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I. Обща характеристика 

Въведение 

Въпросът за влиянието на средновековните евразийски номади върху 

историческото развитие на Балканския полуостров е от първостепенно значение за 

изследователя на този регион. В продължение на почти цялата си северна периферия 

полуостровът граничи с най-западните части на необятния Евразийски степен пояс по 

долното течение на Дунав и неговите маргинални продължения – Влашката равнина и 

Унгарската пуста. Последните, макар че не съставляват органична част от Евразийските 

степи, са тясно свързани с тях и – по силата на географския си облик и разположение, 

често са били заселвани и политически доминирани от евразийски номадски общества. 

Ето защо Балканският полуостров е отворен за влиянието на тези общества по почти 

цялата си северна периферия в различни периоди от своята история.  

В продължение на цялото Средновековие обитателите на Понто-Каспийските 

степи, а понякога и на още по-отдалечени пространства, са оказвали пряко или косвено 

влияние върху съдбата на полуострова. Още през IV век вестготските племена, изтласкани 

през Дунавския лимес от набиращата мощ хунска експанзия, разгромяват и убиват 

император Валент при Адрианопол през 378 г. и започват продължителна миграционна 

одисея, която ще доведе до създаването на тяхна държава на Иберийския полуостров. 

Съвсем скоро след това хуните започват самостоятелните си набези на Балканите и от 

този момент нататък номадското присъствие в този регион ще се превърне в почти 

постоянна величина. След разпада на империята на Атила аварите са изтласкани от 

тюркската експанзия в Централна Азия, в резултат на което овладяват Северното 

Черноморие и Панония. Упоритата аварска агресия срещу Византия и съпътстващата я 

славянска колонизация, наред с персийската заплаха от изток, поставят началото на 

трайни промени не само на Балканите в частност, но и върху религиозната, етническа и 

политическа карта на Източното Средиземноморие въобще. След като аварската мощ 

достига своя пик под стените на Константинопол през 626 г. и хаганатът изпада в дълбока 

криза, през последната четвърт на VII век на Балканите трайно усяда ново номадско 

обединение – Аспаруховите българи. В края на IX век подобна миграция и „завоюване на 
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нова родина” водят до установяването на маджарския племенен съюз в Панония и в 

перспектива до появата на Унгарското кралство, което до края на своето съществуване 

през 1918 г. е един от основните фактори в историческото развитие на балканските 

общества.  

Маджарската миграция бележи края на т.нар. ранни средновековни номадски 

преселения. Вълните от печенеги и узи, които заливат Паристриона след средата на XI век 

и са сред първостепенните фактори за динамичните събития на полуострова през втората 

половина на столетието, вече са отнасяни към „късните номади”. Печенегите и узите са 

последвани на Баканите от куманите, Монголското нашествие и различни вълни на 

татарска инфилтрация, която се наблюдава до последните столетия на османската 

доминация в Югоизточна Европа. Междувременно от югоизток на полуострова прониква 

Османската империя, чиято експанзия и трайно овладяване на региона съдейства за 

появата на нови вълни тюркско номадско население, този път от Анадола и Близкия 

Изток. Някои по-консервативни представители на това население, в лицето на юруците 

например, продължават да мигрират в различни райони на полуострова до XIX век. 

 Ранната история на куманската доминация в Дещ-и Кипчак демонстрира 

продължителното съседство на тази номадска общност с нейните уседнали съседи, без да 

се наблюдава трайно установяване на големи маси номади в същинските седентарни 

територии на юг от Дунав. Моделът на взаимоотношения, който конкретните прояви на 

това съседство очертават, е твърде любопитен, особено при детайлно съпоставяне на 

взаимоотношенията на кумано-кипчакската общност със седентарни общества от други 

контактни зони в Евразия. Следващият етап е свързан с Монголското нашествие в 

Източна и Централна Европа и Балканите, което води след себе си трайни промени в тези 

региони, една от които е и изличаването на политическата самостоятелност на кумано-

кипчакската общност.  

Отражението на тези събития върху развитието на Балканите отлично илюстрира 

значението на тяхната обширна контактна зона със Евразийската степ и нейните 

маргинални продължения. На първо място монголската експанзия ясно демонстрира, че е 

напълно възможно събития в Централна и Вътрешна Азия да дадат преки отражения 

върху съдбата на полуострова и да се окажат от съществено значение за неговото по-
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нататъшно развитие. И ако мащабът на Монголското завоевание позволява такова 

безпрецедентно влияние на Централна Азия да достигне и до региони, които никога преди 

не са били засягани от подобни процеси, случаят на Балканите съвсем не е такъв. Те и 

преди са били изложени на преките последици от динамиката в Централна Азия 

(например в средата на VI век, когато експлозивното начало на тюркската експанзия води 

до появата на аварите в Европа само за няколко години), а Монголското нашествие просто 

е най-яркото изражение на тази тенденция, чийто пулсации периодично засягат 

полуострова. Същевременно монголите изтласкват от Понто-Каспийските степи различни 

вълни от кумано-кипчакско население, които търсят спасение в съседните на степта 

държави. В хода на тези събития представители на кумано-кипчакската общност 

проникват масово на полуострова почти едновременно (с разлика от едва няколко години) 

през пряката му граница със степта от североизток и през Панония от северозапад. Това е 

единственият случай в историята на Балканите, в който елементи от една и съща номадска 

общност масово проникват едновременно и през двете традиционни трасета за номадско 

въздействие върху региона – североизточното и северозападното.  

 

Цели и задачи на изследването 

 При изготвянето на дисертационния труд са поставени следните основни цели: 

- Да се анализират сведенията за ранната история на кумано-кипчакската общност и 

да се маркират събитията и процесите, които водят до нейната поява в Източна 

Европа и установяването на нейното господство в този район. 

- Да се направи максимално детайлен профил на кумано-кипчакската общност в 

периода на нейната доминация в Дещ-и Кипчак. 

- Да се установи влиянието на климатичната рамка в Евразийската степ върху 

поведението на кумано-кипчакската общност. 

- Да се изготви типология на взаимоотношенията на кумано-кипчакста общност с 

обществата от Външния (седентарен) свят и да се установи мястото на Балканите в 

този модел. 
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- Да се маркират промените в траекторията на тези взаимоотношения с настъпването 

на монголите в Евразия и ефектът на този процес върху поведението на кумано-

кипчакските групировки, потърсили спасение в земите на своите седентарни 

съседи – Балканите, Унгария, Транскавказия.  

За постигане на така формулираните цели са изпълнени следните задачи: 

1. Проследяване на ранната история на кумано-кипчакската общност и анализ на 

съотношенията между различните етноними, под които са известни нейните 

представители.  

2. Проследяване на верижните номадски миграции в Евразийския степен коридор 

през XI век и на събитията, довели до появата на куманите на Балканите. 

3. Анализ на общия модел за миграциите и сезонния цикъл по отглеждането на 

стадата у евразийските номади и идентифициране на конкретните изворови сведения, 

които доказват, че кумано-кипчакската общност се вписва в този модел.  

4. Анализ на податките за социално-политическата структура на кумано-кипчаките 

и нейното отражение върху тяхното поведение. 

5. Анализ на запазените откъслечни сведения и историографските концепции за 

разположението и взаимните зависимости между отделните групировки в Дещ-и Кипчак. 

Определяне на влиянието на други обитатели на Дещ-и Кипчак, които не принадлежат 

към доминиращата общност. 

6. Хронологично изложение на отношенията на кумано-кипчакската общност с 

обществата от степната периферия: руските княжества, Черните клобуки, Хорезм, Кара 

Китай, Волжка България, обитателите на Кавказ, Грузия и други държави от 

Транскавказкия регион, Унгария, Византия и Второто българско царство. 

7. Проследяване на събитията в Дещ-и Кипчак и нейната седентарна периферия в 

епохата на Монголското нашествие. 
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Хронологични и териториални рамки на изследването 

Разрешаването на изброените задачи изисква разглеждането на събития в широк 

времеви диапазон – от времето на Уйгурския хаганат (744 – 840), до Монголското 

нашествие в Западна Евразия, Източна, Централна и Югоизточна Европа (1236 – 1242). 

Определянето на долната хронологична граница е продиктувано от възможността първото 

споменаване на кипчаките да се съдържа в епиграфски паметник от епохата на уйгурското 

господство в Монголските степи – известния надпис от Шине-усу. Монголското 

нашествие в Дещ-и Кипчак и политическата гибел на кумано-кипчакската общност 

бележат края на изследвания период.  

Географският обхват на изследването е плаващ и е в зависимост от различните 

етапи от динамичната история на кумано-кипчакската общност. При проследяване на 

ранните периоди от нейното минало са приведени и анализирани факти от историята на 

обществата, които населяват целия Евразийски степен коридор и неговата периферия – 

Вътрешна и Външна Монголия, Кан-су, Казахската степ, Мавераннахр, Понто-

Каспийските степи, Централна и Югоизточна Европа. При окончателното установяване на 

кумано-кипчакското господство в Дещ-и Кипчак географският обхват на разглежданите 

територии се стеснява, като включва Централна, Източна и Югоизточна Европа, Кавказ, 

Транскавказия и Централна Азия.        

  

Научни приноси на изследването 

Голяма част от разглежданите въпроси досега не са били обект на внимание в 

българската историография или ако са били, в настоящия труд са интерпретирани по нов 

начин и в по-широк контекст. Сред тях трябва да се посочат взаимоотношенията на 

кимаки и кипчаки, верижните номадски миграции от XI век, наблюденията върху 

социално-политическата структура на кумано-кипчакската общност, вътрешно-

политическата структура на кумано-кипчакската общност и взаимоотношенията й с 

периферни общества като руските кнежества, Черните клобуки, Хорезм, Кара Китай, 
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обитателите на Кавказ и Транскавказия. В дисертационния труд е направено цялостно 

изложение на куманското присъствие на Балканите до монголското нашествие, като 

поведението на общността е поставено в контекста на нейните взаимоотношения с други 

седентарни съседи и на собствения й социално-политически профил.  

Друга част от разглежданите въпроси са останали встрани от вниманието и на 

международната научна общественост. Такива са например отъждествяването на кумано-

кипчаките с общия модел на евразийския пастирски номадизъм и податките за социално-

политическата структура на куманите в контекста на по-добре изследваните съвременни 

примери на същата територия. Оскъдните факти за контактите на волжките българи и 

кумано-кипчаките също не са били излагани и анализирани систематизирано. 

Досега не е било предлагано и детайлно изложение и съпоставка на 

взаимоотношенията на кумано-кипчаките с всички заобикалящи ги седентарни общества, 

a направените от тази съпоставка изводи и типология са изцяло нови за научните среди. 

В изследването е проследен и дефиниран феноменът на куманската българофилия в 

периода 1186 – 1237 и е предложено изчерпателно обяснение за неговото възникване и 

изчезване. 

Маркирани са основните характеристики на поведението на куманските бежанци 

на Балканите и са съпоставени със сходни прояви на представители на тази общност в 

Транскавказия и Унгария.  

Към установените до момента две миграционни вълни, преминали през 

територията на Втората българска държава, е предложено наличието на нова – трета 

документирана вълна. 

II. Структура  

Основният текст на изследването възлиза на 411 стандартни страници, към които 

са добавени още 45 страници библиография, списък на използваните съкращения и 

съдържание. 

Структурата на текста е както следва: 
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III. Кратко изложение  

Глава 1: ТЕОРИИ ЗА ПРОИЗХОДА И РАННАТА ИСТОРИЯ НА КУМАНИТЕ 

В тази глава са разгледани основните хипотези за произхода и ранната история на 

куманите, както и спорадично маркираните от писмените източници исторически събития, 

които биха могли да имат отношение към някои от групите, влезли по-късно в състава на 

кумано-кипчакската общност.  

§1. Етноними и тяхната интерпретация 

В първия параграф са посочени различните етноними, с които е била обозначавана 

тази общност, както и техните основни форми. Детайлно е анализирана и коментирана 

актуалната напоследък тенденция в разнообразните наименования на кумано-кипчаките 

да се търсят означения на различни етнически групи.  

Приведените в параграфа многобройни примери свидетелстват, че употребяваните 

по отношение на хетерогенното номадско население на Дещ-и Кипчак названия кипчаки, 

кумани и половци не винаги трябва да се разбират като етноними, нито дори като 

политоними в тесния смисъл на тези термини, тъй като не става въпрос за етнически или 

политически монолитна единица. Те трябва да се разглеждат като нарицателни за една 

флуидна и разнородна племенно-кланова номадска общност, която съдържа в себе си 

множество социално-политически и етнически единици с неясни за нас взаимовръзки 

помежду им, които обаче в никакъв случай не са статични за целия период на нейното 

съществуване. В определени случаи названието на цялата общност би могло да засенчва 

наименованията на отделните групировки, но когато някоя от тях придобие по-значителна 

политическа тежест тя би могла да се „открои” от останалите и да бъде обособена от 

средновековните автори като самостоятелен субект. Христоматиен пример за начина, по 

който самите съвременници от двете страни на границата между номадския и уседналия 

свят са разбирали употребата на общностното наименование, е споменатият вече цитат от 

Махмуд Кашгари, който твърди че йемеките са: „племе от тюрките. Те са считани от нас 

за кипчаки, но тюрките кипчаки смятат себе си различна група”. 



11 
 

Ето защо по отношение на обитателите на Деш-и Кипчак в периода от средата на 

XI-ти до първата половина XIII-ти век най-удачно е да се използва техническият термин 

„кумано-кипчакска общност”, който (подобно на термина „Византийска империя”) има за 

цел ясно да дефинира изследвания исторически феномен, без да претендира, че подобно 

наименование е било използвано от неговите съвременници. 

Интересно е да се отбележи, че само в изворите за източните предели на Дещ-и 

Кипчак се наблюдава флуидност при определянето на различни групировки ту като 

кипчакски, ту като самостоятелни актьори, докато на запад кумано-кипчакските племена 

неизменно са поставяни в рамката на общия политоним в по-широкия смисъл на термина. 

Дали това означава, че източните елементи на общността са по-динамични и по-флуидни 

от западните си братовчеди и дали по-лесният достъп до уседналите общества и по-

добрите пасища на Черноморските степи държат западните кланове в по-твърди социално-

политически рамки?  

Относно разнообразните названия на кумано-кипчакската общност в отделните 

летописни традиции – напълно е възможно различните етноними да са възникнали 

вследствие на обозначение на определени елементи от кумано-кипчакската общност, но от 

приведените примери е очевидно, че впоследствие значението на названието се 

разпростира върху цялата общност. Наличните извори не позволяват да е проследи 

процеса на първоначално формиране на отделните етноними отвъд разумното допускане, 

че обяснението се крие в хетерогенния състав на самите кумано-кипчаки. От друга страна, 

крайно погрешно е да се правят опити за механично разделяне на кумани, половци и 

кипчаки в състава на самата общност на базата на извори, които вече са възприели 

използвания от тях етноним като общо обозначение на цялата общност, обитавала 

западните степи на Евразия през периода приблизително от средата на XI-ти до средата на 

XIII-ти век. 

§2. Кипчаките в руническите паметници? 

Във втория параграф е коментирана лансираната от руския учен Сергей Клящорни 

хипотеза за отъждествяване на евентуално споменатите в епитафията на Уйгурския хаган 
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Ел-етмиш Билге каган (747 – 759 г.) кипчаки с по-древното племе сири, известно от 

тюркските надписи.  

Кипчаките са свързани, макар и индиректно, с етно-политическите традиции и 

населението на тюркските хаганати не само заради тюркския език на преобладаващата 

част от общността, но и поради факта, че през по-голямата част от ранния период на вече 

документираната си история се намират в рамките на политическо обединение, което се 

формира в някаква степен в контекста на орхонските политически традиции – Кимакския 

хаганат. И все пак, към момента, в който кипчакската общност стане самостоятелен 

политически субект, тюркските традиции в нея ще бъдат вече твърде приглушени. 

Въобще, като се има предвид изключителната динамичност на етногенезисните процеси в 

степта и постоянните напластявания на различни етнически елементи в кипчакската 

общност, видими в по-добре документираните периоди от нейната история, е крайно 

време да се освободим от „идола на произхода” за който говори Марк Блок, и да спрем да 

разглеждаме ранната история на степните племена като еднолинеен процес, отвел една 

племенна група от точка «а» до точка «б» за период от няколко столетия. Дори да успеем 

да открием безспорно споменаване на кипчаките в орхонските надписи или да ги 

отъждествим със сигурност с определено племенно название в китайските извори през 

VIII век, с какво биха ни помогнали те при изучаването на историята на кумано-

кипчакската племенна общност, която населява степите на Западна Евразия от Иртиш до 

Дунав през XI-XIII в.? Съвсем ясно е, че макар двете групи да биха носили едно и също 

название, огромната времева и географска бездна между тях би позволила само една най-

обща приемственост, а носители на тази приемственост биха били само определени 

елементи от по-късната общност. Но ако сме наясно, че това са пределните резултати от 

откритието на кипчакския етноним в по-ранни източни извори, то така или иначе те са 

вече постигнати от археолозите, които ни предоставят данни за цитираната вече най-обща 

приемственост между племената, населявали алтайския регион по време на тюркската 

доминация, и находките от следващите няколко столетия в Източен Казахстан, 

определени като период на кимакското господство. Друг е въпросът къде ще поставим 

границите между края на влиянието и началото на етногенезиса. 
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§3. Кимаки и кипчаки 

Първите сигурни споменавания на кипчаките откриваме в арабо-персийската 

книжнина. В някои съчинения кипчаките са споменати наред с други народи и с кимаките. 

Други извори от същата група недвусмислено говорят за зависимост на кипчаките от 

кимаките. Това състояние на изворовата база очертава два взаимосвързани проблема: 

Какви са взаимоотношенията между кимаки и кипчаки?  

Питър Голдън смята, че през 30-те години на XI-тото столетие кипчаките са в 

процес на окончателно отделяне от залязващото кимакско върховенство. Пак според него 

кипчаките поемат върховенството в „пре-оформената” кимакската конфедерация. 

Неоспорим факт е, че кумано-кипчакската общност започва да доминира в степите на 

някогашната кимакска полития след средата XI-ти век, както и че някои от племената, 

оглавявани от кимаките, се споменават от изворите сред кипчакските племена от по-

късния период. Но твърдението на Голдън, че двете общности са директно свързани и на 

практика представляват различни стадии в развитието на една и съща конфедерация, 

изглежда твърде пресилено и наличието на подобен пряк континуитет не намира подкрепа 

в оскъдните податки на изворите. Сред кипчаките не само не се открива институцията на 

хаганата, но и нямаме никакви свидетелства за наличието на каквото и да е 

институционализирано политическо единство на цялата общност. Напротив, разполагаме 

с преки свидетелства за политическа фрагментация и в най-добрия случай за 

представители на локални династии. Отсъстват и сведенията за каквато и да е вътрешна 

административна структура сред кипчаките, в рязък контраст със споменатите от Худуд 

ал-Алам единадесет наместника на хакана на кимаките и засвидетелстването в същия 

извор наличие на „райони” в тяхната страна. Дори да се допусне, че анонимният автор на 

Худуд ал-Алам бърка кимаките с киргизите и да бъдат игнорирани тези сведения, остава 

налице неоспоримият факт, че арабо-персийските автори обикновено маркират кимаките 

като подчинени на един владетел (независимо как го титулуват), докато подобни сведения 

за кипчаките отсъстват. Тези аргументи навеждат на мисълта, че през XI-ти век в степите 

на Казахстан се наблюдава не просто изместване на кимаките от кипчаките, но и 

качествена промяна на политическия климат в региона. Ето защо, макар че много от 

компонентите на кимакската конфедерация продължават да играят важна роля в 
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доминираните от кипчаките равнини, те са членове на една нова общност, която се 

развива в различна среда. Затова смятам, че безспорната връзка между обитаемата 

територия и част от съставляващите племена на двете общности не трябва да се 

преекспонира, пък дори и до степента на най-приблизително отъждествяване. Голдън 

вероятно има повече основание, като посочва племена от състава на кимакския съюз като 

евентуални участници в етногенезиса на някои северни тюркски народности от модерната 

епоха – в частност сибирските татари. 

§4. Верижните номадски миграции в Евразийския степен коридор през XI-ти 

век. 

Множество автори посочват голямата верижна миграция в евразийската степ от XI-

ти век като причина за изчезването на Кимакския хаганат и издигането на кипчаките като 

доминираща конфедерация в Западна Евразия. В изворите всъщност няма никакви 

конкретни податки, които да обвързват двата процеса, и този извод се прави на база на 

факта, че към момента на миграцията кимаките вече са окончателно изчезнали от 

полезрението на средновековните автори с изключение на отделни анахронизми. Но 

според мен тази косвена връзка не позволява да се изгради такова категорично 

заключение, което да поставя споменатите два процеса в пряка последователност.  

След идентификацията на туркмените от пасажите на Марвази и Ауфи, очевидно, 

пътят на  миграцията на шарите (басмили) трябва да се разположи на север от езерото 

Балхаш, откъдето те биха могли да достигнат делтата на река Сърдаря. В този регион са се 

водили ожесточените сражения между Селджукидите и държавата на езическите огузи, 

ръководена от ябгу Шахмелик, който дори успял да завземе Хорезм през 1041 г и бил 

изтласкан от там едва през 1043 г. Възможно е нападенията срещу Караханидите да не са 

част от директната верижна миграцията у Марвази, макар че земите им очевидно са били 

засегнати от същите сътресения с участието на поне едно от племената, споменати от 

средновековния учен. Това позволява да се допусне, че вероятно не става въпрос за 

еднолинейна и еднопосочна миграционна лавина на принципа на ефекта на доминото, а за 

серия от мащабни сътресения в степта, които дават отражение в няколко посоки, като не 

всички са попаднали в обсега на запазените извори.  
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Ето защо усилията на Клящорни и Голдън да представят миграцията на Марвази 

като рикошет от владенията на Караханидите (с цената на редица дискусионни 

отъждествявания на действащите народи) отиват твърде далеч. С оглед на разпръснатата и 

оскъдна изворова база, много по-разумно е да се предположи, че мащабните сътресения в 

степта са породили серия от концентрични вълни, в няколко от които може да участва 

едно и също племе, какъвто би могъл да е случаят с шари-басмили. Ибн ал-Атир изрично 

свързва нашествениците в земите на Караханидите с киданите, а ал-Утби твърди, че 

нападателите идват от посоката на Китай. Съобщението за участие на кидани в тези 

събития вероятно свидетелства, че част от непокорните кидански племена са напуснали 

района на централизиращата се сурова власт на самата киданска династия. Агресията на 

Ляо е тласнала и редица други номадски групи в техния обсег към миграции, 

предизвикали серия от размествания и прегрупирания в източната част на Евразийския 

степен пояс. Вероятно, в резултат на тези концентрични миграционни вълни през 1030 г. 

виждаме, че „кечатъ, джиграк и кипчак се вълнуват” по границите на Хорезм, а през 1042 

г. по време на  кампания в същата провинция на селджукския султан Чагри кипчакски 

емир приема исляма. Все по-ясно очертаващото се присъствие на кипчаките в региона 

намира окончателно потвържедние към средата на века, когато персийският поет и 

пътешественик Насир Хосров за пръв път употребява по отношение на 

Централноазиатските степи, наричани дотогава от арабските географи „Мафазат ал-гузз” 

(Степ на огузите), ново наименование – „Дещ-и Кипчак” (Степ на кипчаките). 

Приблизително по същото време (s.a. 1054/1055) „Повесть временных лет” съобщава за 

първата поява на половците на границата на Киевска Рус. Улисана в усилията си да 

персонализира отделните актьори в тези неясни събития, съвременната историография 

сякаш пропуска да разгледа един също толкова значителен, мащабен и ясно забележим 

процес. Той намира изражение във факта, че най-разнообразни общности със съвършено 

различен произход, разпрострени на огромни територии, за съвсем кратко време започват 

да бъдат наричани с наименованието кипчак или с неговите синоними половци и кумани – 

без съмнение  като политоним, както отбелязва Б. Кумеков, но в широкия смисъл на този 

термин. Безспорно тази общност, на която предстои да доминира степите от Черно море 

до поречието на р. Иртиш, е изключително хетерогенна по своя състав и произход. В нея 

могат да се забележат следи от тюркски, монголски или пара-монголски, ирански и дори 
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огурски групи. А най-впечатляващото следствие от верижната миграция през първата 

половина на XI-ти век е, че много от споменатите в изворите названия на народи (кун, 

шари, бледи, народ на змиите) изчезват завинаги от хрониките, и на тяхно място се 

появява пъстрата и разнолика общност на кумано-кипчакските племена. Как и защо това 

название се разпространява върху толкова различни групи за нас остава загадка. Но дори и 

в случаите, когато някои от предкипчакските общности продължат да се споменават в 

изворите, то етнонимите им обикновено са придружени с пояснение на тяхната 

принадлежност към кумано-кипчакската общност. Такива например са вече споменатите 

случаи с йемеките, които руските извори маркират като „Половци Єм ѧ кове”, а ал-

Димашки и Абу Хаян споменават като кипчакско племе, а също и с куманския вожд 

Китанопа, вероятно глава на едноименна степна група.  

ГЛАВА II: ДЕЩ-И КИПЧАК – КУМАНИТЕ У ДОМА 

Тази глава обхваща основните процеси, развили се в Дещ-и Кипчак от момента, в 

който започва неговото окончателно овладяване от страна на кумано-кипчакската 

общност, до навечерието на монголското нашествие в този обширен регион. Долната 

хронологическа граница на така очертания хронологически диапазон приблизително 

съответства на средата на XI-тото, а горната – на началото на XIII-тото столетие. Тук са 

анализирани социално-политическата структура на евразийските номадски общества и 

влиянието на климата и ежедневния ритъм на пасторалното скотовъдство върху нея. На 

базата на конкретни изворови податки е предложена хипотеза за конкретния характер на 

социално-политическата структура на кумано-кипчаките. Също така са посочени 

основните зависимости, които обуславят отношенията между обитателите на Дещ-и 

Кипчак и т.нар. „Външен свят”. Разгледани са и някои от предложените в научната 

литература вътрешни деления на Кипчакската степ. 

§1. Евразийската степ, пастирският номадизъм и кумано-кипчакската общност. 

Евразийските степни номади са били обект на стереотипно представяне и изобразяване 

чрез топоси от страна на историците още от най-ранни времена, като тази тенденция не е 

напълно отмряла и до днес. Причините за този феномен вероятно се крият във факта, че 

техният начин за живот е напълно чужд за представителите на уседналия свят, каквито 
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сме и самите ние. Дори самото обитаемо пространство, което тези номади населяват, 

изглежда чуждо и негостоприемно в очите на уседналите им съвременници. Самата степ е 

оприличавана от Арнолд Тойнби и Георгий Вернадски на море, и някои средновековни 

извори наистина оставят у читателя впечатлението за необятен зелен масив, „който не 

съдържа нито гори, нито хълмове и скали, само най-фината трева”. Огромният степен 

Евразийски пояс – разпрострял се от подножието на Карпатите и равнините на Добруджа 

до Манджурия, където преобладават степният ландшафт и растителност, наистина 

наподобява зелено море, но това съвсем не означава, че обитателите му могат да се 

придвижват хаотично през него. Животът в степта е подчинен на строги природни закони, 

доминирани от суровия климат в този регион, който се характеризира с изключително 

големи температурни амплитуди. Друг определящ фактор за оцеляването на хора и 

животни в региона е наличието на вода и скоростта, с която тя се изпарява. Пряко 

следствие от състоянието на водния баланс и дължината на сезона на сланите е времето на 

растеж и качеството на тревата – основна прехрана за стадата на степните обитатели и за 

товарните животни на транзитните кервани. Въздействието на тези фактори, както и 

посоката на течение на големите реки, заблатяванията или опустиняванията на определени 

райони, наред с множество други второстепенни или локални особености на този обширен 

регион правят невъзможно хаотичното скитане в безбрежното и на пръв поглед хомогенно 

„зелено море”. Това е и основната причина за сравнително късното овладяване на тези 

огромни пространства, чиято оптимална адаптация в предмодерните условия е постижима 

само при условията на доминиращо номадско степно скотовъдство. 

§2. Социално-политическата структура на евразийските номади. Кумано-

кипчакската общност. 

Отбелязаната в предходния параграф гъвкавост при преливането на елементи от различни 

номадски конфедерации една в друга – въпреки съществуването на степни вендети – се 

обуславя от специфичната социална структура на евразийските номади, която през 

документираните исторически периоди показва твърде много общи черти, въпреки 

етническите различния на степните обитатели. В общество, което е изградено на принципа 

на ритмични сезонни миграции и често се намира в движение, най-здравата основа за 

запазване на социалните и политически връзки остават реалните или фиктивни роднински 
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връзки между неговите членове. Ето защо малките и средни социални единици на 

евразийските номади са изградени изцяло върху този принцип. Патрилинейният произход 

е основата, около която е изградена социално-политическата структура на номадите в 

Евразия и дори в такива големи звена, като например племето, често всички членове 

проследяват произхода си до реален или фиктивен основател. Социалната диференциация 

е базирана на първородството. Членовете на съответната единица (напр. семейство, род, 

клан и т.н.) се позиционират в социалната йерархия съобразно генеалогичното си 

старшинство и този модел генерира строго стратифицирано общество, в което нито един 

индивид няма свой равен. Генеалогиите и роднинската структура са тясно обвързани с 

политическите взаимоотношения. Роднинството е основен начин за изразяване на 

политически симпатии и обвързаност с определени среди и, както Чарълз Линдълм 

отбелязва, за евразийските номади то е начин за подреждане на заобикалящия ги свят, 

отразен в еволюцията и организацията на политическия живот. Разбира се, колкото по-

големи са единиците в социално-политическата структура, толкова по-фиктивни са 

роднинските връзки между нейните членове и далеч не винаги най-старшият в 

генеалогията се оказва най-способен. Но талантливите лидери в степните общества биха 

могли да бъдат снабдени с подходящата генеалогия дори и постфактум, а различни групи 

често могат да се инфилтрират или интегрират в нови племенни структури посредством 

т.нар. „генеалогическа амнезия” и „генеалогическо откритие” – така се потвърждава 

доминиращата позиция на роднинството като основа на социално-политическите 

отношения в степите. Тази флуидност на социално-политическите структури позволява на 

кумано-кипчакската общност да абсорбира елементи от по-ранните степни обединения, а 

аналогични процеси се проследяват в цялата история на Евразийската степ. 

Разполагаме и с редица преки изворови сведения, които потвърждават клановата 

структура на кумано-кипчакското общество. Например, при емиграцията и 

установяването на куманите в кралството на Свети Ищван след средата на XIII век, 

унгарските извори споменават седем отделни групировки – наречени generatio, genus, 

които Андраш Палоци-Хорват определя като кланове. Отделно от това, руските летописи 

често наричат определени кумански групировки с името на техния вожд, което според П. 

Голдън в много от случаите  вероятно не е лично име, а кланово название, употребено 

като название на предводителя. Сред подобни названия могат да се посочат Алтънопа, 
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Арсланопа, Китанопа и др. Описанието на битката при река Каяла е типичен пример за 

споменаване на множество кланови или племенни названия в единствено число – като 

антропоними на вождовете, докато всъщност от контекста става ясно, че под тях се 

подразбират войсковите контингенти, излъчени от съответната групировка. Друг пример в 

подкрепа на хипотезата на Голдън е този с клановото название Токсоба, веднъж дадено в 

единствено число при описанието на куманските войски при Каяла, и няколко пъти 

дадено в множествено число при споменаване на войските на групировката във връзка с 

по-ранни събития. Етимологичният анализ на наименованията и по-специално на 

окончанието опа, оба, също насочва към тълкуването им като кланови обозначения. За 

разклонена кланово-племенна структура свидетелства и следното съобщение на ан-

Насави, описващо произхода на Теркен-хатун: „Упоменатата била от племето Байавут, а 

това е един от клоновете на [племето] Йемек.” 

За устойчивостта на чувството за кланово-племенна принадлежност сред кумано-

кипчаките свидетелстват извори за историята на Мамелюкски Египет, който традиционно 

рекрутирал попълнения за гулямската си армия сред жителите на Дещ-и Кипчак – както 

преди, така и след монголското нашествие – и се управлявал от редица султани с 

кумански произход. По думите на ал-Умари: „Царете от тях [от мамелюките, бел моя, К. 

Г.] чувствали склонност към своите роднини и се грижели за усилването на тяхното число, 

така че Египет се заселил от тях и започнал да се охранява от тях от всички страни.” Ако 

може да се вярва на египетския автор ал-Айни, султаните Бейбарс (1260 – 1277 г.) и 

Калаун (1279 – 1290 г.) принадлежат към кипчакската групировка Бурчоглъ. Аналогично 

поведение откриваме и сред гулямските владетели с кумански произход в Делхийския 

султанат, където произходът и социалното положение на обитавалите Дещ-и Кипчак 

предци понякога се превръща в извор на политически престиж, а различни представители 

на групировката Олберли съумяват да се издигнат до султанския пост. 

Засвидетелстваните от всички тези примери черти на социално-политическата 

организация на кумано-кипчаките се доближават до описваната посредством диахронни 

съпоставки традиционна социално-политическа структура на евразийските номади и това 

дава основание доминиращата общност в Дещ-и Кипчак да бъде отнесена най-общо към 

този модел. 
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§3. „Вътрешнополитическата”1 структура на Дещ-и Кипчак. 

Питър Голдън дели Дещ-и Кипчак най-общо на три големи групировки от запад на 

изток:  Куманска конфедерация, кипчаки-канглъ в Централна Азия и Кипчаки в Западен 

Сибир. За куманите и канглъ като свързани, но все пак различни общности, имаме редица 

изворови податки, някои от които свързват тези етноними с кипчаките. Но остава неясно 

на какво основание американският учен отделя кипчаките в Западен Сибир като отделна 

групировка, освен съобщението на Махмуд Кашгари за източна граница на кипчаките до 

градчето Кенчек Сенгир, близо до Тараз, и твърде голямото свободно място, оставащо на 

картата на Дещ-и Кипчак, след като върху нея се нанесат първите две подразделения. 

Съобщението на Махмуд Кашгари не е надеждна основа за определяне на отделна 

кипчакска групировка, тъй като, както вече стана дума в I глава,караханидският принц 

тълкува „Канглъ” само като „име на знатен човек от кипчаките” и като съществително, 

обозначаващо „каруца за пренасяне на стоки”. Следователно нямаме представа дали в 

случая с източната граница на кипчаките той говори за отделна кипчакска общност или за 

територия и евентуално население, които по-късно ще бъдат свързани с названието 

канглъ. Всъщност е безспорен факт, че не разполагаме с почти никакви изворови данни за 

източните и североизточните предели на Дещ-и Кипчак преди монголското нашествие, и 

дори не сме наясно какви точно промени в тази граница е предизвикала появата на 

найманите по бреговете на Иртиш. Ето защо, без да отричам, че в този регион би могла да 

съществува отделна кумано-кипчакска групировка (защо не и повече от една?), не смятам, 

че разполагаме с нужните податки, за да определим политическото съотношение между 

обитателите на това обширно пространство и останалите подразделения на куманското 

поле. 

Въпрос, на който трябва да се обърне внимание при описанието на облика на Дещ-

и Кипчак, е този за евентуалната титулатура на вождовете на крупните кумано-кипчакски 

обединения. Голдън отбелязва, че нямаме преки свидетелства титлата „хан“ да е била 

употребявана от куманската аристокрация. Той привлича вниманието върху факта, че 

някои от имената на куманските вождове биха могли да съдържат титлата като съставна 

                                                            
1 Понятието е напълно условно, като се има предвид фактът, че Куманската степ никога не е представлявала 
единен и монолитен политически организъм. То се използва, за да означи взаимодействието и евентуалната 
стратификация на обществата, които населяват този обширен степен регион. 
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част, но това все още не е безспорно доказателство, че тя е била използвана, тъй като 

титли често присъстват в тюркската антропонимия, а именната система на алтайските 

народи е много консервативна и може да съдържа имена, чието значение е вече 

неразбираемо. 

Във всички случаи титлата хан не трябва да се употребява непредпазливо по 

отношение на кумано-кипчакските вождове, особено на тези от западните предели на 

Дещ-и Кипчак, за които няма никакви преки податки да са я използвали – една тенденция, 

която е твърде популярна в историографията. 

ГЛАВА 3: ДЕЩ-И КИПЧАК И ВЪНШНИЯТ СВЯТ 

 В настоящата глава взаимоотношенията на кумано-кипчакската общност с 

уседналите общества, които населяват обширната контактна зона на Външния свят с Дещ-

и Кипчак, са представени в рамките на една относителна типологична схема. Тази 

структура на изложението има за цел да подчертае някои сходни черти в развитието на 

тези отношения, които в известна степен се обуславят от определени географски 

характеристики на контактната зона със степта, населявана от описаните общества. Без да 

детерминира облика на контактите на номадите със съответно общество, без съмнение  

географското разположение, физическият облик и размерът на контактната зона оказват 

съществено влияние върху траекторията на тяхното развитие. 

Необятната степна периферия и разнообразните общества, които я населяват, са 

разделени на три типологични категории, две от които представят паралели между 

отношенията на включените в тях общества с кумано-кипчаките, а третата описва само 

една самостоятелна зона, чиито характеристики се различават от тези на описаните в 

останалите категории контактни зони. 

За обозначение на границата между Дещ-и Кипчак и Външния свят са използвани 

термините „контактна зона” и „гранична ивица“ не само защото за линейна граница 

между двата ареала във физическия смисъл на думата не винаги може да се говори, но 

преди всичко защото такава ясна разделителна линия между самите гранични общества 

обикновено не съществува. Номадите често се инфилтрират в съседните седентарни 



22 
 

държави и намират възможното за кариерно развитие в тях, но процесът е обратим и не са 

редки случаите, когато такива степни елементи се завръщат отново в Дещ-и Кипчак. Това 

явление придава на граничната зона допълнителна флуидност. От друга страна, самите 

седентарни общества в степната периферия са силно повлияни от съседството си с тази 

зона и се различават по редица характеристики от класическите си седентарни съседи.  

Допълнителен интензитет на контактите между двата свята придава оживеният 

търговски обмен, който протича в значимите градски центрове под контрола на степните 

вождове или техните непосредствени съседи като кримските градове, Сигнак и т.н. Към 

тези форми на контакт между Външния свят и степта трябва да се прибави и мащабната 

транзитна търговия, чиито трасета прекосяват в различни посоки Дещ-и Кипчак.    

§1. На степната граница. 

§1.1.  Киевска Рус и Кумано-кипчакската общност. 

Най-голям брой сведения за кумано-кипчакската общност в средновековните 

извори са се съхранили в достигналите до нас руски летописи. Макар, че те безспорно 

отразяват твърде едностранчиво и субективно деянията на номадите и покриват само 

западната част от техните групировки, руските хроники се явяват най-обемният и един от 

най-ценните източници за куманската история. Тяхна важна особеност е, че бидейки 

добре запознати със своите непосредствени съседи, руските летописци често отбелязват 

мимоходом уникални подробности от битието на степните обитатели – видимо, добре 

известни на четящата руска публика от Високото Средновековие и затова не изискващи 

допълнителни обяснения. Тези бегли споменавания на бащини имена, кланове и 

подробности от ежедневието хвърлят светлина върху аспекти от съдбата на кумано-

кипчаките, които остават неосветени от други извори. 

Наред с тази особеност на изворовата база, руските княжества остават най-дейния 

политически  и особено военен противник и партньор на западните кумански групировки 

и са един от малкото фактори, който упражнява влияние върху развитието на самата Дещ-

и Кипчак. Ето защо всеки преглед на отношенията между жителите на това пространство 

и Външния свят несъмнено трябва да започне с разглеждане на взаимоотношенията между 

руските князе и техните степни роднини. 
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Руско-куманската симбиоза има редица измерения, които не са директно свързани 

с милитаристичната активност на двете общности. Сред тях особено място заема 

транзитната търговия. Някои руски учени считат, че куманите системно са блокирали 

транзитните търговски пътища през Черноморските степи, позовавайки се на 

провокираната от заплахата над тези маршрути руска ответна кампания през 1168 г. и на  

събитията, които я предхождат с няколко години. Но редица изследователи като Расовски, 

Голдън и Нуунън са на мнение, че в този случай става дума по-скоро за предизвикан от 

неизвестни причини прецедент, отколкото за постоянна практика. В подкрепа на тази 

хипотеза учените се позовават на сведенията от 80-те години за търговци, които се движат 

в степите дори по време на ожесточени конфликти между руси и кумани. Като се има 

предвид, че в случая със селджукския поход срещу Судак руси и кумани заедно защитават 

този ключов за източно-европейската търговия град, по всяка вероятност придържащите 

се към второто становище автори са напълно прави. Това тълкувание се подкрепя и от 

факта, че обемът на руската търговия с Хорезм, която транзитно преминава през Дещ-и 

Кипчак, изглежда не намалява през XII век – показател за отношението на кумано-

кипчаките към транзитния обмен на стоки. 

И така, за да обобщя в няколко думи характера на руско-куманската симбиоза, 

трябва да отбележа, че ключовите фактори за изграждането на тази система са 

децентрализацията на руските земи, която отразява хлабавата социално-политическа 

структура в самия Дещ-и Кипчак, и относително продължителния период на куманското 

господство в този степен регион. С напредването на времето и процесите на 

дезинтеграция в руските княжества, все повече се размива конфронтацията между 

куманите и Руската земя и куманите са все по-тясно интегрирани в мрежата от 

съперничещите си княжества, докато в крайна сметка стават част от политическия пейзаж. 

От своя страна, те получават изобилие от възможности за нужния им достъп до Външния 

свят и това, наред с все по-близките им отношения, обуславя затихването на мащабните 

кампании от първите 70 години на тяхното присъствие в черноморската степ (изключение 

от тази тенденция може би представляват някои от куманските походи от времето на 

Кончак). В заключение трябва да отбележа, че макар Голдън да счита, че в периода около 

400 – 1240 г. номадите са тези, които са претърпели по-трайни военни, икономически и 

политически загуби, случаят с руско-куманското съжителство не е такъв. Въпреки, че 
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русите като че ли съумяват да спечелят повечето от зрелищните сражения между тях и в 

резултат да получат възможности за взимане на пленници и плячка, номадите разполагат с 

достатъчно възможности за компенсация по време на многобройните си набези и особено 

при намесата си в междуособиците. Следователно в по-общ смисъл между руси и кумани 

съществува паритет.  

§1.2.  Кумано-кипчаките и Черните клобуки. 

Под названието „Черни клобуки” са известни част от номадските федерати на 

руските княжества, които обитават граничните с „Половецкото поле” райони и активно 

участват във войните срещу куманите и княжеските междуособици. Отношенията между 

номадските федерати в Рус – т.нар. от руските летописци „свои поганые”, с обитателите 

на Дещ-и Кипчак се намират безусловно в контекста на по-мащабните руско-кумански 

отношения и следователно в сферата на взаимодействие между кумано-кипчаките и 

Външния свят, независимо, че самите Черни Клобуки и аналогичните им федерати в други 

руски княжества са представители на номадския свят дълго след преминаването си на 

руска служба. Ето защо този въпросът е разгледан в главата, която се занимава с 

контактите между Дещ-и Кипчак и Външния свят.  

Противопоставянето на русите и остатъците от предходните обитатели на степта 

срещу нейните нови господари – куманите, не е толкова ясно изразено, колкото на пръв 

поглед изглежда в изворите. Руските князе, изглежда, ловко са лавирали между 

различните групировки от двете страни на степната граница и са били готови да използват 

едните срещу другите, когато това е било необходимо. Различните напластявания на 

степни бежанци в руското гранично пространство несъмнено са създавали турбулентна 

атмосфера и може би тъкмо това е причината за реорганизацията им в новата групировка 

на Черните клобуки – ако приемем становището на Голдън, че князете наистина имат 

пръст в този процес, което изглежда напълно възможно. Наред с това, периодът на 

съжителство и отслабналият след първото десетилетие на XII век кумански натиск водят 

до стабилизирането на заселниците в Поросието. И след средата на столетието те 

формират собствена страна в неравнопоставения триъгълник на взаимоотношенията 

между тях, руските им „сюзерени” и куманите – триъгълник в който не всички страни са 

равносилни на останалите, но всички влияят на протичащите процеси. Като показва 
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епизодът с бягството на Кунтувдей при куманите и охотното им партньорство при 

плячкосването на черно-клобуцките поселения, и ентусиазираното участие на куманите и 

федератите в различни фракции по време на интензивните междуособни войни през 

втората половина на XII век, при определени обстоятелства всяка от страните не би се 

поколебала да използва някоя от другите две, за да нанесе удар върху третата. Този 

феномен се ражда от постепенната – и в случая с куманите частична – интеграция на 

федератите и западните обитатели на Дещ-и Кипчак в руската политическа система, и 

няма никакво съмнение, че гравитационният център на цялата система лежи в руските 

земи. Именно конфликтите между различните компоненти на някогашната Киевска Рус 

дават в най-голяма степен възможност на куманите и Черните клобуки да участват в тези 

доходоносни начинания и тъкмо ритъмът на тези конфликти е един от основните фактори, 

които определят характера на отношенията между Рус и Половецката земя. Същевременно 

установените роднински отношения и особено традиционните конфликти между куманите 

и Черните клобуки са в състояние да окажат значително влияние на описаните процеси. 

§1.3. Кумано-кипчаките, Хорезм и Централна Азия. 

 През целия период на тяхната доминация в Западната Евразийска степ 

кумано-кипчаките си взаимодействат с древните центрове на уседнали цивилизации в 

Централна Азия – от първото им отбелязване в околностите на Хорезм през 30-те години 

на XI век до политическата гибел на общността и на самата Хорезмийска империя под 

ударите на монголите през първата половина на XIII век. Тези разнообразни по своя 

характер взаимоотношения са оставили в достигналите до нас извори немалко следи и 

въпреки, че наличната информация не може да се сравнява с корпуса от сведения за 

кумано-кипчаките в руските летописи, обемът им не е за пренебрегване – особено като се 

имат предвид оскъдните данни, с които изследователите на миналото на евразийските 

номади са принудени да работят. 

Изворите позволяват да се очертае най-общо значението на кипчакския фактор в 

Хорезм през последните няколко десетилетия преди неговата гибел. По всичко личи, че 

поне част от кипчакските племена са се преселили в непосредствената хорезмийска 

територия и, съдейки по тяхното поведение, това събитие се е случило известен период от 

време преди Монголското нашествие, тъй като кипчаките постигат нива на интеграция и 
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развиват поведение, което наподобява това на техните съплеменници в Грузия и Унгария 

след престой от няколко десетилетия. Тези и други номади са били всмукани от 

експанзионистичната военна машина на империята по силата на традициите в региона, 

които дълго преди появата на тази държава отреждат доминиращо място на тюрките в 

местните армии. Любопитна особеност на хорезмийската армия е, че военните 

подразделения – очевидно съставени от номади, голяма част от които кипчаки – са 

придружавани от семействата си по време на кампании. Тази практика, която не се 

наблюдава в Киевска Рус, Унгария или на Балканите, допълнително засилва присъствието 

на кипчакския елемент в Хорезм. Но за разлика от Грузия и Унгария, тази империя има 

обширна пряка граница с Дещ-и Кипчак и заселилите се в нея кипчаки никога не губят 

директната си връзка с останалите в степта техни съплеменници. В допълнение към тази 

особеност, разширението на имперските територии отвъд Сърдаря и желанието да бъдат 

укрепени пограничните територии кара последните хорезмшахове да назначават 

представители на тюркската племенна аристокрация на ключови позиции в региона. Така 

ефектите от сравнително напредналата интеграция на кипчаките в империята 

интерферират с тяхното активно присъствие от двете страни на границата – феномен, 

който не се наблюдава в останалите държави, където кумано-кипчаките са били 

интегрирани. Този феномен, наред с бурната експанзия на империята, създава 

изключително динамична и нестабилна обстановка в държавата на хорезмшаховете в 

последните десетилетия от нейното съществуване.  

Хорезм представлява уникален случай на интеграция на големи кипчакски групи в 

рамките на самата държава успоредно с директно съжителство на империята с останалите 

в степта техни събратя. Във всички останали случаи на интеграция (Грузия, Унгария, 

България) куманите са били принудени да напуснат обиталищата си при катастрофични 

събития. 

Защо в случая с Хорезм се наблюдава заселване на големи групи номади в съседна 

уседнала държава през сравнително спокоен период от доминацията на кумано-кипчаките 

в Западна Евразия, какъвто е краят на XII и самото начало на XIII век? Съществен фактор 

е географският облик на региона – Хорезм всъщност представлява „полуостров“ на 

уседнала земеделска цивилизация, заобиколен от населената с тюркски номади степ. 
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Флуидната граница между номадите и Външния свят се съчетава с нуждата от постоянно 

захранване с обучени войни, и традициите в региона, които позволяват придвижването на 

войсковите контингенти заедно с техните жени и деца. Така границата между любимото за 

номадите наемничество и миграцията се размива. Вероятно далеч не във всички случаи 

дълговременният престой на номадите в империята е бил резултат от решение за 

съзнателно изселване (както е в останалите примери), а по скоро от постепенното им 

поглъщане от военно-административната машина на империята. 

В резултат на изброените фактори монголското нашествие заварва кумано-

кипчаките и империята на хорезмшаховете в Дещ-и Кипчак вкопчени в неспокойна, но 

здрава прегръдка. 

§1.4. Волжка България и кумано-кипчакската общност. 

Отношенията на кумано-кипчакската общност с друг център на градска 

цивилизация и земеделска икономика, който непосредствено граничи с Дещ-и Кипчак – 

Волжка България, остават встрани от вниманието на изследователите. Причина за това са 

твърде оскъдните и разпръснати изворови податки за контактите между волжките българи 

и техните степни съседи. Историята на Волжка България като цяло се реконструира на 

базата на фрагментарни съобщения в съчиненията на съседните руски и централно-

азиатски хронисти и, поради липсата на запазена местна летописна традиция, процесите в 

страната са твърде малко познати в сравнение с по-добре документираните общества, 

например в Киевска Рус и Хорезм. Съвсем логично е това състояние на изворовата база да 

даде преки отражения върху запазените сведения за отношенията на волжките българи с 

обитателите на заобикалящите ги степи. Преките съобщения за контакти между тези 

общности се броят на пръстите на едната ръка и, ако към тях се прибавят няколко 

индиректни сведения, които биха могли да се отнасят до същата проблематика, с това се 

изчерпва целият ресурс на историка. 

Оскъдните и разпръснати сведения за отношенията между кумано-кипчаките и 

волжките българи щрихират една картина, която като цяло се вписва в общия модел на 

аналогичните отношения на номадите с други уседнали държави на степното пограничие 

като руските княжества или Хорезм. Налице са преки и косвени свидетелства за кумански 

нападения, вероятно участие на куманите в българските междуособици, присъствието на 
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номадите на степната граница и дори в околностите на Болгар – въобще повечето типични 

белези на куманското съжителство с обществата от Външния свят. В българските земи се 

наблюдава кумано-кипчакско влияние, което вероятно е предизвикано или съпътствано от 

частична инфилтрация на номадите, чиито последици обаче не следва да се 

преувеличават. За съжаление, липсата на сведения не позволява процесът да бъде 

проследен детайлно, но по всяка вероятност той се развива различно от отношенията на 

кумано-кипчаките с руските княжества, където, ако въобще е съществувала инфилтрация 

на елементи от кипчакски групировки, то тя е била ограничена до маргиналните 

територии на номадските федерати. Проводник на кумано-кипчакското влияние в Рус са 

били отделни членове на номадското общество, проникнали по един или друг начин във 

владенията на Рюриховичи. Във Волжка България следите от кумано-кипчакско влияние 

са по-ясно забележими и този факт, в съчетание със сведението на ал-Гарнати, позволява 

да се допусне възможността за инфилтрация на елементи от кипчакски групировки в 

земите на волжките българи. Волжка България се състои от няколко княжества, чиято 

активна търговия, урбанистична култура, доминиращо земеделска икономика и най-вече 

експанзията й в териториите на съседните фино-угорски народности допуска 

възможността за симбиоза с периферните номадски групи и предлага достатъчно поле за 

изява на новодошлите номадски елементи. Как точно се е развивала инфилтрацията на 

кумано-кипчаките, дали процесът е бил сходен с този в Хорезм, дали ислямската религия 

и тюркския език на елита водят до паралели в отношенията между двете държави и 

кумано-кипчаките и какви са последиците от присъствието на номадите на българска 

земя, са само част от важните и безкрайно интересни въпроси, чийто отговор, както 

изглежда, ще остане завинаги забулен в мрака на отминалите столетия.  

§2. Отвъд планината. 

§2.1. Кумано-кипчаките и Кавказ. 

 Каквазката планинска верига, която се простирав северозападна посока от западния 

бряг на Каспийско море до източния бряг на Черно море, формира естествена бариера за 

номадските народи от Понто-Каспийските степи. Това препятствие обаче съвсем не е 

непреодолимо, както демонстрират ред исторически примери от средновековната история 

на региона. Кавказкият хребет е прорязан от множество търговски пътища, които свързват 
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степите отсевернията страна на планината с богатите търговски центрове от 

Транскавказия, Иран и Източното Средиземноморие. Ето защо този регион от античността 

е контактна зона между номадите от Понто-Каспийските степи и уседналия свят. 

Географските характеристики на региона разделят тази контактна зона на два основни 

ареала – Предкавказието и Транскавказия. В първия от тях контактите на степните 

обитатели се свеждат предимно до досега с планинските кавказки народи и, в много по-

млака степен, с представители на големите седентарни цивилизации от отвъдкавказките 

територии, Мала Азия и Иран. По тази причина взаимодействието на обитателите на Дещ-

и Кипчак с жителите на планината е отразено съвсем спорадично в достигналите до нас 

извори. Тези недостатъчно добре документирани отношения между номадите и 

обитателите на предпланинската и планинската зона представляват изключително 

любопитен феномен, който не се вписва в класическия модел на отношения на 

евразийските номади с Външния свят. Много по представителни в това отношение са 

контактите между кумано-кипчаките и транскавказките общества, които напълно 

отговарят на общия модел на взаимодействие между евразийските номади и 

представителите  на седентарните цивилизации.  

Според някои изследователи, именно присъствието на кумано-кипчакската 

общност е оформило окончателно съществуващото вече в Северен Кавказ тюркско ядро.  

Това, което няма как да узнаем, е до каква степен тези процеси са започнали развитието си 

още в епохата на куманското господство в Дещ-и Кипчак и доколко са били стимулирани 

от Монголското нашествие, от неговите преки последици и от контактите с по-късните 

кипчакоезични обитатели на Евразийската степ – събития, които изглежда са били 

решаващи за окончателния облик на съвременните тюркски общности. Но какъвто и да е 

конкретният ход на тези процеси, днес Северен Кавказ е едно от малкото места в света, 

където може да се чуе кипчакски говор, близък до езика, записан в Codex Cumanicus. 

Кумано-кипчаки също така се инфилтрират през Кавказката планинска верига и 

попадат в страните от Транкавказкия ареал. Най-значимият подобен случай отразява 

преселването на цяла една групировка и е свързан със заселването на голям брой кипчаки 

в Грузия. Присъствието на кипчаките в грузинското царство през XII и първите 

десетилетия на XIII век е най-добре документираното и значимо явление в отношенията 

между кумано-кипчакската общност и уседналите общества в целия Кавказки регион. 
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Появата на кипчаките в Грузия е резултат от процеси, чието развитие кулминира в 

различни събития, разиграли се в отдалечени една от друга части на Евразийския 

континент.  

Като цяло ролята на кумано-кипчаките в Транскавказкия регион е парадоксална. В 

период, който трайно предопределя тюркския облик на югоизточната му част – 

Азербайджан, кипчакски елементи изглежда подкрепят този процес, но много по-голяма е 

ролята на техните съплеменници на грузинска служба, които активно съдействат за 

ограничаването на тюркското политическо и съответно езиково и културно влияние в 

региона. Така в християнска Грузия, която от векове е изложена на въздействието на 

арабската и иранската култури и политически традиции, се стига до появата на свързани с 

тях постове (например амирспасалари) и институции (например гулямската армия на 

Давид), но не и до триумф на исляма и тюркизацията. Куманската роля в развитието на 

общите процеси на тюркизация в Кавказ като цяло става още по-противоречива, като се 

припомни становището на някои автори, че именно под кипчакско въздействие се 

оформят окончателно тюркските езикови ядра в съвременен Северен Кавказ. 
 

§2.2. Кумано-кипчаките и Кралството на Свети Ищван. 

При изследването на взаимоотношенията на средновековните уседнали държави, 

граничещи с Дещ-и Кипчак със степните обитатели, Унгарското кралство безспорно 

заслужава специално внимание. Контролираната от Арпадите контактна зона с най-

западната част на Евразийската степ е от особено значение, не само поради преките 

взаимоотношения на номадите със седентарните общности в Карпатския басейн, но и 

защото през този тесен участък от границата на степта с Външния свят куманите влизат 

във взаимодействие с Католическата църква и със Западния християнски свят въобще. На 

практика до появата на монголите в Европа това е единствената зона на пряк контакт на 

Латинския свят с евразийските номади и, както отбелязва Нора Беренд, след 

опустошителния поход на Чингизидите в Унгария нейният владетел Бела IV съзнателно 

използва специфичната позиция на своите владения, за да извлече политически дивиденти 

посредством разработването на специална реторика, която представя кралството като 

„порта на Християнския свят”. 
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Взаимоотношенията между Кралството на Свети Ищван и Дещ-и Кипчак трябва да 

се разглеждат в светлината на специфичната географска позиция на контролирания от 

Арпадите Карпатски басейн в самия край на степната периферия, отделен от Евразийския 

степен коридор чрез Карпатския планински масив. Подобно на грузинското царство, 

отделено от Дещ-и Кипчак от Големия Кавказки хребет, контактите със степта не са 

напълно прекъснати, но въпреки споменатите отделни случаи на кумано-кипчакски 

нападения, и двете уседнали държави са защитени от резките обрати на степната политика 

в Дещ-и Кипчак и честите нахлувания, които характеризират историята на руските 

княжества и Хорезм с техните необятни степни граници, не се наблюдават нито в Грузия, 

нито в Унгария. Веднъж преселени на територията на една от последните две държави, 

куманските групировки губят пряката си връзка със своите степни роднини и не могат да 

поддържат противоречивата политика, която кипчаките водят във владенията на 

Ануштегинидите. Разбира се, обратна миграция на територията на степта е възможна, 

когато е наистина желана или необходима, както показва запазената в Ипатиевската 

летопис „Повест за Евшан” или пък преселението на част от унгарските кумани в земите 

на Златната орда след поражението при езерото Ход през 1282 г. Но наличието на 

планинска верига, която отделя Грузия и Унгария от непосредственото съжителство със 

степта, сякаш тушира до голяма степен сътресенията, породени от опортюнистичното 

поведение на номадите във взаимоотношенията им с Външния свят.  

Грузия успява да впрегне своите кипчакски гости и съседи във войните за нейната 

експанзия и да се възползва от допълнителния номадски военен потенциал, за да 

подсигури позицията си на водеща регионална сила. Подобна политика провежда и 

Унгария в четирите десетилетия след Монголското нашествие, въпреки проблематичното 

поведение на номадите и отказа им да се интегрират доброволно в структурите на 

кралството. Този паралел може да бъде продължен и със сигурност би предложил 

интересни резултати, но съдбата на куманите, които се завръщат във владенията на 

Арпадите след опустошителното Монголско нашествие, остава извън хронологическите 

рамки на настоящото изследване.  

Много интересно е поведението на Унгарското кралство в десетилетията преди 

монголското нашествие и то сякаш няма аналог във взаимоотношенията на тази стана със 
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степните й съседи до този момент. Съвпадението на интересите на Папската курия с тези 

на Арпадите води до съсредоточаването на значими политически и военни фактори в 

сравнително малък участък от периферията на Дещ-и Кипчак и до безпрецедентното 

проникване и установяване на предмостие на уседналия Западен Латински свят в зоната, 

контролирана до този момент от номадите. За този развой на събитията през първата 

половина на XIII век има редица причини, сред които трябва да се посочи генералната 

ориентация на папството към териториите на Източна Европа, освободения военен 

потенциал на тевтонците след изтласкването им от Светите земи и най-вече състоянието 

на Унгарското кралство и процесите, които е развиват в Дещ-и Кипчак. Въпреки, че по 

същество не навлиза в същинските степни територии, този анклав демонстрира, че когато 

уседналият свят разполага с нужните ресурси и мотиви, той е в състояние решително да 

изпъкне като активен фактор във взаимоотношенията си със степните обитатели, дори 

когато „двата свята” са разделени от планинска верига и дори когато външният свят е 

представен от Латинското християнство и унгарския крал. Този пример доказва, че 

активната намеса в степните работи не е монопол на уседнали държави, които имат твърде 

голяма степна граница и твърде малък избор, но може да се наблюдава и в държави с по-

изолирано и защитено положение спрямо обитаваната от евразийските номади зона. Но, 

разбира се, унгарското влияние върху кумано-кипчакската общност не би могло да 

достигне мащаба и трайността на въздействието, което Рус и Хорезм оказват върху 

нейните представители.  

§3. Балканите. 

§3.1.  Куманите и Балканите в епохата на византийската доминация, XI – края на 

XII век. 

Унгарското кралство и Балканският полуостров са свързани във 

взаимоотношенията си със степния свят, тъй като и двете зони имат пряк контакт с 

приблизително един и същ участък от Евразийския степен коридор – неговият най-западен 

и изтънял край, където са равнините по северозападното крайбрежие на Черно море. 

Въпреки, че степното население на този район, балканските общества по долното течение 

на Дунав и жителите на Кралството на свети Ищван формират обща геополитческа 

система – която в различни периоди на средновековието е ту по-ясно изразена, ту 
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контурите й избледняват – контактите на балканската зона със степното население имат 

свой собствен облик и специфика, които се отличават от тези на Унгарското кралство.    

Какви са причините, поради които през XII век не се наблюдават следи от 

традиционната византийска степна политика, формулирана от Константин Багренородни? 

Отговорът на този въпрос естествено е комплексен, но сред основните фактори за нейната 

липса трябва да бъдат откроени няколко с първостепенно значение. Така например, през 

XII век куманите нямат степен противник в своя тил, който да се намира в обсега на 

византийската дипломация и евентуално да бъде използван за усмиряването им. Изглежда, 

управляващите кръгове в Константинопол не са достатъчно добре ориентирани в 

политическата география на Дещ-и Кипчак или пък не са заинтересовани от 

противопоставянето на различни кумански групировки една на друга, тъй като до наши 

дни не са достигнали сведения за нито един подобен опит на територията на самата степ – 

бил той успешен или не. От друга страна, империята поддържа традиционно силни връзки 

с руските княжества и, както показва примерът от началото на следващото столетие, при 

нужда те биха могли да изиграят роля като агресор в номадския тил. Защо подобни мерки 

не са били използвани при управлението на Мануил I? Въпреки, че междуособиците 

ангажират голяма част от вниманието на Рюриховичи, през XII век те редовно провеждат 

походи в Дещ-и Кипчак. Възможно е причината да се корени във факта, че ромейски 

съюзници са именно тези князе, които са традиционни съюзници на куманите и нямат 

интерес да нападат становете им – такъв е например Юрий Долгоруки. Но вероятно най-

важната причина за отсъствието на типичната византийска политика в Черноморските 

степи през XII век се крие в липсата на достатъчно значим взаимен интерес от страна на 

империята и куманските кланове. Оплетен в мрежите на своята амбициозна глобална 

политика, Мануил I съсредоточава вниманието си в най-различни точки от Европа и 

Средиземноморието като Италия, Унгария и Светите земи. Куманските набези от средата 

на столетието несъмнено са достатъчно досадни, за да изискат понякога присъствието на 

императора и дори да отложат за известно време мащабните му планове, както в случая с 

Корфу през 1148 г. Но те никога не са представлявали сериозна опасност за империята, 

която да предизвика трайна промяна в приоритетите на василевса. От друга страна, за 

самите кумани балканските провинции на империята съвсем не са основна цел и фактът, 

че след нападенията във Видинско през 1114 г. те нападат Паристриона едва три пъти, 
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докато той е под византийска власт, е красноречиво доказателство за това. Вниманието на 

куманите е съсредоточено върху доходоносните и намиращи се „под ръка” руски между-

княжески войни, още повече, че в моментите на техните прекъсвания нерядко князете 

организират нападения срещу самите номадски станове. Вероятно тези акценти в 

куманските интереси са причина за намаляването на тяхната активност и по отношение на 

Унгария през XII столетие. От друга страна, с избухването на въстанието на Асеневци и 

привличането на куманите за активно съучастие в него, заплахата за империята придобива 

съвсем други измерения и не е чудно, че тъкмо при тези обстоятелства управляващите в 

Константинопол – напълно в духа на традиционната византийска политика, съумяват да 

намерят подходящ съюзник, който да нанася удари в куманския тил. 

Разбира се, пряката конфронтация далеч не е единствената форма на 

взаимоотношения между империята и нейните степни съседи. Така например, Хониат 

съобщава за „скитски наемници” във войските на Мануил I, които потеглили за 

Мириокефалон през 1176 г. А повече от десетилетие по-рано, при бягството си при руския 

княз Ярослав Осмомисл амбициозният братовчед на императора – Андроник Комнин, 

„като че ли се стараел да тикне хилядната скитска конница в ромейските предели” при 

евентуален опит да завземе престола. Като се имат предвид съобщенията от предходното 

столетие и обичайната практика на куманите да предлагат квалифицираните си услуги на 

съседните седентарни владетели, тяхното присъствие във византийските войски не трябва 

да буди ни най-малка изненада.  

§3.1.  Куманите и Балканите в епохата на българската доминация, края на XII – 

средата на XIII век. 

Драматичните събития от началото на 80-те години на XII век, които довеждат до 

падането от власт на династията Комнини, наред с редица други последици за съдбата на 

Югоизточна Европа, водят до дестабилизирането на византийската власт в Паристриона и 

по хребета на Балкана. Тази дестабилизация намира своето изражение в избухването на 

въстанието на Асеневци през 1185 – 1186 г. 

Какви са причините за систематичната българофилия на куманите през този 

половинвековен период? Единствената документирана евентуална проява на враждебност 

от страна на куманите към управляващите в Търново може да се свърже с видинския бунт 
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срещу цар Борил. Впрочем, ако номадите действително подкрепят бунтовниците, то и в 

този случай степните обитатели застават на страната на местните българи срещу външния 

агресор, който защитава интересите на централната власт. Разбира се, напълно е възможно 

да са съществували и други набези в територията на Второто българско царство, които са 

останали извън обсега на чуждоезичните извори. Но ако такива нападения са били 

провеждани, то те явно не са били от мащаб, който да бъде регистриран от съседите (и 

очевидно не са били регистрирани от тях), което вече поставя отношенията с динамичните 

номадски групировки в съвсем друга плоскост. Ето защо сред куманския елит от крайните 

западни части на Дещ-и Кипчак според мен се наблюдава българофилия.  

 Обяснението за този феномен се крие в няколко различни фактора, които проявяват 

въздействието си в края на XII и първата половина на XIII век. Посоченото вече чувство 

на респект, съчетано с богати възможности за задоволяване на номадската потребност от 

набези във Външния свят е необходимо, но не достатъчно условие. Без съмнение, сред 

решаващите фактори трябва да се открои почти веднага установеният монополен контрол 

на Асеневци върху територията по десния бряг на Долния Дунав и хребета на Балкана, 

която неминуемо трябва да бъде премината, за да се достигне до богатите византийски 

провинции в Тракия. Възможността на българското царство да закрие достъпа до южните 

полета (дори с цената на ответни набези от северната страна на Балкана), съчетана с 

обещаващите възможности за доходоносно участие в антивизантийските походи, които 

предлагат Асеневци, несъмнено оказват съществено влияние върху ориентацията а 

номадите. Друг ключов момент е появата на Второто царство в края на XII век, когато 

куманите вече са развили устойчив модел на трайни съюзни отношения със съседните 

седентарни династии, описан по-горе в текста. Възникването на Втората българска 

държава става много след като първоначалната „героична епоха” на куманска агресия 

срещу почти всички уседнали съседи – засегнала в не малка степен и българските земи – е 

отдавна отминала. Така Асеневци предлагат още една възможност за приложение на добре 

тренирания модел за съюз с локален местен партньор – при това твърде апетитна.   

Не трябва да се пренебрегва и географския облик на контактната зона на Балканите 

с Евразийския степен пояс, който е твърде специфичен и е главната причина за особеното 

положение, което Балканите заемат в типологията на взаимоотношенията между куманите 
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и околния Външен свят. Достъпът до Влашката равнина и териториите на юг от Дунав 

преминава през сравнително тясната степна зона между Карпатската дъга и 

северозападния бряг на Черно море. Самата Влашка равнина, изглежда, не е достатъчна, 

за да поддържа значителна самостоятелна куманска групировка. Ето защо обществата в 

Североизточните Балкани, които влизат в пряк досег със степните обитатели са изправени 

пред доста тесен фронт на степната си граница, който вероятно се контролира от една-

единствена групировка. Конкретната групировка, която населява този участък, може да се 

сменя под въздействието на динамичните процеси във вътрешността на Дещ-и Кипчак, но 

това пространство просто няма как да поддържа повече от една групировка, така че в 

крайна сметка степният съсед на балканските общества остава едно обединение, което 

контролира достъпа на останалите групировки до тази зона. Този факт спестява на 

Асеневци безбройните затруднения, с които руските князе се сблъскват при широката си 

контактна зона с повече от едно степни обединения, когато установяването на договорни 

отношения с едно от тях съвсем не гарантира мир с останалите. Ето защо установяването 

на традиционни отношения с най-близкото степно обединение, което контролира достъпа 

на останалите номади до територията на българското царство, несъмнено съдейства за 

известно стабилизиране на отношенията с номадите. Същевременно при необходимост 

тази партнираща групировка може да посредничи за привличането на допълнителни 

военни контингенти от нейните източни съседи.  

В крайна сметка, българофилията е не просто резултат от успешната „степна 

политика” на първите Асеневци и установените традиционни връзки с куманския елит, но 

много повече продукт на обживяването на Дещ-и Кипчак от страна на куманите и 

развиването на трайни модели за взаимноизгодни отношения със съседните седентарни 

общества, съчетан със специфичното географско положение на контактната зона между 

Балканите и степта. Тъкмо тези обстоятелства правят провеждането на каквато и да е 

степна политика възможно.  

И така, българофилията съществува, докато съществува и равновесието – така, 

както и на много други места по обширната контактна зона между куманите и Външния 

свят. Когато Монголското нашествие нанася безпощадния си удар в Дещ-и Кипчак, то 

мигновено помита установените дълготрайни отношения със съседните общества и така 
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поставя край на куманската българофилия. Въпреки, че в годините непосредствено след 

монголския удар Михаил Асен привлича като съюзници отвъддунавски кумани, които все 

още съумяват да намерят някакъв modus vivendi с новооснованата Златна орда, огромни 

маси кумани вече кръстосват пределите на самия Балкански полуостров и прехвърлят 

лоялността си съобразно предложените им условия между Латинската и Никейската 

империя. Така куманските спомагателни отряди вече не са монопол само на Асеневци.   

§4. Заключение.  

 Продължителните  контакти между кумано-кипчаките и широката периферия на 

степта се оказват от решаващо значение за развитието на обществата в тази периферия и 

за самите номади, като формират цялостния облик на отношенията между кумано-

кипчакската общност и Външния свят.  

 В първата категория бяха разгледани примерите на руските княжества, Хорезм и – 

доколкото позволява съвсем оскъдната изворова база – Волжка България. Тези държавни 

образувания бяха обособени в една типологична единица, тъй като са разположени покрай 

обширна контактна  зона със степта, която предполага взаимодействие с повече от една 

групировка и активната намеса на номадите в тяхното развитие. Тази намеса може да се 

изразява в обичайното предоставяне на военни контингенти за доходоносна служба в 

армиите на съседните владетели, което допълнително подпомага тяхната експанзия. Но 

дългата степна граница, съчетана с липсата на централизирана власт в самия Дещ-и 

Кипчак и милитаристичната култура на неговите обитатели, предполагат и редовното 

организиране на номадски набези в територията на такива уседнали съседи. Друга 

типична черта на кумано-кипчакското съжителство с тях е готовността, с която номадите 

откликват на възможността за подкрепа на претендент за престола или се намесват във 

фракционните борби на своите съседи. За тях всички тези сценарии са малко или много 

равностойни варианти за придобиване на благата на Външния свят, които те прилагат с 

оглед на конкретните обстоятелства. Всички те са характерни за взаимоотношенията на 

кумано-кипчаките с обществата от Външния свят въобще, но обширната граница и 

дългият период на съжителство с държавите от първата категория придават твърде 

динамичен характер на постепенно установяващото се равновесие, което често се 

характеризира от нервни пикове на номадска военна активност. Същевременно, дори 
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когато номадски елементи трайно се установят в рамките на уседнало общество от тази 

категория – какъвто е примерът с Хорезм – наличието на пряк контакт с останалите в 

степта номади чрез обширното степно пограничие съдейства за по-трудното и 

съпътствано с известна обратимост интегриране в уседналото общество и за забележимата 

нестабилност, която номадското присъствие внася във вътрешния климат на страната. 

Подобно неспокойно и противоречиво съжителство с динамичната кумано-кипчакска 

общност предизвиква и опитите на седентарните сили в тази категория – поне що се 

отнася до руските княжества и Хорезм – да провеждат мащабни военни походи дълбоко в 

самата степ. Ето защо никак не е случайно, че тъкмо тези политии са отговорни за най-

систематичните и ефективни опити за проникване на външни армии в Дещ-и Кипчак през 

целия период на кумано-кипчакското господство в това обширно пространство. 

 В следващата типологична група са представени отношенията на Грузия и 

Унгарското кралство с кумано-кипчакската общност преди нахлуването на монголите в 

Източна Европа. Характерна обща черта на двете държави е, че са отделени от своите 

номадски съседи и прекия досег със степта чрез обширна планинска верига – в първия 

случай Големия Кавказки хребет, а във втория – Карпатите. Тази географска особеност 

значително ограничава възможността за провеждане на номадски нападения в 

териториите на тези монархии, макар че не я ограничава напълно. От друга страна, 

местните династии разполагат с възможността да привличат номадски контингенти в 

своите армии, когато се нуждаят от тях. Ето защо кумано-кипчаките, населяващи Дещ-и 

Кипчак, са понякога досаден, а друг път полезен трансалпийски съсед, но не и 

първостепенен фактор в развитието на тези държави. Тяхното значение драстично се 

промяна с трайното установяване на кумано-кипчакски групировки в същинската 

територия на Грузия и Унгария, извършено в резултат на миграции през планинските 

хребети, предизвикани от катастрофични обстоятелства. С установяването си в 

същинската територия на своите съседи кумано-кипчаксите групировки започват да 

играят много важна роля в тяхното развитие. Въпреки че историческите примери и в двете 

държави ясно демонстрират, че контактите на проникналите отвъд планината кумано-

кипчаки с техните степни роднини се запазват и дори е възможна обратна миграция в 

степите, динамиката на тези контакти не може да се мери със сходните процеси в Хорезм, 

където обширната степна граница лесно се пресича от разбунтували се степни вождове, 



39 
 

скоро отново отбелязвани от изворите на значими административни постове. Планинската 

бариера, която прегражда достъпа до степта, много по-лесно се контролира от 

седентарната държава домакин. Така планината изиграва ролята на буфер, който редуцира 

до известна степен резките пикове във взаимоотношенията с номадите, характерни за 

обществата, които непосредствено граничат с тях.  

 Последната от разгледаните контактни зони е северната периферия на Балканския 

полуостров. Географските особености на нейната граница със степта са твърде 

характерни. Балканите опират у степта в най-западния край на Евразийския степен 

коридор – стеснената степна зона между източния край на Карпатската дъга и 

северозападния бряг на Черно море, които откриват достъпа до сравнително маргиналната 

за номадите Влашка низина, съчетана с наличието на пълноводния Дунав, отвъд който се 

простират териториите на същинския Външен свят. Този географски облик на контактната 

зона и процесите, които протичат в нея през периода XI – XIII век, не ми позволяват да 

открия достатъчно близък паралел за нея сред останалите гранични на степта общества. 

Ето защо тази зона е представена самостоятелно в типологичната схема. Но тъй като тя е 

единствената от разгледаните зони, в които за периода на куманското господство в степта 

се сменят последователно две различни държавни формирования, изложението на 

взаимоотношенията със степните обитатели също е разгледано в два параграфа. 

Съществуването на пряк досег с кумано-кипчакската общност неизбежно предопределя 

провеждането на грабителски набези в тази территория, така както и навсякъде другаде по 

обширната гранична полоса на Дещ-и Кипчак с Външния свят. Но след първоначалната 

„героична епоха” на овладяването на степното пространство и тестването на неговите 

граници с уседналия свят във всички посоки, куманите сякаш намаляват сериозно 

интензитета на своята активност на Балканите. До края на византийската администрация в 

Паристриона те напомнят за себе си с една серия от три нападения в рамките на малко 

повече от десетилетие в началото на втората половина на XII век, които по същество не 

представляват нищо повече от типични кумански рейдове за плячка, макар че изглежда са 

организирани в подобаващ мащаб.  

Вероятно, обяснението за спада на куманския интерес трябва да се потърси в 

сравнително тясната контактна зона със степта и относителната маргиналност на района 
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от гледна точка на самите номади, но най-вече във факта, че през XII-тото столетие те 

получават достатъчно възможности да задоволяват нуждите си от ресурси на Външния 

свят в територии с достатъчно разнообразни възможности и разположени много по-близо 

до основните центрове на номадска концентрация. На първо място, куманското внимание 

е ангажирано от изключително динамичните процеси в руските княжества, с които 

номадите граничат непосредствено по дълга стотици километри ивица. Същевременно 

относително тесният степен коридор в съвременна Молдова и течението на Дунав съвсем 

не представляват сериозна пречка за кумано-кипчаките, чийто начин на живот изисква 

свободното преминаване на големи водни препятствия. Ето защо при наличието на 

достатъчно силен стимул масовата поява на кумански отряди на Балканите е напълно 

очаквана, а тясната контактна зона не възпрепятства поддържането на постоянни връзки с 

куманските центрове и ежегодната поява и оттегляне на куманските военни отряди. 

Именно такива подходящи стимули предлагат Асеневци и това обяснява резкия пик на 

куманскато присъствие на юг от Дунава в двете десетилетия между 1186 и 1208 г. Макар 

че впоследствие с известни прекъсвания съюзът с куманите продължава до самото 

Монголско нашествие, тяхната активност на полуострова несъмнено затихва. 

Италианският изследовател Франческо Далальо е напълно прав, когато отбелязва сред 

причините, които отклоняват куманското внимание от полуострова наред с очевидното 

въздействие на Монголското нашествие и фактът, че след поражението на Борил при 

Пловдив през 1208 г. организирането на мащабни военни кампании от страна на Асеневци 

силно намалява, а с това и възможностите за обогатяване на куманските съюзници. Скоро 

монголският удар отново запраща големи маси кумано-кипчаки в съседните на степта 

територии, включително и на Балканския полуостров. Но този път номадите не търсят 

просто възможности за обогатяване за сметка на Външния свят, а убежище и нов дом за 

себе си и своите семейства. Тази рязка промяна на обстоятелствата води след себе си и 

промяна в характеристиките на тяхното поведение.  

Предложените паралели между процесите, които характеризират 

взаимоотношенията на кумано-кипчаките с техните съседи от различните типологични 

категории в никакъв случай нямат за цел да очертават статично детерминирани модели на 

номадското поведение. Трябва да се отбележи, че съществуват и редица паралели между 

контактите на кумано-кипчаките с общества, поставени в различни типологични единици, 
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които отразяват някои общи закономерности във взаимодействието на кумано-кипчаките с 

уседналите общества. Изложените тук паралели имат за цел по-скоро да маркират 

относително сходните траектории, по които се развиват отношенията на номадите със 

обществата от заобикалящия ги Външен свят под въздействието на сходни външни 

фактори, като например географското положение на съответната контактна зона. Този 

аспект на отношенията между кумано-кипчаките и техните съседи не би бил достатъчно 

добре осветен при разглеждането на контактите им с една определена общност или пък 

при самостоятелното изследване на самата кумано-кипчакска общност. 

Но каквито и да се конкретните характеристики на отношенията на кумано-

кипчаките със заобикалящите ги седентарни общества в периода на тяхното господство в 

Западна Евразия, една обща тенденция отчетливо се проследява навсякъде. Било бавно и 

противоречиво, било по-леко и плавно, но неизменно с хода на обживяването на 

завладяното пространство кумано-кипчаките установяват трайно равновесие във 

взаимоотношенията си със заобикалящите ги седентарни държави. Първоначалното 

завладяване на Дещ-и Кипчак през XI век води до директен контакт с Външния свят по 

протежение на огромна гранична зона. Този пряк контакт е ново и шоково изживяване за 

част от племената, които участват в експанзията, а устойчивостта на новите съседи е 

постоянно подлагана на проверка в периода до края на първата четвърт на XII век. След 

това кумано-кипчаките постепенно изграждат равновесни отношения със заобикалящите 

ги общества, като понякога една и съща групировка може да поддържа подобни 

отношения с повече от едно гранично общество, а в други случаи един и същ седентарен 

владетел е в състояние да поддържа контакти с различни номадски групировки. Подобно 

равновесие далеч не винаги гарантира отсъствието на взаимни набези и даже 

провеждането на мащабни кампании, но те също са част от динамичното и понякога 

твърде противоречиво на пръв поглед съжителство. Една от основните причини за 

практически повсеместното установяване на такова равновесие е комбинацията от 

значителен кумански интерес към ресурсите на Външния свят, съчетана с почти пълната 

липса на желание за напускане на степните пространства и трайно установяване в 

териториите на този Външен свят (с изключение на сравнително краткия епизод с престоя 

на групировката на Отрк в Грузия). Подобна констелация от фактори в съчетание с 

широките възможности за приложение на временно предоставяните от куманите „услуги” 
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сред управляващите кръгове на самия Външен свят водят в перспектива до неизбежното 

изграждане на равновесни отношения, и резките флуктуации в контактите на номадите с 

околния свят не трябва да заблуждават изследователя относно същността на истинския им 

характер – постепенно установеният баланс. С идването на монголите всичко се променя – 

както и навсякъде другаде в Евразия. 

Епилог: Монголското нашествие в Дещ-и Кипчак и съдбата на кумано-

кипчакската общност. 

Поведението на куманите, които успяват да се изтръгнат от монголското нашествие 

и намират спасение на Балканите, е коренно-различни специфики от тези на по-ранното 

присъствие на тези номади в региона и твърде сходни с поведението на останалите 

бежански вълни в Транскавказия и Унгария. Монголското нашествие брутално разкъсва 

паяжината от установени връзки и традиционни интереси, която в продължение на повече 

от столетие постепенно е обвързвала обитателите на Дещ-и Кипчак с елитите на съседните 

седентарни общества и безвъзвратно заличава установените в резултат на 

многогодишното съжителство равновесни системи. Куманите са или покорени, или 

запратени на територията на периферните зони на Външния свят. Изправени пред 

крайната необходимост да намерят сигурен подслон и препитание за себе си и своите 

семейства, кумано-кипчаките във всички тези региони изострят до крайност опортюнизма 

си и късат съществувалите до момента традиционни връзки с местните династии. 

Същевременно те се възползват от придобитите по време на „службата” им при тези 

владетели познания за политическия климат в региона и конфигурацията на значимите 

локални фактори, като казват на всяка от местните страни това, което желае да чуе. 

Понякога играта им успява, както е в случая с куманите на никейска служба и тези, които 

се завръщат в Унгария през 1246 г. (въпреки, че след няколко десетилетия те се сблъскват 

там с нови проблеми и част от тях мигрират в териториите на Златната орда), а както 

изглежда и с куманите, които съумяват да останат. В други случаи куманските бежанци се 

оказват губещи, както става с групировката от Транскавказия и с групировката, към която 

принадлежи Бейбарс. 
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Що се отнася до куманите, които остават в Дещ-и Кипчак, въпреки кървавото 

завоевание далеч не всички те са унищожени. Въпреки традиционната монголска реторика 

за непоколебимо преследване и унищожаване на тези, които веднъж са оказали съпротива, 

практиката на изграждането на една империя изисква неизбежни отклонения от тези 

принципи. 
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