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Abstract: The great migration of nations is one of the main reasons for the collapse 
of the Roman Empire. The main driving force in it is the Huns, which, when moving west-
ward, pushed the Goths to the boundaries of the Empire. The hypothesis presented here is 
one possible interpretation of one of the motives governing the Huns in their movement to 
the West. The problem of establishing trade relations is always a leading issue in relations 
between nomads and sedentary civilizations. This is also the case with the Huns, which 
always include in peace agreements or the truce provisions on the regulation of trade rela-
tions between them and the Romans. In this case, the accent is put on the possibility that 
one of their dominants in this trade is silk, as a commodity enjoying considerable demand 
in the Late Roman Empire because it is a symbol of status and prestige.
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Великото преселение на народите е една от главните причини за кра-
ха на Римската империя. Главна движеща сила в него са хуните, които при 
своето движение на запад изтласкват готите към границите на империята. 
Причините за появата на хуните в Севернопричерноморските степи през 
IV в. пр. Хр. предизвикват оживена дискусия в историографията и до днес. 
В настоящия доклад се предлага една възможна работна хипотеза относно 
причините за миграцията на хуните и мотивите за тяхното непрекъснато 
движение на запад. Предварително искам да уточня, че тезите, развити в 
настоящия текст, имат изключително хипотетичен характер и в известна 
степен са дори спекулативни, но този метод е добре познат в съвременна-
та историография. Той цели да предизвика научна дискусия, в резултат от 
която могат да се постигнат нови изследователски резултати.

Появата на хуните в района на севернопричерноморските степи в 
средата на IV в. дава началото на един исторически процес, известен като 
„Велико преселение на народите“. В съвременната историография се води 
оживена дискусия относно хронологическите граници на тези миграции. 
Спорни остават до голяма степен причините и движещите фактори на 
самия процес. Въпреки съществуващите различия повечето автори са 
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склонни да приемат, че точно появата на хуните в посочения регион и 
техният агресивен натиск върху готите стартират пиковата фаза на миг-
рационната вълна, заляла Римската империя.

Един от ключовите въпроси, свързани с разглежданата проблематика, 
е откъде се появяват хуните и какъв е техният етнически произход. Част 
от изследователите са склонни да приемат, че хуните са част от оцелелите 
сюнну, които, разгромени от враговете си, бягат на запад и в даден момент 
се появяват северно от Кавказ. Тази хипотеза има две основни версии. 
Според първата през 91 г. северните сюнну са разгромени от китайските 
войски, командвани от Ляо Куейвей на левият фланг. Те избиват и пленя-
ват много сюнну. Оцелелите, водени от северният шанюй, бягат на запад в 
Усун. Те продължават своята миграция на запад и така достигат до Урал. 

Противниците на тази теза възразяват, че и след 91 г. северните сюн-
ну продължават да нападат китайските гранични територии, както и да 
изпращат дипломатически представители при императорите от династия 
Късна Хан. Те свързват миграцията на сюнну на запад с техния разгром 
от племената xianbei, които водени от своя лидер Tanshihuai, разбиват и 
прогонват северните сюнну на запад. Тез събития се датират около 158 г. 
или след нея. От този момент северните сюнну изчезват от китайските 
източници като активен политически фактор в региона и противници 
на династия Късна Хан (Barfield 1991, 26). Впоследствие северните сюнну 
мигрират на запад в страната Kangiu. Тя в повечето случаи се локализира 
в Средна Азия в района на киргизките степи (Kim 2013, 33–35). От там те 
продължили своята миграция и стигнали до страната Qin, която се отъж-
дествява с Римската империя.

Съществуват изследователи, отхвърлящи идентичността на азиат-
ските сюнну с хуните. Те се противопоставят на елементарното според 
тях отъждествяване на двата етнонима само на база тяхната фонетична 
близост. Привържениците на тази теза прибягват към методите на хипер-
критицизма, което в даден момент ги поставя пред практическо отхвър-
ляне на античните извори. Подобна крайност е антиисторична по своята 
същност и де факто води до отказ от исторически анализ и интерпрета-
ции (Kim 2013, 26–30). Тази свръхкритичност към изворите е полезна при 
тяхното първоначално включване в научен оборот, но на един последващ 
етап е контрапродуктивна, поради което в дадения случай тази теза няма 
да бъде в центъра на изследователския интерес.

Една от възможните интерпретации относно миграцията на част от 
северните сюнну на запад е промяната на геостратегическата ситуация на 
главния от маршрутите по „Пътя на коприната“. През април 224 г. на рав-
нината Ормиздаган Ардашир от рода Сасан разбива в решаващо сражение 
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партските войски, командвани от Артабан V. Две години по-късно – през 
226 г. персите завладяват Ктезифонт столицата на Аршакидска Партия, с 
което фактически Сасанидите формално ликвидират държавата на Арша-
кидите, въпреки че в някои райони съпротивата на партите продължава 
още няколко години (Wiesehöfer 2001, 153). Персите установяват много по-
строг контрол върху търговията с коприна, която разглеждат като страте-
гическа суровина в търговията с Римската империя. В периода III – V в. и 
особено след реформите на император Диоклециан (284 – 305  г.) копри-
ната се превръща в почти задължителен атрибут от парадното облекло 
на императорите и придворната аристокрация. Тази нова мода естествено 
много бързо се разпространява и всички римляни, които имат финансо-
ви възможности, се опитват да си закупят коприна или копринени дрехи. 
Засиленото търсене на коприна повишава цената на последната, но стиму-
лира търговците, внасящи тази суровина, да търсят нови възможности за 
внос, които да заобикалят империята на Сасанидите. 

Тази нова ситуация принуждава част от търговците, ползващи тра-
диционният маршрут през Иранското плато, да търсят други възможни 
маршрути. Сюнну от векове се опитват да доминират поне върху част от 
маршрутите по „Пътя на коприната“. Точно този техен стремеж е една от 
основните причини за вековния им конфликт с китайците от династиите 
Хан за контрола върху Западния край. В променената геостратегическа 
ситуация сюнну търсят нов маршрут за търговия с коприна на запад, 
който да се намира под техен контрол. Този техен стремеж ги тласка все 
по на запад. Липсата на данни в изворите не позволява да се възстановят 
отделните етапи от тяхната миграция, но в даден момент те достигат до 
Урал, където вероятно влизат в контакт с местните племена и се сместват 
с тях. Вследствие на тази етническа миксация, когато те се появяват в зе-
мите северно от Кавказ, те доста се различават от сюнну, известни ни от 
китайските хроники, така че етнонимът хуни вероятно отразява напъл-
но адекватно тази тяхна нова етническа идентичност (Bell-Fialkoff 2000a, 
217–225).

Сюнну и хуните не успяват да прокарат северен маршрут за търговия 
с коприна, защото на пътя им стоят готите, които от средата на III в. се на-
мират в перманентна конфронтация с Римската империя. Реализирането 
на северният маршрут е невъзможно без покоряването или прогонването 
на готите от степите северно от Черно море. Вероятно тази е една от ос-
новните мотивации на хуните да нападнат държавата на Херманарих. Раз-
громът на готите води да ефекта на доминото, който не е търсен вероятно 
от хуните, но се оказва неизбежен с оглед на създалата се ситуация (Bell-
Fialkoff 2000, 8). Бягащите готи преминават с разрешението на император 
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Валент на римска територия, но скоро се стига до конфликт между тях и 
местните провинциални власти, което води до открито въстание на готи-
те. Опитът на Валент да противодейства завършва с римската катастрофа 
при Адрианопол – 9 август 378 г. (Hughes 2013, 184–203).

Предложената по-горе хипотеза се потвърждава и на база сравните-
лен анализ. Сравнението между поведението на хините и аварите, които 
фактически в основни линии бележат началото и края на пиковите фази 
във „Великото преселение на народите“, демонстрира различната моти-
вация на техните цели. Аварите бягат от тюрките, които ги преследват, 
поради което не се спират на Урал, а с максимална бързина се придвижват 
на запад към Панонските степи. От страна на хуните няма видима мо-
тивация, която да провокира нападението им върху безспорно силния 
военно-политически съюз на Херманарих. Хуните никои не ги преследва 
и те няма защо да рискуват сблъска с толкова силен във военно отношение 
противник. Едно от възможните обяснения на тяхното агресивно поведе-
ние е предложената по-горе хипотеза, че те атакуват готите, за да стигнат 
до границите на Римската империя и така да прокарат северния марш-
рут на „Пътя на коприната“. Тази интерпретация, разбира се, подлежи на 
допълнителен критически анализ и в никакъв случай не претендира за 
окончателно решение на този сложен проблем.

Действията на хуните в следващите няколко десетилетия след разгро-
ма като унищожават държавата на Херманарих са показателни относно 
техните цели. Те не се възползват от настъпилата на Балканите анархия 
след битката при Адрианопол, за да нахлуят и разграбят римските диоцези 
на полуострова, а изчакват около две десетилетия, през които вероятно 
правят опити да установят дипломатически и търговски контакти с импе-
рията, но тя по същото време има други приоритети и вероятно не про-
явява интерес към техните хипотетични предложения. Отделни случаи, 
в които хуни участват в походите на други варвари срещу империята, не 
следва да се вземат предвид, защото те не отразяват позицията на властва-
щите фактори сред хуните. При номадите винаги има много вождове, кои-
то начело на малки отряди действат самостоятелно. Следва да се отчете 
и фактът, че късноантичните автори не винаги правилно идентифицират 
етнически отрядите, влизащи в състава на варварските войски, воюващи 
срещу империята.

При Адрианопол е унищожена почти половината от най-боеспо-
собните войски на Римската държава. Резидиращият в Трир император 
Грациан провъзгласява за император в Константинопол Теодосий и го из-
праща на изток. Новият владетел не разполага с реални военни ресурси и 
е принуден да лавира между готските вождове, привличайки някои от тях 
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на своя страна. В резултат от тази негова политика, постепенно готите са 
изтласкани от главните стратегически военни артерии на диоцез Тракия, 
което позволява на Константинопол да си отдъхне от варварската заплаха. 
Ангажиран със спасяването на империята, новият император няма време 
и възможности да преговаря за създаването на нови търговски маршрути, 
а подобна стъпка ще предизвика и силно недоволство в неговите войски, 
които се състоят главно от готи и алани, защото един съюз с хуните би 
бил възприет от последните като предателство. Точно хуните разгромяват 
и унищожават държавата на готите и няма как последните да се отнасят 
с добри чувства към тях. Още повече, че според разбиранията на нома-
дите, щом между тях има кръв, то загубилият следва да бъде унищожен 
напълно. Така развитието на ситуацията практически прави невъзможно 
създаването на северен маршрут на „Великият копринен път“.

След като се убеждават, че римските императори нямат намерение да 
търгуват с тях доброволно, хуните решават да ги принудят към това. Те се 
насочват към една от най-важните в икономическо и военно-политическо 
отношение римски територии. През лятото на 395 г. хуните преминават 
Кавказ. Те се разделят на три колони и започват да опустошават източните 
римски провинции на широк фронт. Докато едната от хунските колони 
форсира р. Ефрат, тя е нападната от римските войски и унищожена. Дру-
гата хунска колона се насочва по долината на р. Тигър към Ктезифон, но 
когато разбират, че голяма персийска армия тръгва срещу тях, хунските 
вождове Басих и Курсих заповядват отстъпление. Хуните изоставят пляч-
ката и пленниците и се изтеглят по възможно най-бързия начин на север 
през източните проходи на Кавказ (Maenchen-Helfen 1973, 51–58). Третата 
хунска колона (вероятно главната) разграбва римските провинции Сирия 
и Капакадокия. Паниката, предизвикана сред римляните от този хунски 
поход, е толкова голяма, че на запад в Галия се разпространяват слухове, 
че хуните дори обсаждат Антиохия на р. Оронт. Тази акция цели да спла-
ши империята и да я принуди към преговори. В същото време интересно 
е и направлението на първия хунски удар срещу римляните. С него те 
фактически прерязват маршрута на „Великия копринен път“ на римска 
и персийска територия. Хипотетично може да се предположи, че по този 
начин хунските вождове искат да демонстрират своите възможности на 
римските императори, във всеки един момент да блокират или поставят 
под заплаха основното трасе на този търговски маршрут. Тази интерпре-
тация може да се доразвие. В замяна на вече станалия несигурен маршрут, 
те биха могли да предложат северният маршрут, който се намира под пъ-
лен техен контрол и съответно те биха могли да гарантират напълно дос-
тавките на коприна по него. Персите явно разгадават плановете на хуните 
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и през следващата 396 или 397 г. е сключен съюз между Константинопол 
и Сасанидите, насочен срещу хуните. Когато през 397 г. хуните отново се  
опитват да поставят империята под натиск, нахлувайки в Римска Арме-
ния, те лесно са отблъснати и изтласкани на север от римските легиони.

Новото правителство в Константинопол не се поддава на натиска 
и тогава хуните решават да се насочат срещу самата столица. Основни-
те части от хуните се придвижват на запад в посока Панония, откъдето 
по-лесно могат да нахлуват в диоцез Тракия и съответно да застрашават 
близкия хинтерланд на имперската столица. Първият контакт на хуните 
и римляните в тази зона всъщност е знак на приятелство от страна на 
хуните. През 399/400 г. готът Гайна, който е magister militum praesentalis 
на Източната Римска империя, прави опит да извърши държавен преврат, 
но е разгромен и принуден да бяга. Той заедно със своите привържени-
ци се насочва на северозапад към Панония, но е пресрещнат от хуните, 
командвани от техния вожд Улдин. Гайна е разгромен и убит.1 Само след 
единадесет дни отрязаната му глава е изпратена в Константинопол в знак 
на приятелство от страна на хунския вожд Улдин, към управляващите 
в имперската столица. Той обаче не получава очакваните дивиденти от 
своята помощ. Империята отказва да установи дипломатически и търгов-
ски контакти с него.

След като се убеждава, че по пътя на дипломацията не може да бъде 
постигнат успех, Улдин решава да прибегне към военен натиск. През зи-
мата на 404/5 г. хуните форсират Дунав и нахлуват в диоцез Тракия, който 
е разграбен от тях,2 но те не настъпват към имперската столица, защото 
този поход има по-скоро характер на военна демонстрация. Няколко го-
дини по-късно, през 408  г., голяма хунска армия, командвана от Улдин, 
навлиза в диоцез Тракия, този път целта на похода е мащабна военна 
кампания. На предложението за мир от римска страна Улдин отговаря, че 
ако поиска може да завладее всяка страна. Интересното в случая е, че от 
Созомен не става ясно какво иска хунският владетел. Той явно не претен-
дира за земя или подаръци, които вероятно му предлага командващият 
римските войски в Тракия. Липсват данни да претендира и за изплащане 
на данък, а защо в такъв случай да не си зададем въпроса дали не иска 
установяване на трайни търговски отношения, част от които може да е 
и доставката на коприна за империята по северния маршрут (Maenchen-
Helfen 1973, 60–72). Въпреки самочувствието на хунския вожд, походът 
му се проваля поради измяната на част от хунските вождове, които пре-

1 Zosimus, V, 22, 1–3.
2 Sozom., Hist. eccles., VIII, 25, 1.
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минават на страната на римляните. Изоставен от част от войските си, той 
е принуден да отстъпи северно от р. Дунав.3

През 422 г. хуните отново опустошават Тракия и дори заплашват Тео-
досиевата стена на Константинопол, както следва от един императорски 
едикт на Теодосий II. Причина за хунските нападения е отказът на импе-
рията да търгува с тях. В периода между 410 – 420 г. са издадени няколко 
едикта, в които изрично се забранява търговията с варварите.

Докато отношенията между Източната Римска империя и хуните са 
изключително изострени и враждебни, то тези между Западната Римска 
империя и хуните през първата четвърт на V  в. могат да се определят 
по-скоро като съюзнически. Западният император Хонорий и неговите 
наследници неведнъж използват хунски войски, за да се справят със свои-
те врагове. В случая хуните изпълняват функцията на наемници, които 
срещу услугите си получават заплащане в злато, но вероятно те получават 
право да търгуват със Западната Римска империя.

През 441 и 442 г. хуните опустошават Балканския полуостров. През 
441 г. те нахлуват в западната част на Балканския полуостров и превземат 
Виминациум. Градът им е предаден от местният епископ, който се страху-
ва, че император Теодосий II ще го предаде на хуните, защото той разграб-
ва гробниците на техните владетели. След преговори тази военна кампа-
ния е прекратена и хуните се изтеглят. През следващата 442 г. те отново 
нахлуват на Балканите, разбиват на няколко сражения римските войски, 
командвани от магистър милитум Аспар. Превземат крепостта Маргус, 
с което си отварят път към завладяването на териториите по поречието 
на р. Морава. Те развиват своя успех в южна посока и превземат Найсус. 
През същата година превземат и силно укрепеният и богат град Сингиду-
нум, който след падането на Найсус се оказва изолиран. Хуните превземат 
Сирмиум и нахлуват в диоцез Тракия и го разграбват, след което тяхната 
кампания изненадващо е прекратена. В изворите липсват данни относно 
причината за този внезапен поврат. 

Ситуацията в известна степен се променя след като Атила през 445 г. 
застава еднолично начело на хуните. Той претендира за създаването на 
могъща военна държава и предприема широкомащабна експанзия. През 
447 г. хуните, командвани от Атила, нахлуват на Балканите. Те действат 
на широк периметър, разгръщайки войските си подобно на ветрило. 
Според късноантичните автори повече от сто града са превзети от тях. 
Враговете се появяват в хинтерланда на Константинопол и предизвикват 
паника в имперската столица. Император Теодосий II умолява против-

3 Sozom., Hist. eccles., IX, 5, 2–5.
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ника за сключването на мир. След преговори е постигната договореност 
империята да изплати еднократно колосална сума в злато. Също така тя 
се задължава всяка година да изплаща данък в злато. Особено опасно за 
римляните е искането да евакуират земите южно от р. Дунав на пет дни 
път от реката от Панония до Нове (дн. Свищов). Така тази гранична те-
ритория остава абсолютно незащитена и се превръща в широко отворена 
врата за хуните при техни бъдещи походи на Балканите (Maenchen-Helfen 
1973, 100–121).

Представената тук работна хипотеза е една възможна интерпретация 
относно един от мотивите, ръководещи хуните при тяхното движение на 
запад. Този фактор може би оказва значително влияние върху тяхната 
политика спрямо Римската империя. Проблемът за установяването на 
търговски отношения винаги е водещ в отношенията между номадите и 
уседналите цивилизации. Такъв е случаят и с хуните, които винаги при 
мирните договори или примирията включват и клаузи относно регулация 
на търговските отношения между тях и римляните. В случая акцентът е 
поставен върху възможността една от техните доминанти в тази търговия 
да се явява коприната като стока, ползваща се със значително търсене в 
Късната Римска империя поради факта, че се явява символ на статус и 
престиж.
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