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ПРОТОБОЛГАРИ В ЕТНОСОЦІАЛЬНИХ І 
ПОЛІТИЧНИХ СТРУКТУРАХ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

ПРОТОБОЛГАРИ: ГУНИ ЧИ ОНОГУРИ?

О. Б. Бубенок

Бубенок, О. Б. Протоболгари: гуни чи оногури?
Автор статті пропонує розглядати етнічний склад протоболгар у хронологічному кон-

тексті. Відповідно до даних письмових джерел, назва болгари пов’язана з союзом п’яти огур-
ських племен. Отже, на межі V–VI ст. до складу п’яти протоболгарських племен входили 
нащадки оногурів та сарматів, а в середині VII ст. чотири їхніх племені мали оногуро-сармат-
ське походження, і одне панівне плем’я було гунським.
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Бубенок, О. Б. Протоболгары: гунны или оногуры?
Автор статьи предлагает рассматривать этнический состав протоболгар в хронологичес-

ком контексте. В соответствии данным письменных источников, название болгары связано 
своим происхождением с союзом пяти огурских племен. Таким образом, на рубеже V–VI вв. 
в состав пяти протоболгарских племен входили потомки оногуров и сарматов, а в середине 
VII в. четыре их племени имели оногуро-сарматское происхождение, и одно главное племя 
было гуннским.
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Bubenok, O. B. The Proto-Bulgarians: the Huns or Onogurs?
The author of paper proposes to determine the ethnic structure of the Proto-Bulgarians 

following the chronological principle. According to the data of written sources, the name Bulgars 
was connected their origin with the union of fi ve Onogur tribes. Thus, in border of V-VI centuries 
AD the descendants of the Onogurs and Sarmatians were included into fi ve Proto-Bulgarians tribes 
and in middle of VII century AD four their tribes had the Onogur-Sarmatian origin and also one 
was the Hunns.
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В VI–VII ст. у степах Східної Європи провідна роль належала племінним 
об’єднанням протоболгар. Приблизно в 630–660 рр. намітилось політичне піднесення 
протоболгар – у Приазов’ї виникло державне утворення Велика Болгарія. Проте у ви-
вченні історії ранніх булгар Східної Європи ще існує багато білих плям. Серед них і про-
блема походження протоболгар. 
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Дослідники вже давно звернули увагу на те, що перші достовірні відомості про бул-
гар відносяться до кінця V ст. Саме тоді Іоан Антіохійський писав, що імператор Зенон 
звернувся до булгар по допомогу для боротьби з остготами1. Проте у деяких історичних 
хроніках є згадки про те, що булгарські племена опинилися на території Східної Європи 
задовго до гунської навали. Так, про булгар йдеться в повідомленні вірменського істо-
рика Мойсея Хоренського, який посилається на сирійського автора IV ст. Мар-Аббаса 
Катіну. Ця інформація повідомляє, що у 149–127 pp. до н. е. булгари, які раніше мешкали 
на північ від Кавказьких гір, вдерлися до Вірменії2. Крім цього, інформація про булгар 
міститься в анонімному візантійському хронографі 354 p., переписаному в V ст. Там 
йдеться про події напередодні 230 р. н. е. і подається перелік народів, які мешкали на 
північ від Кавказу, де на останньому місці згадуються булгари (vulgares)3. Проте слід 
зважити на те, що відомості про перебування булгар у Східній Європі в догунські часи 
мають компілятивний характер. У нас немає впевненості в тому, що переписувачі не за-
мінили етнонімом булгари назву якогось іншого народу.

Як відзначає готський історик Йордан, після смерті Аттіли у другій половині V ст. 
частина гунів рушила із Паннонії на схід та оселилася у степах Причорномор’я4. Йордан 
писав, що в середині VI ст. у причорноморських степах мешкали булгари5. З того часу 
багато авторів починають плутати гунів з булгарами, а це спонукало деяких дослідни-
ків вважати, що під назвою гуни могли бути відомі у багатьох випадках булгари. Після 
Йордана етнонім булгари тимчасово зникає зі сторінок візантійських хронік, а замість 
нього в другій половині VI ст. починають вживати терміни кутригури та утигури. Так, 
Прокопій Кесарійський та Агафій писали, що на схід від Танаїса (Дона. – О. Б.) у країні 
Евлісії мешкають утигури, а на захід – кутригури6. Виходячи з того, що назви кутригури 
та утигури вживалися замість етнічного терміна булгари, логічно пов’язати ці племінні 
об’єднання з булгарами. Саме в нащадках утигурів та кутригурів дослідники схильні 
бачити засновників Великої Болгарії7. Проте, як вже зазначалось, проблема походження 
цих племен болгар ще й досі становить окрему проблему.

Кілька десятиліть тому деякі археологи відводили сарматам провідну роль у форму-
ванні об’єднань протоболгар. Так, О. П. Смірнов звернув увагу на те, що традиція ховати 
померлих у ґрунтових ямах із заплічками знаходить аналоги в пам’ятках ранньої стадії 
сарматської культури (III–II ст. до н. е.), тобто відноситься до тих часів, коли не було 
ніяких підстав шукати тюркські племена. Саме це, а також дані середньовічних джерел 
про перебування болгар у Східній Європі в догунські часи, дозволили йому вважати 
протоболгар одним із сарматських племен8. Тези вже про „аланське“ походження бол-
гарських племен дотримувалась Л. М. Рутківська, яка вважала, що могильні ями з заплі-
чиками з’явились в Приазов’ї в могильниках Європейського та Азійського Боспору ще 
в І ст. н. е. Це, на її думку, стало наслідком переселення із Приаралля на захід аланських 
племен, серед яких були болгари з цим характерним поховальним обрядом, що стало 
наслідком посилення експансії гунських племен на території Казахстану та Середньої 
Азії9. До того ж болгарський дослідник Р. Рашев, крім відзначених рис (поховання в ямах 
з заплічиками, зливкінський антропологічний тип, тощо) виявив на могильниках прото-
болгарського часу на Нижньому Дунаї також звичай штучної деформації черепа, що, 
на його думку, було притаманне не тюркам, а стародавньому населенню степів Східної 
Європи – скіфам та сарматам. Це та інші збіжності дали підстави вченому прийняти 
гіпо тезу про сарматське походження більшості протоболгар. На думку Р. Рашева, насе-
лення булгарського племінного союзу від самого початку було поліетнічним. Він вважає, 
що верхівку протоболгарського суспільства становили тюркомовні гуно-булгари, а ре-
шта населення складалося з нащадків сармато-аланів та інших племен10.

Крім того, інший сучасний болгарський дослідник П. Добрев звернув увагу на 
пасаж, що міститься в „Іменнику болгарських ханів“: „Сии же же князь родъ Доуловъ 
рекше Вихтун“11. Аналоги з деяких іранських мов дозволили болгарському досліднико-
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ві зробити висновок, згідно з яким терміни Вихтун та Дуло мають східноіранське по-
ходження і являють собою еквіваленти, що означають „керуючий, наділений владою“. 
П. Добрев, вважаючи, що в етногенезі протоболгар активну участь взяли сармато-алани, 
намагається довести, що імена болгарських ханів і давньоболгарська титулатура легко 
пояснюються з іранських мов12. 

Проте гіпотеза про сармато-аланське коріння більшості протоболгар не набула ши-
рокої підтримки серед сучасних дослідників, хоча ніхто не намагається заперечувати 
того, що нащадки сармато-аланів були включені до складу давніх болгарських племен 
і були ними поступово асимільовані. Отже, щодо походження протоболгар існують 
й інші гіпотези.

У свій час М. І. Артамонов, В. Ф. Генінг, А. Х. Халіков та А. П. Новосельцев схильні 
були бачити в булгарах тюркизованих гунами угрів13. На думку Й. Маркварта, В. Н. Зла-
тарського, М. І. Ашмаріна, О. Пріцака та деяких інших дослідників, булгарські племена 
являли собою тюркомовну людність, яка з самого початку входила до складу гунської 
орди. Підстави для таких висновків дав аналіз змісту „Іменика болгарських ханів“14.

Зі свого боку, С. Г. Кляшторний вважає протоболгар нащадками огурів (огузів), 
які прийшли до Східної Європи із Центральної Азії наприкінці IV ст. Згідно з гіпоте-
зою С. Г. Кляшторного, початок етногенезу протоболгар треба виводити не з часів гун-
ської навали, а з подій V ст., описаних Пріском Панійським7. Так, Пріск повідомляє, що 
в 463 р. до імператора Східної Римської імперії прибуло посольство від „Сарагурів“, 
„Урогів“ (Угурів. – О.Б.) та „Оногурів“, які просили імператора допомогти в бороть-
бі проти „Уннів Акатірів“, які мешкали в степах поблизу від Кавказу. Причиною цієї 
міграції став тиск зі сходу савірів, на яких тиснули авари, на котрих у свою чергу на-
пали народи, що жили біля берегів „океану“16. С. Г. Кляшторний це зсунення пояснює 
тим, що в першій половині V ст. біля північних кордонів китайської держави Тоба Вей 
утворилася держава жуань-жуаней, яка зазнала нападу з боку китайців, що врешті-решт 
призвело до порушення силового балансу серед племен Євразійського степу. Внаслідок 
цього західне угрупування огурів залишило свої землі у західній частині Центральної 
Азії і перейшло Волгу17. Необхідно зазначити, що ця гіпотеза С. Г. Кляшторного набула 
широкої підтримки серед багатьох сучасних дослідників, особливо російських. Проте 
вона суперечить даним „Іменника болгарських ханів“, відповідно до якого верхівку бол-
гар складали гуни із роду Дуло, до якого належав сам Аттіла18.

Отже, проблема походження протоболгар, як і самого етноніма болгар, етимологія 
якого налічує більше десяти гіпотез, залишається так остаточно і не вирішеною. Хоча 
більшість дослідників прийшли до висновків, що мова болгар, як і їхніх поволзьких на-
щадків – чувашів, належала до тюркської групи алтайської сім’ї. Проте так остаточно 
дослідники не дійшли до впевненості, чи являли собою протоболгари нащадків гунів 
або оногурів.

Нам здається, що проблема міститься у методологічних підходах, які торкаються пи-
тань етнічної історії протоболгар. Варто, насамперед, бачити різницю між ранніми болга-
рами кінця V ст. і болгарами VII ст. Необхідно, в першу чергу, виходити з того, що давні 
болгари належали до числа номадів Євразійського степу. Отже, розглядати етнічну істо-
рію протоболгар варто з позицій наших уявлень про особливості етногенезу у кочівників.

Спостереження за суспільствами більш пізніх кочівників дозволяють вважати, що 
у номадів різноманітні етнічні групи мали різне відношення до централізованої влади 
племені, союзу племен тощо. З огляду на це, для нас великий інтерес становить визна-
чення етносу в проекції на кочові суспільства. У відповідності до визначення, що дав 
Ю. В. Бромлей, під етносом слід розуміти історичну міжпоколінну спільність людей, 
якій притаманні такі ознаки: 1) проживання на певній території; 2) відносно стабільні 
особливості культури (включаючи мову); 3) спільність психіки; 4) наявність самоназ-
ви, тобто усвідомлення своєї єдності та відмінності від інших (антитеза: ми – вони)19. 
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Проте такий фактор, як проживання на певній території, не дозволяє прийняти запро-
поноване визначення етносу щодо кочових суспільств, тобто визначення етносу, що 
подане Ю. В. Бромлеєм, більш характерне для осілих землеробських суспільств, котрі 
проживали на рівнині поза межами степу. Тому ми схильні підтримувати визначення 
Л. Гумільова, згідно з яким етнос – це ендогамна спільність, де існує поняття про „своїх“ 
і „чужих“20. Таким чином, мінімальною етнічною, а можливо й соціальною одиницею 
у кочівників, можуть бути клан – союз родів, плем’я, союз племен, тощо. Проведені спо-
стереження над кочівниками часів античності, середньовіччя та нового часу дозволили 
виявити одну суттєву закономірність – утворення нових племен або союзів племен у ко-
чівників є результатом розпорошення попередніх етнічних груп населення степу з по-
дальшим їх включенням до складу нових племінних утворень на правах родів, де роди 
або племена завойовників посідали вищий соціальний щабель у суспільстві, ніж роди 
або племена, які походили із середовища підкореного населення. При цьому формування 
племен або союзів племен відбувалося навколо одного роду або клану, назва якого, у ба-
гатьох випадках, ставала племінною назвою. Це знаходило відображення у родоводах 
кочівників, де політичні зв’язки були представлені у вигляді спорідненості, а підкорені 
племена та роди оголошувались молодшими за походженням. При цьому мовна прина-
лежність у кочівників не відігравала провідної ролі – відомі випадки, коли окремі пле-
мена або об’єднання племен протягом нетривалого часу змінювали свою мову. Отже, за-
позичений радянськими етнографами у лінгвістів підхід, згідно з яким існують поняття 
про мовну асиміляцію, про субстрат та суперстрат, а іноді про адстрат, щодо пояснення 
етнічних процесів у середовищі кочівників не є переконливими. Отже, основною домі-
нантою в етногенезі кочівників був не мовний фактор, а маргінальність, що виявлялась 
у наявності самосвідомості, відображенням якої є існування самоназви.

Ніхто із сучасних дослідників не висловлює сумнівів у тому, що етнонім болгар має 
тюркське походження і відповідно до того може бути самоназвою племен протоболгарського 
походження. Але на сьогодні існують вже більше десяти гіпотез. Більшість із них, окрім од-
нієї, відзначачаються невідповідністю історичним реаліям та даним письмових джерел. Тому 
варто зупиниись на аналізі лише однієї, яка, на нашу думку, може багато чого пояснити.

У свій час Д. М. Данлоп запропонував досить оригінальну гіпотезу походження 
етноніма болгар: „Однак ми не можемо не брати до уваги і точку зору про те, що на-
ціональні назви (етноніми) булгар і башкір є по суті однаковими за походженням. Деякі 
зміни в орфографії слів пояснюються походженням від двох різних варіантів тюркської 
мови – „лір“ або „шаз“. Сполучення літер біл або біел у тюркському „лір“ буде відпо-
відати буквосполученню баш у тюркському „шаз“. Друга частина обох етнонімів є одна-
ковою і складається зі сполучень літер –гур або –гір. Обидва етноніма перекладаються 
як „п’ять огурів (уйгурів)“21. Аналогічної думки щодо цього дотримувались О. Пріцак та 
П. Добрев, які також вважали, що термін болгари означав „п’ять угрів (огурів)“22.

З огляду на це великий інтерес становить також походження терміна оногур. 
С. Г. Кляшторний пропонує перекладати з тюркських мов терміни он огур як „десять 
[племен] огурів“. При цьому дослідник ставить знак рівності між терміном огур і ет-
нічною назвою огуз23. Проте вже давно доведено, що мова протоболгар була близькою 
до чуваської, а не до огузьких мов тюркської групи. Підставою для такого припущен-
ня стало вивчення числівників в „Іменнику болгарських ханів“, фрагментарних написів 
грецькими літерами часів Першого Болгарського царства на Балканах, тощо24. Тому най-
більш обґрунтованим виглядає пояснення Р. А. Агєєвої щодо походження назви оногур. 
На думку дослідника, булгаро-тюркський етнічний термін onogur складається з on – 
„десять“ і ogur – „стріла“, як назва племені. При цьому дослідниця припускається тієї 
думки, слово ogur або oguz може виступати в якості етноніма і самостійно25. З огляду 
на це є сенс пригадати, що у тюркютів також символом кожного племені була стріла, 
і тюркський ель традиційно складався з десяти племен і тому вони називали себе „де-
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сятистрільний народ“26. Отже назва оногур могла вже виникнути в Центральній Азії ще 
до переселення її носіїв до степів Північного Кавказу. З іншого боку, неможливо уявити, 
щоб усі десять кочових племен і більше розмістилися у степах Передкавказзя.

Таким чином, виходить, що булгари, котрих налічувалось п’ять племен, становили 
половину оногурів, яких було вже десять племен. На користь того, що у VІI ст., за ча-
сів Кубрата, булгарських племен було дійсно п’ять, свідчить Феофан: „ … у Фанагории 
и живущих там там евреев обитает множество народов; от самого же озера и до реки, 
называемой Куфис (Кубань – О. Б.), где ловится булгарская рыба ксистон, простира-
ется древняя Великая Булгария и живут соплеменные булгарам котраги. Во времена 
Константина Западного умер властитель упомянутой Булгарии и котрагов Кроват. Он 
оставил пять сыновей, завещав им ни в коем случае не отделяться друг от друга и жить 
вместе, так, чтобы они властвовали надо всем и не попадали в рабство к другому народу27. 
Но спустя недолгое время после его смерти, разделились пять его сыновей и удалились 
друг от друга каждый с подвластным ему народом…“28. Аналогичну інформацію по-
дає також Нікіфор: „У Меотидского озера, по реке Куфис, располагаются называвшаяся 
в древности Великой Булгария и так называемые котраги, их соплеменники. Во времена 
Константина, который умер на западе, некто по имени Коврат, бывший государем этих 
племен, переменил жизнь, оставив пять сыновей…“29.

Феофан та Нікіфор навели імена деяких із тих нащадків Коврата (Кубрата), хто очо-
лював ці п’ять племен: старшого сина звали Батбаян (Баян), другого – Котраг, тре тього – 
Аспарух. За даними цих візантійських авторів та інших істориків, Аспарух пішов до 
Дунаю і оселився там. Хоча при цьому Феофан та Нікіфор повідомляють про перехід 
племен четвертого і п’ятого із братів на Захід, до Центральної та Західної Європи, є під-
стави підтримати думку тих дослідників, згідно з якою насправді у Приазов’ї залиши-
лись чотири племені30. Саме наявність чотирьох племен в Великій Болгарії наприкінці 
VII ст., після відходу на Дунай племені Аспаруха, засвідчує „Вірменська географія“, де 
згадані племена: купі-булгар, дучі-булкар, огхондор-балкар-чужинці, чдаг-болкари. Усі 
вони мешкали на північ від Кубані31. Деякі дослідники вважають, ці племена отримали 
свої найменування за назвами річок і тому їхні назви можуть свідчити про результат 
внутрішньої політики хана Кубрата, що являла собою процес об’єднання попередніх 
родо-племінних груп у нові племена за територіальним принципом.

У зв’язку з цим цим великий інтерес може становити походження назви племені 
огхондор-балкар-чужинці, яке, судячи із назви, мало не оногурське походження. Дані 
письмових джерел свідчать про те, що цими прибульцями у середовищі оногурів-булгар 
мали бути саме гуни.

В 603 р., коли Великий Тюркський каганат остаточно розпався на два каганати – 
Західний та Східний, почався процес консолідації протобулгарських племен, тобто ви-
никли предумови для формування Великої Болгарії (союзу п’яти племен). Але для утво-
рення конфедерації племен кочівників має існувати один важливий фактор – наявність 
харизматичного роду або клану. Таку харизму у той період у степах Східної Європи 
міг мати рід Дуло. „Іменник болгарських ханів“ подає перелік 13 імен ханів, більшість 
яких походили з роду Дуло і при цьому на першому місці поданий Авітохол, в якому 
багато дослідників бачать легендарного вождя гунів Аттілу32. Як справедливо зазначив 
О. В. Гадло, перша частина „Іменника“ історична „тільки з імені третьої особи Гостуна“, 
а попередні імена являють собою фольклорну традицію33. Проте ніхто не буде запере-
чувати історичність існування другого хана, якого звали Ірнік. Йордан повідомляє, що 
невдовзі після смерті Аттіли його молодший син Ернак „вместе с остальными избрал 
отдаленные места Малой Скифии“34. Звідси виходить, що наприкінці V ст. одне гунське 
плем’я зайняло колишні землі розбитих оногурами акацирів у Східному Передкавказзі, 
а в першій половині VII ст. воно мало очолити нову конфедерацію племен, більш відому 
у спеціальній літературі як „Велика Болгарія“.
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Не менший інтерес становить інформація Феофана та Нікіфора про котрагів. 
Спочатку вони згадуються як споріднене до булгар плем’я, а згодом виявляється, що 
це ім’я одного із вождів болгарської конфедерації племен, що залишилось після нападу 
хозар у Приазов’ї35. На підставі цього можна вважати, що за часів Кубрата до складу 
конфедерації п’яти булгарських племен мало входити одне плем’я, що отримало назву 
котраг. Сучасні дослідники схильні вважати, що так Феофан та Нікіфор називали ку-
тригурів, про яких почали згадувати лише у середині VI ст.

Як вже зазначалось, після Йордана етнонім булгари тимчасово зникає зі сторінок 
візантійських хронік, а замість нього в другій половині VI ст. починають вживати тер-
міни кутригури та утигури. Так, Прокопій Кесарійський та Агафій писали, що на схід 
від Танаїса (Дона. – О. Б.) у країні Евлісії мешкають утигури, а на захід – кутригури36. 
Виходячи з того, що назви кутригури та утигури вживалися замість етнічного терміна 
булгари, логічно пов’язати ці племінні об’єднання з булгарами37.

З огляду на це особливий інтерес становить походження назв протоболгарських 
племінних союзів – утигури та кутригури. Так, у давньотюркській мові існував термін 
ÜČ, що означав „три“38. Отже, в першій частині етноніма утигур слід бачити числівник 
ут в значенні „три“. Для порівняння можна навести давньотюркський числівник утыз – 
„тридцять“39. Таким чином, назва племінного союзу утигури має означати „три огура“ 
або „три племені огурів“. Виходячи з цього, можна висловити припущення, що до скла-
ду кутригурів мали входити два огурських племені. Є сенс спробувати пояснити і по-
ходження назви кутригури, бо в давньотюркській мові існував термін KÖTÜRI, що мав 
значення „позаду“ або „в західному напрямку“40. Отже, назва кутригури могла означати 
„західні огури“, якщо враховувати, що кутригури проживали на захід від утигурів.

Проте ми знаємо, що частина кутригурів під час рейду аварів переселилася з ними 
далі на Захід. Менандр під 568 р. загадував кутригурів, як союзників аварів у боротьбі про-
ти Візантії, і при цьому навіть вказав їхню кількість – 10 тисяч, тобто малися на увазі чо-
ловіки-воїни41. Про булгар, підвладних аварам в Панонії, згадував Феофілакт Сімокатта під 
595 р.42, а також автор „Хроніки Федегара“ під 631–632 рр., де вождем булгар був названий 
Кувер43. Тому можна погодитися з думкою О. Комара, згідно з якою значна частина кутригу-
рів була переселена до Панонії, де вони були згодом знову відомі як булгари44. Якщо виходити 
із спостережень О. О. Тортіки про загальну кількість кожного протоболгарського племені 
в 30–40 тис. чоловік45 і враховувати кількість воїнів у кутригурів як 10 тисяч, про що повідо-
мляє Менандр46, то є підстави говорити про те, що, принаймні, одне плем’я кутригурів у дру-
гій половині VI ст. переселилося з аварами до Панонії. Цілком логічно виглядає припущення, 
що це було найбільш західне плем’я, яке до того мало проживати у степовому Подніпров’ї.

Отже, основу конфедерації племен хана Кубрата у середині VII ст. мали складати 
три племені утигурів, одне плем’я кутригурів і одне плем’я гунського походження, яке 
було на чолі цього об’єднання племен. З огляду на це великий інтерес становить варіант 
етнічної назви протоболгар – унногундур, відомий у творах Феофана та Нікіфора47, який 
доречно розглядати як складовий етнонім „хуно-оногури“. Дослідники вважають, що ця 
етнічна назва зустрічається у письмових джерелах, що були написані після кінця Х ст. 
у вигляді В-н-н-т-р у Розлогій редакції „Листа Йосипа“48 та В-н-н-д-р в анонімному 
трактаті „Худуд ал-‘Алам“49, що може свідчити про те, що автори цих текстів користува-
лися ранньосередньовічними нарративами.

Таким чином, протоболгари у VII ст. становили собою змішане гуно-оногурське на-
селення, де оногури становили більшість, а гуни лише верхівку. Ми не беремось запере-
чувати зв’язок мови середньовічних булгар з сучасною чуваською, але у даному випадку 
нам відомі ситуації, коли панівна іноетнічна верхівка багатьох політичних об’єднань 
середньовічних номадів переходила на мову більшості (наприклад, Джучиди в Золотій 
Орді, тощо). Тому більш ймовірно, що сучасна чуваська мова і є прямим нащадком не 
гунської, а оногурської мови.
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Проте у другій половині V ст. етнічний склад ранніх булгарських племен мав відрізня-
тись від більш пізнього. Як вже зазначалось, Пріск згадав під 463 р. „Сарагурів“, „Урогів“ 
(Угурів – О.Б.) та „Оногурів“50. Представники цього ж етнічного масиву були відомі на по-
чатку VI ст. в сирійській хроніці Захарія Рітора як сірургур, аугар та аунгур51. Вважають, 
що оногури під назвою хайландур, як жителі країни Агуанрія, були відомі в творах Єгіше 
(V ст.) та інших вірменських авторів52. К. Патканов висловив припущення, що назва про-
тоболгарського племені Огхондор, що зустрічається у „Вірменській географії“ (VII ст.), та 
назва Вгндрур у Мойсея Хоренського походить від назви Оногур візантійських авторів53.

Звертає на себе увагу те, що Пріск у своєму творі подав кілька племінних назв: 
Сарагури, Уроги (Угури) та Оногури54. Якщо виходити з того, що оногурів було десять 
племен, то взагалі перейти Волгу мала лише частина з них – десять кочових племен 
і більше не змогли розміститися у степах Волго-Донського межиріччя. А це може означа-
ти, що ми маємо справу не з назвами окремих племінних об’єднань, а з варіантами само-
назв одного племінного угрупування, де огур та оногур мали бути первісними назвами. 
Тому великий інтерес може становити походження назви сарагур. С. Г. Кляшторний про-
понує розглядати цей етнонім як сар огур – „білі огури“55. У зв’язку з цим доречно при-
гадати спостереження О. Пріцака, згідно з яким у стародавніх кочівників Центральної 
Азії Захід позначався білим кольором, якщо існувала північна орієнтація56. Отже, сара-
гури були тією західною частиною оногурів, що перейшли Волгу та оселилися в степах 
Передкавказзя. Якщо врахувати те, що конфедерація племен у кочівників традиційно по-
ділялася на західне та східне угрупування – лівий та правий фланги, то кількість племен 
сарагурів мала б налічувати п’ять племен. Варто нагадати, що перші достовірні відомос-
ті про булгар відносяться до кінця V ст. Йдеться про повідомлення Іоана Антіохійського, 
згідно з яким імператор Зенон звернувся до булгар по допомогу для боротьби з остго-
тами57. Отже, терміни сарагури і булгари з’явилися одночасно, і тому ми можемо бути 
впевнені, що вони позначали одне і те ж угрупування прийшлих кочових племен.

Проте не можна залишати поза увагою те, що поховальні комплекси протоболгар 
Східної Європи досить тривалий час зберігали риси, що були притаманні попередньо-
му сарматському населенню: поховання в ямах із заплічиками, зливкінський антропо-
логічний тип, звичай штучної деформації черепа, тощо58. Тому можна припустити, що 
в період Великого переселення народів, пов’язаного з міграціями гунських та огурських 
племен зі Сходу на Захід, в V ст. значна частина пізніх сарматських племен в районі 
дельти Волги була зсунута прибульцями із своїх територій і опинилася на інших землях. 
Найближчою територією були степи Передкавказзя. Очевидно, цим можна і пояснити, 
чому під час гунської навали зникла більшість підкурганних катакомбних могильників 
в степах Північного Кавказу59, а на їх місці в VI–VII ст. виникли могильники, які у бага-
тьох випадках наслідували традиції поховань кочівників Нижнього Поволжя та Заволжя 
пізнього етапу попередньої сарматської епохи60. У даному випадку є сенс вести розмову 
про залучення нащадків сарматів Нижньої Волги та Заволжя до процесу формування не 
лише культури, а й нових племен протоболгар у Приазов’ї. Таким чином, для позначення 
ранніх булгарських племен кінця V – початку VI ст. було б більш слушним використання 
терміна сармато-оногури, де мав домінувати тюркський елемент. 
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