
PALAEOBULGARICA / СТАРОБЪЛГАРИСТИКА, XVII (1993), 2 

Антоанета Делева (София, България) 

ДВЕ НОВИ КНИГИ ЗА ПРАБЪЛГАРИТЕ 
П е т ъ р Д о б р е в . Прабългарите. Произход, език, култура (нов прочит). С , 
Издателска къща „Проксима", 1991. 196 с ; П е т ъ р Д о б р е в . Каменната книга 
на прабългарите. С , Издателска къща „Проксима", 1992. 160 с. 

През 1991 г. излезе от печат книгата на 
Петър Добрев „Прабългарите. Произход, 
език, култура", а наскоро след това бе 
публикувано и нейно своеобразно продъл-
жение — втора книга от същия автор със 
заглавие „Каменната книга на прабъл
гарите". В тези два труда Петър Добрев 
предлага на читателя ново виждане1 за 
прародината на Аспаруховите българи, 
за основните характеристики на техния 
език и култура. 

Авторът анализира множество извори 
(сред тях малко известии и неизвестни), 
в конто се съдържат сведения за най-
ранната история на прабългарите. Обект 
на изследване са и редица топоними, 
антропоними и етноними, конто се интер-
претират катепрабългарски по произход. 
Петър Добрев отделя специално внима
ние и на писмеността на прабългарите. 

Реэултатите от етимологическото из
следване на прабългарските имена и 
титли авторът представя в два индекса. 
В първия — „Имена, характерни за 
района на Имеон", са потърсени шумер
ски, акадски, древноперсийски и елам-
ски, а също така съвременни памирски и 
ирански съответствия на запазените пра
български и съвременни български име
на. Вторият индекс — „Имена, характер
ни за района на някогашната Кубратова 
България", съдържа списък на имена от 
Северен Кавказ, на конто също е потър-
сено прабългарско съответствие. 

Сбирката от прабългарска лексика, 
представена в двете книги, се допълва И 
от малък речник на прабългарските думи 
в средновековните епиграфски и книжов-
ни паметници. В него са намерили място 

1 Част от тези идеи авторът излага 
още в своята книга „Стопанската култура 
на прабългарите" (С, 1986). 

и лексикални паралели от източноиран-
ските (памирските) и кавказките езици. 
Представени са и запазените прабългарски 
числителни имена, сравнени с бройните 
системи в палеоазиатски, самодийски и 
шумерски. 

Корпусы· прабългарски текстове, със-
тавен от автора, спомага да се опреде
лят произходът и основните характери
стики на прабългарския език. Три ос-
новни раздела формират структурата на 
този корпус. В първия е представен ав-
торовият опит за разчитане, превод и 
тълкуване на текстовете. Те са разпре-
делени в три групи. Първата трупа съ
държа надписите на прабългарски език 
с гръцки букви, втората — руиическите 
прабългарски надписи, а в третата трупа 
са намерили място латинският списък 
на българските пратеници на Осмия все
ленски събор в Цариград (869—870), 
монограмите на хан Кубрат и хан Аспарух, 
както и надписите върху златното съ-
кровище от Наг Сент-Миклош. 

Вторият раздел представя опит за 
прабългарска палеография. Стремежът на 
автора е не само да изложи в система 
разнообразните рунни знаци, но и при 
всеки знак да очертае ареалите на разно-
видностите му. След като представя пра-
българската азбука в пълен вид, Петър 
Добрев съставя две таблици: едната — на 
рунната писменост от Плиска—Мурфат-
лар, съпоставена с рунната писменост в 
Кубратова България, и втората — на 
писмото от Плиска—Мурфатлар, съпо-
ставено с руните от района на плани-
ната Имеон (Памир). Чрез тези съпостав-
ки се очертават сходствата и раэличията 
на иисмените системи, употребявани в 
трите основни района, където според 
автора някога са обитавали прабълга
рите. Авторът установява и прилика 
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между прабългарските руни и глаголи-
цата, която се стреми да обясни. В опита 
за палеографски анализ на прабългар-
ската рунна писменост е засегнат и въп-
росът за връзката и с еламската писме
ност, с която според автора прабългар-
ската азбука е в генетична връзка. 

Последният етап от изследването на 
Петър Добрев е публикуваният своден 
корпус от надписи на прабългарски език. 
Той се състои от няколко групи. В пър-
вата са обединени надписи и фрагмента на 
прабългарски език с гръики букви. Вто-
рата трупа обхваща надписите на прабъл
гарски език с глаголически и кирилски 
букви, а третата — прабългарските рун-
ни надписи. Едно приложение представя 
в сравнителен план рунните прабългарски 
надписи в България и от района на пла-
нината Имеон, от една страна, и от друга 
— на прабългарските руни и тези от Куб-
ратова България. Надписите върху съ-
кровището от Наг Сент-Миклош съставят 
самостоятелна трупа. Отделно са пред-
ставени и монограмите на хан Кубрат 
и хан Аспарух. 

С настоящите две книги Петър Доб
рев подлага на преоценка твърдението, 
че прабългарите са тюрки по произход 
и че техният език трябва да се разглежда 
като език от тюркския клон на алтайско
го езиково семейство2. Тази оценка се 
основава на анализа на множество из-
вори за ранната история на прабългарите. 

Глава първа на „Прабългарите. . ." 
— „Поглед към прародината на Аспару-
ховите българи", представя подробен ана
лиз на включените в Chronographiis anni 
CCCLIHI3 етноними, сред конто е и 

2 Пръв Ж· Дьони изказа съмнение 
относно опнтите да се разчетат прабъл
гарските надписи с помощта на някой 
език от тюркската група на алтайското 
езиково семейство ( D e n y , J . Une 
inscription en langue protobulgare dé
couverte à Preslav. — Revue des études 
byzantines, 5, 1947, 235—239). Сетне по 
повод на една или друга особеност на 
езика на прабългарите различии автори 
също се опитват да интерпретират дан-
ните с помощта на езици от индоев
ропейского езиково семейство (и по-спе-
циално от иранската група). Вж. напри
мер: Б е ш е в л и е в , В Ирански еле-
менти у прабългарите. — В: Античное 
общество. М., 1968. 237—241; Т а ф-
р а д ж и й с к а , Цв. „Монголският" ет-
ноним булагачин и народностното име 
българин. — В: Acta assotiati'onis inter-
nationalis terra antiqua balcanica. 4, 
Serdicae, 1940, 198—245. 

3 По изданието Weltchronic geschrie
ben in 354. Leipzig, 1880. На с. 7 и 8 
(в бележката под линия) Петър Добрев 
погрешно отбелязва 334 г. вм. 354 г. 

названието Vulgäres*. Според някои ав
тори' въпросната фраза е късна интерпо-
лация, тъй като тя е засвидетелствувана 
само във втория (по-късен) препис. За 
Петър Добрев включването на название-
то Vulgäres e предпоставено от вътрешната 
логика на изброяването на различните 
народи. Нещо повече, тази част от спи-
съка на народите, в която срещаме ет-
нонима Vulgäres, според автора е твърде 
стара. Основание за това твърдение дава 
споменаването (два пъти) на жителите на 
Бактрия (обхватала територията на дне-
шен Южен Узбекистан, Южен Таджики
стан, Северен Афганистан), .което под-
тиква Петър Добрев към извода, че тек-
стът на този списък на народите (или 
най-малкото неговата „бактрииска" част) 
възниква около I в., когато Бактрия е 
в разцвет. Петър Добрев не изяснява 
причините за появата на въпросната ре
дакция във втория препис на Хронографа. 
Авторът смята, че има достатъчно осно
вания да твърди, че прародината на Ас-
паруховите българи се е намирала в съ-
седство със земите на бактрийците, по-
ради което е не само възможно, но и на-
пълно закономерно Vulgäres да се появи 
във втория препис след гимнософистите и 
вместо бактрийците. 

От различните аргументи, конто Петър 
Добрев привежда в подкрепа на своята 

Известии са два преписа на Хронографа. 
От първия, който е по-ранен, са достиг-
нали до нас четири ръкописа. Вторият 
препис е представен само от един ръкопис, 
известен като Vindobonensis b, издаден 
от Th. Mommsen (Chronographus anni 
CCCLIIII. Monumenta Germaniae his-
torica. AA. IX, Liber generationis, 
78—140). За текста вж. още: M o m m s e n , 
Th. Ober den Chronograph von J. 354. 
— In: P a u l y , C , G. W i s s о w а, 
W. K r o l l u. a. Realenzyklopädie 
der klassischen Altertumswissenschaft, 6, 
кол. 2477—2481; Б у р к о в , Ал. Към 
въпроса за произхода на прабългарите. 
— Известия на Българското историче-
ско дружество, 22—23, 1948, 316—324, 
330—331, където приема Анонимния хро
нограф като достоверен източник за ис-
торията на прабългарите. 

4 77. Ziezi ex quo Vulgäres. — В: 
Из'вори за българската история. Т. 2. 
Латински извори за българската история. 
Т. 1. С , 1958, с. 82. 

5 Пак там. В. Тъпкова-Заимовя изказва 
предположението, че фразата е късна 
интерполация, тъй като липсва в по-ста-
рия препис. Тогава това споменаване на 
етнонима българи ще трябва да се отнесе 
към V в. в съответствие с датировката на 
единствения препис, в който се открива 
името. 
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хипотеза, настоящата рецензия ще ce 
ограничи с представяне само на богатия 
и разнообразен лингвистичен материал. 
На първр място, това са топоними от пра-
български произход, конто авторът от-
крива в района на Бактрия. 

От езнковедска гледна точка е инте
ресен опитът да се намерят следи от пра-
българско присъствие в земите при пла-
нината Имеон, като се обвърже спомена-
ването на прабългарите в „бактрийската" 
част от списъка с топонима БулгарЧ 
Бургар, който впоследствие се предава 
като Палкар1. Това е название на владе
ние, съществувало според автора в пър-
вите векове на нашата ера в долината на 
р. Зеравшан. Несъмнена е заслугата на 
изследователя за откриването и на ет-
нонима булхи/болхи, както и на бол-
хики/балхики, „чийто цар се е казвал 
Кардама"8. Необходимо е обаче, преди 
да се пристъпи към съотнасяне на посо-
чената лексика с етнонима българи, да 
се направи етимологичен анализ, който 
да изясни дали действително съществува 
връзка между посочените имена и етно
нима Vulgäres от Chronographus anni 
CCCLIIII. В случая Петър Добрев при-
вежда лексика от арменски, индийски и 
арабски източници, без да изхожда от 
спецификите във фонетиката на всеки 
един от тези три езика, което затруднява 
интерпретацията на формите. Така на
пример остава необяснена липсата на 
завършек -ар във формите болхи!болхики, 
остава неизяснен въпросът за опреде-
ляне корена на името, липсва яснота 
относно това, дали -api-гар може да се 
възприема като словообразуващ суфикс, 
или като част от корена на името. 

Към тези въпроси ни насочват и пра-
българските имена, конто авторът от-
крива в дагестанската хроника ,.Дер-
бент-наме" от XVII в. Това е топо-
нимът Булкар/Балк, град . в Източен 
Кавказ, построен от българи—пресел-

* По-подробно за сведенията относно 
Булгар вж. Д о б р е в , П. Стопанската 
култура на прабългарите. С , 1986, с. 14. 

7 Възможността за критичен анализ 
на посочената лексика е силно ограниче
на поради факта, че авторът поднася 
материала единствено на кирилица. Пре-
небрегването на оригиналната графика 
или на възприетата латинска транскрип
ция, от една страна, силно затруднява 
речниковите справки, а от друга — при-
дава неубедителност на представените фо-
нетични преходи в развоя на думата. 

' Д о б р е в , П. Прабългарите . . ., 
гл. I, 1, с. 16. За съжаление авторът не 
привежда изданията, по конто е ползувал 
споменатите в посочената глава „армен
ски източници", „ранни индийски източ
ници", „никои арабски източници". 

ници от областта Хорасан (Южен4 Памир)·. 
Другата находка на Петър Добрев от 
„Дербент-наме" е името на една група 
прабългари преселници, наречена Бахли-
кадар („бахлийски кидарити" по превода 
на автора). Очевидно е наличието на фор-
ми без завършек -pw, което ни дава право 
да предположим, че става дума за слово
образуващ суфикс. 

Въпреки че етнонимът българи е раз-
глеждан многократно от автора11, в кни-
гата не се открива опит за етимология, 
ако се изключи указанието, че коренът 
на това име може да се открие в шумерски 
(прил. балку) и тибетски (болгар) в зна
чение 'мъдър, нравствен човек, човек 
на духа'. 

Това не е първият опит произходът на 
етнонима българи. да бъде отнесен към езици 
от индоевропейското езиково семейство12. 

9 Петър Добрев свързва посочения ет-
ноним с името на „един от големите хора-
сански, а преди това бактрийски градове 
— Балк" (вж. Д о б р е в , П. Прабългари
те . . ., с. 20). Според автора население-
то на град Балк е идентично със споме
натите в Анонимния хронограф Vulgäres. 

10 Срв. и името на „управителя" на 
град Фанагория (кр. на VII — нач. на 
VIII в.) Болгиций. Вж. П л е т н е в а , С. 
Древние болгары в бассейне Дона и При
азовья. — В: Плиска — Преслав. Т. 2. 
С , 1981, 9—19, според която е възможно 
това име да отразява етническото на
звание на преобладаващото мнозинство 
от жителите на града — българите. 

11 Сред множеството извори, на конто 
се спира авторът, трябва да се откроят 
съчиненията на арабските книжовници 
Иби-ал-Асир, Ибн-Хаукал и Димашки. 
От текстовете на посочените автори Петър 
Добрев ексцерпира прабългарските имена 
Болор/Болористан, което свързва с бул-
хор („източноирански вариант на думата 
българин"), Булгар — планинска облает 
в южната част на Средна Азия, Палгар 
— облает по средното течение на р. Зе
равшан, Бургар — име на планинска об
лает западно от Таджикистан. Сведе
нията от посочените арабски извори са 
допълнени с информацията за прабълга
рите, която се съдържа в арменската 
география „Ашхарацуйц" от VII в. В 
нейния текст откриваме посочен народа 
булх. 

12 Вж. Т а ф р а д ж и й с к а . Цв. Цит. 
съч., 208—209, където се приема, че 
коренът има иранска етимология bulga 
„самур" (откъдето е зает в редица тюрк
ски езици и в моиголски), а суфиксът-р е 
характерен за етнонимията на алтайските 
народи, където произхожда от er „мъж", 
а по-късно се преосмисля и като множест
вен показател. Така bulgar ce извежда 
правилно от bulga-er с удължаване на 
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Въпреки това несъмнена е заслугата на 
автора да потърси корените на това име 
сред посочените индоевропейски езици. 

Извън обсега на авторовото търсене 
остават проблемите, свързани с разпро-
странението на името българи (и него-
вите производни) в езици от алтайското 
езиково семейство, което е от голяма 
важност за етимологията на името. 

Въпреки. посочените непълноти в из-
следването на проблемите, свързани с 
произхода, първоначалното значение и 
разпространението на етнонима българи, 
несъмнена е заслугата на Петър Добрев 
за публикуването на множество неиз-
вестни антропоними и етноними, свър
зани с етнонима българин. Те предста
вят ценен източник за изследователите на 
езика на прабългарите и на името бъл
гари в частност. Едно бъдещо изследване 
трябва да интерпретира от лингвистична 
гледна. точка представения изворов ма
териал, което ще бъде и допълнителен 
коректив за изводите на Петър Добрев 
относно принадлежността на посочената 
лексика към езика на прабългарите. 
Лингвистичният анализ ще ни разкрие и 
нови особености от граматиката на този 
език, която все още остава неизяснена. 

Сравняването на прабългарски ан
тропоними с имена от иранската трупа е 
важен аргумент за нетюркския произ-
ход на прабългарите. В резултат на своите 
изследвания Петър Добрев събира не-
малко на брой лични имена от прабъл
гарски произход, конто съпоставя с шу
мерски, акадски и древноперсийски ан
тропоними. 

В индекса, който авторът публикува 
в „Прабългарите. . ,"13, откриваме една 
група прабългарски имена и техни съот-
ветствия от посочените езици. За някои 
от тези имена вече са известии опити да се 
обяснят чрез езици от иранската група14. 
Достоверни успоредици за други прабъл
гарски имена откриваме за първи път в 
съставения от Петър Добрев индекс. То
ва са лични имена като Омуртаг, Анзи, 

вокала (а) при сливането на а и е. За 
суфикса -р<ег вж. също Ш и ш м а -
н о в , Ив. Критичен преглед на въпро-
са за произхода на прабългарите от ези
ково гледище и етимологията на името 
„българин". — СбНУ, 16—17, 1890, с. 635. 

13 Вж. Приложение № 1; 139—143. 
14 Напрцмер името Аспарух. За не-

говата етимология вж. T o m a s c h e k, W. 
Zeitschrift für die österreichischen Gym
nasien, 28, Wien, 1877, с 683; срв. А б а е в, 
В. И. Осетинский язык. М., 1949, с. 157. 
Ираноаланска етимология вж. у С и м е о 
н о в , Б. Произход и значение на лич-
ното име На хан Аспарух. — Векове, 
4, 1977, № 3, 41—45. 

Гостун, Кубер, Сандоке, Бат-Баянхь и 
др. Авторът е включил обаче и съвре-
менни български лични имена, като Вла
са, Гаго, Геро, Храно, Рад, Радой, Ра-
дан, Зора, Зорка, Стамен, Милети, Лило 
и др., чиято етимология може да се ос-
пори. Имената Радой1', Рад", Радан 
например имат ясна семантика. Същото 
може да се каже и за Зора, Зорка1', Милю1'. 
В индекса на съвременни ирански имена, 
конто са съответствия на прабългарски 
и съвременни български лични имена, 
отново откриваме аналози на много пра
български лични имена, като Есхач, Беэ-
мер, Кубрат, Маламир. Не всички съв
ременни лични имена обаче, определени 
като наследство от езика на Аспару-
ховите българи, могат да бъдат включени 
в този индекс. Такива имена например 
са Дамян, Рад, Ранко. Проблемите, свър
зани с втория индекс, в който са потър-
сени имена от южните части на Кубра-
това България, са от същото естество. 
Недоумение буди например името Марко, 
което е обявено за наследник на прабъл-
гарско име. 

В основата на споменатите грешки 
стой фактът, че българският език е сла
вянски, от което следва, че не е трудно 
да се намерят паралели между някое 
съвременно българско име и име от иран
ската езикова група. За да се нзбегнат 
подобии грешки, е необходимо не само да 
се докаже принадлежността на прабъл-
гарския език към езиците от индоевро-

15 Ако се приеме за вярна съпостав-
ката с посочените индоевропейски имена, 
то тогава личното име Бат, което е много 
разпространено в Монголия, трябва да 
се приеме за прабългарска заемка в 
монголски, което изглежда малко вероятно. 

1в Срещу Радой в индекса стой името 
Радуйе (изписано с кирилица). Сравне-
нието между двете имена (и най-вече 
техните окончания) е неправомерно. Окон-
чанието -ой в Радой е получено от слож-
ната форма на старобългарското прилз-
гателно «ьдъш, където редуцираното 
ы (получено от ъ пред формата на ана-
форичното местоимение н, с което се 
образуват сложните форми на прилага-
телните в старобългарски) пред кон-
сонантното й попада в силна позиция 
и се вокализира в о. Явлението ни е из
вестно, макар и спорадично, още от 
старобългарски. Наследници на тези фор
ми в българския език днес са лични имена 
като Радой, Благой, Станой. 

17 QT старобългарското прилагателно 
ек\ъ, им. п. м. р. проста форма. 

18 Вж. Български етимологичен реч
ник. Т. 1, 654—655. 

14 Вж. Български етимологичен речник. 
Т. 3, 787—789, 
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пейското семейство, но и да се определи 
по-точно към коя трупа езици от това се
мейство принадлежи вьпросният език. 
Ако се съди по посочените паралели, 
Петър Добрев отнася езика на прабъл-
гарите към източния клон на иранската 
група езици, с помощта на конто успява 
да разчете и разтълкува надписите на 
прабългарски език. 

Главната заслуга на автора е, че въз 
основа на своята немного ясно форму-
лирана иранска хипотеза е успял да раз-
че.е списъка на оръжията (надпис № 53 
по класификацията на В. Бешевлиев 
в „Първобългарски надписи" (С, 1979), 
съставен с гръцко писмо на прабългар
ски език. Това четене ни разкрива ценни 
данни за лексиката и граматиката на 
прабългарския език. Така например Пе
тър Добрев обръща внимание, че езикът 
на надписа не е аглутиниращ (от алтайски 
тип) и че в него няма типичната за алтай-
ските езици вокална хармония. Редица 
наблюдения на автора насочват читателя 
към индоевропейската и в частност към 
иранската езикова традиция. 

Като индоевропейски (ирански) е ин-
терпретиран завършекът -и, който се 
среща не само в посочения надпис, но и 
в много други (предимно надгробии и 
инвентарни) надписи. Авторовото пред
положение, че става дума за. притежа-
телен суфикс, е твърде вероятно, но след-
ва да се докаже с повече и по-задълбо-
чени сравнения в тесния кръг на иран-
ските езици. Заслужават внимание и 
именните окончания -е и -о, последното 
от конто Петър Добрев определя като 
дателно. Трябва да се подчертае още н 
изводът за наличието на категорията 
определеност, конто се израэява чрез 
показателни местоимения. 

От морфологията на прабългарския 
глагол, върху която се спира накратко 
авторът, интересна е реконструкцията на 
спомагателния глагол от индоевропейския 
корен *es- в сегашно време изявително 
наклонение. Според четенията на Петър 
Добрев в 3 sg. praes. откриваме форма е 
(et), а в 3 pi. praes. -ш. 

Що се отнася до разчитането на оста-
налите надписи (на прабългарски език 
с гръцко, глаголическо, кирилско или 
рунно писмо), в тях броят на хипоте-
тичните и спорните тълкувания е по-
голям. Бъдещите палеографски и езико-
ведски изследвания ще покажат доколко 
преводите и осмислянията са точни в де
та й л ите си, но няма съмнекие, че онова, 
което Петър Добрев ни предлага, е по-
сполучливо от досегашните опити за ин
терпретация. 

Лингвистите и историците на прабъл-
гарската култура естествено ще бъдат 
в правото си да поискат от автора биб-
лиографски отпратки за използуваните 

речници, диалектни текстове и книжов-
ни паметници, езикови примери, точни 
указания за иранските племенни диа-
лекти, на конто се позовава Петър Доб
рев. От гледище на научната документа
листика и към двете му книги може да се 
отправят сериозни упреци. Крайно ин-
тересният материал, изнесен в тях, не 
може да бъде научно проверен и контро-
лиран. Това прави до голяма степей съ-
чиненията му научнопопулярни и на места 
дори ги поставя на границата на науч
ната фантастика. Приносът на Петър 
Добрев заслужава много по-убедителна 
форма на изложение, за да могат неговите 
резултати да се приемат като доказани 
факти. Общи твърдения, като например 
„сред народите в Памир и Хиндукуш 
се среща думата. . .", „сред някои из-
точни народи, живеещи в района на Па
мир. . . се среща. . .", будят обективни 
лингвистични затруднения и са пречка 
за квалифицирания читател, който не 
може да направи самостоятелна справка, 
да се убеди в достоверността на повечето 
четения. А и несистемното прибягване 
към сравнения с все нови и нови езици 
от различии семейства20 и епохи при тъл-
куването на прабългарските лексеми не 
убеждава лингвистите, че съпоставките 
са иэвършени със съответствуващата ме-
тодологическа строгост. 

Петър Добрев извършва редица цен
ни наблюдения върху езика на прабъл
гарските надписи, без да се стреми да 
постави изводите си в система. Така на
пример, изследвайки запазените прабъл
гарски форми, авторът установява, че в 
определени позиции вместо а, у или ъ се 
открива с, което според негое вокална хар
мония, явление, чуждо на езиците от ин
доевропейския тип, към който авторът се 
стреми да причисли прабългарския. Въп-
реки неточностите от езиков характер 
четенията, конто ни предлага Петър Доб
рев, заслужават вниманието на филолозите. 

В настоящата рецензия не е възможно 
да бъдат разгледани детайлно всички 
преводи и тълкувания. След като те вля-
зат в научно обръщение, ще се изяснят 
проблемите, конто поражда една или 
друга съпоставка, една или друга етимо-
логия. Важното е, че Петър Добрев 
ни поднася нов ключ към разчитането на 
прабългарските текстове, което ще даде 
тласък за ползотворни бъдещи изслед
вания върху езика, културата и история-
та на прабългарите от страна на тесни 
специа'листи. 

20 Авторът привежда лексика за срав
нение главно от памирските езици (без-
писмени), от талишки (безписмен език), 
от грузински, кавказки, вахански, келт-
ски, согдийски, акадски, древноперсий-
ски, армейски, чеченски, осетински. 
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Петър Добрев не само прави опит да 
разчете и преведе надписите на прабългар-
ски език, но внася и корекции в някои 
вече разчетени паметници, конто не са 
написани на прабългарски език, но съдър-
жат прабългарска лексика. Един от тези 
паметници е Именникът на българските 
ханове21. В своя анализ Петър Добрев 
поправя някои неясни датировки, като 
уточнява особеностите на прабългарската 
летобройна система. Авторът открива коре-
ните на бройната система, отразена в тек
ста на Именника, в шумерската бройна сис
тема. Нещо повече, според Петър Добрев 
прабългарският календар е близък по 
своя произход до шумеро-акадския зо
диакален цикъл. .Авторът достига до този 
извод след обстоен анализ както на брой
ната система, отразена в Именника, така 
и на астрономическите основи на прабъл-
гарския календар. 

В обобщен и систематизиран вид можем 
да открием новите четения и тълкувания, 
конто Петър Добрев предлага, във вто-
рата студия — „Каменната книга . . .", 
в която са публикувани всички запа-
зени надписи на прабългарски език, пре-
дадени с различии азбуки. Структурата на 
представяне на текста е следн-ата: публику-
ване на факсимиле от паметника, справка за 
изданията на текста, предаване на над-
писа с кирилски букви, разглеждане на 
всяка форма с оглед установяване на ней-
ния произход (включва анализ на фоне-
тиката и морфологията, сравнение с близ-
кородствени според автора езици с цел 
установяване на значението), коментар 
на семантиката на думата, превод на ця-
лостния текст на паметника. Към анализа 
нерядко се включват и съпоставки с 
други надписи, в конто се открива една 
или друга особеност на формите и тех-
ните значения. 

В тази част от корпуса, която пред-
ставя рунните надписи на прабългарски 
език, откриваме и опит за прабългарска 
палеография. Петър Добрев отхвърля оп-
ределянето на прабългарското рунно 
писмо като западнотюркско по произ
ход и го свързва с протоеламската пис-
меност. С това авторът аргументира и 
своя опит да чете прабългарските над
писи от ляво на дясно, а не от дясно на 
ляво, както се четат тюркските рунически 
надписи22. 

21 По изданието на П о п о в , " А. Об
зор хронографов русской редакции. Вып. 1. 
М., 1866. 

22 Представяне на прабългарските рун-
ни надписи (на територията на Кубр,а-
това България, Волжко-Камска България 
и на държавата, създадена през 681 г. 
от Аспаруховите прабългари) и ^азчи-
тането им като тюркски по писм*ност и 

Тъй като палеографските проблеми 
и мат своя специфика, за тях е необходима 
отделна рецензия. Тук ще се спрем един· 
ствено върху онази част от изложението, 
в която Петър Добрев свързва произ-
хода на няколко глаголически и кирилски 
букви с прабългарското рунно писмо. 

Тезата на автора за връзка на глаго-
лическите С , Э, К, Δ , Ж, 9, 
Ь, Ö с прабългарски рунни знаци 
почива върху паралелите на прабългар
ските руни Э . Ъ. ,&Λ·Υ·ί ·ζ>~ί· 
ЧЬ^, 1 IL , конто той открива в 

рунното писмо, използувано от прабъл-
гарите в земите около планината Имеон 
и в Северен Кавказ. Тази хипотеза за 
произхода на отделни глаголически букви 

. има своето основание само дотолкова, 
' доколкото все още23 не са загубили ак-

туалност опитите да се търси сходство в 
начертанието и фонетичната стойност на 
отделни глаголически букви с букви от 
известните на Константин-Кирил Фило
соф близкоизточни писмености. При кон-
кретния палеографски анализ на автора 
обаче има някои сериозни пропуски. 
Глаголическото Э. се извежда от пра-
българския рунен знак Э . Във всички 
разчетени от Петър Добрев надписи обаче 
знакът за фонемата [е] еХ , докато по-
соченият в списъка на прабългарската 
азбука (с. 41) знак Э , у не се открива 
в нито един от публикуваните в книгата 
надписи. Такъв рунен знак няма и в съ-
поставителната таблица с рунната пис-
меност от Кубратова България, което 
прави всякакво сравнение с глаголиче
ското Э безпочвено. Освен това при по
добно тълкуване остава необяснено на-
личието на втората чертица в глаголиче
ското начертание24, а също така и вът-
решната обвързаност на буквата с на
чертанието на Э· Със значителни труд-

език вж. у Б а й ч о р о в, С. Я. Древне-
тюркские рунические памятники Евро
пы. Ставрополь, 1989, табл. 72. 

23 Вече се приема, че глаголическата 
азбука е дело на Константин-Кирил Фи
лософ и носи белезите на индивидуален 
творчески акт. Обстойно изложение на 
теориите за възникването на глаголица-
та вж. у Я г и ч, В. Глаголическое 
письмо. — В: Энциклопедия славянской 
филологии. Т. 3. СПб., 1911, 51—262. 

21 Много по-достоверно е сравнява-
нето на глаголическата буква със са-
маританската Э*, при което конструк-
цията на глаголическата буква се обяс-
нява без остатък. 
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ности е съпроводено и извеждането на 
г.лаголическото 36 °т прабългарско-
то7>(на което авторът придава фонетич
на стойност |ж]). Подобна на прабългар-
ската буква се открива само в два па мет-
ннка, при това не глаголически, а кирил-
ски — в Крепчанския надпис от 921 г., 
в Самуиловия надпис от 993 г. (един път), 
в среднобългарското Боянско евангелие 
(един път), но това са твърде ограничени 
случаи в сравнение с начертанието ж, 
което засега не дава основания за кате
горична интерпретация**. Изцяло погреш-
но е сравняването на глаголическото 
2J с X от рунната писменост на пра-
българите, тъй като първата буква има 
фонетична стойност [и], а втората — [е], 
а това прави безпредметни всякакви срав
нения между начертанието на двете бук
ви. Четвъртата глаголическа буква, коя-
то Петър Добрев определя като прабъл-
гарска по начертание, е *»· срещу коя-
то привежда прабългарската руна I . 
Затруднението при съпоставянето на по-
сочеиите букви идва оттам, че в глаго-
лицата няма такава буква. Същото може 
да се каже и за глаголическото в 
което авторът също определя като пра-
българско по произход. Вероятно Петър 
Добрев е имал предвид глаголическото <>, 
което е знак за носовост и едва ли е удачно 
съпоставянето му с рунното \ с фо
нетична стойност [о]. Паралелът между 
глаголическото f и С от прабългар-
ското рунно писмо буян възражения, 
тъй като остават необяснени двете долни 
щрихчета в глаголическата буква срещу 
едно в прабългарската руна, което при 
това невинаги присъствува в нейното на
чертание. Значителните вариации, в 
конто се среща прабългарското рунно "J) , 
затрудняват съпоставянето му с глаго
лическото Ь. тъй като затрудняват оп-
ределянето на основното начертание на 
прабългарския знак. За аналог на пра
българското \ J / Петър Добрев сочи 
глаголическото Щ. От съпоставител-
ната таблица (с. 59) обаче срещу *\ψ 
от Плиска и Мурфатлар стой LL^ в 
Кубратова България. Следователно е не
обходимо допълнително уточняване на 
фонетичната стойност на прабългарската 

26 Засега най-убедително остава из
веждането на глаголическото от 36 копт-
ското 2£. 

руна γ τ , още повече, че при интерпре-
тацията на начертанието на глаголиче
ското Ш е трудно да се пренебрегне 
аналогията със самаританската и еврей-
ската писменост. За ранната глаголица 
не се приема наличието на буква ф, 
което създава сериозни трудности в срав-
нението на прабългарския рунен знак ф 
(с фонетична стойност [ф] според автора) 
и глаголический ф. Очевидната близост 
между гръцкото унциално Ф и ф в 
кирилицата и по-рядко в ранната гла
голица (Асеманиево апракосевангелие, ин-
терполираните листове в Зографското че-
тириевангелие и в Киевските листове) и 
употребата му в чужди думи (фнлкофъ, 
фь̂ нс-вн) сочат недвусмислено за произ-
хода на глаголическото и кирилското ф 
от гръцкия унциален шрифт. Порадк зна-
чителни разлики в графиката на глаго
лическото К и рунното Щ с фонетична 
стойност [б] смятаме за лишено от вся
какви основания сравнението между тях. 

В подкрепа на своята теза за прабъл
гарския произход на посочените глаголи
чески букви Петър ' Добрев привежда и 
названията на глаголическите букви ф^ть, 
jCWb, ιιΐλ, конто според него имат иран-
ска етимология. Според автора ф«ьтъ 
означава „двойна брадва", )fspb — „заек", 
а ш*. има значение „гребен". Ако се 
приеме това твърдение, остава необяснен 
преводът на названията кл/кы за С 
НАШЬ за f, KtTi, за Э. жнмт« за 36, 
нж« за X, рьцн за Ь> конто за 
Петър Добрев са названия на прабъл-
гарски по произход букви. От друга 
страна, названията на глаголическите 

букви цн (V). Фк (№. «fb Ш). 
к«ь (fi), tvn> (А) остават отново не-
обяснени, тъй като авторът не предпола-
га прабългарски произход за тях. 

От прабългарската графика според 
Петър Добрев водят своя произход и 
кирилските букви ъ и v (за ж и щ 
авторът очевидно приема идентичност с 
глаголическите начертания). В прабългар
ската азбука знакът 7 \ и м а според 
приведената на с. 41 таблица фонетична 
стойност [ч], но на с. 67—68 при чете-
нето на прабългарски надписи на същия 
знак е придадена фонетична стойност 
[дз]. Това колебание в четенето на ^ , 
както и очевидните разлики между не-
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говото начертание и това на кирилската 
буква v затрудняват едно евентуално 
сравнение. Интерес буди съпоставянето 
на прабългарската руна ь с фонетична 
стойност [ъ] с кирилската буква ъ. 
Необходими са допълнителни изследвания 
върху паралелите на този рунен знак с 
рунната писменост от Кубратова Бъл-
гария и от други поселища на прабълга-
рите, в конто се откриват надписи с рунно 
прабългарско пнсмо, преди да се правят 
по-определени изводи за неговата връзка 
с кирилското ·*, което все още не е с 
установен произход. Същото може да се 
каже и за сравнението, което Петър 
Добрев ни предлага между прабългар
ската буква -s с фонетична стойност 
[ае] (на с. 68 авторът чете същата буква 
като [я]) и кирилската ·β. Засега такъв 
рунен знак не е открит в прабългарските 
надписи от Кубратова и Волжко-Кам-
ска България (в Новочеркаск, Саркел, 
Биляр, а също и в Маяцките и Хумарин-
ските надписи на прабългарски език). 

Ако трябва в заключение да се оха-
рактеризира опитът на Петър Добрев 
за определяне на произхода на посочени-
те глаголически и кирилски букви, то 
трябва да отбележим значителните труд
ности, с конто се сблъсква при конкретна 
работа с палеографските факти авторо-
вата теза. Липсата на паралели на някои 
от посочените прабългарски руни с такива 
извън района на Плиска и Мурфатлар 
не подкрепя направените изводи*'. 

и Чужда за автора е останала и идеята 
(която инак намира подкрепа в изнесения 
от него матернал) да се потърси в прото-
ханаанското писмо (датирано най-рано 
ок. 1600 г. пр. н. е.) източникът на общите 
знаци в сравняваните графични системи 
на глаголическата и кирилската азбука, 
от една страна, и на прабългарското'рунно 
писмо — от друга. Протоханаанското 
писмо е залегнало в основата на голяма 
част от разпространените в средиземно-
морския ареал и в Близкия изток пис-
мености. Така от него възниква прото-
арабското писмо (ок. 1300—1200 г. пр. 
н. е.), финикийското писмо (ок. 1100 г. 
пр. н. е.), от което водят своето начало 
еврейското (ок. 1000 г. пр. н. е.), ара-
мейското (ок. 900 г. пр. н. е.) и гръцкото 
писмо (ок. 800 г. пр. и. е.). Към същото 
семейство се числят и сравнително по
нови писмености, като латинската (ок. 
700—600 г. пр. н. е.), коптската (ок. 200 
г. н. е) и кирилската (IX в.), конто водят 
своя произход от гръцкото писмо; етиоп-
ската писменост (ок. 300 г. н. е.), която 
по произход е протоарабска. В изложе
ны ето на Петър Добрев често се откриват 
паралели между прабългарската и някои 

В авторовото изложение са допус-
нати и някои неточности, конто пречат 
на читателя да се убеди сам в изказа-
ните твърдения. Така например може 
да се посочи невярната забележка на 
с. 43, според която в старобългарски с 
една буква (не е посочено коя точно) се 
предават звуковете [ан] и [ен]. Без-
спорен факт в старобългарските глаго
лически и кирилски паметници е нали
чие™ на две носови гласни със строго 
определен гласеж [он] за голямата но-
совка и [ен] за малката. Неточности се 
откриват и при четенето на прабългар
ските надписи, където един и същ знак се 
чете различно. Такъв е случаят с чете
нето на прабългарската руна X? , която 
на с. 66 приема фонетична стойност [ю], 
а на с. 48 — [г]; г на с. 53 се чете като 
[е], а на с. 41 — като [йе]; vl· на с. 67 
приема фонетична стойност [у], а на с. 41 
— [х]; I P на с. 49 приема фонетична 
стойност [ан], на с. 54 — [а], а на с. 41 
и с. 67 — [ъа]. Понякога в рамките на 
един и същ надпис авторът чете по един 
и същ начин букви с разлики в начерта-
нията, например на с. 54 и с. 64 за раз
личии начертания се приема фонетична 
стойност [н]. Като [ш] чете авторът \ | 
в Приложение 4, надпис 3, и f — на 
с. 67; на с. 67 1̂ 1 се чете като [т], а 
на с. 41 — като [щ]. Тези трудности, 
конто читателят среща при възприема-
нето на публикувания материал, биха 
могли да бъдат преодолени, ако Петър 
Добрев беше представил в книгата ком-
пютърния модел, с помощта на който е 
успял да установи фонетичните стойно-
сти на рунните знаци. 

След многобройните издания" на пра
българските надписи на гръцки език, 
конто проф. Бешевлиев проучи и пуб-

източноирански писмености, а също и с 
грузинската писменост, но авторът не 
търси връзката на последните с протоха
наанското писмо, което би могло да даде 
обяснение за откритите паралели. 

" Б е ш е в л и е в , В. Първобългар-
ски надписи. — Българска историческа 
библиотека, 5, 1932—1933, № 2, 1—29; 
Б е ш е в л и е в , В. Първобългарски 
надписи. — Год. СУ. Истор. фак., 31, 
1934; Год. СУ. Истор. фак., 32, 1936; 
В е s е v 1 i e v, V. Die protobulgarischen 
Inschriften. Berlin, 1963; Б е ш е в л и е в , 
B. Първобългарски надписи. С , 1979; Б е-
ш е в л и е в, В. Първобългарски надписи 
(второ преработено и допълнено издание). 
C , 1992. 
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ликува (с пълен езихов и исторически 
коментар), корпусът от надписи на пра-
български език допълва представянето 
на цялото писмено наследство на пра-
българите. 

За да бъдат успешно интерпретирани 
езиковите факти на прабългарската епи-
графика, е нужно да се установи принад
лежности на прабългарски към извест-
ните езикови семейства. След публика-
циите на Петър Добрев прабългаристи-
ката все по-често ще трябва да се съобра-
зява с предположението, че прабългар-
ският племенен съюз не е бил еднороден 
по отношение на антропология*8, език, 

28 Вж. К а д а н о в, Д., М. Б а-
л а н, Г. И к о н о м о в, Й. Й о р 
д а н о в . Човешкият костен материал от 
саркофазите в Плиска. — В: Плиска — 
Преслав. Т. 1. С , 1979, 60—63, където 
по антропологически данни определят по-
гребаните като индоевропейци с леки 
примеси на монголоидност. Същите из
води вж. и у П л е т н е в а , С. А. Цит. 
съч., 9—19, където като основни харак
теристики на черепа са посочени брахи-

бит и култура. Покрай безспорните ал
тайски съставки в прабългарския племе
нен съюз е имало и ирански езиков и 
културен пласт. Проблемът за прабъл
гарския език прераства в проблем за 
езиците, говорени в прабългарското по-
литическо обединение, и за взаимното 
влияние' между тях. 

В основата на двете книги лежи прео-
ценката на установеното възприемане на 
прабългарите като тюрки и респективно 
на езика им като език от тюркски я клон 
на алтайското езиково семейство. И въп-
реки че проблемът за произхода на пра
българите получава нова интерпретация 
в тези монографии, остава нерешен въп-
росът за връзките на ираноезичните пра-
българи с тюркоезичните народи. Благо
дарение на работите на Петър Добрев 
пред прабългаристиката се откриват нови, 
неподозирани досега прерспективи, тя се 
превръща в по-сложна, по-комплексна 
наука. 

кранията, широкото лице, острият нос и 
лекият примес на монголоидност. 
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