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предгоВор

Българите са древен народ, създал четвъртата след ели-
ните, римляните и французите държава в европа. те са 
между тези, които са дошли от най-далеч, от недрата на 

Азия до Централна европа. по дългия си път срещали, контак-
тували са и се размесвали с най-различни племена и народи – 
от най-диви и враждебни, до такива с висока култура. от все-
киго те вземали по нещо, за добро или зло.

преди да дойдат в европа, древните българи били конен 
народ. препитавали се главно с продукти на степното живот-
новъдство. животът им съвсем не бил лек. В добри години ста-
дата им запълвали степите до хоризонта, но нерядко в сушави 
години, когато тревите изсъхвали, животните и хората изми-
рали от глад. В такива години избухвали огромни пожари, в 
сравнение с които сегашните горски пожари, поглъщащи, въ-
преки модерната пожарогасителна техника, хиляди квадрат-
ни километра гори, изглеждат като празнични илюминации. 

След като идват в европа, нашите прадеди застанали на 
твърде „ветровити“ места – степите северно от кавказ и Чер-
но море, през които минавали опустошителните вълни на ху-
ните, аварите, печенегите и десетки по-малки племена. бал-
канският полуостров, където отседнали завинаги българите, 
е опасно кръстовище на пътища от запад на изток и от север 
на юг. Мнозина желаят да го притежават или само премина-
ват през него, което струва на живеещите там, включително 
и на българите, големи жертви и изпитания. това принуждава 
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българите в течение на столетия да водят изто щителна борба, 
борба на живот и смърт, за своята самобитност и свободно съ-
ществуване. Звънът на оръжията, грохотът на кръвопролит-
ните битки, безмилостните разрушения и пожарищата стават 
едва ли не ежедневие за тях.

Всичко това се отразява върху постепенно оформящия 
се национален характер на българина и определя неговите 
особе ности. За да оцелее в борбата срещу нашествениците, 
той трябва да бъде войнствен, мъжествен и твърд, а за да въз-
становява не прекъснатите разрушения– волев, трудолюбив, 
находчив и въз приемчив към всичко ново и полезно. от друга 
страна, продължителното му съществувне в мултиетнически 
империи го прави непримирим към националното потисни-
чество и толерантен към другите народи.

дунавска българия се осмелила да се загнезди на три –че-
тири дни път пеша до столицата на могъщата тогава ромей-
ска (Византийска) империя – константинопол. близо два века 
тя не само устоявала на опитите на византийските василевси 
(императори) да я подчинят или поне изтласкат зад дунав, но 
при някои от българските канове и царе била заплашена си-
гурността на столицата. Империята претърпяла редица тежки 
поражения на бойните полета и била принудена да плаща да-
нък на българите. 

За по-малко от два века българия изминала пътя от ези-
чеството към цивилизования християнски свят. Спасявайки и 
развивайки делото на братята кирил и Методий, българска-
та държава създала нова европейска цивилизация – славяно-
българската. през IХ–Х в. българия се превърнала в третата 
европейска велика сила, наред с Византия и Франкстката им-
перия.

На два пъти българите попадали под тежко чуждестран-
но владичество (почти два века византийско и почти пет века 
турско), но не преставали да се съпротивляват и се запазили 
като народ. 

българите имат щастието (или нещастието) да преживеят 
пет преходни периода – от първобитнообщинния към военна 
демокрация, от нея – към феодализма, от него към капитали-
зма, после към социализма, но не демократичния, а тотали-
тарния, и накрая отново към капитализма, но не към демо-
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кратичния, към развития, а към първобитния, дивия. както 
е известно, преходите са периоди, които подлагат на изклю-
чителни изпитания, жертви, мизерия и социални вълнения. 
да се оцелее при такива поврати не е лесна работа, а както е 
известно, трудностите закаляват хората и народите. Ще прео-
долеем и този преход, и дано да е за добро. 

Намерението ми бе да предложа на читателите кратка ис-
тория на българите в не повече от 200 страници. оказа се оба-
че невъзможно толкова наситена със събития история да се 
побере в този обем. това наложи книгата да бъде в две части – 
първата от появата на българския етнос до турското владиче-
ство и втората от тогава до наши дни. Стремил съм се да отбе-
лежа най-важното, което българинът трябва да знае за своето 
историческо минало. при това съм се опитал да поднеса на чи-
тателите истината такава, каквато е – не само постиженията, 
но и пораженията, не само величието на нашите канове и царе, 
но и техните слабости.

книгата е предназначена за най-широк кръг читатели: от 
ученици и студенти до онези, които искат да имат балансиран 
поглед върху многообразните аспекти на миналото ни. Ще 
бъда щастлив, ако тя предизвика макар и малък интерес сред 
нашата общественост и допринесе за разширяване на позна-
нието на повече хора за историческото ни минало.

Илюстрациите в книгата са взети главно от т. 2 и 3 от мно-
готомната История на България.

Авторът 



Дял I 
Азиатският период  

от историята на древните българи
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Глава първа 

прАродИНА, проИЗХод  
И етНИЧеСкА прИНАдлежНоСт  
НА дреВНИте бългАрИ предИ 

ИдВАНето ИМ В еВропА

прародина

До създаването на дунавска българия историята на 
древните българи (прабългарите) преминала през два 
основни етапа – азиатски и европейски. трябва да се 

признае, че точната локализация на родното място на далеч-
ните ни прадеди поне засега е невъзможна. двете основни мне-
ния са: 1. Централноазиатският район между Алтай, тяншан, 
казълкум, памир и пустинята гоби и 2. Западните подножия 
на памир и север-
ните на Хиндукуш, 
известни в древ-
ността като Име-
он. привържени-
ците на първото 
схващане разглеж-
дат посочената об-
ширна територия, 
населена от пра-
стара аморфна ет-
нокултурна общ-
ност, от която през 
второто и първото Изглед от Памир Муграб
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хилядолетие преди Христа изкристализират, обособяват се, 
отделни близки по произход етноси, отличаващи се повече 
или по-малко от другите със своите расови, езикови, културни 
и битови особености. Между тях са били и древните българи, 
хуните, угрите и аварите. продължителното присъствие на 
древните българи в Имеон не се отрича, но не като прародина, 
а само като спирка по дългия им път от недрата на Азиатския 
континент до Унгарската пуста. 

езикът им

Необходимо е да се подчертае, че типът и съдържанието 
на древнобългарския език и до днес си остават един не-
разгадан и спорен проблем на световната лингвистика. 

предполага се, че в най-дълбока древност хората от посочения 
като вероятна прародина на древните българи Централноази-
атски район са говорели на някакъв общ праезик, наречен ал-
тайски. постепенно в него се оформили няколко езикови гру-
пи и подгрупи, в една от които – западнохунската, – влизали 
древнобългарският, хазарският, а по-късно и оформилият се 
чувашки език и др. 

до неотдавна преобладаваше мнението, че въпреки някои 
примеси, езикът на древните българи е бил преобладаващо 
тюркски и принадлежал към т.нар. западнохунска р – л група 
на тюркските езици. това схващане се потвърждава и от съста-
вения през Средновековието във Волжка българия летописен 
сборник Историята на Джагфар, където се съобщава едноз-
начно, че българският език бил „тюркският език на хоните“ и 
по-точно – „благословеният седмореченски тюркски говор“.

 тезата за принадлежността на древнобългарския език към 
групата на тюркските езици има своите противници. оформят 
се няколко основни хипотези: като цяло древнобългарският 
език е от групата на тюркските езици, но в нeго „се намират 
и нетюркски елементи“; „родствен на персийския, но със зна-
чителен тюркски пласт в лексиката“; „езикът на българите не 
прилича нито на персийския, нито на тюркския, нито на кой-



17Дял I. Азиатският период от историята на древните българи

то и да е друг език“. А големият лингвист ж. дени възкликва: 
„понякога човек се пита дали не се касае за някакъв неизвес-
тен език?“ У нас изключително голямо внимание на езика на 
древните българи е отделил проф. петър добрев. Според него 
техният език бил „типичен памирски“, принадлежащ към из-
точноиранската езикова група с отделни „алтайски и прастари 
кавказки примеси“.

като че ли най-близо до истината е бернхард фон Арним, 
който констатира, че древните българи били „смесено хуно-
иранско население“ и такъв бил и езикът им. Неговата теза, 
която споделям, се приема и от други наши и чуждестранни 
учени, но те пък спорят кой компонент на този език е „изнача-
лен“ и кой е вторично „напластил“ се. очевидно този спор ще 
продължи. Засега като безусловно доказано може да се приеме 
само, че непосредствено преди създаването на дунавска бъл-
гария двата основни компонента на древнобългарския език са 
били хуно-тюркският и иранският

В научната литература по проблема не се взема предвид 
едно важно обстоятелство, без което е невъзможно да се из-
ясни спецификата на древнобългарския език – че по дългия 
си път от Централна Азия до европа и особено при продъл-
жителните „спирки“ по този път древните българи контакту-
вали, съжителствали и се размесвали с различни етноси и на-
роди. тези съжителства и смешения неизбежно давали своето 
дълбоко отражение не само върху физическия облик, бита и 
културата, но и върху езика им. така че напълно възможно е 
езикът на нашите прадеди в началото да е бил един, а в среда-
та и края на пътя им да е доста по-различен.

тюрки, памиро-иранци,  
сармати или нещо друго? 

До неотдавна в нашата, а и в чуждестранната историо-
графия господстваше схващането, че езикът на древ-
ните българи е бил тюркският и те се поставяха в голя-

мата общност на тюркските номадски племена. от последната 
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четвърт на миналия век насам се наблюдава изключително 
активизиране на иранисткото направление в старобългарис-
тиката, чийто най-изявен представител е проф. п. добрев. Спо-
ред него те поначало били част от „общността на азиатските 
скити (саки и масагети) и на генетично свързаните с нея ев-
ропейски сармати“, съставляващи източноиранската група от 
иранското езиково семейство. през последните години на съ-
щите позиции застанаха някои историци от по-младото поко-
ление, а и отделни учени с утвърдени имена. Цв. тафраджийска 
и нашите известни археолози д. димитров и р. рашев приемат, 
че „огромното мнозинство от Аспаруховите българи… без съм-
нение не е било от тюркски произход“. то принадлежало към 
ираноезичните племена, а тюркският език „вероятно преобла-
давал само в канската върхушка“. 

Ще се опитам да обоснова и моето мнение. като правило 
в европа, даже в най-периферните ѝ северни области, „чисти“ 
нации не съществуват. Всички са резултат от по-голямо или 
по-малко етническо размесване, като разликата е само в маща-
бите на това размесване. по редица обективни причини: учас-
тие в т.нар. Велико преселение на народите от Централна Азия 
до Средна европа, продължителното съществуване в рамките 
на многоплеменни империи (Хун-ну, Аварската, Хазарската, 
ромейската, османската), кръстопътно географско положение 
и др., ние българите държим едно от първите места в това от-
ношение.

почти всички специалисти по проблема подчертават, че 
етнокултурните общности, от които произлезли древните 
българи, населявали най-източните райони на ираноезичния 
свят. по израза на проф. добрев древните българи живеели 
в граничната зона между ираноезичния свят и „огромното 
номадско море от народи“. Не е трудно да си представим ре-
зултата от продължилото векове непосредствено съседство и 
дори съжителство с „номадското море от народи“ – взаимно 
проникване и размесване. С други думи, още от самото си на-
чало българският етнос е бил смес, съдържаща и ираноезичен, 
и тюркоезичен (от хунската група), а възможно и друг – мон-
голски и угрофински елемент.

постепенното придвижване на хуните от североизток на 
югозапад предизвикало верижна преселническа реакция сред 
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племената, които се изпречвали на пътя им. Сред тези племе-
на навярно са били и нашите далечни прадеди. към началото 
на новата ера те вече се намирали в подножията на памир и 
Хиндукуш, където се оказали не само в съседство, но буквал-
но сред живеещите там източноирански племена – масагети, 
саки, даи. тези племена принадлежали главно към средизем-
номорския вариант на европоидния расов тип. естествено 
последвалото взаимно повлияване и размесване довели до 
засилване елементите на европоидния антроположки тип у 
древните българи.

от друга страна продължителното съществуване на древ-
ните българи в рамките на огромния разноплеменен съюз 
Хун-ну (началото на ІІ в.пр.Хр. – средата на ІІ в.) било свърза-
но с общи военни начинания, характерните за номадските им-
перии бракове между властващите родове на съставящите ги 
племена, широко разпространената сред азиатските номади 
практика жените на победения неприятел да не се избиват, а да 
се отвеждат в плен и използват за увеличаване човешкия по-
тенциал на победителя, и пр. Всички тези фактори неизбежно 
водели до мащабно размесване на включените в нея етноси.

процесът на размесването продължил с нарастваща ин-
тензивност и след идването на нашите далечни прадеди в сте-
пите на северозападното прикаспие, приазовието, предкавка-
зието и северното Черноморие, а така също в панония. преди 
всичко трябва да посочим продължителното им съжителство 
и мащабно размесване със северните ираноезични племена 
сармати и алани. тезата за смесения характер на българите 
се потвърждава и от изследванията на двама изтъкнати спе-
циалисти по въпроса. като изследва огромен антропологичен 
материал, проф. п. боев обобщава: „Вече няма съмнение, че 
прабългарите представляват метисен народ, хибрид между 
големите европоидна и монголоидна раса“. На същото мнение 
е и акад. Методий попов, който изследва 8862 мъже и жени 
от всички райони на днешна българия. „първият извод, който 
се налага от нашите изучвания1, – пише той – е значителното 

 1 Ако съдим по изложените факти, изглежда, че не само до идването 
на древните българи в европа (ІІ–ІІІ в.,), но и след като преминали на 
юг от дунав, все още хуно-тюркското начало в етническия им състав 
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разнообразие на антропологични типове всред българския 
народ“.

Идването на хуните в европа през последната четвърт на 
ІV в. възобновило и активизирало процеса на смесване между 
хуни и българи. Според израза на проф. Артамонов този про-
цес „много скоро довел до създаването на хуно-българския 
масив“, който получил надмощие над останалите народности 
в района. Надмощието се проявило не само като военнополи-
тическо господство, но и като асимилация на голяма част от 
местното население, включително и аланите. 

показателен е фактът, че и след преминаването на древ-
ните българи на юг от дунав, столицата плиска и територи-
алното устройство на дунавска българия са по хунски обра-
зец – дълбоки ровове и високи валове, център, ляво и дясно 
крило. потвърждение на казаното са находките в най-старите 
български некрополи от Североизточна българия. преоблада-
ващата част на погребаните в тях са от „европоиден тип със 
слаб монголоиден примес“, но значителна е и групата на при-
надлежащите към монголоидната раса. Макар и в несравнимо 
по-малък обем, застъпена е и фино-угорската.

основната причина за толкова различните хипотези за 
езика, расовия тип и етническата принадлежност на древните 
българи е именно извънредно смесеният характер на българ-
ския етнос, наличието в него на различни расови етно-езико-
ви и етнокултурни елементи. те не са били нито само иранци, 
нито само тюрки, а едновременно и едното и другото плюс 
още някои по-малки съставки.

в най-лошия случай не е отстъпвало на индоиранското. б. фон Арним 
нарича древните българи „хуно-иранци“, което, без да изчерпва въ-
проса, отговаря на двете им основни съставки преди създаването на 
дунавска българия. данните за иранско присъствие в езика, култура-
та и физическия тип на древните българи са безспорни, но те все още 
не са достатъчни, за да се отхвърли изцяло принадлежността им към 
общността на т.нар. тюркски народи и те да се обявят безусловно за 
ираноезични индоевропейци още от формирането си като етнос.




