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За какво точно става дума?

• През 680 г. един народ (или народи),
предвождани от хан (или кан) Аспарух,
пресичат Дунава и основават една държава,
която съществува и до днес – България.

• Кой е бил този народ, от къде е дошъл, на
какъв език е говорил, как е изглеждал, как е
живял, какво държавно устройство е имал,
в какви богове е вярвал?



Не е ли ясно?

О, не...
• Особеностите на Pax Nomadica

– оскъдност на артефактите 
– текучество на признаците

• Трудности при разчитане, датиране, и най‐
вече съпоставяне на данните

Необходим е интердисциплинарен подход



Извори



Географски контекст



Северен Кавказ



Азиатска Сарматия според 
Клавдий Птоломей (II в.)



Исторически контекст

• Скити, сармати, алани
• Хуни, авари

– 370 г. Великото преселение на народите
– 425 г. Поход към Панония
– 451 г. Битката на Каталаунските поля в Галия

• Тюрки
– 570 г. Поява в Прикаспието и Северен Кавказ

• Хазари
– 670 г. Експанзия северно от Кавказ



Писмени извори



Анонимен римски хронограф от 354 г.

XV. Liber generationis II

49. Nomina filiorum Sem
primogeniti Noe: tribus XXV: hi 
habitaverunt contra orientem.

50. filii autem Sem.
51. Helam, ex quo Helamite.
...
74. Sabebi ex quo Arabes.
75. Mamsuir, ex quo Armenii.
76. Eiulat ex quo Grymnosophiste.
77. (Ziezi ex quo Vulgares.)



Анонимен римски хронограф от 354 г.

• Илюстрован алманах, на латински език,
съставен за римския патриций Валентин

• Няма оцелял оригинал
• Множество копия от 7‐ми, 8‐ми и 17‐ти век



Прочее летописи за V‐VI в.

• Павел Дякон (VIII в.) в ”История на
лангобардите” споменава vulgares в битка с
лангобардите около 439 г.

• Йоан Антиохийски (VII в.) пише, че през
480‐а г. император Зенон повикал
българите за съюзници срещу остготите

• Йордан споменава за ежедневни
нападения на българите срещу Византия
през 30‐те – 40‐те г. на VI в.



Именник на българските владетели



Именник на българските владетели

• Открит през 1861 г. в Русия
• Запазени са три преписа

– Уваров препис от 15‐ти век

• Вероятно превод от старобългарски
документ от 9‐ти век (Симеон I)

• Тюркска и иранска версии за тълкуването
на употребените в него изрази



Какво пише в него?
Авитохолъ житъ лѣт. ҃т. рѡд ему Дуло. а лѣт ему дилѡмъ твирем.
Ирникъ. житъ лѣт. ҃ри. рѡд ему Дуло. а лѣт ему дилом тверимь.
Гостунъ наместникь сьï два лѣта. рѡд ему. Ерми. а лѣт ему дохсъ.
втиремь. Курт: ҃ѯ лѣт дръжа. рѡд ему Дуло. а лѣт ему шегоръ
вечемь. Безмеръ ҃г. лѣт. а рѡд сему Дуло. а лѣт ему шегоръ вемь.
сii ҃е кнѧз. дръжаше кнѧженïе обону страну Дунаѧ. лѣтъ. ҃ф.҃еі.
остриженами главами. И потѡм пріиде на страну Дунаѧ. Исперих
кнѧз тожде и доселѣ. Есперих кнѧз. ҃ѯа лѣт. рѡд Дуло. а лѣт ему
верени алем. Тервен. ҃ка. лѣто. рѡд ему Дуло. а лѣт ему текучитем.
твирем. ҃ки. лѣт. рѡд ему Дуло. а рѡд ему дваншехтем. Севаръ. е҃і.
лѣт. рѡд ему Дуло. а лѣт ему тохалтом. Кормисошь. ҃зі. лѣт. рѡд ему
Вокиль. а лѣт ему шегоръ твиремь. Сïи же княз измѣни рѡд Дулов.
рекше Вихтунь. Винех. ҃з. лѣт. а рѡд ему Ѹкиль. а лѣтъ ему имаше
Горалемь. Телець. ҃г. лѣта. рѡд Ѹгаинь. а лѣт ему соморъ. алтемь.
И сïй иного рад. Ѹморъ. ҃м. днïи. рѡд ему Ѹкиль а ему дилѡм
тоутѡм.



...или на съвременен български
Авитохол живя 300 години. Родът му Дуло, а годината му дилом твирем. Ирник
живя 150 години. Родът му Дуло, а годината му дилом твирем. Гостун,
наместникът бидейки, 2 години. Родът му Ерми, а годината му докс твирем. Курт
60 години държа. Родът му Дуло, а годината му шегор вечем. Безмер 3 години. А
родът на този Дуло, а годината мушегор вечем.
Тези петима князе държаха князуването от другата страна на Дунава 515 години с
остригани глави. И след това дойде на страната на Дунава Исперих княз. Същото
и досега.
Исперих княз 60 и една година. Родът му Дуло, а годината му верени алем.
Тервел 21 години. Родът му Дуло, а неговата година теку читем. .............................
твирем (неизвестен княз) 28 години. Родът му Дуло, а годината му дван шехтем.
Севар 15 години. Родът му Дуло, а годината му тох алтом. Кормисош 17 години.
Родът му Вокил, а годината му шегор твирем. Този княз измени рода Дулов, тоест
Вихтун. Винех 7 години. Родът му Укил, а годината му имен шегор алем. Телец 3
години. Родът му Угаин, а годината му сомор алтем. И този заради друг. Умор 40
дни. Родът му Укил, а [годината] му дилом тутом.



Прабългарският календар







Арменската география 
”Ашхарацуйц” (VII в.)

• ”И [има в Тракия] две планини и реки – едната е Дануб,
която се дели на 6 ръкава и образува езеро и остров, който
се нарича Пюки. На този остров живее Аспар‐хрук, синът
на Хубраат, който избягал от хазирите от Планината на
булхарите и отишъл и прогонил на запад народа на
аварите, и се заселил там.”

• ”...градчето Никопс. На север от него са народите на
турките и булгхарите, наречени по имената на реките:
Купи‐булгхар, Дучи‐булкар, Огхондор‐блкар ‐ пришълци,
Чдар‐болкар. Сега са чужди на Птоломей тези имена. От
Конските планини избягал синът на Худбадр.”



Стара Велика България



Диаспората



Език и писменност на 
прабългарите



Някои прабългарски думи в 
съвременния български език

• Белег
• Бисер
• Джудже
• Кака
• Капище
• Корем

• Кумир
• Къща
• Сиромах
• Сукман
• Шиле
• Шума



Прабългарски надпис с гръцки букви
от Преслав (IX в.)



Прабългарски надпис с гръцки букви
от Преслав (IX в.)

• Изсечен върху гранитна колона с височина
2 метра и диаметър 39 сантиметра

• От времето на Омуртаг
• Преобладава тълкуването му като военно‐
инвентарен опис (ризници и шлемове),
споменавайки военни санове (зиткои
учургу боилe, туртуна пиле жопан)



Прабългарски рунен надпис
от скална църква с. Мурфатлар (X в.)



Розета от Плиска (IX в.)



Розета от Плиска (IX в.)

• Отркита 1961 г.
• Бронзова, с диаметър 38 милиметра
• Рунически знаци
• Тюркска и иранска версии за разчитането и
произхода на знаците



Розета от Плиска (IX в.)



Археологически и 
антропологични извори



Съкровище от с. Малая Перещепина



Съкровище от с. Малая Перещепина

• Отркито 1912 г. от 10‐годишно пастирче
• Съдържа около 800 артефакта, общо 25 кг
злато и 50 кг сребро

• Сега в Ермитажа в Санкт Петербург
• Предполагаемо от хазарски или
прабългарски произход

• Открити три пръстена‐печат с анаграми
– Два от тях (предположително) разчетени 1984 г.
– Ховрату Патрикиу



Съкровище от с. Малая Перещепина



Хумаринското градище (VIII в.)



Хумаринското градище (VIII в.)

• На брега на река Кубан
• Върху площ от 40 хектара, стена с височина
до 8 метра, 12 кули

• Предположително от алански или хазарски
произход



Прабългарски погребения



Искуствена деформация на черепа



Искуствена деформация на черепа

• Разпространена сред хуни, алани, гепиди (I
до IX в.) и други народи, включително маи и
инки

• Предположително израз на социален
статус, принадлежност към елит



В заключение...



...ставаше дума за:

• През 680 г. един народ (или народи),
предвождани от хан (или кан) Аспарух,
пресичат Дунава и основават една държава,
която съществува и до днес – България.

• Кой е бил този народ, от къде е дошъл, на
какъв език е говорил, как е изглеждал, как е
живял, какво държавно устройство е имал,
в какви богове е вярвал?


