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ВЪРХУ ЗНАЧЕНИЕТО НА ВЛАДЕТЕЛСКИТЕ ТИТЛИ 
KANAΣYBIΓI И CANISAUCI ПРИ ПРАБЪЛГАРИ И АВАРИ

Иван Иванов

Досега не е намерена задоволителна семантика на раннобългарската владетелска 
титла KANAΣYBIΓI. Целта на настоящата статия е на основата на нов методически под-
ход, да се предложи възможно решение на проблема. Методиката на изследването се със-
тои в сравнителен анализ на историческото развитие на домашната титулатура при пра-
българи и сродните им авари.

Аварите (вархони, ермихиони, преимуществено хионити, ефталити) са етнически 
родствени на прабългарите1. Според по-нови данни2 истинското самоназвание на аварите 
е угргури, което съдържа думата -гури (род, племе, народ) срещащо се и при названията 
на някои прабългарски племена. Двата съседни народа имат сходно облекло, оръжие и 
погребални обичаи. Домашните титли KANAΣYBIΓI при българи и canizauci при авари 
са почти омофонни и вероятно семантично сходни. Близостта на двата народа се под-
чертава и от общността на други техни титли и религиозни понятия: кавкан (при авари-
те capcanus), колобър (бо-колобър), жупан, таркан. Горните обстоятелства обосновават 
възможността за сравнителен анализ на многобройните домашни владетелски титли при 
прабългари и авари, което е и целта на настоящата статия.

В българската историческа наука е отделено недостатъчно внимание върху еволю-
цията на домашната владетелска титла при ранните българи. В латинските източници 
ранните български владетели са титуловани Princes, dux, но най-често Caganus с каквато 
титла са назовавани и хазарските и аварски владетели3. В най-ранните византийски из-
точници на българските владетели се дават титлите Αρχιγός, ηγέμονος (титла на васал), в 
редки случаи αρχων (предводител, племенен вожд, велможа). Срещат се и индивидуални 
титли – патриций и кюриос (господин, господар) на Кубрат; кюрис, кесар и доминос на 
Тервел, давани за лични заслуги към Византия, които нямат отношение към домашната 
българска титулатурна традиция4. В ранните домашни надписи на гръцки език български-
те владетели се титуловат αρχων (архонт) и това трябва да е била първата домашна титла 
на българския владетел. Например в надписа около Мадарския конник, Тервел (700–721), 
Кормесий (721–738) и Крум (803–814) са титуловани с титлата архонт5. В надписа върху 
гранитната колона в Томбул джамия в Шумен, оставен от Персиан (836–852), се казва: 
„баща ми Омуртаг архонтът“ и „архонтът Маламир, който управляваше заедно с кап-
хан Исбул“6. При аварите има подобна домашна владетелска титла – xAГАН (chaganus, 
caganus, cagan, хаганъ, каганъ), която е широко засвидетелствана.

Важна промяна в домашната титулатура на българския владетел е отразена в т. н. 
Хамбарлийски надпис № 2, изсечен върху лявата страна на антична надгробна ара, от-
крита в близост до с. Маломирово (Хамбарлий), Пловдивско7 (Обр. 1). Надписът е добре 
запазен и в него ясно се чете8:

„Крум, архон увиги излезе с войската си срещу Адрианопол и брат му не го забрави, 
но излезе и той. И бог му (т. е. на Крум) даде да опустоши следните места и крепости: 
Сердика, Дебелт, Констанция, Версиникия, Адрианопол. Тези мощни крепости той пре-

212



213

взе. А на останалите крепости бог даде страх и те (гърците) ги напуснаха и избягаха в 
долната земя (т. е. дн. Източна – Турска Тракия). Той (Крум) не забрави тази земя (Из-
точна Тракия), откъдето беше излязъл с цялата си войска и беше изгорил нашите земи 
сам старикът император, плешивият, и завзел беше всичко и беше забравил клетвите. 
И излезе срещу него архонтът Крум, за да воюва ... и отиде, за да ... опустоших...“

В този надпис за пръв път титлата на българските владетели се разширява от Dс÷щí	
на АРХОN	YVHГН, което е израз на пораснало самочувствие във връзка с победоносните 
войни на Крум в края на неговото властване, довели до голямо разширение на държавата. 
Добавената дума YVHГН (увиги, по-точно увиги) (виж Обр. 1) е прабългарска, с неясно 
значение. Независимо, че в България тази титла е засвидетелствана само веднъж, при 
аварите подобна титла е многократно срещана. В много латиноезични източници от епо-
хата на Карл Велики (768–814), към различните форми на аварската владетелска титла 
xAГАН (chaganus, caganus, cagan, хаганъ, каганъ) често е добавяна някоя от пояснител-
ните думи iugurrus, iugurnus, iugurgus, vigerius, vigurnus9,10,11. Тези думи се приемат за 
различни варианти на една и съща дума (iugurrus, vigerius), предадена по различен начин. 
Окончанието „-rrus, -rius“ във формата iugurrus, vigerius съвпада с обичайното латинско 
номинативно окончание за родителен падеж, ед. число „-rus, rum“ (сравни Blacorum – 
на Влахия, Hungarorum – на Унгария, REx Bulgarorum – цар на България, Bulgarorum 
Cagano – каган на българите). Ако отстраним този латински суфикс, се получава остатъка 
iugu, vige, който очевидно играе роля на семантична основа на iugurrus, vigerius. Полу-
чената аварска семантична основа iugu, vige представлява пълен омофонен еквивалент 
на прабългарското YVHГН. От тук може да се предположи, че прабългарското АРХОN 
YVHГН не е случайна или несигурна форма (както обикновено се счита), а исторически 
засвидетелствана домашна владетелска титла, явяваща се морфологичен и семантичен 
еквивалент на широко засвидетелстваната аварска владетелска титла hagan iugu, vige (- 
rus). От горния анализ следва, че прабългарското YVHГН (за разлика от ΣYBIΓI), както и 
съответното му аварско iugu (vige) представляват самостоятелни, реално съществуващи 
семантични форми. 

Еволюцията на домашната прабългарска владетелска титла продължава и при вла-
детелите след Крум – Омуртаг (814–831) и Маламир (831–836). Това сигурно отразява 
факта, че в този период българската държава още повече разширява територията си с при-
съединяването на нови земи в северозападно, югозападно и южно направление. Новата 
форма на титлата при Омуртаг и Маламер се подчинява на две характерни особености: тя 
явно произхожда от тази при Крум и отново се приближава плътно до съответната титла, 
която е съществувала при аварските владетели. Още при Омуртаг12 старата владетелска 
титла АРХОN	YVHГН се българизира още повече, като названието за владетел АРХОN	се 
заменя с KANAΣ, предполагаемо носещо същата семантика, а старата морфема YVHГН 
се запазва. Така се получава слято изписваната титла KANAΣYBIΓI – CANASVВHГY – 
KANAΣYBНΓН. Съответният аварски еквивалент на тази титла е известното сanisauci. 
Титлата „сanizauci princeps Avarum“ е спомената в „Annales regni Francorum“ като титла 
на представител на аварите в Аахен (811 г.)13. Счита се, че аварското canizauci предста-
вя българската титла KANAΣYBIΓI14. Както при българската титла, съществуват много 
сходни варианти за изписване и на аварската титла: сanzauci, сanisauci, cani zauci5,6,7. 

Титлата KANAΣYBIΓI (канасувиги, според някои автори канасубиги, канасювиги) е 
най-известната и най-често коментирана форма на домашната владетелска титла при ран-
ните българи. Обикновено изследователите се опитват да намерят нейния смисъл като я 
разглеждат изолирано и на основата на предопределен етнически произход, абстрахирай-
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ки се от възможността тя да представлява етап от определена еволюция, протичаща както 
при прабългарите, така и при аварите. Тази титла е засвидетелствана в раннобългарските 
каменни надписи № 56–69 (номерацията е по В. Бешевлиев15), отнасящи се за български-
те владетели Омуртаг и Маламер, както и в златния медальон на Омуртаг16, т.е. в интерва-
ла между 814–836 г. Многократно е коментиран фактът, че в повечето случаи, а понякога 
и съвсем самостоятелно, след домашната титла в надписите стои и гръцкият израз Ľ Tê 
Čеο‡ Dс÷щí (който е от бога архонт), което е форма на традиционната византийска вла-
детелска формула Ľ Tê Čеο‡	βασιλεύς, използвана от византийските императори до Ix 
век. След покръстването, титлата Ľ Tê Čеο‡ Dс÷щí	е официално призната от Византия и 
се среща във византийски документи за титуловане на българските владетели за разлика 
от прабългарския израз KANAΣYBIΓI, който се среща само в български17 източници.

В един от случаите Омуртаг използва и разширения израз „от бога владетел в земя-
та (т.е. страната), където се е родил“ (надпис № 57). Също така в един единствен надпис 
(№ 14 по Бешевлиев), оставен от Персиан (836–852) и намерен в град Филипи, Северна 
Гърция, прабългарският израз в титлата е изоставен, но гръцкият е запазен и разширен: Ľ 
Tê Čеο‡ Dс÷щí	τ™ν πολλ™ν Βουλγάρων – от бога владетел на многото българи. Тази нова 
еволюция на гръцката формула на титлата също се обяснява с нарасналата мощ и стабил-
ност на българската държава. От друга страна, пълното заместване на KANAΣYBIΓI с Ľ 
Tê Čеο‡ Dс÷щí в някои прабългарски епиграфски паметници вероятно показва, че двата 
израза носят ако не пълна, то поне сходна семантика.

Има много хипотези за смисъла на съставната титла KANAΣYBIΓI и начина на 
нейното разглобяване на съставни морфеми. Най-ранна може би е хипотезата на проф. Г. 
Баласчев18, който още в 1909 г. приема, че YBIΓI (YBНΓН) е прилагателно със значение 
„славенъ, великъ“ към съществителното KANAΣ, което е равностойно на аварското и ха-
зарско Χαγανοζ (при Симоката19) и γανοζ (при Nicephor20), т.е „владетел“. Впоследствие 
този начин на разглобяване (KANAΣYBIΓI = KANAΣ + YBIΓI) е приет от Д. Съсълов, К. 
Гербов и др., които считат, че KANAΣ е самостоятелна морфема със значение „владетел“, 
даже „княз“. 

От своя страна Рънсиман и В. Томашек допускат, че KANAΣ съдържа гръцко окон-
чание и семантичната морфема KAN, произтичаща от раннотюркската титла от нисък 
ранг khan (хан/кан), която в периода VI–xII век означава вожд на племе и стои по-ниско 
от хакан (хан на хановете). Всъщност хипотезата, че KANAΣ е някаква форма на тюркско-
то khan и може да се чете като „хан“ е изказана за пръв път от Цв. Радославов21 в 1929 г. 
Остатъчната фраза ύβιγή или ύβηγη се обяснява от Рънсиман и В. Томашек като производ-
на на куманската дума öweghü – „издигнат, славен, велик“. Оттук тези автори предлагат 
KANAΣYBIΓI да се преведе като гърцизиран вариант на израза „велик кан/хан“. Посоче-
ната куманска дума обаче не е общотюркска. Освен това куманите са късно сформиран на-
род и се появяват на историческата сцена 3-4 века след създаването на българската държа-
ва. В рамките на тази хипотеза използването на домашната владетелска титла в говорима 
форма би създало затруднения предвид на частично гърцизирания ѝ вид.

За да се избегнат тези затруднения, без да се къса връзката на титлата с тюркското 
khan (хан/кан) е предложен друг вариант на разчленяване по формулата KANAΣYBIΓI 
= KANA + ΣYBIΓI. Съгласно съвместната идея22 на K. H. Menges и O. Pritsak остатъкът 
ΣYBIΓI се превежда от тюркски като sü bäg-i, „господар на войската“, макар че за подоб-
на титла при ранните тюрки е широко използвана друга форма – сю баши „главатар на 
войската“. Бешевлиев приема тази етимология като се аргументира с едно сведение, че 
покрай широко известното при ранните тюрки сю баши при огузите (xI в.) се употребява 
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и сю беки „господар на войската“23. Значителното разминаване между получения смисъл 
„владетел – господар на войската“ на домашната титла и съдържанието на придружава-
щата византийска формула „владетел, който е от бога“ Бешевлиев отстранява, като прие-
ма, че първобългарите (които той счита за тюрки) са възприели механично византийската 
титулатурна формула, но не и представата за божествения произход на владетелската 
власт. На друго място Бешевлиев ясно демонстрира, че ранните тюрки и средновековни-
те монголи също са се придържали към представата за божествения произход на влас-
тта при техните владетели24. Допълнителен проблем за тази етимология представлява 
и остатъчната форма KANA (вместо KAN), която освен като част от владетелската тит-
ла се среща и като самостоятелна дума в още няколко по-нисши прабългарски титли: 
ΒΑΓΑΤΟΥΡ ΚΑΝΑ (надпис № 78), canna taban (сгрешена форма на canna tarkan), ΤŇΝ 
ΚΑΝΑ ΚΟΛΟΒΡΟΝ (надпис № 14), КАНА БОИЛА КОЛОБЪР, БАГАТУР КАНА ИРХИ-
ТУИН и може би „кана поладюнатос“25. По повод на този проблем В. Бешевлиев откро-
вено пише, че: „формата kana, вместо очакваната kan не е ясна и не може да се тълкува 
задоволително от гледище на тюркските езици“26. 

Във връзка с домашната титла на владетеля интерес представлява думата Καμπαγάνος 
у Никифор, която при Теофан гласи Παγάνος. Някои автори27 приемат, че това е лично 
име предадено с втората форма, а първата съдържа титлата „кам“, която е или тюркската 
титла „кан“ или „кам“ = шаман. Бешевлиев28 се обявява против такова тълкуване, като 
се обосновава с факта, че двамата византийски хронисти никъде не споменават българ-
ските владетели с домашните им титли (виж по-горе), освен това според тюркския сло-
воред титлата върви след името. Той привежда много аргументи, че καμπαγάνος е изопа-
чена форма на известната прабългарска титла „капкан“ (капхан, кавхан, кавкан, копхан, 
καυχάνος), при аварите capcanus, носена от втория по значение човек в държавата, който 
вероятно е съвладетел и главнокомандващ войската.

Напоследък Цв. Степанов се изказа против идеята, че паралелната гръцка формула 
Ľ Tê Čеο‡ Dс÷щí е механично добавена фраза, изразяваща единствено подражание на 
византийската властова формула, без да има семантична връзка с предхождащия я пра-
български израз29. Подобна позиция е застъпена по-рано и от Б. Симеонов30. Според тези 
автори прабългарският израз KANAΣYBIΓI също може да изразява по някакъв начин 
връзка между властта на владетеля и бога. Цв. Степанов се обосновава с религиозните 
представи на много народи, както езически така и християнски, и тяхната титулна прак-
тика, извеждаща властта на върховния владетел от волята на бога. Тази теза все пак не 
дава отговор на въпроса, какво конкретно се казва в израза KANAΣYBIΓI. За да отго-
вори на този въпрос, Цв. Степанов разглобява титлата на KANA (= владетел) и ΣYBIΓI, 
като втората част разглобява на индо-европейските морфеми su и baga. Baga е бог, а  
su – „блестящ“, „светещ“ изразява важни характеристики на всяко едно върховно божест-
во-небесно светило. Така се получава значението KANAΣYBIΓI = „владетел – блестящ 
бог (светило)“, което действително изразява връзката на владетелската власт с бога, но е 
твърде различно от буквалния смисъл на Ľ Tê Čеο‡ Dс÷щí.

Предложени са и други решения за смисъла на KANAΣYBIΓI: каназ = тюркска р/
з форма на думата „канар“ от канар текин (престолонаследник); KANAΣYBIΓI = кана 
(владетел) + su (син, от кушанското soy – син) + baga (индоарийско bhaga – бог), CANA 
SVВHГY = „звезден, небесен владетел“31. 

Действително, ако титлата KANAΣYBIΓI се разглежда откъснато от историческия 
процес на развитие на домашната раннобългарска титулатура, тя изглежда твърде неясна 
и допускаща много възможни решения. Ако обаче тя се представи като етап от последова-
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телните промени на раннобългарската владетелска титла, както е направено в настоящо-
то изследване, може да се достигне до определен краен извод. Достоверността на извода 
се подкрепя от съществуването на подобни, в някои случаи идентични владетелски титли 
при етнически родствените на прабългарите авари. Резултатът от този паралелен анализ 
на промените в титулатурата при прабългари и авари е показан в следната таблица.

Таблица 1. Последователно оформили се домашни владетелски формули  
при ранните българи и авари.

Етап Българска владетелска формула Аварско съответствие
1 ΑΡΧΟΝ HAGAN*
2 ΑΡΧΟΝ YVHГН HAGAN VIGE (IUGU)**
3 KANAΣ YBIΓI СANIS AUCI
4 КНЯЗ ---
*) тук и по-долу са дадени само най-типичните варианти на изписване
**) латинският суфикс „-rus“ не е представен

Резултатът от горния анализ подкрепя разделянето на KANAΣYBIΓI по формулата 
KANAΣ + YBIΓI, както и на аварската титла сanizauci = сaniz + auci. Исторически зас-
видетелстваните титли АРХОN YVHГН, KANAΣ YBIΓI, chaganus iugurrus и сaniz auci 
могат да се разглеждат като двусъставни изрази, всеки един съдържащ по две семантични 
единици, думи. Първата семантична единица е представена в четирите титли с различни 
думи (АРХОN, chaganus, KANAΣ и сaniz), които обаче имат едно и също значение – „вла-
детел“. Очевидно е, че в един по-късен етап и при авари и при българи началните, чужди 
по произход владетелски титли АРХОN и chaganus са изоставени и заменени с новата 
домашна титла KANAΣ – сaniz. Тази нова титла има еднакво значение – „владетел“ и 
практически еднакво звучене при двата народа, което се обяснява с голямата близост в 
езиците и традициите им. Вероятността и при двата народа тази титла да е едновременно 
заимствана от трети народ (славяните) или еднакво модифицирана под влияние на трети 
чужд език (гръцки) е твърде малка, тъй като двата народа – авари и прабългари живеят 
в различни държави и при съвършено различни условия. Ако влиянието на Византия 
върху българите е твърде силно, то по отношение на аварите е пренебрежимо слабо, за 
да предизвика гърцизация на владетелската им титла от can в сaniz. От друга страна, въз-
можността управляващите династии и в двете страни да възприемат нисшата славянска 
племенна титла „княз“ като своя владетелска и то в момент на най-голямо величие на 
техните държави изглежда трудно доказуема. 

Исторически обоснованият начин за етимологизиране на върховната домашна тит-
ла KANAΣ (caniz) = „ АРХОN, chaganus“ показва, че още 50 г. преди княз Борис-Михаил, 
владетелската титла на раннобългарските владетели Омуртаг и Маламир е била KANAΣ, 
а не „хан“, „кан“ или „кана“, както често се твърди. Затова никак не е случайно, че такава 
титла се употребява и от внука на Омуртаг – Борис I (852–889). След християнизацията 
(865 г.) и смяната на официалния гръцки език със старобългарски (893 г.), владетелската 
титла на Борис I Михаил се изписва така: МИХАИЛЬ – ВЕЛИКИЙ КН¤ЗЬ БОЛГАР-
СКИЙ. Вероятно под влияние на домашната за България и Авария титла KANAΣ – caniz, 
в появилите се по времето на Омуртаг и Маламер първи славянски държавици – Моравия 
и Панония се използва титлата «княз». Тя по-късно се разпространява и в следващите 
Хърватско, Чешко, Краковско и Сръбско княжества. Подобно на Борис титлата „велик 
княз“ се носи и от първите владетели на Киевска Русь, представляваща обединение от из-
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точнославянски княжества. В старобългарската и старославянска литература български-
те владетели са титулувани с „княз“, „архонт“ и „каган“, но никога с „хан“ или „кан“.

Изказани са хипотезите, че Борис е заимствал титлата КÚН¤½Ь (в следващите 
векове КН¤ЗЬ) от българските протославяни-езичници, които от своя страна са я заим-
ствали от готите (I–IV век) и са я използвали като „племенен вожд“32. Допълнително се 
предполага, че след въпросното заимстване титлата претърпява значителни фонетични 
промени в протославянския език, ключова точка от която е хипотетичното превръщане на 
g от наставката ing в dz и на самата наставка ing в -¤½Ь. В действителност, досега не са 
представени преки доказателства за тези твърдения33. Освен това, съгласно настоящето 
изследване подобна титла, caniz, трябва да е имало и при аварите и то доста по-рано от 
управлението на Борис, което прави малко вероятно нейното заимстване от протославя-
ните.

Действително, при готите е имало подобна титла kuni – племенен вожд, извест-
на в старогерманската си форма cuning, kuning, при англосаксонците cyning34, king. Ос-
новата на тази титла съвпада със старогерманската семантична морфема СAN (“знам, 
притежавам свещени знания, имам власт да върша нещо, знам как да правя нещо“), а тя 
от своя страна произлиза от праиндоевропейския глагол *g’nô – знам. От този глагол в 
различни индоевропейски езици са останали следните застъпници: *gno (старогръцки), 
gnoscere (латински), knân (тохарски А), can (арменски), jnati (санскрит), znati (авестий-
ски), znati (старобългарски), know (съвр. английски), всички със значение „знам“. По-
общо се счита, че тази семантична единица във формата *KENv е имала изключително 
древен, хиперборейски произход35 и широко разпространение в древните езици: прото-
картвелски *GEN-/GN- „знам“, тюрк. *КÖN(e)- „съгласявам се, вярвам“, африкански 
банту *-GÀN – „мисля“, протодравидски *KANִ – „око“, америндски *KִAN – „виждам“, 
протоескимоски *QINǝǝ – „виждам“. Горните обстоятелства обосновават възможност-
та титлата KANAΣ – caniz, по-късно „княз“ да има ендогенен36 произход за прабългарите 
и аварите в противовес на хипотезата за нейното непряко заимстване от готите с помощта 
на протославяните. 

Вторите части на домашните титли – YBIΓI, YBНΓН, VВHГY при българите и iugu, 
vige, auci при аварите (представени без придружаващите ги латински суфикси), могат да 
се разглеждат като варианти на собствени за езиците на българи и авари думи, пояснява-
щи основната титла KANAΣ – caniz. За да потърсим път към морфологията и семанти-
ката на тези пояснителни думи, трябва вече да изберем кръга от езици, на чийто правила 
тези думи се подчиняват. За целта е избрана източната част от индоевропейското езиково 
семейство.

Първото предположение е, че полугласният палатален звук W (произнасящ се като 
V или U, или нещо средно между тях) е присъщ на фонетиката на прабългарския и авар-
ския език. На основата на това предположение, аварската дума iugu може да се представи 
и като ivigu (U-V вариант на началната сричка, сравни формата vige) което е почти също-
то както българското YBIΓI, YBНΓН, VВHГY. По същото правило auci може да е фонети-
чен вариант на avci, avici, което е също близко до YBIΓI. В заключение, вземайки предвид 
съществуването на полугласно W, всички посочени думи YBIΓI, YBНΓН, VВHГY, iugu, 
vige и auci могат да се разглеждат като близки фонетични варианти на една и съща дума, 
чийто първообраз би могъл да се представи най-добре с прабългарското YBIΓI.

Полугласният звук W е характерен за праиндоевропейския език и е наследен в мно-
го езици от това езиково семейство. В тази връзка понякога старогръцката буква υ е пре-
давала звука V, в други случаи U, а с латинското V са изписвани звуците V и U. От този 
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звук в днешните германски езици са останали дублекси от вида water (англ.) – vasser 
(немски) = вода. За съществуването на прабългарски думи с начална полугласна, която се 
палатизира до „U-V“ сравни: 1) Уокил – Вокил, название на прабългарски род; 2) Уногун-
дур (византийски източници) – onogunduri (латински източници) – vnundur – В-Н-Н-Т-Р 
(в арабски и еврейски източници) – Внъндор – Вх’ндур – Оногхонтор-булгар (арменски 
източници) – Uangar – Vangar (дарителско писмо на Луис Немски до манастира Мелк) 
– название на основното прабългарско племе в държавата на Кубрат и Аспарух; 3) бага-
тур – уагартур – две форми на прабългарска титла. За съществуването на подобен нача-
лен полугласен звук W (U–V) и при аварите сравни цитираните по-горе форми: iugurrus, 
iugurnus, iugurgus от една страна и vigerius, vigurnus от друга. Полугласният звук „W“ 
днес е широко застъпен в езика на осетинците, считани за наследници на аланите, чиято 
историческа съдба и език са близки до тези на прабългарите. 

Второто предположение се отнася до структурата на първообраза, YBIΓI = YBI + 
ΓI, където YBI е семантична основа, а ΓI е граматична служебна частица, суфикс. При 
аварите суфиксът –ΓI е представен с близките форми „-gu, -ge и -ci“, което се съгласува с 
представата, че прабългари и авари са имали сходни езици.

Суфиксът – gi е извънредно плодотворен граматичен формант в съвременните иран-
ски езици фарси и осетински, което предполага широкото му използване и в по-ранните 
езици от тази група. Могат да се приведат хиляди примери за неговото използване, но 
най-подходящ е примерът със съвременната дума от фарси bî-châragî (یگراچیب). На-
чалното bî е префикс със значение „без“, крайното gî е посоченият суфикс, а основата на 
думата е персийското chârä – „цяр, лекарство, помощ, сила, способност“ съвпадащо със 
старобългарската (прабългарска) дума ÖhÐÚ (цяр, лекарство) и съвременното българ-
ско „цяр“ – лек, лекарство. В македонската форма на българския език „чаре“ означава 
„начин, изход, спасение, леснина“, което стои най-близко до персийското понятие chârä. 
Като цяло, bî-châragî (یگراچیب) означава „нелечимост, безпомощност, безсилие, неспо-
собност“.

Най-силна подкрепа за представената по-горе морфология на YBIΓI може да дойде 
от резултата, получен при търсене на значението на семантичната морфема YBI (иви, 
уви). По-долу се представят пет доказателства, че в езика на прабългарите тази особено 
важна дума означава „бог“.

1. В езика на древните индоевропейци думата *Dyçu означава „бог“. Оттук идват 
древногерманското *Tiwaz, древногръцкото Zeus и ведическото Dyaus, всички със значе-
ние „бог“. При някои народи формата *Dyçu е променена на Jove, Jov (древни латини), Yu 
(памирски народи). От тази съкратена форма идва известното латинско название Jupiter, 
което значи „божи (Ju) баща (piter)“. Подобно название е използвано и от ведическите 
индийци –- Dyaus Pita, което също означава „баща (piter, pita) на боговете“. Съкратените 
названия за бог при латините Jove, Jov и памирците Yu са твърде близки до прабългарско-
то YBI – ИВИ. Интересно е, че подобно название има и при евреите, yahu, което означава 
бог, в частност бог Йехова.

2. В българската историческа литература, описваща историята и културата на ран-
ните българи, отдавна е изказано и обосновано твърдението, че най-често срещания и 
най-характерен за прабългарите рунен надпис IYI е символ на техния върховен бог37,38. 
Понякога в рунните надписи на прабългарите се среща и подобното съчетание IYvI. Из-
ползвайки фонетичната стойност, които имат някои прабългарски рунни знаци, изразите 
IYI и IYvI могат да се прочетат като „иви, иве, уве“, ако се допусне, че при прабългарите 
руната Y е имала звуков еквивалент на полугласния звук W – палатално (U или V) (хи-
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потеза на автора). Т.е., самият символ за бог при прабългарите, знакът IYI, представлява 
поредица от три рунни фонеми, които изписват думата ИВИ, ЕВЕ, имаща значение „бог“ 
в езика на прабългарите. 

3. В документ на арабски език, описващ как някои народи от древността са изри-
чали името на своя главен бог, се дава и названието на главния бог на ранните българи. 
Авторът на този ръкопис е известният хронист от източноиранския град Балх, Ел-Балхи 
(El-Balhi), роден около 850 г., който пише39: „Интересно е, че всички народи имат свое 
название на Създателя. Арабите го наричат Аллах (Allah) в ед. число, а другите бого-
ве наричат Иллах (Illah); персийците го наричат Хормузд (Hormuz), Изед (Ized), Яздан 
(Yazdan). В Заратуштра той се нарича Хормуз (Hormuz), но аз също така чух названията 
Ход – ехт (Khod- Eht) и Ход – Борехт (Khod-Boreht), което просто означава Той Самият. 
Индийците и народът на Синд (дн. Пакистан) го наричат Шита Вабит (Shita Vabit) и 
Махадева (Mahadeva – велик бог). Тюркският народ го нарича Бир Тенгри (Bir Tengri), 
което означава „Бог Единственият“. Християните от Сирия го наричат Лаха Раба Ку-
адусса (Laha Raba Kuadussa). Евреите го именуват в техния език Елохим Адонай (Elohim 
Adonay) или Яхия Ашер Яхия (Ehie Asher Ehie). Елохим значи „бог“ на техния език. Аз 
чух българите да наричат Създателя с името Едфу (Edfu) и когато ги попитах как те нари-
чат своя идол, те ми отговориха – Фа  (Fa). Аз също попитах коптите какво е тяхното име 
на Създателя. Те отговориха Ахад Шанак (Ahad Shanak)“.

Подобно сведение за ранните българи е оставено и от известния арабски хронист 
Макдиси, според когото бурджаните (българите на север от Кавказ, по-късно от Дунавска 
България) наричат своя бог с името Едфу (Edfu), а своите идоли – Фа  (Fa)40. Сведението 
на Макдиси е известно и в по-късен препис, направен от Масуди41. Интересно е да се 
отбележи, че Ел-Балхи е разговарял с древните българи от Кавказ и предава названието 
Едфу направо от техните уста. Освен това, чрез горното сведение, Ел-Балхи изброява 
етнонимите на известните му народи, като поставя бурджаните отделно от т. н. „тюркски 
народ“.

ЕДФУ може да е фонетичен U-V вариант на праиндоевропейското *Dyçu (Dyçu – 
Diev – Edev – Edvu – Edfu). В тази връзка може да се посочи близкото до *Dyçu и ЕДФУ 
название Ефтеб, Офтаб, с което днешните източноиранци от района на планината Памир 
(древния Белур, Белуртаг) наричат своя древен бог – Слънцето. Като втора възможност, 
понеже названието ЕДФУ е предадено в арабски текст, то може да е членуваната (според 
правилата на арабския език) форма, а ФА – нечленуваната форма на ЕФЕ, ИВИ. Опреде-
лителният член при арабски е „ел, ал“ (например, Ел-Балхи) но при някои думи се про-
меня, например ан-нахар, ад-уахил, Ер-Риад. Оттук ЕДФУ може да означава „ед Фа“, т.е. 
„богът“. Всички тези сведения показват, че посоченото название Едфу – бог при древните 
българи е исторически достоверно и близко до YBI, ЕФЕ.

4. В раннохристиянските скални църкви в с. Басараб (Мурфатлар), Северна Добру-
джа, оставени от български монаси, са открити много надписи на глаголица и кирилица, 
както и множество рунни знаци, някои от които явно имат вид на рунни надписи. Един 
такъв надпис – , близък до въпросната семантична основа YBI, е поставен точно 
над олтара на една от църквите. Надписът е подобен на кирилското hôh и на тази основа 
е разчетен като ЕФЕ 42. Имайки предвид мястото на неговото поставяне, той е преведен 
като „бог, боже“. 

5. Според Васо Абаев43 при аланите има божество наречено Афа, гръмовержец и 
защитник на дома (впоследствие променено на Сафа под влияние на християнския све-
тец Сава). Подобно божество Аффа и със същите функции се открива и при съседните на 
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аланите и северокавказките българи абхази. Тези названия са близки до прабългарското 
ЕФЕ – бог. 

В заключение, използвайки значението на думите KANAΣ – „владетел“, YBI – „бог“, 
и –ΓI – граматична частица–суфикс, може да се предложи следния превод на домашната 
титла KANAΣYBIΓI = „владетел божествен“. Полученото значение „божествен владе-
тел“ е семантично много близко до придружаващата и очевидно еквивалентна византий-
ска титулатурна формула „Ľ Tê Čеο‡ Dс÷щí“. Този резултат допълнително подкрепя и 
оправдава направените по-горе предположения. От друга страна, полученият резултат 
показва, че двете титулатурни формули, KANAΣYBIΓI и Ľ Tê Čеο‡ Dс÷щí,	са фактиче-
ски един общ израз – билингва, което обяснява взаимното заместване на двете формули 
в много надписи.
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ON THE MEANING OF THE RULER’S TITLES KANAΣYBIΓI AND 
CANISAUCI OF PROTOBULGARS AND AVARS

Ivan Ivanov

Аbstract
 
There has not been found so far satisfactory semantics of the early Bulgarian ruler’s 

title KANAΣYBIΓI, such that should be in consert with the accompanying Byzantine ruler’s 
formule ο εκ Θεον αρχων,	or “which is a ruler by God“. Based on the ethnic kinship and geo-
graphic neighbourhood of Protobulgarians and Avars in Balkans the author attempts to solve 
the problem analyzing all their domestic ruler’s titles that demonstrate parallel evolutionary 
changes and transformation. The first domestic titles apparently were αρχων for Bulgarian and 
caganus for Avar supreme rulers, correspondingly. Krum (803-814) was the first to change its 
title from αρχων to АРХОN	YVHГН. Similar title, cagan iugu(vige)-rius, in which “-rius“ is 
a Latin suffix, is attested for Avar rulers. The next Bulgarian rulers Omourtag (814–831) and 
Malamer (831-836) further changed the title into KANAΣYBIΓI apparently replacing KANAΣ 
to АРХОN in the preceding title of Krum. The corresponding Avar title is canizauci. This leads 
to the conclusion that KANAΣ and caniz both have the same meaning as αρχων and cagan, 
i.e, this word, common for the Protobulgarians and Avars means a supreme ruler. A bulk of evi-
dence is further presented that Bulgarian YVHГН and the corresponding Avar iugu (vige) mean 
“divine“, from the Protobulgarian word root YVH or IYI in runic form, which is read ivi, eve, 
uvi, meaning God. This root corresponds to the Proto-Indo-European *Dyçu, with descending 
appellations the Old-German *Tiwaz, ancient Greek Zeus, Vedic Dyaus, Latin Jove, Jov and 
Yu by some Pamir peoples. The final conclusion is that the title KANAΣYBIΓI actually means 
“divine ruler“ as the accompanying Greek title phrase informs us. 
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Обр. 1. Летописен надпис на Крум с титлата АРХОN YBHNГН върху антична ара от 
с. Маломирово (Хамбарлий), Хасковско

Обр. 2. Възпоменателни надписи на загинали военачалници от времето на Омуртаг



ЗА ЗНАЧЕНИЕТО НА НЯКОИ ТЕРМИНИ  
ОТ ПРЕСЛАВСКИЯ ВОЕННОИНВЕНТАРЕН НАДПИС

Мариана Минкова  
Иван Иванов

Откритите досега военноинвентарни надписи, оставени от ранните българи са 
общо 7 (№ 48-54 по В. Бешевлиев)1. Те са поставяни на видно място в крепостите на юг 
от Плиска и по морския бряг и потвърждават отговора на папа Николай I, съобщаващ 
за наличието на строг контрол на въоръжението и бойните коне при българите. Един от 
най-обширните и добре запазени надписи от този род е намерен в местността Бял бряг 
до Преслав, който по времето на Омуртаг е голям военен стан. Този надпис (№ 53 по В. 
Бешевлиев) е изсечен върху гранитна колона с височина 2 м и диаметър 0.39 м, която 
се съхранява в археологическия музей в Преслав под инв. № 3212. Надписът съдържа 
прабългарски думи с военен характер и цифри, изписани с гръцки букви (Обр.1). Друг 
подобен надпис (№ 50) произхожда от околностите на с. Мадара. В него се изброяват пет 
прабългарски военни чина (ук боила, ичиргу багаин, зиткоимир, ук багаин, бири багаин) 
и броя на ризниците (λορηκηα), с които всеки един от тях е разполагал2. 

Преславският военноинвентарен опис е анализиран от редица изследователи. По 
аналогия с надписа от Мадара, той е разглеждан като опис на оръжия (ризници и шлемо-
ве) намиращи се в разположение на два военни чина, единият – зиткои ичирго боила и 
вторият – туртуна пиле жопан3.

Според J. Denis4 надписът може да се подреди, както е показано на Обр.1 и да се 
преведе: „Зиткои, болярин на вътрешна служба: халчести ризници 455, шлемове 540, 
халчести ризници естрогин 427, шлемове 854. Туртуна пиле жупан: халчести ризници 
естрюгин 20, шлемове 40, халчести ризници алхаси 1, хлубрин 1“.

Същият надпис според Ив. Венедиков5 се чете: „Зитко ичиргу боила: ризници хум-
ши (меки) 455, шлемове 540, ризници естрогин (люспести) 427, шлемове 854; жупанът 
заедно с частта си: ризници естригин (люспести) 20, шлемове 40, ризница алхаси (вериж-
на) 1, шлем (хлубрин) 1.“

Ст. Михайлов6 счита, че Преславският надпис е мемориален списък на войници от 
няколко поделения, загинали във важно сражение. Под шлемове и ризници той разбира 
шлемоносци и войници с ризници.

Надписът очевидно остава неясен. В добавка, представените термини (хумсхи купе, 
естрогин купе, алхаси купе, хлобрин, тортуна пиле и др.) се превеждат различно от от-
делните автори7. Силно впечатление прави огромната разлика в броя на посочените пред-
мети (или лица ?). Докато някои от тях се измерват в десетки и стотици, две са в единичен 
брой – алхаси купе (1 бр.) и хлобрин (1 бр.). 

Сравнително единомислие има по отношение на термините „купе“ и „тулсхи“ (или 
тулши), чието значение „ризница“ и „шлем“, е предложено още от Ив. Венедиков. По-
настоящем терминът „купе“ се извежда от персийската дума qäbâ – дълга връхна дреха8. 
В по-късни времена персийското понятие се появява при куманите – „kbe, хуба, кьобе“ – 
ризница, при чувашите като „кибе“ – дреха, при татарите – „кьобе“ и източнокавказките 
народи – куба, кубачи – ризница. Близо до персийското qäbâ и прабългарското „купе“ са 
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и съответните термини в санскрит kavaca, палийски kavaca, koja, хинди-урду kavać, не-
палски kabaca – ризница. 

На персийското qäbâ вероятно са родствени и къснолатинските „zaba“ и „zupa“, 
както и българското „джубе“ – дреха с кожена подплата, кожух – персийска дума, за-
имствана през османо-турски. В късното средновековие османските турци наричат част 
от еничерите си с названието gebece – ризничар, чиято основа gebe също произлиза от 
персийското qäbâ.  

Същата дума „купč“ – ризница е запазена в историческата памет на жителите на с. 
Еркеч в Източна Стара планина, които се смятат за старо, несмесвано българско населе-
ние. По време на еркечката сватба9, зълвите пеят традиционна песен, в която се казва:

“…..Сокол ми лети, бульо льо,
не ми е сокол, 
самси е Петър (младоженика), бульо льо,
със хранена коня,
със бойна купč …“
Ценно тук е запазеното произношение – купč (женски род) както е в надписа, а не 

кипе или кюпе (küpe), както понякога се представя понятието10.
За термина „естрогин купе“ се предлагат много етимологии, обяснявайки го като вид 

ризница, например „плетена ризница“11. Изхождайки от широкоизвестната сред източни-
те народи дума „халка“ (алка, алха) = пръстен, много изследователи превеждат термина 
„алхаси купе“ като „халчеста ризница“ (J. Denis, В. Бешевлиев12) и „верижна ризница“ 
(Ив. Венедиков). При наличието обаче на огромен брой други въоръжения, единичният 
брой на тази „ризница от халки“ буди недоумение, освен това думата „халка“ е от арабски 
произход и навлиза сравнително късно (края на VII-ми век) в другите езици. За термина 
„хлобрин“ досега не е предложена убедителна етимология и значение. Някои изследо-
ватели приемат, че „хлобрин“ е конско седло. Други, обръщайки сериозно внимание на 
факта, че е представен само в единичен брой допускат, че това е вид обсадно средство, 
стенобитно оръдие, таран, навес, защитна амуниция, шлем, предпазители за крака. Фр. 
Алтхайм допуска, че „хлобрин“ може да се различава от изброените по-горе названия на 
оръжия или въоръжения и да бъде титла, според него – „глашатай“. 

От много автори е забелязано, че съотношението на броя на „естрогин купе“ към 
броя на „тулсхи“ е едно и също и при двамата командири. Например, при туртуна пиле 
жопана отношението на броя „тулсхи“ (40) към броя „естрогин купе“ (20) е 40 : 20 = 2. 
Точно такова съотношение има и при зиткои ичирго боилата: 854 на брой „тулсхи“ : 427 
на брой „естрогин купе“ = 854 : 427 = 2. Известно е, че по принцип ризниците се изработ-
ват по-трудно от шлемовете. На тази основа Венедиков предполага, че двойно по-големи-
ят брой тулсхи (шлемове ?) в Преславския надпис означава, че всички войници са имали 
шлемове, но само половината от тях са били с ризници. Обаче в други поделения, съглас-
но описите с номера № 48 и 49 по Бешевлиев, обратно, на 100 тулсхи (шлема) се падат 
около 118 ризници, от което следва, че това предположение не е добре обосновано.

В Преславския надпис терминът „купе“ се среща в три добре обособени израза: 
„хумсхи купе“, „естрогин купе“ и „алхаси купе“, чийто смисъл не е много ясен. Незави-
симо от това, всички автори предполагат, че тези три израза имат една и съща синтактич-
на структура от вида „определение-определяемо“, където определяемото е „купе“ – риз-
ница, а определението задава вида на ризницата. Срещу това предположение обаче може 
да се възрази на основата на следните факти, разкриващи различната роля и функция на 
обектите, обозначени с тези три израза.

За значението на някои термини от преславския военноинвентарен надпис
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На първо място, по-горе беше отбелязана строгата пропорционалност между броя 
на „тулсхи“ и броя на „естрогин купе“. На второ място, освен числена връзка, между тези 
две понятия има и строга позиционна връзка, в такъв смисъл, че те винаги следват едно 
след друго. Всичко това показва, че двата обекта – „естрогин купе“ и „тулсхи“ са взаим-
но свързани, комплектовани, и не могат да се разделят. Т. е. те могат да се използват или 
съхраняват само в определена връзка и съотношение помежду си. С по-слаба сила този 
извод може да се отнесе и към втория термин „хумсхи купе“, но не и към термина „алхаси 
купе“. В частта от списъка, отнасяща се само за зиткои ичирго боилата, терминът „тул-
схи“ присъства два пъти, веднъж след „естрогин купе“ и втори път след „хумсхи купе“. 
В грижливо оформените списъци, изброяващи числото на групи предмети това е необи-
чайно и не се среща. То би означавало недоглеждане, грешка, забравяне, късно откриване 
или допълнително прибавяне на част от наличния инвентар. Тази особеност на надписа 
отново показва, че това, което е обозначено с „тулсхи“ е съществена, неотделима добавка 
(съставка, технически компонент, технологичен придатък) на това, което стои пред него 
(“естрогин купе“ или „хумсхи купе“), или двете неща са в отношение на притежание. С 
други думи, в прабългарската военна практика (поне както следва от този надпис), това 
което е обозначено с „тулсхи“ се намира в съществена връзка с това, което е обозначено с 
„естрогин купе“ и „хумсхи купе“, но няма отношение към „алхаси купе“. Ако не се вземе 
предвид тази особеност на списъка, той би изглеждал незавършен и недоработен, защото 
ако посочената връзка не е съществена, съставителят на надписа щеше просто да събере 
броя на предметите (лицата) „тулсхи“ от двете места и да ги представи общо.

Заключението, че „тулсхи“ стои в някаква по-особена връзка с „естрогин купе“ и 
„хумсхи купе“, която отсъства при „алхаси купе“ противопоставя и разделя термините 
„естрогин купе“, „хумсхи купе“ и „алхаси купе“ на две групи. Едната група съдържа 
термините „естрогин купе“ и „хумсхи купе“, докато „алхаси купе“ трябва да се постави 
в друга група. Тази класификация на термините, направена единствено на основата на 
възможната им връзка с „тулсхи“ се подкрепя и от посочения брой на предметите (ли-
цата), обозначени с тези термини. За разлика от термина „алхаси купе“, който присъства 
само в състава на втория командир (тортуна пиле жопана) при това в единичен брой, 
предметите (или лицата) от първата група присъстват и при двамата командири и то в 
значителен брой. Например, при зиткои ичирго боилата има 427 „естрогин купе“ и 455 
„хумсхи купе“, а при тортуна пиле жопана има 20 „естрогин купе“. Общо това прави 447 
„естрогин купе“ и 455 „хумсхи купе“. Или общо в това военно поделение има 902 „ес-
трогин купе“ и „хумсхи купе“, разделени почти поравно помежду си, срещу само едно 
единствено „алхаси купе“. 

В заключение, ако „купе“ без съмнение означава „ризница“, то двусловните изрази 
„естрогин купе“ и „хумсхи купе“ би трябвало да имат по-различна синтактична струк-
тура и значение от термина „алхаси купе“. Примерно „естрогин купе“ и „хумсхи купе“ 
могат да бъдат два вида ризници (плетени, люспести, пръстенчати, ковани, кожени, голе-
ми, малки), докато „алхаси купе“ (един) според нас обосновано може да означава ковач, 
специализиран да изработва или поправя ризници. Другият термин, ХЛОБРИН, който 
стои в групата на „алхаси купе“ в единичен брой също може да означава „ковач“. 

По принцип всяка крепост, голямо селище или военен стан в миналото задължител-
но са имали ковачница с един или няколко ковача. В българските исторически и епически 
народни песни, както и в диалектите, са запазени старинни думи и изрази, чиято основа е 
близка до тази дума. Това са „поклопено джубе“, „поклопно джубе“, „поклопито джубе“ = 
ризница13; „поклопе“  =  затворена горна дреха за бой, т.е ризница; „оклопник“ = войник, 
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облечен в ризница14. В българските епически народни песни, както и в сръбския език 
„оклопница“ = сабя, която се огъва15.  В тези изрази османо-турският персизъм „джубе“ 
(qäbâ в оригинал) означава „ризница“ в пълно съгласие с предложената персийска етимо-
логия на КУПЕ. Думите „поклопено“, „поклопно“, „поклопито“, „поклопе“, „оклопник“ 
и „оклопница“ съдържат общата морфема КЛОП. От семантична и морфологична гледна 
точка, тази морфема може да се изведе от основата на българския глагол „клепя“, който 
характеризира основната функция на ковачите: чрез удари с чук върху нагорещено желя-
зо да му придават подходяща форма, вид и утилитарни качества. Примерно: „да наклепя 
лемеж, палешник, мотика, брадва, коса, нож и т. н.“ означава да се нагрее до червено по-
сочения предмет и с помощта на удари с чук този предмет да се изостри, наточи. Самата 
дума ХЛОБРИН (хлобарин) може да се разглоби на основата ХЛОБ, към която са при-
бавени праиндоевропейският суфикс за образуване на названия на деятели (професии) 
„-ар“ и старинният български суфикс „-ин“, например: боляр-болярин, стопан-стопанин. 
Посочените по-горе думи „поклопено“, „поклопно“, „поклопито“, „поклопе“, „оклоп-
ник“ и „оклопница“ и глаголът „клепя“ съдържат основата КЛОП – КЛЕП – ХЛОБ, която 
може да е семантична морфема на термина „хлобрин“ – ковач.

Освен терминът „хлобрин“ – ковач, в езика на прабългарите има още две названия 
за тази професия – „кръчий, кърчий“ и „блýхъчий“, регистрирани в множество старо-
български и църковно-славянски източници. Второто прабългарско название за ковач – 
„блýхъчий“ може да обясни неясния термин „алхаси купе“. Може да се предположи, че 
в оригинал думата „алхаси“ е започвала с полугласния звук W (U-V)16, т.е в действител-
ност звучи като „алхаси – уалхаси – валхаси“, от което се получава  „валхачи – блаха-
чи – блýхъчий“. От тук „алхаси купе“ вероятно означава „ризничарски ковач“, „ковач 
– ризничар“. В случая се наблюдава палатализация на началната полугласна „W-V“ в „Б“ 
и приблизително предаване на прабългарския суфикс „-чий“ със „-си“ поради отсъствие 
на подходяща за целта гръцка буква. 

По-особеното значение на израза „алхаси купе“ би могло да се обясни на основа 
на неговата морфология и с характерната за иранските езици синтактична конструкция, 
известна като иранския изафет. Тази конструкция се образува от две съседни думи, съ-
единени със съюза „Ç“ – отворено, широко Е, понякога предавано чрез „И“. Втората 
по ред дума определя характерна черта на първата, например: kitob-ç-hub (хубава кни-
га – тадж.), rćng- ç -roshćn (ярък цвят, перс.). В статия за някои прабългарски надгроб-
ни надписи17 бе показано, че някои прабългарски двусловни изрази могат да се пред-
ставят и преведат с помощта на подобен ирански изафет18. Като се има предвид тази 
възможност, изразът „алхаси купе“ може да се представи във формата БЛýХЪЧИ – И – 
КУПЕ, т.е, “ризничарски блýхъчий“ – ковач, специализиран да кове и поправя ризници. 
Съгласно списъка, в поделението се е числял един единствен такъв майстор, както и още 
един ковач („хлобрин“), изпълняващ по-общи задачи. Двамата ковачи, специалистът 
ризничар (алхаси-и-купе) и общопрофилираният ковач (хлобрин) са се числели към 
по-малочислената военно-техническа част, подчинена на тортуна пиле жопана, докато 
първата, по-многочислена част е била вероятно бойно подразделение под командването 
на зиткои ичирго боилата. 

Известно е, че титлата “ичирго боила“ е единствена за държавата и се отнася за 
третото по сан лице в държавната йерархия, след владетеля и кавкана. Някои автори 
предполагат, че игиргу боилата е съответно комендантът на гарнизона в столичния град. 
В такъв случай титлата „зиткои ичирго буле“ може да се представи в изафетна форма 
като “зитко-и-ичиргобуле“ и да се преведе като “ичиргобоилският зитко“. Вероятно става 
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дума за лице (носещо служебната титла “зитко“), пряко подчинено на ичирго боилата, 
което обяснява значителния брой на зачислените му воини и оръжие.

СПИСЪК ОБРАЗИТе

Обр. 1. Преславският военно-инвентарен опис (вляво). Предполагаема разгърната 
форма на надписа(в дясно)
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За значението на някои термини от преславския военноинвентарен надпис



230 Мариана Минкова, Иван Иванов

ON THE MEANING OF SOME APPELLATIONS IN THE PRESLAV 
PROTO-BULGARIAN MILITARY INVENTORY INSCRIPTION

Mariana Minkova  
Ivan Ivanov

Abstract

Preslav Proto-Bulgarian stone inscription (№ 53 according to V. Beshevliev) has been 
interpreted by most investigators as a military inventory that enlists various appellations of 
armaments or combinations of such appellations and their numbers in Greek letters. Some of 
the appellations are unambiguously well interpreted, for example KYПε, chain amour. Two of 
the appellations however, ХΛΩYBPHN and AΛXACH KYПε, each one represented in a single 
number, have still remained unclear. In recent study authors emphasize the fact, that the appel-
lation KYПε is encountered only as a part of several word groups: xωYMCxH

KYПε, εCTωPГHN KYПε and AΛXACH KYПε. The first two word groups are thrice 
encountered in the inventory each time ensued by the appellation ТωYΛСХН, the number of 
which is strictly related to that of the preceding word group. This compels authors to conclude 
that i) the word groups xωYMCxH KYПε and εCTωPГHN KYПε, both encountered in sever-
al hundred units, represent a kind of armament which is obligatory combined with ТωYΛСХН, 
and ii) the word group AΛXACH KYПε is something different from them. The Proto-Bulgari-
an word “блýхъчий“- a forger, known from the Old-Bulgarian and Old-Slavonic sources, could 
explain the meaning of AΛXACH KYПε, namely a forger specialized to repair and forge chain 
amour (AΛXACH – UAΛXACH – VAΛXACH – BAΛXACH – блýхъчи). This explanation is 
based on the assumption that the Proto-Bulgarian phonetics includes the Proto-Indo-European 
semi vowel W. Based on a group of similar terms from the Bulgarian ethnography the authors 
suggest that ХΛΩYBPHN contains the semantic morpheme ХΛΩYB plus the –аr suffix for ac-
tors plus the Old Bulgarian –in suffix and could mean a “general – purpose forger“.

Обр. 1. Преславският военно-инвентарен опис (вляво).  
Предполагаема разгърната форма на надписа(в дясно)




