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СРЕДНОВЕКОВНИЯТ ЧОВЕК И НЕГОВИЯТ СВЯТ
MEDIEVAL MAN AND HIS WORLD

Сборник в чест на 70-та годишнина на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов
Studies in honor of the 70th anniversary of Prof. Dr. Dr. habil. Kazimir Popkonstantinov

ХЪРЦОИТЕ НА ХЪРС. ПРОБЛЕМИ НА 
ЕТИМОЛОГИЗАЦИЯТА И МИТОЛОГИЗАЦИЯТА  

В ХУМАНИТАРИСТИКАТА

Валери Стоянов

Темата едва ли се отнася до научните дирения на юбиляря. Или поне не директно. 
Като епиграф и археолог с класическо духовно образование, той заслужава „три‑

бут“ в една от изброените области. Може би по‑подходящ тук би бил текст по проблемите 
на руните и „рунната графика“ в България – така често дискутирана, но все още неде‑
шифрирана, въпреки многото опити в тази посока от страна на различни в професионал‑
ното си амплоа специалисти и ентусиазирани лаици. Проф. К. Попконстантинов също се 
е натъквал на тях например при проучването на Богородичния манастир край село Равна, 
Провадийско, предназначен за младия княз Симеон, където сред 330‑те открити надписи 
се намират и образци, изписани с руни или със смесено кирилско и руническо писмо. 
Но той е изучавал също скалните манастири по течението на р. Русенски Лом в зоната на 
обитаване на хърцоите, а преди две години екипът му разкри на о‑в Св. Иван срещу ан‑
тичната Аполония и реликварий със свети мощи, сред които такива на Йоан Кръстител, 
пренесени на 24 юни – датата, на която се чества рождението на светеца. В българската 
традиция това е Еньовден, чието отбелязване показва следите от развит култ към Слънце‑
то. Празникът следва деня на лятното слънцестоене, а и самият храм на острова вероятно 
е бил издигнат върху някогашно светилище на Аполон, богът на Слънцето и светлината 
в трако‑елинския свят. Предполагаем негов еквивалент в славянския езически пантеон 
е бил Хърс (или Хорс), от когото в края на миналия век бе извлечено названието хър‑
цои. Тъкмо това дава макар и косвено основание да се свърже проблематиката с юбиляря, 
не само предвид цивилизационната приемственост из българските земи, но и с оглед на 
присъщата за Казимир Попконстантинов научна коректност.

Насочването ми към тази тема има и лична мотивация. От една страна това бе „за‑
познаването“ с Хорс в процеса на изучаване на куманите с тяхното наследство в Източна 
Европа и в частност един пасаж от изобилстващото на източни мотиви „Слово о пълку 
Игореве“. Този паметник на древноруската литература, независимо от съмненията в не‑
говата автентичност, съдържа богат изворов материал за естеството на руската история 
и култура в периода около век след християнизацията на страната, когато все още е бил 
запазен споменът за славянското езичество, отразяващ и душевността на източните на‑
роди – било то с тюркски или ирански произход. От друга страна това бяха сведения, 
придобити по метода на „Oral History“, по‑конкретно твърдения на майката на майка ми, 
произхождаща от гр. Бяла, Русенско, че нейният род спадал към т. нар. хърцои. Бащата 
на нейния баща е бил свещеник в Бяла. Поради отказ да узакони връзката на местна бул‑
ка с бейския син, изпитал благодатта на „османското присъствие“ – бил е „изтъркалян“ 
надолу по стълбите на конака. След като се съвзел, захвърлил расото и „хванал гората“, 
където дочакал идването на руснаците, мъстейки за насилието. Нарекли го „поп Шумко“, 
защото се криел в „шумата“. Бил е с дълга коса и брада – във вид, който и аз се опитвах да 
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поддържам в младежките си години. Когато руският император Александър ІІ настанил 
своя щаб в Бяла, пра‑прадядо ми получил от Царя Освободител златен кръст и камбана за 
местната църква. Не се знае какво е станало с камбаната (може би е запазена в музея), но 
кръстът впоследствие е бил откраднат. Така – по думите на баба ми. Ако казаното от нея е 
вярно и хърцоите в Бяла, сред които също потомци на войнуците, са консервативна общ‑
ност, това би обяснило генетично и някои мои пориви към независимост, въпреки обвър‑
заността ми с властови структури и съответните прояви на лоялност. Във всеки случай 
предполагаемата връзка със слънчевия бог Хърс (Хорс), както тя беше обоснована в края 
на 1990‑те години, ми даде допълнителен подтик да се насоча към тази проблематика.

* * *

Хърцоите са специфична етнографска група, разположена на север от капанците – 
най‑вече в селищата около Бяла и Русе, макар че се срещат също на запад в Търновско, а на 
изток – и около района на Разград. Те спадат към жителите на равнината (т. нар. полянци – 
в противовес на заселилите се по‑късно сред тях планинци) и са смятани за старо местно 
население (ерлии – от тур. yerli „местен“ < yer „място“). Това е отбелязано още от старите ав‑
тори, например Любомир Милетич, който посвещава на тях отделна глава (Милетич 1902, 
58 – 71). Навярно поради често срещаното в техния говор изпускане на началното „х-“ (срв. 
ляб < хляб, одиу < ходих, ърцои < хърцои) още в предосвобожденския период името им 
започва да бъде тълкувано от околното население в пейоративен смисъл като „прост, глу‑
пав; глупак“ – от рум. ръцои (răţoi, raţă) „патица, патка, паток“, респ. рум. ratoo „селянин“ 
(която дума обаче е заемка от бълг. ратай). Така етимологизира названието и големият 
български езиковед Стефан Младенов, подмамен изглежда от възможността за неговото 
обяснение чрез метатеза в първата сричка. Това нарежда името до други непонятни иначе 
обозначения на български етнографски групи, които се интерпретират често като обид‑
ни или присмехулни названия, получени от външния за общността свят поради някакъв 
специфичен неин белег – шопи (от „сопа“), помаци (от „помъчен“ или „помагач“), капанци 
(от „капане, капка“ като декоративен елемент в техните ризи), шиковци (от характерното 
за техния говор „шъкане“) и т. н. Естеството на такива тълкувания обаче рядко надхвърля 
това на „народните етимологии“, дори когато те намират подкрепа във фонетико‑грама‑
тични закономерности на българския език. Едно „алохтонно“ название на хърцоите като 
ърцои – от рум. ръцои в смисъл „прост, глупав (като патка) „предполага продължително 
пребиваване в румъноезично обкръжение, откъдето те да са получили такова „външно“ 
име. В българската етническа територия това означава наличие на запазен влашки ком‑
понент край Русе и Бяла, повлиял културно над местното население до степен да му на‑
лага своите собствени характеристики. Но макар някога власите да са живеели на юг от 
Дунава и от двете страни на реката да е познато като традиционно ястие бърканото с вода 
царевично брашно (както с пръжки, така и със сметана), в Русенско и Бяла то по‑често 
носи тюркското название качамак, а не румънското мамалига. Друг е въпросът, че и на 
двете места това може да е проява на едно общо културно наследство – било от някогаш‑
ните конни народи (кумани, печенези) или по‑рано от епохата на античността.

В българската етнографска наука хърцоите често се отъждествяват с полянците, т. е. 
възприемат се не като част от занимаващото се със земеделие население на Дунавската 
равнина, а като негово еквивалентно обозначение. В статията за тях от българската версия 
на онлайн‑енциклопедията Уикипедия е отбелязано: „Полянците, наричани още хърцои 
са етнографска група българи, обитаващи ареала между Стара планина и река Дунав – от 
река Искър до Силистра. Техни съседи са балканджиите, населяващи Стара планина на 
изток от Искърския пролом, шопите, живеещи на запад и добруджанците – на изток. Една 
от техните субгрупи се явяват капанците“ (Полянци 2012). Текстът се позовава на българ‑
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ския етнолог и дългогодишен преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Николай 
Колев, според когото „Полянците, наричани ерлии […] и хърцои (рум. răţoi – паток), насе‑
ляват равнината покрай Дунав, от най‑западните предели до границата при Добруджа“. 
Някои етнографи ограничавали този ареал „на изток от р. Искър до Силистра“ (Колев 
1987, 71). Във връзка с прабългарския етнически субстрат същият автор изтъква, че „ка‑
панците влизат в ареала на етнографската група хърцои“. По антропологически данни в 
тези две етнографски групи имало „много повече елементи, останали от прабългарите, 
отколкото в другите места на страната“ (Колев 1987, 64). В случая са приведени наблюде‑
нията на проф. Петър Боев, по когото след капанците, хърцоите са етнографската група 
с най‑много древни български примеси (Боев 1984, 39). Той обаче бележи и наличие на 
„доста славянски белези“ при хърцоите – това личало по „северните расови типове в най‑
различните им варианти“. Имало също тракийски белези, представени „в медитеранската 
и динарска раса и различните им варианти“, но не толкова, колкото били при капанците. 
Сред хърцоите се срещали в по‑голяма степен пъстри очи при повече кестеняви коси и 
светла кожа (въобще те били с най‑светлата кожа), а при капанците преобладавали свет‑
ли и пъстри очи, но при повече черни коси и тъмна кожа. Между тях имало също „много 
руси елементи“ и доста голям процент монголоидни примеси на туранския расов тип, 
каквито липсвали при хърцоите. Някои автори причисляват и шиковците към хърцоите. 
Описвайки например тяхното облекло, Йордан Касабов определя все още срещаните там 
бели памучни панталони (биринджук) като „остатък от носията на полянците (хърцои), 
каквито са и шиковците“ (Касабов 2012). Тук отново е поставен знак на равенство между 
полянци и хърцои.

Трудно ми е да определя, до каква степен запазват достоверността си интерпретаци‑
ите на българските етнолози, особено когато са пречупени през призмата на медийната 
разгласа. Така например, противно на всички познати описания за „двупрестилчената“ 
носия като специален белег на хърцойското женското облекло, в интервю за Радио „Фо‑
кус“ – Велико Търново г‑жа Галя Чохаджиева, етнолог в местния Регионален исторически 
музей, твърди че за великотърновския край била характерна „еднопрестилчената женска 
носия“, която се наричала „полянци“ или „хърцои“ (Чохаджиева 2010). Тя била най‑древна‑
та по нашите земи и се смятала за „славянско наследство на Балканите“. Ако игнорираме 
противоречието между наложеното в българската етнография мнение и това, излъчено 
по Радио „Фокус“, остава пак отъждествяването на полянците и хърцоите, този път като 
название на елемент от женската носия.

Пренасянето на едно сравнително ограничено по разпространението си етнограф‑
ско обозначение върху по‑голяма група от населението, обитаваща Дунавската равнина, 
т. е. преходът от частното към общото (а не както трябва да се очаква – от общото към 
частното), създава предпоставки за по‑различна интерпретация на името в унисон с из‑
градените вече представи за произхода на неговите носители. Такъв подход определено 
противоречи на логиката на науката за общностните наименования, съгласно която едно 
супериорно, по‑обхватно обозначение може да бъде наложено на дадена локална група, 
но не и обратното (софиянците например са „българи“, не всички българи обаче са „со‑
фиянци“). Затова не мога да приема отъждествяването между хърцои и полянци като 
различни наименования на една и съща етнографска общност. За мен хърцоите предста‑
вляват по‑скоро част от полянците, а те на свой ред – част от жителите на Дунавската 
равнина. Не намирам за научно обосновани опитите за интерпретиране и на двете имена 
от „поле“. В българската историопис тази теза се развива през 80‑те години на ХХ в. и тя 
е свързана с името на известния етнолог и фолклорист Иван Коев. Той смята хърцоите за 
далечни потомци на славяните, обитавали земите край Средния Днепър и Подднепрови‑
ето. Тяхното разселване през VІ в. довело до появата на племето поляни в „отвъддунавска 
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Мизия“. Когато век по‑късно там дошли и прабългарите на Аспарух, нуждата от „етнокул‑
турно и битово общуване“ е обусловила навярно буквалния превод на славянското наз‑
вание „поляни“ на прабългарски като „хърцои“ – от *хър (кър, поле) и сой (род, порода). 
Проф. Коев се опитва да обясни първата съставка чрез чув. хир (< хĕр) „поле“, тъй като в 
доминиращата тогава представа за тюркско‑алтайския произход на [пра] българите чу‑
вашкият език се смята за най‑близък потомък на древния български. За втора съставка на 
композитата той определя прабълг. и тюрк. сой „род, произход, порода“, откъдето цялото 
название би представлявало прабългарска калка на славянското наименование „полян‑
ци“, сиреч „хора от полето, хър-сой“.

Колкото и примамливо да изглежда, това тълкуване търпи критика. От една страна 
историята не познава случай, тюркската дума soy („сой, порода, род, вид“), срещана поня‑
кога и като „родова“ добавка към дадено фамилно име, да е била използвана за съставен 
елемент в етнонимно или етнографско обозначение. От друга страна липсват допълни‑
телни сведения, чув. хир (хĕр – от хəр = тюрк. qϊr, тур kır „поле“) да е било познато като дума 
в българското етническо пространство на юг от Дунава. От историческата фонология на 
чувашкия език не става ясно, дали началната консонанта х-, χ- съответстваща на общо‑
тюркското q- е била присъща и на „пред‑чувашката“ (пра‑българска, хуно‑булгарска) фор‑
ма на езика или е представлявала едно по‑късно явление, възникнало след монголската 
инвазия в района на Волга. Във всеки случай, запазеният лингвистичен материал дава 
основание да предположим, че както куманите, така също и [пра] българите са познавали 
употребата на начално q-, k- там, където впоследствие се налагат форми с χ- (напр. qan ~ 
χan). Цялата [ре] конструкция хəр-сой „хър‑цой“, в значение на „полянци, поляни, хора 
на полето“ e изкуствено създадена с оглед традиционна представа за етническия произ‑
ход на [пра] българите. Тя не обяснява много промени, включително и причините, пора‑
ди които би настъпило трансформирането на съгласната „с‑“ от втория компонент (хър‑
сой) в „ц‑“ (хър‑цой).

В по‑ново време се появява вариант на тази интерпретация, който се опитва да я 
приведе в хармония с „иранската теза“ за българското потекло. Тук вместо чув. хĕр (тюрк. 
qϊr, тур kır, „кър, поле“) се предлагат ираноезични варианти за „поле“. В онлайн текст е 
отбелязано например, че „названието хърцой, което значело полянец, странно „съвпада“ с 
осетинската дума „хэрс“, означаваща поле и най‑вероятно срещаща се в миналото и в бъл‑
гарския език“ (Иванов 2009). Прави впечатление похватът, използван при „аргументи‑
ране“ на тезата – изразите „странно съвпада“ и „най-вероятно срещаща се“ сами по себе 
си не доказват нищо, но подтикват читателя към определени заключения, в случая към 
тълкуване на „прабългарското“ хърцои чрез осетинското (ираноезично!) хэрс – било от 
хэрс-сой или по‑скоро като езиково необяснимо съчетание на осет. хэрс „поле“ + гръцкия 
множествен суфикс –oi, т. е. хэрс-ои, „полски, спадащи (прилежащи) към полето“. Едва 
ли трябва да се припомня, че за подобни „междуезикови“ еквилибристики в сериозната 
наука няма място…

Една по‑различна отправна точка предлага обяснението на названието хърцои като 
производно от името на сина на княз Борис І – Владимир Расате (или Хръсате). Според 
тази версия, чието авторство е приписвано на Йордан Вълчев, хърцоите са били пото‑
мци на привържениците на „старата българска вяра“, възправили се срещу приетото от 
Византия православно християнство. Бай Йордан – както го наричат почитателите му – 
бе известен с интереса си към по‑ранното ни минало. Неговите занимания със следи‑
те от древното българско летоброене резултират в една оригинална, но противостояща 
на структурата на традиционния източноазиатски календарен цикъл концепция, спо‑
ред която годината при българите е започвала със знака на „свинята“, а не на „мишката“, 
както е обичайно за всички народи, използващи този календар – китайци, монголци, 

Валери Стоянов
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тюрки, иранци, индийци и пр. (Вълчев 1986, 1999, 2006, 2008). Привилегията на един 
писател е, че може да си позволи да „осеменява“ ноосферата с идеи, без да му се налага да 
привежда за тях по‑сериозни доказателства. Това обаче не пречи формулираната мито‑
логема да се разгърне в публичното пространство до степен, надхвърляща първоначал‑
ния обхват. Така става и с тази „следа“. В книга за с. Кацелково местният краевед Стоян 
Витанов изброява сред различните предания една легенда, според която името хърцои 
е по това на „хан ювиги Хръсате“, който, след „детронацията“ бил дошъл „с приближе‑
ните си в Беленския край“, а с него там се бил заселил и „боилът Кацел“, дал названието 
на селото (Витанов 2002). Това повтаря и една блогърка в компилация с „източник net. 
bg“ (Dalida 2011), където внушението е по‑засилено: „Хърцоите са коренното население 
от полето – „Кърски сой“. В хрониките пише, че хърцоите са преки потомци на родове‑
те, последвали големият син на цар Владимир – Расате (прабългарското наречие – Хръ‑
сате). „Написаното съдържа грешка – авторката явно е имала предвид големия син на 
княз Борис І, Владимир Расате, а не син на самия Расате, за какъвто нямаме сведения. 
Текстът обаче е доказателство за това, как едно подхвърлено като „творческа идея“ пред‑
положение се превръща след смъртта на неговия автор (1998) в „легенда“, за да прерасне 
впоследствие и до аргумент, уж основаващ се на несъществуващи „писмени хроники“. 
Може би не съм бил достатъчно упорит, но така и не установих, къде в по‑сериозната 
литература името на старшия Борисов син Владимир‑Расате е било за пръв път обяснено 
като „Хръсате“. Обикновено се приема, че формата Расате е [пра] българското название 
на княжеския син Владимир (или Валдемар?). Някои автори обаче го свързват по‑скоро 
с гр. хрис (χρύσης, „злато, златен“, оттук и собственото име Χρυσός, Χρύσης) или с антро‑
поними като Христо, Кръстьо, откъдето допускат „Хръсате“ да е било християнското 
име на Владимир. Подозирам, че това са небазирани в изворите интерпретации на наз‑
ванието на Борисовия син, което със същия успех би могло да звучи и като „Хърсате“. А 
от него до названието на слънчевия бог Хърс има само една крачка. Учителят Витанов я 
допуска, като споменава и версията за „славянския вожд Владимир Хърс, който заедно 
с други славянски вождове се е присъединил през 681 година към дружините на хан Ас‑
парух“ (Витанов 2002). Други директно извеждат Хръсате или Хърсате от евентуалното 
„прабългарско“ Хърс.

Първият по‑сериозен изследовател, който открито свързва името на етнографската 
група хърцои с теонима Хърс, е фолклористът Анчо Калоянов от Катедрата по Българ‑
ска филология на Великотърновския университет. Той оповестява тезата си през 1998 г. 
в доклад на Юбилейната научна сесия, посветена на 120‑годишнината от рождението на 
акад. Михаил Арнаудов в Русе (Калоянов 2002). Като изхожда от виждането на Любомир 
Милетич, че името хърцои било „собствено название“, което в по‑ново време „придоби‑
ло статут на подигравателно прозвище“, авторът смята, че то ще да произлиза всъщност 
от хърсови, т. е. „принадлежащи на Хърс“ (села, земи, хора). Антропоними Хърс, Харс, 
Хорс били засвидетелствани поне от 13 – 14 в. Ученият приема, че такова божество се ут‑
върдено най‑напред „в пантеона на старобългарското езичество“, откъдето е вписано „в 
пантеона на Киевския княз Владимир“. Той се опира и на твърдението на В. Н. Топоров, 
според когото името имало „иранско потекло с тюркско посредничество“. След като дава 
примери на топоними като Хръсово, Хърсово, Хърсовча, Хорьсова, Хръсград, Хърсо‑
во, Harsa, Harseşti, Harsova, Harsoveni и др., както и на някои антропоними, ученият се 
опитва да докаже произхода на названието хърцои от „божеското име („хора на Хърс“, 
„хърсови хора“), като се позовава на местообиталището на тази етнографска група – на 
северозапад от Плиска, където край Бяла се намирал западният представителен център 
на столицата.

Хърцоите на Хърс...
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* * *

Хърс (Хръс или Хорс) е название на слънчево божество, почитано сред източните 
(руските) славяни преди приемането на християнството. Името е споменато в най‑стара‑
та руска (Несторова) хроника „Повесть временных лет“ под 980 г., където се съобщава, че 
Владимир издигнал „кумиры на холму внѣ двора теремнаго: Перуна древяна, а главу его 
сребрену, а усъ златъ, и Хърса, Дажьбога, и Стрибога и Симарьгла, и Мокошь“. Открива 
се и в други творби на руската християнска литература, например в „Слово о покаянии“ 
(„иные по оукранiамь молятся емоу проклятым бълваном Переноу, Хърсоу, Мокъши, ви‑
ламъ“); в „Слово о том, како погани суще языци кланилися идоломъ“ („тъмъ же богомъ 
требоу кладоуть … Пероуноу, Хърсу…“); в „Слово и откровение св. апостолов“ („мняще 
богы многы, Перуна и Хорса“) и др. Фигурира също в големия руски епос от ХІІ в. „Слово 
о пълку Игореве“, където, във връзка с княз Всеслав Полоцки е отбелязано, че той „самъ 
въ ночь влъком рыскаше: изъ Кыева дорискаше до куръ Тмутороканья, великомоу Хръ-
сови влъкомъ путь прерыскаше“. За него се споменава и в други църковни книги, напр. 
в „Сборник Торжественник (Рукоп. ГБЛ, собр. Троице‑Сергиевой лавры, № 12): „Они все 
богы прозваша солнце и мѣсяць, землю и воду, звѣри и гады то сетьнѣе и человѣчьска 
имена та утрия Трояна, Хърса, Велеса, Перуна на богы обратиша“. В по‑късни текстове, от‑
насящи се до борбата с остатъците от идолопоклонничеството, Хорс или Хърс е поставен 
редом и до други езически теоними, срв.: „Такои се кръстьянинъ не мога терпѣти кръстья‑
нъ двоевѣрно живущихъ, вѣрующе в Перуна и Хорса и в Мокошь и в Сима“  (ХІV в.); „И въ 
прѣлесть велику не внидут, мняще богы многы: Перуна и Хорса, Дыя и Трояна“  (ХVІ в.) 
(СПИ 1995) и пр.

Обстоятелството, че някои от тези писмени паметници имат „българска подложка“, 
насочва към предположението за възможен „български произход“ на езическото божест‑
во Хърс (Хорс). Тук спадат: „Слово на Христолюбеца“ („Слово некого Христолюбца“): „и 
вероють въ Пероуна и въ Хърса“, „Беседа на тримата светители“ („Беседа трех святых“): 
„два ангела громная есть: елленскiй старецъ Перунъ и Хорсъ жидовин“ и пр., но най‑вече 
апокрифът „Ходене на Богородица по мъките“ („Хождение Богородицы по мукам“): „Тро‑
яна, Хорса, Велеса, Перуна на богы обратиша“  (Ходене 2008). Към тях се добавя и „Слово 
на Тълкувателя“, обстойно разгледано като извор от А. Калоянов (Калоянов 2005), пред‑
лагащ впечатляваща картина за славянското езичество. Съществува мнението, че името 
на Хърс е било вмъкнато допълнително сред теонимите на Владимировския пантеон от 
редактора на летописа „Повесть временных лет“ игумена Никон (ХІ в.), който разбрал за 
това божество при пребиваването си в Тмутаракан. Ако това е така, то насочва към хазар‑
ско‑българския културен кръг, чиито следи наред с Тмутаракан и Саркел (Шар‑кел, Белая 
вежа = Бел‑город) включват и засвидетелстваното епиграфски обозначение на киевския 
княз като „каган“. Да не забравяме, че началната история на Киевска Русь е свързана пове‑
че с източните културни традиции, отколкото с донесеното от Рюрикидите скандинавско 
(варяжко) наследство.

Дали славянско или българско по произход, слънчевото божество Хърс (Хорс) носи 
название с определено иранска етимология. То бива свързвано с новоперс. xoršîd, xuršēt 
(fÎqiÌa „слънце“) < ср. перс. (пехл.) xvaršēt < ст. перс. (авест.) xwarə-xšaētəm или xwara-
xšaētam < иран. xwar-xšaēta „сияйно слънце“. В първия елемент на това двусъставно обо‑
значение се крие изходната форма *k / h°r ~ *s°r / l, залегнала в редица индоевропейски 
названия за „слънце“  или „светлина“, например авест. hvar-, hvarə „слънце, слънчева свет‑
лина“; санскр. svar- ( / sūr), ведич. súvar, súras „слънце, светлина, небе“; súryas „слънце“; гр. 
hēl-i-os (|λιος, zέλιος), лат. sōl, sōl‑is „слънце“, гот. sauil, sunnô, ст. в. н. sunna; ст. прус. saule; 
лит. sáulė „слънце“ и др. Първата част на н. перс. xoršîd се среща и самостоятелно – думата 
xor (iÌa) в наши дни означава „изток“ (откъдето изгрява слънцето), а в религиозен план е и 
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„ангел, покровителстващ слънцето“. Използва се освен това като название на 11‑ия ден от 
всеки месец на слънчевия (персийски) календар. С геминация на втората съгласна xorre 
(ÊiÌa) означава „божественото сияние“ или „благодат“, които Всевишният спуска от небе‑
сата („низпосила“) над царе и пророци. Възможно е обаче тази лексема да стои по‑скоро 
във връзка с араб. xair, xayr (jÎa) > тур. hayır „хаир, добро; благодеяние, благодат“. Евенту‑
ално съответствие, отнасящо се до слънчевата светлина, лъчи, Божията благодат има в зо‑
роастрийската представа за т. нар. хварна (hvarna), с която Ахура Мазда озарява праведни‑
ците като проява на „Божествената слава“. В значение на „слънце“ думата xor, xur е позната 
и в осетинския език. Все още спекулативни остават някои външни прилики между нея 
и името на хуритите. Елитът на този „азианически“ в езиково отношение народ е бил 
доминиран от индоирански елементи – царете на Митани са носели арийски, а не хурит‑
ски имена; в пантеона на страната са били включени и някои арийски божества, а когато 
хурито‑арийската култура се разпространила на изток към Хорезм, имена, подобни на 
царските от Митани, се появили и там. Това изкушава да се интерпретира названието на 
Хорезм (авест. Hvarizem > араб. Xwārizm) не само традиционно като „Страна на Слънцето“ 
(от иран. xurr, xor, xvar „слънце“ + zem „земя“), а евентуално и като „Страна на хури [ти] те“ 
(от xurr, xwar „хури“ + zem „земя“). (Стоянов 2011, 122 – 123, 127 – 128).

Ако вторият елемент на съставното име, xšaēta „сияен, ярко блестящ“, отразява едно 
древноиранско xšāyaθiya „величествен, великолепен; кралски; крал, цар“ (Slocum 2004), 
тогава срещаната в руския и българския фолклор представа за „Цар Слънце“, живеещ в 
двореца си далеч от хорските очи, намира паралел в семантиката на перс. xoršîd, xuršēt < 
пехл. xwaršēt. Тази средноперсийска форма предлага изкусителен първообраз за интер‑
претиране и на името Расате чрез Хърсате, Харсате като *харсет (е) от иран. xwar-xšaēt 
(a), което едва по‑късно, вече на славянска основа, би могло да породи чрез метатеза и 
формата Хръсате. Към иранското обозначение на „сияйното Слънце“ насочва също и наз‑
ванието на петела като „слънчева“ или „божествена птица“ в турския език: horoz „петел“ 
– от н. перс. xurōs (ср. перс. xrōs < др. иран. *xraos-). Образът на Хърс, Хорс е проникнал 
в пантеона и на други народи, например сред обските угри се среща соларното божество 
Курес, Кворес. Към него би се причислил и Алп Хурса като бог‑ковач и син на Слънцето 
в един късен поетичен текст –“ Шан къзъ дастанъ“ (Поема за дъщерята на шана), който, 
заедно с „Джагфар тарихи“ (Историята на Джагфар), претендира да пресъздава преди‑
слямското духовно наследство на волжките българи (Сказание 1997).

Функцията на Бога‑Слънце Хорсъ (Харсъ, Хоурсъ, Хърсъ, Хръсъ, Хросъ) при старите 
славяни не е достатъчно изяснена. Той обаче заемал важно място в езическия пантеон – 
споменава се непосредствена след „гръмовержеца“ Перун и преди останалите божества. 
Само в единични случаи на мястото на Перун е отбелязан енигматичният Троян – веро‑
ятно като следа от южнославянската (българска) традиция (вж. „Ходене на Богородица 
по мъките“ и производните на апокрифа текстове). Понякога след Хърс е посочен Дажъ-
бог или Даждбог („даващият, даряващият Бог“), което кара изследователите да определят 
това название като атрибут на Хърс, доколкото божествата (baga или de [v] i) са по прин‑
цип „даващи, даряващи“. Някои стари автори са се опитвали да свържат името на Бога‑
Слънце Хорс / Хърс с осетинското xorz или xwaerz „добър“ (Абаев 1989). Това отпраща към 
идеята за Върховното Божество (Gott, God) като нещо „добро“ (gut, good) или даряващо 
блага и имущество (Gut) – една представа, корелираща със семантиката на славянското и 
тюркско‑иранското бог (båg < baga), първоизточник на слав. и бълг. бог-ат, а навярно и 
на тюрк. bäg > bey.

От лингвистична гледна точка може би създава проблем „извличането“ на теонима 
Хърс (Харс, Хорс) от ср. перс. xvare-xšaēta („сияйното, блестящо Слънце“). Въпросът в слу‑
чая е не само в редукцията на втората иранска глоса до една консонанта, но и в нейната 
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трансформация от „š“ в „s“. Такъв преход би могъл да се обясни например чрез промяната 
на звуковата група -rš- > -rs- в осетински език. Това обаче означава, че съчетанието xvare-
xšaēta се развило във формата *xuršēt > xurs- преди още тя да бъде заета от славяните, т. е. 
ако началното xva > xo- е било налице в пехлеви и съвременния персийски, то -rš- (< -rxš-) 
се е трансформирало вече в -rs- на осетинска основа (Menges 1950 – 55, 477). Подобно обсто‑
ятелство загатва за възможния път на заимстване на Хърс – от „аорсо‑аланите“, предците 
на бъдещите осети.

Тази връзка допълнително усложнява въпроса за ранните влияния и взаимодейст‑
вия на разположените покрай Днепър източни славяни (руси) и живеещите на изток от тях 
между устията на Дон и Волга ираноезични алани (аорси). Има изследователи, склонни 
дори да извличат названието „руси“ по‑скоро от „аорси“ отколкото да го интерпретират 
посредством скандинавските варяги. Аорсите обаче насочват към Хазарското царство, 
където са играели важна роля като гвардейска сила. Техни контингенти са били разпо‑
ложени и по възловите пунктове на каганата, един от които е бил укрепеното търговско 
средище Тмутаракан. Разноетничният състав на неговото население (гърци, арменци, ха‑
зари, алани и пр.) с присъщата му мултикултурност са били добра среда за възприемане 
от езичниците славяни на познатата сред аланите идея за Слънчевия бог Хърс или Хорс. 
Това, че в някои извори той е наречен също „Хорс жидовин“, навярно може да се отне‑
се към евентуалната „алано‑хазарска симбиоза“. От района на обитаване на хърцоите са 
засвидетелствани неясни предания за първото поколение хора – „жидовете исполини“ 
(Ненов 2007). И доколкото във фолклора като великани често са обозначавани могъщи 
в по‑старите времена народи, то би било любопитно да се види, дали под тези „жидове“ 
(юдеи) не се крие споменът за някогашните хазари, разпрострели своята културно‑поли‑
тическа доминация както върху аланите, така също над части от [пра] българите и руски‑
те славяни. Без значение на кои точно от тях би се дължало проникването на предполага‑
ния „Хърсов култ“ на Балканите южно от Дунава.

* * *

Подхвърлената от Анчо Калоянов хипотеза за връзка между названието на хърцои-
те и името на бог Хърс придобива с времето голяма популярност. Особено сред широ‑
ката публика, облъчвана в тази посока от медиите чрез гръмки поетични послания. Тако‑
ва например е заглавието в RuseInfo. Net: „Хърцоите – гордите деца на бога на слънцето 
Хърс“. То се отнася до организирания в село Кацелково първи национален хърцойски съ‑
бор (Хърцоите 2010). Ден по‑късно, след като проф. Калоянов повтаря пред същата медия, 
че наименованието хърцои възхождало към „старобългарското име на бога на слънцето 
Хърс“, той се позовава и на една коледна песен, според която Божията майка пристига‑
ла „на кошута, а Самси Господ – на сур елен“, за да открие в хърцойските коледни песни 
„наследство от много древни времена“ (Коледните 2010). На следващия събор в същото 
село в интервю пред агенцията А. Калоянов вече твърди, че хърцоите били „някогашните 
слънцепоклонници, синове на Хърс, Хърсови хора“ (Събор 2011). А месец след това в‑к 
„Труд“ отбелязва като „най‑достоверно“, че хърцоите идвали „от името на прабългарския 
бог Хърс“ – те били „негови хора слънцепоклонници“ (Хърцоите 2011). Така съпоставкта 
между две близки по звучене имена резултира в един въображаем конструкт, поражда 
митологема, имаща потенциала да „преобърне“ всичките ни представи за същността и 
смисъла на запазеното културно наследство.

Удивителна е лекотата, с която в българската хуманитаристика една атрактивна, но 
научно недоказана идея, може да бъде така преекспонирана, че да се превърне в общо‑
приета интерпретация. Навярно това се дължи на все още непреодолян „комплекс за ма‑
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лоценност“ или на интелектуалния „провинциализъм“ на част от публичните ни лица. 
Случаят с „Хърсовите хора“ сàмо доказва колко безкритично обществеността е готова да 
приеме всякакви хрумвания, стига те да бъдат предложени от авторитетен източник. Пъ‑
тят на хърцоите – от прости „патки“ през „кърски сой“ и „следовници на (Х) Расате“ до 
по‑престижното „Хърсови люде, слънцепоклонници“ е симптоматичен. Крайният ефект 
е повдигане самочувствието на общността с приписването на имагинерно качество („па‑
зители“ на древен култ), каквото тази етнографска група не притежава. Показателна е и 
етническата „атрибуция“ на Хърс. От „старобългарски“ и славянски той става „прабъл‑
гарски“. При желание, това може да бъде използвано за аргумент в дискусията по произ‑
хода на българите в полза на „иранската теза“. А след време Хърс да изникне и като худо‑
жествен образ в нови „фолклорни“ умотворения. Така както стана с легендата за появата 
на мартеницата при българите по времето на Аспарух.

Всъщност освен външната прилика между Хърс и хърцои (< *хърс-о [в] и) липсват 
каквито и да било данни, поставящи двете имена в обща семантична група. Не се знае сред 
хърцоите да е съществувала по‑особена „почит“ към слънцето, отличаваща се от засвиде‑
телстваната в други области на българската етническа територия. Няма и запазени слова, 
които смислово да бъдат свързани с Хърс. В крайна сметка това романтично обяснение е 
не по‑различно от опита за интерпретиране на българския етноним чрез „велики“ и „зна‑
ещи“ или като „хора, тачещи бялката“, „синове на бялката“. А и неговото популяризиране 
става по подобен начин в един характерен за нашите географски ширини стил.

При търсенето на възможно обяснение за дадено етнографско название понякога е 
полезно да се обърнем и към сведенията за по‑ранните етнически групи, обитавали съ‑
щия регион и носели наименование, наподобяващо това, което ни интересува. Особено, 
ако е възможно да се предположи наличието на етническа и / или езикова приемственост, 
без последната обаче да е от решаващо значение за предпоставяне на континюитета при 
имената. Такива са случаите с етнографските обозначения „капанци“ и „шопи“, за които – 
наред с другите етимологизирания – е предложена хипотетична връзка и с названията 
на две от известните печенежки племена – „капан (копон) „и „чопан (цопон) «, части от 
които се били заселили по нашите земи, за да се влеят в българската народност. В случая 
с названието хърцои едно подобно решение, изглеждащо далеч по‑правдоподобно от до‑
сегашните, предлага дисертационният труд на Чавдар Бонев за развитието на праславян‑
ските племена. Авторът се опитва да докаже, че римската експанзия на Балканите е пре‑
дизвикала емиграция на тракийско население на север от Дунава, където, между Днепър 
и Днестър, а също в долината на Тиса, то формирало основните праславянски групи. Най‑
западната от тях получила през VІ в. названието с (к) лавини и то се наложило като опре‑
делящо за новото етно‑лингвистично образувание. Д‑р Бонев не се впуска в разискване на 
въпроса дали и до каква степен тези ранни славяни са продукт на смесване с ираноезично 
и угрофинско население и как евентуално може да е повлияло на техния генезис прид‑
вижването на хунските народи на запад. Той обаче се старае подробно да проследи „съд‑
бата“ на всяко едно от известните племена, анализирайки писмения изворов материал, 
топонимията, археологическите податки, данните от етнологията, картографията и пр.

Във връзка с хърцоите интерес представляват резултатите, отнасящи се до т. нар. 
карси / сурси, чието име с течение на времето е претърпяло промени от карс през харс до 
хърс (Hârs). Авторът изброява редица топоними, произлизащи от етнонима, вкл. назва‑
нието на хребета Хърса (Hârsa) като дял от южните Карпати по горното течение на Яло‑
мица, или названието на Хърсово (Хършова) в Северна Добруджа, където някога се е из‑
дигала римската крепост Карсиум (Carso, Carsio) (Бонев 2008, 177 – 178). Според него, под 
натиска на вестготите карсите се преселили през ІV – V в. н. е. на юг от р. Серет към Долни 
Дунав – там Йорданес отбелязва т. нар. тункарси (tuncarsos, дунавските карси). Вече в 
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раннославянската епоха (VІ в.) карсите се смесили с анти и склавини и това е породило 
промяна в названието им – Karsi > Hârsi (Karsali > Hârsai). По време на славянското раз‑
селване през VІІ в. т. нар. харси (харсали) вече се настанили в карпатските земи и на юг от 
Дунава. От тях в Карпатския район са останали редица имена, вкл. село Хърсова (Hârsovo) 
в Олтения. Основната група харси (хърси, хърсали) се била установила край Разград в Се‑
вероизточна България. Тъкмо техните потомци били образували етнографската общност 
хърцои (Бонев 2008, 178 – 179). Най‑вероятно Разград и близкото село Хърсово да са били 
основно място на заселване (бившата племенна територия) на хърсите-хърцои. Тяхното 
название можело да се обясни от племенното име Harsali > Harsoli чрез преминаване на 
наставката ol’i в oi (подобно на „бързел“ в „бързей“) и на „s“ в „c“ (срв. Harsol’i > Harsoi > 
Harzoi > Hârzoi) (Бонев 2008, 179). Авторът изброява както топоними, съдържащи фор‑
мата Харс или Хърс, така и някои антропоними, за да обобщи, че гетското племе карси, 
формирано край селището Карсидава по Среден Серет, през VІ – VІІ в. се заселило вече в 
Западното Лудогорие около племенния център Хръсград (Разград). Тъкмо там се намира‑
ла „старата племенна територия“, а името хърси (хърсоли) придобило формата хърсои и 
оттук – хърцои.

* * *

Работата по тази тема породи у мен смесени чувства. Първоначалното въодушевле‑
ние хърцоите да бъдат свързани с името на древния ирански бог на Слънцето Хърс (Хурс, 
Хорс, Харс) скоро отстъпи място на една по‑трезва преценка. В хода на критичното пре‑
осмисляне на тези и антитези обаче бяха докоснати граници, отвъд които не се чувствах в 
„свои води“. Същевременно усетих лекотата, с която се лансират нови идеи за родното ми‑
нало. Това обуслови предпазливостта и подозрителността ми към всякакви категорични 
изявления, така характерни за механизма на митологизацията в българската хуманитари‑
стика. В търсенето на по‑правдоподобно обяснение за същността на названието хърцои 
попаднах накрая и на хипотеза, която – макар и да страда от редица неясноти – е удовлет‑
ворителна от гледище на съвременната наука. Защото най‑често „истината“ пристига с 
прости, а не натруфени „дрешки“, с каквито се опитват да ни я опаковат, предлагайки я на 
„духовния пазар“.

Но все пак друго би било, ако хърцоите произлизаха от „слънцепоклонници“ и „деца“ 
на древния Бог Хърс…
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THE HĂRCOI OF HURS.  
PROBLEMS OF THE ETHYMOLOGISATION AND  
THE MYTHOLOGISATION IN THE HUMANITIES

Valery Stoyanov

(Abstract)

The Hărcoi are an ethnographical group located in the area of the cities of Biala and Russe in 
North‑Eastern Bulgaria. They belong to the inhabitants of the plane – to the so called Polianci (“the 
meadow folk”) and are considered as an “old local population” (Yerlies – from the Turkish yerli “lo‑
cal” < yer “place”). Because of their conservative way of life and some particularity of the vernacular 
they often have been mocked by the neighboring groups. And their name was once interpreted in a 
pejorative sense as (h) ărcoi “fool; stupid, simple” from the Rumanian word răţoi “duck, drake; fool” 
by a metathesis of the first syllable. The designation of the Hărcoi as “a simple one, stupid (like a 
duck)” is a kind of a folk‑etymology although it finds a support in the grammatical regularities of 
the Bulgarian language.

In the ethnographical research one often identifies the Hărcoi with the Polianci, i. e. they have 
been taken not as a part of the peoples in the Danube plane but as an equal denotation of them. This 
leads to the interpretation of both names from “field” – an explanation developed in the 1980ies by 
the folklorist Ivan Koev. He thought the Hărcoi were distant descendants of the Slavs inhabited the 
lands along the Mid‑Dnepr river. Their movement in the 6th century a. D. toward the Low Danube 
led to the appearance of the Slavic tribe Poliani there. As a century later also the Protobulgarians 
came, the need of an ethno‑cultural interactions required probably the literal translation of the 
Slavic name Poliani, Polianci (“the field people, the meadow folk” – from Slav. pole “field” or poliana 
“meadow”) into the Protobulgarian as Hărcoi – from *hăr (< Chuv. hĕr; Turk. qïr, kır) “field” + Turk. 
soy “stock, breed, ancestry”. So seemed the name Hărcoi to be a Protobulgarian loan translation 
of the Slavic Polianci in the meaning of the “people of the field, field stemmed ones, *hăr-soy”. A 
variant of this interpretation, trying to make it compatible with the “Iranian thesis” on the Bulgar‑
ian origin, appeared in the newer time. It uses instead of the Chuv. hĕr Iranian words for “field”, for 
instance the Ossetian hėrs. And the term Hărcoi would be developed then from * hėrs-soy (?) or * 
hėrs-oi (?).

A different starting point offers the explication of the name Hărcoi as a derivative from the 
name of Vladimir Rasate (or Hrăsate) – the son of King Boris, the Convertor. According to this ver‑
sion, the Hărcoi were descendants of clans who followed Vladimir in the attempt to throw off the 
new Christian faith. This idea of the late Bulgarian writer Jordan Vălchev found a wide echo among 
the Hărcoi community and if one regards in the form Hrăsate also an alternate variant Hărsate, 
then is only one step left to links it with the name of the old Slavic sun‑god Hurs.

The first one who definitely connected the ethnographic group Hărcoi with the name of the 
god Hurs (Hărs) was the folklorist Ancho Kaloyanov. He announced 1998 that the name Hărcoi 
derives actually from hărsovi i. e. “belonging to Hărs (villages, lands, people)”. After exploring some 
place‑names and other evidences, the scholar tried to prove the origin of the term Hărcoi from “the 
god’s name (“people of Hurs”, “Hurs’s people”)”.

Hurs or Hors was the name of a solar deity, honored by the Eastern (Russian) Slavs before 
their Christianization. He was mentioned in many old texts in connection with the pagan believe, 
some of them with Bulgarian “padding”. There is an opinion, that the name of Hurs was additional 
put in the oldest Russian chronicle after hearing about it in the city of Tmutarakan. If so, this leads 
us to the Khazarian‑Bulgarian cultural sphere, whose traces beside the names of Tmutarakan and 
Sarkel (Šaru-kel, Belaia veža, d. i. Bel-gorod, “the white city”) include the designation of the Great 
prince of Kiev as kagan, too. The name of Hurs has an Iranian etymology. It is connected with the 
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Pers. xoršîd (“sun”) < Mid Pers. xvaršēt < Old Pers. xwara-xšaētam < Iran. xwar-xšaēta (“bright shin‑
ing sun”). In the first element one can see the common word for “sun, light, sunlight” in many I. E. 
languages. The N. Pers. xor means now “East” (where the sun rises from) and “an angel, patroniz‑
ing the sun”. K. Menges supposes that the transition from xvare-xšaēta to Hurs could be appeared 
before the name was taken by the Slavs, in an Ossetic milieu. This hints at the possible way of the 
borrowing – from the Alani‑Aorsi, ancestors of the future Ossetians. They have played an important 
role as militaries in the Khazarian Empire.

The hypothesis of Prof. A. Kaloyanov about the connection of the name Hărcoi with that of 
Hurs gained with the time a big popularity. Especially under the brighter public influenced by the 
mass media through loud poetical messages. The Hărcoi became “the pride children of the sun‑god 
Hurs”, their name stemmed from the “Old‑Bulgarian (or even “Proto‑Bulgarian”) name of the sun‑
god Hurs”, they were also “the former sun‑worshiper, sons of Hurs”, and so on. So result the com‑
parison of the two close sounding words in an imaginary construct, having the potential to “turn 
over” all our concepts on the essence of the preserved cultural heritage. There were not however any 
other data to support such a presumption.

Searching in an explanation of a particular ethnographic name is sometimes very useful to 
take into consideration also the known evidences about earlier ethnical groups, especially if they 
dwelled in the roughly same area, carried similarly designations and if one can suppose the presence 
of an ethnically and linguistically continuity. There is such possibility also with the case of Hărcoi. 
Some years ago an attempt were made to derive this appellation from the name of the ancient tribe 
Carsi (Karsi), who migrate from Siret River to low Danube and mingled with the Slavic Anti and 
Sklavini. This altered their name Karsi (Karsali) into Hărsi (Hărsali). During the Slavic expansion in 
the 7th century the main group of the Harsi (Hărsi, Hărsali) came to the lands of the South‑Eastern 
Bulgaria. They settled down around the present‑day town of Rasgrad (Hrăsgrad) and the neighbor‑
ing village Hărsovo, who became the main tribe territory of the Hărsi, Hărsali – the future Hărcoi.

This new hypothesis has many obscurities. But it is more satisfying from the scientific point 
of view. Because the “truth” often wears simple and not so pompous clothing, in which one tries to 
pack it up on the way to our mind.
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