да изберем приблизителен критерий: нека
потърсим думи, свързани с Юечжите/Yuezhi 月氏 и Дахиа/Daxia 大夏, които все пак са
от езика Toχrï. След многото търсения на различни учени, тези думи, макар и малко,
все пак са открити:
Такава дума е “Сихоу”/Xihou 翖侯 – княжество, княз, което може да се свърже с
тохарски Б yapoy, тохарски А ype – страна, държава. В “Хан-шу”, гл. 96A, се казва че
Дахиа/Daxia 大夏 е била разделена на пет “сихоу”/Xihou 翖侯. В “Яодиан”/Yaodian
堯典, глава на “Шан-шу”/Shangshu 尚書 е записано, че Сихе/Xihe 羲和 е една от найважните титли при народа Таотан/Taotang 陶唐. Тъй като произношението на
Сихоу/Xihou 翖侯" [xiəp-хо] е приблизително еднакво с нова на Сихе/Xihe 羲和 [XiaHuai], може да се мисли че и двете всъщнжст отразяват една и съща дума.
Не съществуват пряки податки, че Юечжите/Yuezhi 月氏 са имали титлата
Сихоу/Xihou 翖侯, но петте сихоу/Xihou 翖侯 в Дахиа/Daxia 大夏 са били под тяхно
управление. Освен това едно от княжествата “сихоу” носи името Гуишуан/Guishuang
贵霜. А Гуишуан/Guishuang 贵霜 трябва да са били Гасиантие/Gasiani, които са се
заселили в долината на Амударя (Ж.В.: това са бъдещиге кушани. титлата сихоу е
същуствувала и при усуните). А Гасианите и Юечжите月氏 вероятно са от един и същ
произход.
Според “Ши-цзи”, гл.123, Усуните 烏孫 също са притежавали титлата
Сихоу/Xihou 翖侯. Както вече беше посочено, Усуните 烏孫 трябва да са имали нещо
общо с етническата група, говореща на езике Toγrï.
Според „Хан-шу”, гл. 70, в Кангюй/Kangju 康居 също се е използвала титлата
сихоу/Xihou 翖侯. Тъй като народа на Кангюй/Kangju 康居 трябва да са говорили на
езика на Саките, възможно е тази титла Сихоу/Xihou 翖侯 да е проникнала под
влияние на Тохарите или Гасианите, когато са се смесили със Саките.
Следват още думи, свързани с Юечжите/Yuezhi 月氏 и Дахиа/Daxia 大夏,
съответно: например Жоцзи/Ruoju 若苴 (nakca – в тох.A ñäkci, тох.Б ñäkc(i)ye божествен) (виж „Ши-цзи”, гл. 20) и Цилян/Qilian 祁连" (тох.A klyom, тох.Б klyomo голям) (виж „Ши-цзи”, гл. 123) и се отнасят до Юечжите/Yuezhi 月氏. Също „ми” 靡"
(máj – не, отрицание, в тохарски е ma) (виж „Ши-цзи”, гл. 123), която се отнася до
Усуните 烏孫. Думата Цзиелу/jueli 爵离 (ceukkwräh) (Виж „Хоу-Хан-шу”, гл. 47),
която се отнася до Янци/Yanqi 焉耆, Циелу/Queli 雀离 (ceukkwräh) (виж „Шуицзиншу”/Shuijingzhu 水经注, гл.2) и Чжаохулу/zhaohuli 昭怙厘 (çawgärầ) (виж Датан
сиюцзи/Datang Xiyuji, гл. 1), която се отнася до Куча/Qiuci 龟兹, и е предаване на
думата cakir (Ж.В.: посредник, приближен, служител, согдийска заемка, аналогична на
прабълг. чръгоу/чръгу/боил), дума от езика Toχrï
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Ако тези думи могат да бъдат обяснени с помощта на езика Toχrï, както доказват
някои учени, те ще подкрепят заключението, че Юечжи/Yuezhi 月氏, Дахиа/Daxia 大夏
са свързани групи говорили на езика Toγrï.
Има и думи които се появяват в древнокитайски по време на най-древния период,
в който Юечжите/Yuezhi 月氏 и т.н., се преместват в северната част на Китай, и могат
да се обяснят с помощта на езика Toχrï.
Например, gou 狗 (куче)” [*koo, kəu] (тохарски A ku - куче) и wang 朢 (пълна
луна), в древнокитайски [*maŋs, mǐan-] (тохарски A mañ – луна, месец),
Ако Юечжите/Yuzhi 月氏 и Дахиа/Daxia 大 夏 и т.н., принадлежат към етническа
група, които е говорила на езике Toγrï (тохарски), те трябва да са предали тези думи,
заети в древнокитайски.
По този начин, не е трудно да се обясни какво е причинило тохарски Б (Toχrï Б)
да се нарича „Кучански”. Toχrï Б първоначално е бил на езика на Гутите, и Куча/Qiuci
龟兹 е била народност, клон на Гутите. В Куча/Qiuci 龟兹 хората са запазили своя
изначален език за по-дълъг период от време поради причини, които не са напълно ясни
в момента.
Що се отнася до факта, че няма литература на тохарски език в долината на
Амударя и други региони, където Гути и Тукри и техните потомци са пребивавали по
време на своята миграция, а има доказателства, че тези, които са потомци на Гутите и
Тукрите, са говорили тохарски език (Toχrï), е така, защото те са загубили
първоначалният си език, смесвайки се със заварените народи.
E
По-долу е представено моето мнение за отношенията между Жуните/Rong 戎 на
Юнсин/Yunxing 允姓 и етническата група, носител на езика Toγrï, както и обяснението
защо самоназванието на тази група е „Арси” (в Toχrï А Ārśi – сребърни).
Отношения между Жуните/Rong 戎 от Юнсин/Yunxing 允姓 (или Асии/Asii) и
Дахиа/Daxia 大 夏 (Тохари/Tochari) показват че има следи от двете групи, Жуни/Rong
戎 на Юнсин/Yunxing 允姓 и Дахиа/Daxia 大 夏 в Хеси/Hexi 河西 (Гансу). Въпреки
това, няма доказателства, които да посочват, че двете племена са идентични.
Ние знаем, че чак до края на 750 г.пр.н.е. хората Дахиа/Daxia 大夏са живели в
Хеси/Hexi 河西 (Гансу). Най-ранната възможна дата, когато Жуните/Rong 戎 на
Юнсен/Yunxing 允姓 са оставили своята бивша земя в Гуачжоу/Guazhou 瓜州 може да
бъде началото на 730 г.пр.н.е., както и датата, когато те са пристигнали в Хеси/Hexi
河西, може да бъде края на 720 г.пр.н.е.
Народът Дахиа/Daxia 大夏 тохарите, са напуснали Хеси/Hexi 河西 вероятно, под
влияние на верижна реакция, създадена от западната миграциите на Жуните/Rong 戎
от Юнсин/Yunxing 允姓. Дахиа/Daxia 大 夏 вероятно са били изместени от Жуните 戎
от Юнсин/Yunxing 允姓, и на свий ред са тръгнали на запад, достигайки в поречието на
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реките Или и Чу, където стават един от компонентите на племенния съюз на Саките.
Херодот ги споменава като „иседони” коита са били същите Жуни/Rong 戎

от

китайските исторически извори, или още наречени племена Сай 塞. Така Дахиа/Daxia
大夏 попадат под техен сюзеренитет.
От края на 7 в.пр.н.е. е извън съмнение, че Дахиа/Daxia 大 夏 и Жуните/Rong 戎
на Юнсин/Yunxing 允姓 са били активни едновременно в долината на реките Или и
Chu.
В „Отчет за Западния край”, цитиран от Сун Цзи/Xun Ji 荀濟, се казва, че
племената на Жуните/Rong 戎 от Юнсин/Yunxing 允姓 „живееха в Дунхуан/ Dunhuang
煌燉 от поколения напред”. Възможно е древните Гуачжоу/Guazhou 瓜州 погрешно да
се идентифицират с Дунхуан/Dunhuang 敦煌 по това време, а в действителност да са
Жуните/Rong 戎 на Юнсин/Yunxing 允姓, който се местят в „земята на Сай 塞”
идвайки от по-горното течение на река Цзин. Но когато вземем предвид, че
Дунхоан/Dunhuang 敦煌" може да се окаже производен на Дунхон/Dunhong 敦薨 и да е
различна транскрипция на Тохари, то съобщението за „Жуните в Дунхуан 煌燉
живеещи там от поколения, може да се анализира.
В 140 пр.н.е. Жуните/Ронг 戎 от Юнсин/Yunxing 允姓 и Дахиа/Daxia 大夏 заедно
пресичат р.Сърдаря и нахлуват в царството Гръко-Бактрия. Трог в смоя „Пролог към
Книга 42” пише за Асиани (Аси)/Asiani (Asii), които са заели Бактрия и са "царете на
Тохарите”. (XLII) Тези данни показват, че няма промяна в Юнсин/Yunxing 允姓. Но
Чжан Цзян 张 骞, които пристигнал в долината на Амударя в 129 г.пр.н.е., съобщава
само за Дахиа/Daxia 大夏 и не знае нищо за Жуните/Rong 戎 на Юнсин/Yunxing 允姓.
Най-вероятно Жуните/Rong 戎 на Юнсин/Yunxing 允姓, (древнокитайски lurseŋs,
Хански период lúnseŋh) като сюзерени на областта, бяха първите, които са понесли
атаката от страна на Да Юечжите/Da Yuezhi 大月氏, и по този начин да изчезнали от
историческата сцена. Трябва да се имам в предвид, че тогава името на Дахиа/Daxia
大夏 се е съхранило, тъй като там са били многоброен народ.
Асите които са напуснали „землището на Сай 塞” и се преместили на юг, през
Памир, като след това са влезли в оазисите на Таримския басейн, има и някои, които са
поддържали контакти с тохарите. Един добър пример за това е държавата Янци/Yanqi
焉耆 (Карашар). Името на държавата е била Янци/Yanqi 焉耆, а седалището на на царя
е Юанцу/Yuanqu 員渠 (в Ханския период wran-ga). Янци/Yanqi 焉耆" и Юанцу/Yuanqu
員渠 са следи от народа Асии/Asii. Въпреки това, Дунхон/Dunhong 敦薨 и имената на
планини и реки около държавата, носят следи от тохарите. Възможно е, Жуните 戎 от
Юнсин/Yunxing 允姓 да са били господари на народа Дахиа/Daxia 大 夏 и в държавата
Янци/Yanqi 焉耆.
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Както бе споменато по-горе, връзката между Юнсин/Yunxing 允姓 и Дахиа/Daxia
大夏 е между господар и васал.
Изглежда може да направим следното изключение. Следите на народа Цяни 羌 от
Жо/Ruo 婼, както се вижда в „Хан-шу”, гл. 96, са открити навсякъде по протежение на
южния път през Западния Край. Група от тях, т. е. на държавата Жокян/Ruoqiang 婼羌,
е изолирана в югозападната част на бариерата Ян 陽. Както е отбелязано в същата
глава, „царя му владее Цухулаи/Quhulai 去胡來 (изоставено от старите си обитатели).
Отдавна се предполага, че под Quhulai 去胡來 е различна транскрипция на „Тохари”
(Ж.В.: Правилно, в Ханската епоха е звучало като khághārэ/rэh, или като
Кхари/Гхари/Гари – самоназванието на тохарите) . А Цяните от Жо/Ruo 婼 могат да се
считат, като смесен народ от Жуните/Rong 戎 от Юнсин/Yunxing 允姓 и Цяни 羌
(тибетци).
Юнге/Yunge 允格 (lurkrāk, lúnkrāk) е наречен още Жо/Ruo 鄀; синът му също носи
презимето Жо/Ruo 鄀. Така Жуните/Rong 戎 от Юнсин/Yunxing 允 姓 могат да бъдат
проследени от сина на Юнге/Yunge 允格. Знакът 婼 може да бъдат идентифициран с
подобния 鄀, или Цяните 羌 от Жо/Ruo 婼, всъщност са еднакви с Цяните 羌 от
Жо/Ruo 鄀, имаме варианти на едно и също изписване. Както бе споменато по-горе,
има

следи както

на Жуните/Rong 戎от Юнсин/Yunxing 允姓, така и на

Дахиа(Дася)/Daxia 大夏 в Линся/Linxia 臨夏 (râmgräh). И Цяните 羌 са посещавали
тази област. От Линся/Linxia 臨夏тръгвайки на запад, се стига до Западния Край, като
се пътува по южното подножие на планината Цилян/Qilain 祁連 (Ханска епоха gijran).
Не е случайно съвпадение че Цяните羌 от Жо/ Ruo 婼, са били подчинени на народа
Дахиа/Daxia 大夏, живели някога на югозапад от бариерата Ян 陽.
За

отношенията

между

Жуните/Rong

戎

от

Юнсин/Yunxing

允姓

и

Юечжите/Yuezhi 月氏 може да кажем:
На първо място, Шаохао/Shaohao 少昊 (téwg(h)ū), предшественикът на
Жуните/Rong 戎 от Юнсин/Yunxing 允姓 се заселва в долината на река Жо/Ruo 若.
Чжунсю/Zhuanxu 顓頊, който е предшественик на Ююй/Youyu 有虞 (Ж.В.: в Ханската
епоха и преди това се е произнасяло whəŋua. Твърде възможно да отразява тохарската
дума Човек/хора, в тох.(а) ońk, (мн.ч.) ońkañ, тох.(б) eńkwe, (мн.ч.) eńkwi, което пък
има връзка с они, хиони, хиаона), е роден в долината на река Жо/Ruo若, и се премества
на изток до Цюнсан/Qiongsang 窮桑 в северната част на Лу 鲁 (ro или rwa), за да
подпомага Shaohao 少昊 (téwg(h)ū) след това. От това може да се види, че има твърде
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близка връзката между Жуните/Rong 戎 (nuŋ) от Юнсин/Yunxing 允姓 и Ююй/Youyu
有 虞 (предшествениците на Юечжи/теYuezhi 月氏).
На второ място, според „Му Тянзи Чжуан”/Mutianzizhuan 穆天子 传, Mу 穆,
Синът на Небето, е посетил голямата равнина на Янцзу/Yanju 焉居 (Ånka) и
Ючжи/Yuzhi 禺知 (ŋ(h)otre или Ruotre) при пътуването му на запад. Янцзу/Yanju 焉居
което може да се приемат, като различни транскрипции на Юнсин/Yunxing, и показва
тясната връзка с Жуните/Rong 戎 от Юнсин/Yunxing 允姓 и Ючжи/Yuzhi 禺知.
На трето място, Жуните/Rong 戎 от Юнсин/Yunxing 允姓 и Ючжи/Yuzhi 禺知
заедно се преместват в долината на реките Или и Чу, и стават един от компонентите на
племенния съюз Иседони, съобщени от Херодот. След това двете групи заедно отиват
на запад до северния бряг на Сърдаря и нахлуват Бактрия от там.
На четвърто място, Усуните/Wusun 烏孫 и Юечжите/Yuezhi 月氏 са живели
заедно в Хеси/Hexi 河西 (Гансу), до възхода на Хунну/Xiongnu 匈奴 и прогондането на
Юечжите/Yuezhi 月氏.
На пето място, имена Куча/Qiuci 龟兹 и Ючжи/Yuzhi 禺知, Юечжи/Yuezhi 月氏
имат един и същ произход, но в „Юциецзин Юню”/Yiqiejing Yinyi 一 切經音義
(Комантар ня будиската литература), се казва: „[Куичжи/Куча/ Quzhi 屈支] е наричана
... Усун/Wusun 烏孫 (Åsən) и Улеи/Wulei 烏壘 (År(h)uj).” Името Усун/Wusun 烏孫 тук е
използвано, като аналог на Асии/Asii, но названието Усун в случая ее използвано по
аналогия и близко звучене.
Шесто, "Suoju 莎車 (sājka или Саки/Sacarauli) се наричат Куша/Qusha 渠莎
(Гасиани/Gasiani) според в „Вей-шу”/Weishu 魏書, гл.102, и Уша/Wusha 烏鎩 (Åsrāt
или Asii)" в „Датан Сюцзи”/Datang Xiyuji 大唐西域記, гл.12.
Няколко държави и племена и всички те са от един и същ произход: народа на
Юнсин/Yunxing 允姓, които е заел в долината на река Жо/Ruo 若 преди Чангю/Changyi
昌意 да слезе и да живее там, племето на Шаохао/Shaohao 少昊, което се предвижва на
изток до Цунсан/Qiongsang 穷桑 от долината на р.Жо/Ruo 若 река, а Жуните/Rong 戎
от Юнсин/Yunxing 允姓 са потомци на Шаохао/Shaohao 少昊 или Асии/Asii, т.е.
Жуни/Rong 戎 от Юнсун/Yunxing 允姓 който се преместват на запад и стават част от
племена Сай 塞 и разпръснати са живели в западните райони. Въпреки това, са
налични различия в езика, обичаите, и физически характеристики, дължащи се на
техните различната им съдба.
И все пак, те трябва да имат един и същ произход, като се има предвид
специалните отношения между Жуни/Rong 戎 от Юнсун/Yunxing 允姓 и Ююй/Youyu
有虞 и съотв. между Жуните/Rong 戎 от Юнсун/Yunxing 允 姓 и Дахиа/Daxia 大 夏.
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Въз основа на тези факти, може да се направи извод, че Жуните/Rong 戎 от
Юнсун/Yunxing 允 姓 и техните клонове принадлежат към етническа група, която е
носител на езика Toγrï (тохарски). А Жуните/Rong 戎 от Юнсун/Yunxing 允姓 са
управляващият клан на Тохарите по много причини. Това може да обясни защо
самоназванието на носителите на Toχrï А - Ārśi.
И накрая, има някои точки, които се нуждаят от изясняване: „Цунсан/Qiongsang
穷桑" (селището на Шаохао/Shaohao 少昊) и Юнсин/Yunxing 允姓 са различни
транскрипции на едно и също име, и Гаоян/Gaoyang 高陽 (селището на
Чжунсу/Zhuanxu 颛顼, прародителя на Ююй/Youyu 有虞, от които произлизат
Юечжите/Yuezhi 月氏) и Ючжи/Yushi 虞氏" или Юечжи/Yuezhi 月氏, са различни
транскрипции на едно и също име. Ето защо, Юечжи/Yuezhi 月氏 и Юнсин/Yunxing
允姓 и т.н. са също различни транскрипции на едно и също име. Така, че е трудно да се
разбере кое от тези две имена на места, племена е свързано с Юечжи/Yuezhi 月氏 или
кое с Юнсин/Yunxing 允姓 и т.н. при тяхното придвижване в Хеси/Hexi 河西 (Гансу) и
другите западните райони.
В допълнение, Гасианте/Gasiani и Асиите/Асиани (Asii, Asiani), както се вижда в
западни източници, принадлежат към племената Сака, отъждествявани с
Юечжите/Yuezhi 月氏 и Жуните/Rong 戎 от Юнсин/Yunxing 允姓, от китайските
източници съответно.
Но напълно е възможно Жуните/ Rong 戎 от Юнсин/Yunxing 允姓, респ.
Гасианите и Асиите да бъдат по произход Юечжи/Yuezhi 月氏. Надяваме се, че
бъдещите изследвания ще доведат до по-убедителни отговори.
F
По-долу съм превел някои допълнителни бележки към моето изследване:
1. С изключение на гореспоменатите тохарски диалекти, или сродни езика А и Б,
се предполага, че езикът на местното население в държавата Лулан-Шаншан 樓蘭鄯善, представлява смесица от езика “Гандхара”/Gāndhārī (Севрноиндийски диалект) и
много тохарски елементи, изразяваще се в лексика, фонетични особености, като
например, липсата на звучни съгласни (спиранти и инспиранти). Тези характеристики
са общи с тохарските езици. С други думи, жителите на Лулан-Шаншан樓蘭-鄯善,
също са използвали език, сроден на тохарски, даже предложен от някои учени, да се
разглежда като трети тохарски диалект (Ц).
Ако това е вярно, изглежда тохароезичните жители на Таримския басеин,
присъстват там много преди появата на тохарските писмени документи. Въпросът е
каква е връзката между жителите на държавата Лулан-Шаншан и носителите на
езиците тохарски А и Б?
Както е известно, китайското Лулан 樓蘭 (rörän, rwärän) е транскрипция на
местното Крораймна (Крорайна), както е записано названието в документи на
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“Кхарощи”. Топонимът Лулан樓蘭е преименуван на Шаншан 鄯善 (shand(h)án), по
време на династията Хан, когато тази държава е включена в китайско-хунското
противопоставяне за надмощие в Таримския басейн.
Въпреки това е възможно е самото име Шаншан 鄯善, също да е превод нак
итайски на название дадено от местното население. Ако се съди само по значението на
тези два знака в китайски е "завръщане към доброто." Първоначалното името Шаншан
鄯善" може да бъде и династичното име на управляващия владетел.
Според “Хан-шу”, гл. 96A,

държавата Цзинцзюе/Jingjue 精絕 (ceņź(h)wat) се

намира на запад от Шаншан 鄯善, а държавата Жунлу/Ronglu 戎盧 (nuņrä, nâuņrä) се
намира юг от Цзинцзюе/Jingjue 精絕.
Цзинцзюе/Jingjue 精絕 [dzieng-dziuat] може да се приема като друг вариант на
името “Шаншан” а Жунлу/Ronglu 戎盧[njiuəm-lа] може да се приема като друг вариант
на името Лулан 樓蘭. Това показва, че народът на Крорайнма/Kroraimna са живели и в
двете съседни държавици - Цзинцзюе/Jingjue 精絕 и Жунлу/Ronglu 戎盧.
Също така, според “Хоу Хан-шу”, гл.88, има град, чието

име

е

Чженчжон/Zhenzhong 楨中 (tâmtruņ, tâmţâuņ) в държавата Шуле/Shule 疏勒 (Кашгар).
Градът е бил разположен по Южния маршрут на в Западния Край, както се вижда от
“Повествование за Западните Жуни/Rong 戎 във „Вей-люй”/Weilue 魏略 (Обзор на
династията Вей). Чженчжон/Zhenzhong 楨中, Цзинцзюе/Jingjue 精絕 и Шанашан 鄯善
могат да се приемат като варианти на едно и също име. Това показва, че вероятно
хората от Крорайна са живели там.
В допълнение, “Датан Сиюцзи”/Datang Xiyuji 大唐西域記,, гл.12, съобщава за
град, на име Хелалудзя/Helaoluojia 曷勞落迦 (ghäträwräkkräj) в северната част на
държавата Юсадана/Jusadanna 瞿薩旦那 (kahsattänhn(h)än), на запад от град Пимо/Pimo
媲摩 (phjâtmäj). Хелалудзя/Helaoluojia曷勞落迦 [hat-lô-lak-keai] и Лулан樓蘭
(Крорайнма (Крорайна) /Kroraimna) са очевидно различни транскрипции на едно и
също име.
Народът на Крорайна е живял не само по Южния, но и по Северния маршрут в
Таримския басейн. Данните сочат за това, както следва:
В “Хан-шу”, гл. 96Б, е записано, че Ван Цин 但欽, е началник на гарнизон в град
Лиелу/Lielou 埒婁 през втората година периода Шицзянгу/Shijianguo 始建國, от
управлението на Ван Ман 王莽. Географското разположение на града на Лиелу/Lielou
埒婁 е неизвестно, но със сигурност е разположен в района на държавата Куча/Qiuci
龟兹. Лиелу/Lielou 埒婁 (rhwatrwa) може да се приема като друг запис на Лулан樓蘭.
Лунтаи/Luntai輪臺" [liuэn-dэ], е името на малък град, за който се знае че се е
намирал в близост до Куча/Qiuci 龟兹, както се вижда от “Ши-цзи” 史记, гл.123 и също
може да се приема като друга транскрипция на Лулан.
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Освен това, в “Суй-шу”/Suishu 隋書, гл. 15, е записано, че “песните от Шаншан
Мони 善善摩尼, принадлежат към музиката на Куча "龟兹”. В “Укон Жучжицзи”/
Wukong Ruzhuji 悟空入竺記 е записано, че “има планина на име Цианцзян/Qianjian
前踐 (źjänź(h)án) и храм със същото име (Цианцзян) в в Анси/Anxi 安西 (Ǽnsän). Анси/
Anxi 安西 се явявава седалище на наместника на Западния Край, и се намира в близост
до Куча/ Qiuci 龟兹. В случая храмът Цианцзян/Qianjian 前踐 се отнася до конкретния
пещерен храм “на Хилядите Буда” в Симсим. Шаншан 善善" [zjian-zjian]
Цианцзян/Qianjian 前踐 [dzian-dzian] и Шаншан 鄯善" [zjian-zjian] може да се приемат
като различни транскрипции на едно и също име.
Фактът, че тези наименования – Леилу/Leilou 埒婁, Лунтаи/Luntai 輪台,
Цианцзян/Qianjian 前踐 и Шаншан/Shanshan 善善” – всичко те се намират в близост до
града и държавака Куча/Qiuci 龟兹 или съседните и страни, което показва, че част от
хората на Крорай(м)на/Kroraimna са се преселили в областта около Куча/Qiuci 龟兹.
В Крорайн(м)а/Kroraimna са фиксирани и Сакараулите/Sacarauli, едно от четирите
племена, които унищожават царството Гръко-Бактрия, описани в “Географията” на
Страбон (XI, 8), са от един и същ произход с нейното население.
Сакараули/Sacarauli може да се приема като запис на “Sakā [K]rauli”, а Krauli
също може да бъде взето като кратка транскрипция на Krorai[m]na..Или,
Крорайн(м)а/Kroraimna се явява погрешен или съкратен запис на Sakā Krorai[m]na.
(Ж.В.: Авторът показва в цялата си студия учудваща неграмотност и нагласяне на
китайските транскрипции, съобразно погрешната му миграционна схема! Сакараули
означава “Царски саки” и никога не са имали нещо общо с Крорайна! Ща се отнася до
произхода на името Крорайна, по Птолемей Хуран, съвр.уйгурско Кируран, отразавя
тох.(а,б) koraim, korain – събирам, имот, керван, стадо, производно на koro – група,
стадо, kār – събирам.)
Ако това е вярно, че Лулан-Шаншан са родствени със Сакараулите, лесно може
да се обясни защо езика “Gāndhārī” (от Гандхара) съдържа толкова много тохарски
елементи. Възможно е, че Сакараулите да са живели в държавата Лулан-Шаншан
заедно с трите други племена: Гасиани, Тохари и Асии и да са владели Южния
маршрут на Великия Копринен път в Таримския басейн. Вероятно това е било по
времето когато Сай 塞 племената са прогонени от “земята на Сай 塞” от Да
Юечжите/Da Yuezhi 大月氏 и се премества на юг до планината Цун (Цунлин) 葱
(Памир) преди 177/176 г.пр.н.е. Сакараулите са живели с останалите три племена от
народа Сай 塞 за дълго време преди това в долината на реките Или и Чу. Може да се
заключи, че тогава са влезли в контакт помежду си. Тогава е неизбежно тохарското
влияние върху езика на Сакараулиите.
Езикът на Сакараулите първоначално е бил стар източноирански диалект,
попаднал под влиянието на Гандхарския индийски диалект и тохарските езици, в
държавата Лулан-Шаншан. С езика от Гандхара е заимствано и писмото “Кхарощи” и
“Брахми” използвано в Таримския басейн. По-късно брахми се налага и под влияние
на Кушанската Империя.
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2. Предполага се, че “twγry” както се вижда в Уигерския колофон не могат да
бъдат идентифицирани фонетично с “tγw'r'k”, както се вижда в согдийския списъка на
народите "(nāfnāmak), което название е използвано за обозначаване на Тохарите. Това
“twγry” приблизително съответства на “Четирите Twγry” (ctβ'r twγr'k), както се вижда
в согдийския Карабалагасунски надпис и в колофона на тюркския манихейски текст,
както и в манихейски химн написан на персийски. “Четирите Twγry” обхваща района
на Бишбалик и Кочо (Турфан).
По мое мнение, тази теория е твърде механична. Ако “Четирите Twγry” наистина
се състояха от Бишбалик и Кочо, би трябвало да са заети от тохари във времето,
описано в Карабалгасунския надпис. Що се отнася до факта, че “twγry” не могат да
бъдат идентифицирани фонетично с “tγw'r'k” както се вижда в согдийския списъка на
народите, най-вероятно това е така, защото преводачът не е знаел контекста, или го е
направил умишлено да се разграничи тези народи в политическо и географско
отношение. (Ж.В.: Авторът няма никакво основани в това твърдение, “twγry” и
“tγw'r'k” е еднои също (тугри и тугурук).
Освен това, в действителност, “Четирите Twγry” е било използвано само за
посочването на едно място, т.е. Янци/Yanqi 焉耆, , а не посочената по-горе област.
(Четирите “Тохари” са Куча, Карашар, Чеши (Турфан/Кочо) и Бешбалик!)
3. През 1980 г. Л. Ю. Тугушева, учен от СССР, публикува “Фрагмент от
уигурската версия на биографията на Сюанцзян/Xuanzang”. Текстът се отнася за
пътуването на будисткия поклоник, Сюянцзян до Индия. В случая става дума за
маршрута изминат от Сюянцзян от Чанъян до Ташкурган. Голям списък с над
тридесет имена на населени места са включени в конкретния район на Синцзян 新疆.
Той съобщава че народа на уигурите се е заселил в “бившата страна на
Духолуо/Duhuoluo 覩貨邏, записана от Сюянцзян/Xuanzang 玄奘 като Toγrï.
Предполага се, че последното название не трябва да се отнася за “бившата страна на
Духолуо/Duhuoluo 覩貨邏, а за Юечжите/Yuezhi 月氏, които минавайки на запад от
Жокян/Ruoqiang 婼羌, се местят югозападно от Дунхуан/Dunhuang 敦煌, като по този
начин “Toγrï” в уигурската редакцията се отнася за Юечжите/Yuezhi 月氏.
Трябва да се отбележи, че в “Датан Сюцзи”/Datang Xiyuji 大唐西域記,, гл.12, е
записано, че “след като извървим 400 ли (ср.200 км), стигаме до бившата страна на
Духолуо/Duhuoluo 覩貨邏, намираща се на изток от град Ниран/Nirang 尼壤. Името
Духолуо/Duhuoluo 覩貨邏 също се появява в същата книга, гл.1: “Преминавайки през
Железни врата (на 90 км от настоящото Шахр-и-Сабз/Shahr-и Sabz) се пристига в
бившата земята на Duhuoluo 覩貨邏 (по-рано записана по погрешка Tuhuoluo吐火羅).
Тази страна от север на юг, е се простира на разстояние около 1000里 ли, а от изток на
запад – съотв. 3000 里 ли. На изток граничи с планината Цун(лин) Cong 葱 (Памир), на
зарпад достига до Боласи/Bolasi 波剌斯 (Персия), на юг са големите Снежни планини
(Хиндукуш), а на север са Железни врата. Голямата река Фушу/Fuchu 縛芻 (Амударя)
преминава през средата на тази страна в западна посока.
Така наречените “бивши земя на държавата Духолуо/Duhuoluo 覩貨邏 е сигурно
Тохаристан, както се вижда в Западните източници. По този начин Духолуо/Duhuoluo
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覩貨邏

в

“Дациенси

Санзан

фаши

чжуан”/Daciensi

Sanzang

fashi

zhuan

大慈恩寺三藏法師傳,,том. 5, трябва да е било запис на “Tukhāra.”
Според “Цзу Тан-шу”/ Jiu Tangshu 舊唐書, гл. 198, голямата пустиня, която е на
изток от Юйтян/Yutian 于闐 (Хотан) се нарича пустинята Тулун/Tulun 圖倫 (därwân)
[da-liuən]”. Вероятно Tulun 圖倫 [da-liuən] също може да се вземе като транскрипция
на “Тохари”. От това, следва, че тохарите са обитавали района мужду Юйтян/Yutian
于闐 или Хотан и Циемо/Qiemo 且末 (chiámät). Както бе споменато по-горе, възможно
е, народа на тохарите да е обитавал земите около двата пътя (Северния и Южния) в
Западния Край (Таримския басейн) след като племената Саи 塞 са прогонени от
долината на реките Или и Чу.
Уигурският еквивалент на “бившата страна на Духолуо/Duhuoluo 覩貨邏” в
пътеписа на Сюянцзян 玄奘 е “Toγrï”, което показва, че “Toγrï” е точно еквивалент на
"Tukhāra (Tохара/Тохари), и няма други възможни обяснения. Това само по себе си не
означава че тохарският език е бил разпространен в такава широка област, на изток от
Ниран.
4. В “Ситян Луцзин”/Xitian Lujing 西天路竟 (документ от Дунхуан, S. 383) е
записано, че “за да се стигна на запад до Гаочан/Gaochang 高昌 се пътува само един
ден. Също така, след път от 1000 ли 里 се пристига в държавата на Юечжи/Yuezhi
月氏, също на 1000 Ли 里, е държавата Куча/Qiuci 龟兹”. В случая Юечжи/Yuezhi 月氏
тук със сигурност означава Янци/Yanqi 焉耆.
Защо Янци/Yanqi 焉耆 се нарича Юечжи/Yuezhi 月氏 в началото на династията
Сун 宋? В миналото се смяташе, че това е грешка от неправилно преписване.
Всъщност има и други обяснениня:
Първо, старите произношения на Юечжи/Yuezhi 月氏 и Янци/Yanqi 焉耆 са били
много близки, така че лесно се смесват.
Второ, Янц/Yanqi 焉耆 отразява името Асии/Asii, една от четирите племена на
Саките. (Ж.В.: Напълно невярно твърдение, Янци е транскрипция на Арги/Арси –
сребърни, самоназванието на носителите на тохраски А, а Юечжи, по-страта форма е
Ручжи/Руджи, също отразява аналогичното Арси. Поради тази причина, преписвачът
явно знаейки тази връзка е заменил Янци с Юечжи/Ручжи, при това във време когато
Кушанската д-ва отдавна не съществува! Ако говорим за Асии то единственият
възможен негов аналог е Усун (Æсуæн).
Но е възможно, и други племена (включително Тохари и Гасиани) да са влезли в
оазиса (Янци) едновременно или последователно. Както вече беше посочено,
планините и реките около държавата Янци/Yanqi 焉耆 носи името на Тохарите, което
показва, че те са били основното и население.
Янци/Yanqi 焉耆 се наричат Юечжи/Yuezhi 月氏 показва, че Юечжите/Yuezhi
月氏", т.е.Гасианите (Ж.В.: Авкорът греши, такъв народ липсва в списъка на Страбон,
там фигурират Пасиани. Но той пък търси изкуствени аналогии с Кушани. Изобщо
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цялата работа на Ю Таишан е твърде далече от научната прецизност!), в един период
от време, описано от Ситян Луцзин/Xitian Lujing 西天 路 竟.
Трето, има тясна връзка между Янци/Yanqi 焉耆 и предшествениците на
Юечжите/Yuezhi 月氏. Възможно е, присъствитено на Гасиани, сред Асиите в оазиса
Анци/Yanqi 焉耆 (Карашар).
След като Гасианите са контролирали Янци/Yanqi 焉耆, те са оставили и името
си Юечжи/Yuezhi 月氏. “Ситян Луцзин”/Xitian Lujing 西天 路 竟 е написана в началото
на управлението на династията Сун 宋, което е много по-късно от възникването на
Янци/Yanqi 焉耆. Поради това е много трудно да се направи извод какво се е случило
през това време.
5. Има документ в който се среща и формата Дукалуо/Doukaluo 兜呿羅 (отнасящ
се за Малките Юечжи月氏) в “Дачжиду Лун”/Dazhidu Lun 大智度論 (Будисткият текст
Mahāprajñāpāramitā-sūtra-sāstra), кн. 25, преведен от будисткия монах заселили се в
Китай - Кумараджава/Kumārajīva (344-413 г.) В зависимост от времето през което
живее Кумараджава, “Малките Юечжи 月氏” тук се отнасят до Кидаритите, които
завладяват Тохаристан.
Дукалуо/Duokaluo 兜呿羅 със сигурност се отнася за Тохаристан който основно
се намира на южния бряг на Амударя. В 5 в., или по времето на Кумараджава тук
живеят Кидаритите, смятали се за наследници на Кушаните. А Кушаните са били
известни в китайските извори като “Големите Юечжи 月氏” по много причини и не е
изненадващо, че Кидаритите също са били наричани Юечжи/Yuezhi 月氏. Причината,
поради която Кидаритите са наречени Малки Юечжи 月氏 е за да се разграничат от
Големите Юечжи 月氏, от времето на Кушанската държава, която се е простирала на
север и юг от Хиндукуш.
Следва да се отбележи, също така, че Кидаритите са били отъждествявани с
“държавата на Големите Юечжи 月氏” в “Повествованието за страните от Западния
Край във “Вей-шу”/Weishu 魏書: “Държавата на Да Юечжите 大月氏 е със столица –
град Луцзянши/Lujianshi 盧監氏 (räkrämg(h)é), намиращ се на запад от Фудиша/Fudisha
弗敵沙 (Бадахшан), и е отдалечена на 14 500 ли 里 от Даи/Dai 代 (столицата на
Империята Вей). На север тя граничи със [земята] на Жужу/Ruru 蠕蠕. Те често са
били нападани от Жужу/Ruru 蠕蠕 (жужаните), [така че] поради това те се местят
сторицата си на запад към град Було/Boluo 薄羅 (bäkräj, възм. Бухара?), който е
отдалечен на 2100 ли 里 (1050 км) от Фудиша/Fudisha 弗敵沙. Нейният владетел цар
Цзидулуо/Jiduoluo 寄多羅, който е бил смел и войнствен, тогава да със своята армия,
преминал много планини на юг, нахлул в Северна Тянчжу/Tianzhu 天竺 (Северна
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Индия). И петте държави на север от Цянтулуо/Qiantuoluo 乾陁羅 (ghanthäkräj –
Гандхара) били завладяни от него”.
В сферата на влияние на Кидаритите, както се вижда в “Вей-шу”/Weishu 魏書, гл.
102 (Повествование за Западния Край), са включени земите на юг и на север от
планината Хиндукуш, които като цяло могат да бъдат съпоставени със земята на
старата Кушанска държава, от 2 в. тъй като Кидаритите се явяват нейни наследници,
те се наричат във “Вей-шуй” също “Държава на Големите Юечжи”. Но Кумараджава
който живее по-късно от времето на старата Кушанска д-ва, знае само че столицата на
Кидаритите е град Луцзянши/Lujianshi 盧監氏, и той така ги нарича – Малки Юечжи
月氏.
Налице е и “държава на Малките (Сяо) Юечжи” в “Повествованието за Западния
Край” във “Вей-шу” 魏書: “Държавата на Малките Юечжи/Yuezhi 小月氏 е със
столица град Фулуша/Fulousha 富樓沙 (Пурошапуро или Пешавар). Неговият цар
първоначално

е

бил

син

на

царя

на

Да

Юечжите/Da

Yuezhi

大月氏,

Цзидулуо/Jiduoluo寄多羅. Когато Цзидулуо/Jiduoluo寄多羅 се е преместил на запад,
под натиска на Хунну/Xiongnu 匈奴, той предал на сина си този град, и затова те се
наричат Сяо Юечжи/Xiao Yuezhi 小月氏. [Столицата] им се намира на югозапад от
Болу 波路, и е отдалечена от 15 600 ли 里 от Дай 代. Те по-рано са живели в района
между Сипин/Xiping 西平 (sânbhreņ) и Чжанъе/Zhangye 张掖, и по носията си
значително приличат на Цян 羌. Що се отнася до техните обичаи, те имат пари,
изработени от злато и сребро, и те се движат след добитъка си (номадско
скотоводство) - [в това отношение], наподобяват на хунну/Xiongnu 匈奴”.
“МалкитеЮечжи 月氏” тук трябва да се отнасят до останалите племена в
Кидаритската държава. Кидаритите се утвърждават във Фулуша, след като царят им
Кидар/Kidāra, е бил изгонен от Тохаристан от Хунну/Xiongnu 匈奴", т.е., Йеда/Yeda
嚈噠 (嚈 哒) (Ефталитите) и мигрират на запад. Авторът на “Вей-шу” е използвал постарата информация от “Хан-шу” гл. 96, където се казва че Да Юечжите са прогонени
от Хунну, “далеч на запада”.
Останалите малки групи, които не са могли да напуснат Таримския басейн, са се
смесили с племената Цян 羌 от Южната планина (Наншан) и поселе са наречени “Сяо
Юечжи” или малки Юечжи (Xiao Yuezhi 小月氏). По този начин във “Вей-шу” се
смесва информацията за Малките Юечжи и Кидаритите. Времето когато Ефталитите
(Йеда) навлизат в Тохаристан е след 437 г. Следователно, “Малките Юечжи 月氏”,
записани от Кумараджава не са свързани с “Малката Yuezhi 月氏” във “Вей-шу” 魏書.
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компютърен превод от английски: Ж.Войников
В текста, в скоби (…) съм дал сричковите равностойности на китайските
йероглифи в съотв. ни интересуваща епоха – Древната, на Цин и Хан, нещо което Ю
Таишан не е направил. За целта съм използвал „Database query to Chinese characters” „Китайские иероглифы” Составитель: Старостин С. А.: http://starling.rinet.ru/cgibin/query.cgi?root=config&morpho=0&basename=\data\china\bigchina

