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За куманския етноним и неговата 

интерпретация 
 

 Турция, Балканите, Европа: История и култура. 

Изследвания в чест на професор Дженгиз Хаков. 

София, 2003, с. 405-421  
 

 Развитието на „куманологията“ изобилства с идеи, 

разширили нейния хоризонт. Тяхната рецепция и модифи-

кация е обогатявала с допълнителни нюанси представата за 

куманите и е провокирала нови изследвания за уточняване, 

потвърждаване или отхвърляне на утвърдените вече тези. 

Ярък пример за това ни дава тълкуването на самия ет-

ноним. В разноезичните извори куманите са обозначени с 

различни имена. По-подробно техните варианти са пред-

ставени от Маркварт, Немет, Дьорфи, Расовски, Менгес, 

Прицак и Голден: (1) Куни = унг. Kún (мн. ч. Kún-ok),
1
 

унг.лат. Cunus, Cunis, Cuni, Chuni; араб.-перс.  qn; (2) 

Кумани = гр. , , ,  ~ 

, , ; лат. (> итал., фр., нем., пол., 

унг.)
2
 Cumani, Cumanus, Cumaniam, Cumanicum, Cumano-

rum ~ Chumani ~ Gummani ~ Quomani ~ Comani, Commani, 

Comanis, Commanis, Comain, Commain, Comanes, Comania, 

Comanie, Comanicum, Comanorum, Comanitae ~ Chomani; 

рус. Êqìàíè, бълг. Êqìàíè, Êóìàíìi, груз. Koman-i, 

сир. Qoman,
3
 араб. Qumn ( al-qumnn,  al-

qumniyyn,  al-Qumniyya); (3) Кипчаки = др.уйг. 

                                                 
1
 Формата Kún е засвидетелствана писмено от 1086 г. [Прицак]. 

2
 Прицак отбелязва, че обикновено формите с -u- са били характерни за 

доминиканците, а тези с -o- са били присъщи на францисканците, 

френските кръстоносци и Марко Поло. Голден също откроява италиан-

ски и френски варианти на -o-.  
3
 При сирийския патриарх Мар Михаел в 1196 г. (Прицак, Голден). 
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[Qï]bčāq (~ [Qï]pčāq ~ [Qï]wčāq),
4
 араб.-перс.  

ïfšā,
5
  ïfčā,

6
  ïfčāq ( ïfğāq),

7
 

 Qïfčāq ( Qïfğāq),
8
  Qïbčāq ( Qïbğāq),

9
 

арм. Xbšax, груз. Qivč‟aq-i, монг. Kibča‟ut, Kimča‟ud (мн. ч. 

от Kibčaġ ~ Kimčaġ),
10

 кит. Ch‟in-ch‟a (Kin-cha),
11

 Ko-fu-

cha ~ Ko-pi-chao, лат. Capchat, Capchac; (4) Половци и 

пр. = рус. Ïîëîâöè12
 ~ чеш. Plavci, Plawci ~ пол. Polowczy, 

Plawci, Plavci, Plauci (Plaucos, Plaucorum),
13

 срб.хрв. Plavi ~ 

                                                 
4
 При т. нар. Селенгински камък или Надпис на Моюн-чур, 746/7759 

г. (Прицак, Клящорни). 
5
 При Ибн Хордадбех (ок. 840-880) [Маркварт, Прицак, Голден]. 

6
 В анонимния географски трактат „udūd ul-Alam” (988). Маркварт 

го споменава като „старо известие за земите на север от Черно и Кас-

пийско море“ и предава името чрез  ïfğā. 
7
 При Байхаки (995-1077) и Гардизи (1094) [Маркварт, Прицак, 

Голден]. 
8
 При Кашгари (ок. 1074-1076) и Ибн ал-Асир (1120-1121) [Маркварт, 

Прицак, Голден]. 
9
 От XIII в., при Рашидеддин (ум. 1357) и пр. [Маркварт, Прицак, Гол-

ден]. 
10

 В монголски текстове след 1240 г. (> тюрк.) [Прицак, Голден]. 
11

 Маркварт го чете Kim-tsat. Пейо отбелязва, че в монголската епоха 

K‟in-‟a се е произнасяло *K‟im-‟a (<Qïbaq с преход b ~ m). Срв. 

Josef Marquart. Über das Volkstum der Komanen. – Abhandlungen der 

königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philosophisch-

historische Klasse, Neue Folge, Bd. XIII, N° 1 (= W. Bang, J. Marquart. 

Osttürkische Dialektstudien). Berlin, 1914, 24-238; Paul Pelliot. A propos 

des Comans. – Journal asiatique, 11
e
 série, t. 15, 1920, 125-285. След Пе-

лио и Прицак сочи изговора на Kin-cha през XIII-XIV в. като *Kim-

a(q). Голден също извежда Ch‟in-ch‟a или K‟im-ch‟a от Kima[k] < 

монг.  
12

 В староруските текстове от 1055 г. нататък. 
13

 Маркварт изтъква, че при полските хронисти [по Шльоцер и при 

немски автори] половците са били отбелязвани също като „Parthi“, 

което е подвело Блау да търси подобна етимология. Срв. J. Marquart. 

Volkstum. Вж. също August Ludwig Schlözer. Kritisch Sammlungen zur 

Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. I-III. Göttingen, 1795-1797 

(Köln–Wien, 1979). [Zweites Stück (1796): 12 kritisch-historische Untersu-
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унг. Palócz; лат. Pallidi, Flavi; нем. Valwen (Valven, Wal-

wen, Falwen), Valewen (Falawa), Valben (Falben), Balwen 

(Blawen), нем.лат. Valani, Valoni, Falones, Phalagi, Valvi, 

Valui; армен. zXarēškn (мн. ч. от Xartēš ~ χarteaš, χartyaš, 

χarjaš). Прицак разделя всички имена на „родни“ (native: 

Кипчак, Куман, Кун) и на „чужди“ (foreign: Половци, Pall-

idi, Valwen, Xartēškn), като ги групира в по-ранни (Кип-

чакПоловци) и по-късни (КуманКун PallidiValwen 

Xarēškn).
14

 Голден добавя към тях названието на източно-

то кипчакско „крило“ (5) Канглъ = араб.-перс.  Qank-

li/Qangli, лат. Cangle ~ Cangitai, имащо обаче по-различно 

обяснение. С това той сумира вариантите на етнонима в 

четири (1992, 1995-97) до пет (2002) основни типа: 1. Qïp-

aq/Qïbaq; 2. Quman/Qoman; 3. Qun; 4. Калки или преводи 

на някоя от горните форми [половци, pallidi, Valwen, ar-

kn] и 5. Qanglï, отчитайки също и други възможни обоз-

начения на куманските предци.
15

 

 * * * 

За смисъла на имената Половци (Кумани, Куни, 

Кипчаки) са изказвани множество предположения, предла-

                                                                                                        
chungen zur Aufklärung der Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. 

Erste Untersuchung. Nachschrift: Charakteristik der Petscheneger, Komaner 

und Madjaren in ihrem Urzustände, S. 450-452 (§ 5. Komaner oder Polov-

zer); Elfte Untersuchung. Chronik der Komaner oder Polovzer vom J. 1061-

1300, S. 482-504] и Otto Blau. Ueber Volkstum und Sprache der Kuma-

nen. – Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 29, 1876, 

556-587. 
14

 Omeljan Pritsak. The Polovtsians and Rus‟. – Archivum Eurasiae Medii 

Aevi, 2, 1982, 321-380. 
15

 Срв. Peter B. Golden. An Introducion to the History of the Turkic Peop-

les. Wiesbaden, 1992, 270-272; Idem. Cumanica IV: The Tribes of the Cu-

man Qipčaqs. – Archivum Eurasiae Medii Aevi, 9, 1995-1997, 99-122; 

Idem. The Shaping of the Cuman-Qipchaqs and Their World: Migrations 

and Interactions. – In: Colloquio internazionale Il Codice Cumanico e il suo 

mondo. Venezia, 6-7 dicembre 2002. 
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гани са съпоставки и тълкувания, целящи да уточнят се-

мантиката. Някои от ранните хипотези вече отдавна са заб-

равени, други са били нагаждани към направени по-късно 

сближавания на названията с различни слова, преди на 

свой ред да отстъпят пред новите етимологии. Днес те 

представляват интерес само за „историята на идеите“ в 

рамките на „историята на историческата наука“. Такова е 

лансираното от Стриковски (XVII в.) обяснение на По-

ловци чрез думите „полон“ (плен) и „полевания, ловель“ 

(ловуване, лов),
16

 откъдето след него и Миховиус твърди, 

че името е означавало „ловци, разбойници“.
17

 Такъв харак-

тер има също извличането през XVIII в. на етнонима от р. 

Полот (Г. Ф. Миллер, П. Ф. Сум), или интерпретирането 

му през XIX в. от О. Блау като производно на ср.перс. 

Pahlav от ст. перс. Parthawa (парти, партяни). Ако бъдат 

игнорирани подобни произволни съпоставки, остават две 

основни хипотези, издържали проверката на времето и 

запазили се продуктивни до днес.  

По-старата от тях се корени в опита да бъде обяс-

нено името с помощта на думата „поле“. Тази по същество 

„народна етимология“ е фиксирана още при Нестор (XII 

в.), който отбелязва, че куманите са били наречени Полов-

ци, защото са идвали от „пустинята“ (сиреч от пустоша, 

степта, полето). В XVIII в. идеята прониква в научната 

литература чрез Татишчев и Херберщайн.
18

 Първият из-

                                                 
16

 Strykowski. Kronika polska, litowska etc., 1582, p. 25 (цит. по В. Н. 

Татищев. История российская [1768]. Т. ІV. М.-Л., 1964, с. 73). 
17

 Michovius. Nov. Orbe region, pp. 449/459 (цит. по: Peter Friedrich 

Suhm. Abhandlungen von der Uyen oder Polovyern. – In: Nestors Jahrbü-

cher der russischen Geschichte. Bd. 4. Leipzig, 1774, 271-310; вж. в рус-

кия превод – П. Сум. Историческое разсужденiе объ Уцахъ или По-

ловцахъ. – Чтенiя въ Императорскомъ обществ исторiи и древ-

ностей россiйскихъ при Московскомъ университет (Москва). Годъ 

третiй, № 8, 1848, 13-49 и по-спец. с. 17). 
18

 В. Татищев. История российская [1768], т. ІV, с. 73; Herberstein. 

Comment. Rer. Moscov., p. 87 (цит. по  Suhm – руското издание, с. 17). 
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влича името Половци от „поль великих“ и смята, че то е 

било аналогично на евр. „скити“ и на гр. „номади“, докато 

вторият изрично го тълкува като „поляни; народ, живеещ 

по полята“. В 1837 г. К. Цойс се опитва да обясни по съ-

щия начин и немското название Valwen чрез *fal (Feld „по-

ле‟, запазено в името Westfalen „Вестфалия‟) като „обита-

тели на равнините“ (Bewohner der Flächen).
19

 Интерпре-

тацията на името чрез лексеми, които семантично насочват 

към степта, е преобладаваща в европейската наука до края 

на века и спорадично се среща и в по-ново време: Вамбери 

(1882) и Бретшнайдер (1889) продължават да смятат полов-

ците за „жители на степта“, въпреки предложеното в Ру-

сия ново тълкуване, което впоследствие се налага повсе-

местно.
20

 През 20
-те 

години на ХХ в. Босуел е склонен да 

обяснява „Половци“ като „степняци“ (steppe folk) от „по-

ле“ (field), смятайки го за превод на тюркското кипчак,
21

 а 

в 1978 г. и Дякону ги приема за „habitants des steppes“, 

виждайки в названието превод от тюркското име куман.
22

 

Смисловата връзка на този етноним с „поле, степ, пустош; 

равно и празно пространство“ може би щеше да си остане 

в миналото като една от многото забравени идеи, ако не бе 

опитът на Прицак да го извлече от славянската основа 

„пол“ (празен, открит), приемайки пол-ов-ци за превод на 

тюрк. qipčaq в значение на „степен/пустинен (народ)“.
23

 

                                                 
19

 Kaspar Zeuss. Die Deutschen und ihre Nachbarstämme, 1837, S. 390, 

Anm. 744 (цит по:  J. Marquart. Volkstum, 175). 
20

 Срв. Ármin Vámbéry [Hermann Bamberg]. Der Ursprung der Magya-

ren. Leipzig, 1882, S. 102, Anm. 3; E. Bretschneider. Mediaeval Research 

from Eastern Asiatic Sources. Vol. II. London, 1888, p. 10. 
21

 A. Bruce-Boswell. The Kipchak Turks. – The Slavonic Review, 6, 1927, 

68-85. 
22

 Petre Diaconu. Les coumans on Bas-Danube aux XI
e
 et XII

e
 siècles. 

Bucarest, 1978, 158 pp. 
23

 O. Pritsak. The Polovtsians. 



 

 

292 

Втората хипотеза също търпи модификации в свои-

те детайли. Тя бива лансирана в 1875 г. от А. Куник,
24

 кой-

то свързва името Половци с прилагателното „полòв[ой]“ 

(жълтобял, жълтеникав, блед), и тази идентификация става 

преобладаваща в куманоложките проучвания на ХХ в. 

През 1910 г. А. Соболевски разширява семантиката на из-

ходната основа с „полòвой“ (син),
25

 понеже така са били 

наричани воловете с гълъбоват (сив) цвят. Според него и 

нем. Falben е имало сходен смисъл (blau „син‟), а куманите 

са получили това си название по името на някоя от техните 

групировки (подобно на татарската „Синя орда“). Идеята 

на Куник е възприета в 1914 г. от Маркварт, който смята, 

че както руското Половци, така и близките по смисъл обоз-

начения Pallidi, Falones, Valvi, Valwen и др. (от нем. Falben 

„бледи, светложълти‟) са възникнали по външността на 

назования чрез тях народ. Благодарение на неговия научен 

авторитет тази хипотеза се налага в Европа. През 1924 г. 

Кошани е съгласен, че името половци е означавало „светли, 

жълти или бели“.
26

 Руси и „сини“ (синеоки) са били кума-

ните и според Младенов (1931) – така той определя също 

гагаузите (от gök uz „сини узи‟),
27

 а Расовски (1935) твърдо 

приема, че названието на половците „бледожълт, сламено-

жълт“ е било дадено по цвета на техните коси.
28

 В 1940 г. 

Пономарьов допуска, половци да е превод от кубан-куман в 

                                                 
24

 Срв. в бележка към с. 387 от труда на Б. Дорнъ. Каспiй. О походахъ 

древнихъ русскихъ въ Табаристанъ. – Записки Имп. Акад. Наук, т. 26, 

кн. 1. СПб.ь 1975. 
25

 А. Соболевский. Несколько этимологическихъ названiй. 4. Полов-

цы. – Русский Филологический Журналь (Варшава), т. 44, 1910, с. 175. 
26

 Béla Kossányi. Az úzok és kománok történetéhez a XI-XII századom. – 

Századok, 57-58, 1923-1924, 519-537. 
27

 Стефан Младенов. Печенези и узи-кумани в българската история. – 

Българска историческа библиотека, ІV, 1931, т. 1, 115-136 
28

 Дмитрий А. Расовский. Половцы, І-V. – Seminarium Kondakovia-

num, 7, 1935, 245-261; 8, 1936, 161-182; 9, 1937, 71-85; Ann. Inst. Konda-

kov, 10, 1938, 155-177; 11, 1940, 95-127. 
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значение на „блед, сивкав, бледожълт“,
29

 а на следващата 

година Немет (1941) открива във всички варианти на етно-

нима (славянски, немски, арменски и тюркски) значението 

„жълтеникави, бледи“, но не в смисъл на „руси и синеоки“, 

а според жълтеникавия цвят на кожата.
30

 По-късните из-

следователи смятат почти без изключение руската форма 

„половци“ за превод от тюрк. quman или qipaq. 

Подобен сложен път на развитие изминава и тълку-

ването на името Kuman (Quman) и/или Kun (Qun). В по-

старо време то е било извличано от някой хидроним – една 

обичайна практика през XVIII и XIX в., доколкото и 

етнонимът „българи“ е бил свързван някога с р. Волга, а и 

до днес руските и сръбските националисти спекулират с 

това, определяйки българите като „татари, дошли от Вол-

га“. Още Татишчев познава в 1768 г. автори, които са обяс-

нявали името на куманите с названието на р. Кума, изви-

раща край Кубан и вливаща се в Каспийско море. През 

1834 г. Досон предпочита да го свърже с р. Кубан въз 

основа на фонетичния преход b ~ m (Kuban > Kuman),
31

 а 

през 1853 г. Березин се връща към съпоставката с р. Ку-

ма.
32

 Заедно с това са търсени паралели с различни слова. 

Татишчев сочи връзка с черем. „кумаис“ (лунен човек, лун-

ни хора), други ранни автори са отъждествявали наз-

ванията „куни“ (кумани) и „хуни“. Вамбери се е опитал в 

1882 г. да обясни куманското име като производно от унг. 

kun и латинския суфикс -anus. В тази посока на мислене е 

също и по-ранната етимология на Немет (1930), който 

                                                 
29

 А. Пономарев. Куман-половцы. – Вестник древней истории, 1940, 

№ 3-4, 366-370. 
30

 Julius Németh. Die Volksnamen „quman“ und „qun“. – Körősi Csoma 

Archivum, III, 1941-1943, N° 1, 1941, 95-109. 
31

 M. D’Ohsson. Histoire des Mongols depuis Tschingus-khan jusqu’à Ti-

mour Bey ou Tamerlan. Vol. I. La Haye et Amsterdam, 1834, p. 388. 
32

 И. Березинъ. Первое нашествiе Монголовъ на Россiю. – Журналь 

Министерства народнаго просвщенiя, ІХ, 1853, с. 237. 
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свързва kun „куман‟ и hun „хун‟ с лексеми, означаващи „чо-

век, мъж; народ“ [монг. kümün; др.тюрк., уйг. kün; вогул. 

khum; унг. him; вотяк., самоед. kum; зюрен. komi; гот. 

guma; лат. homo],
33

 докато Дьорфи (1948) приема унг. kun 

за произлязло от xun/hun с първоначално значение „изто-

чен номад“, преди да започне да се използва и за кума-

ните.
34

 В най-ново време Голден (1992) отбелязва, но само 

в допълнение на приведените от него хипотези, че в сред-

но-кипчакския език qun е означавало „сила, мощ, могъще-

ство“ (така Алтхайм извлича името на хуните от *qun „си-

ла‟ или *qu- „бивам силен‟;
35

 така обикновено се тълкува и 

името Türk – б.а., .В.С.), а в среднотюркския език е съще-

ствувал глаголът qun- „крада, отвличам“ (това подпомага 

тезата на Стриковски).
36

 По различен начин е обяснявано и 

названието „кумани“. Голубовски го тълкува в 1884 г. като 

kun-men „светоподобен‟ от kun [= kün] „светъл, ден‟ (вари-

ант на интерпретацията е kün-men „слънцеподобни‟ от kün 

„ден, слънце‟),
37

 а в своята по-ранна хипотеза Немет (1930) 

вижда в него qun-man „куноподобен‟ от qun/kun „кун‟ и су-

фикса -man/-män (по аналогия на Türk-män „туркмен‟). В 

края на ХХ в. подобна позиция застъпва и Голден: quman < 

*qumman < qun + man „истински куни‟. Менгес (1951) съ-

що посочва хипотетичната възможност името да е получе-

но чрез този суфикс, но от qum „пясък‟ и в смисъл на цве-

                                                 
33

 Gyula Németh. A honfoglaló magyarság kialakulása. Budapest, 1930, 

141-147. 
34

 György Györffy. A kun és komán népnév eredetének kérdéséhez. – Anti-

quitas Hungarica, 2, 1948, 158-176; също при Gy. Györffy. A Magyar 

keleti elemei. Budapest, 1990, 200-219. 
35

 Franz Altheim. Geschichte der Hunnen, I-V. Berlin, 1959-1962 (вж. т. I, 

с. 8, 29). 
36

 P. Golden. Introduction, p. 270 ff. 
37

 Вж. Петръ Голубовскiй. Печенеги, Торки и Половцы до нашествiя 

Татарь. Исторiя южно-русскихъ степей 9-13 вв. Кiевъ, 1884 (= Кiев-

скiе Университетскiя Извстия, год. ХІІІ, 1883, № 1, 3, 5-6, 9-10; год. 

ХІV, 1884, № 4). 
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тови отенък: quman < *qum-man „пясъкоподобен‟ (както 

quman < qum-a-n, сходно на qum-ra-n, qum-ra-l „дорест, 

светлокестеняв‟).
38

 Той сам обаче смята това за „слабо ве-

роятно“. Връзката на етнонима с тюркската дума за „пя-

сък“ е изтъквана, когато в духа на традицията от XIX в. 

Иловайски (1876) приема куманите за „степняки“,
39

 а след 

него Кун (1880),
40

 Ференц (1931)
41

 и други автори също 

извеждат името им от „степ“. В по-ново време и Дякону 

(1978), за когото самоназванието на куманите е било kun/ 

hun, ги определя като „жители на степта“ от kum „пясък; 

степ, равно пространство‟.
42

 През 1982 г. Прицак отново 

свързва името на куманите с представата за степта – „(на-

род) на бледата/сивата (степ, пустиня)“, но той, както и 

Менгес, набляга на интерпретацията на етнонима от обоз-

начение за вид светъл цвят.
43

 

Тази идея е повлияна явно от приноса на Куник по 

отношение на името половци. В 1940 г. Пономарьов посоч-

ва, че и в тюркското название кумани е залегнала подобна 

по значение основа и затова приема руското половци да е 

превод на името kuma-n (произлязло на свой ред от kuba/ 

kuma „блед, сивкав, бледожълт‟ + -n).
44

 Заслугата за въвеж-

дане на новата хипотеза в научните среди обаче принад-

лежи на Немет, който в 1941 г. се отказва от предишното 

си тълкуване (quman < qun + -man) и привеждайки редица 

примери обяснява сега имената qun и quman като форми-

                                                 
38

 Karl Heinrich Menges. The Oriental Elements in the Vocabularz of the 

Oldest Russian Epos, „The Igor‟s Tale“. – In: Supplement to “World”, vol. 

7 (Monography N° 1), New York, December, 1951. 
39

 Д. И. Иловайскiй. Исторiя Россiи. Ч. 1. М., 1876, с. 307, бел. 42. 
40

 Вж. Codex Cumanicus bibliothecae ad templum Divi Marci Venetiarum. 

Primum ex integro edidit, prolegomenis, notis et compluribus glossariis in-

struxit Comes Géza Kuun. Budapestini, 1880, CXXXI + 395 pp. 
41

 G. Ferenţ. Cumanii şi episcopia lor. Blaj, 1931. 
42

 P. Diaconu. Les coumans. 
43

 O. Pritsak. The Polovtsians. 
44

 А. Пономарев. Куман-половцы. 
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рани от тюркското прилагателно qū < *qub „сивожълт, 

блед‟ (falb, bleich) и от разширената му форма qub-a < *qub 

(в същото значение) с помощта на деноминативния суфикс 

-n (т. е. qūn < qū + -n; quman ~ quban < quba + -n).
45

 Това 

широко разпространено обозначаване на куманите (qun, 

quman = половци = Falben = χarteš) като „бледи, жълтени-

кави, пепеляви“ (bleich, gelblich, fahl) е било свързано спо-

ред Немет с цвета на кожата, не на косата. То се е отнасяло 

първоначално до източноазиатското племе m°rqa, което, 

прониквайки сред тюрките, е било наречено от тях qūn или 

quman „жълтеникавите, бледите“. През 1951 г. Менгес съ-

що дава подобна етимология, до която е достигнал незави-

симо от Немет.
46

 Той предполага, че в основите на етно-

нима (тюрк. quba „сивкав, блед, жълтеникавочервен‟, qū 

„блед, жълтоват, жълтеникавокафяв‟ и пр.) лежи алтай-

ският корен *qu-, от който може да са възникнали формите 

*qu-m (qum „пясък‟) и *qu-ba/-wa (quba „жълтеникав, 

блед‟), чиито производни са притежавали сходна семан-

тика. Крайното -n при името quman (< *qoba, quba + -n) е 

отразявало редкия номинален суфикс -n или по-скоро ста-

рия множествен или колективен суфикс -an/-än. С по-малка 

вероятност е етимологизирането на названието от qum „пя-

сък‟ (> qum-a-n или qum-man) като обозначение за светъл 

пясъкоподобен цвят, който обаче едва ли е бил белег на 

кожата. В 1952 г. Прицак подхвърля в една своя рецензия 

идеята, че името на куманите „бледи“ може да е било да-

дено по цвета на конете им и да се е използвало в смисъл 

на „народа с кулестите коне“ (das Volk mit bleichen Pfer-

den).
47

 По-късно обаче той се отказва от тази съпоставка. 

                                                 
45

 J. Németh. Die Volksnamen. 
46

 K. H. Menges. The Oriental Elements. 
47

 O. Pritsak. – Der Islam, 30, 1952, 117-121 (с. 120) – рецензия на A. 

Zajączkowski. Związki językowe polowiecko-slowiańskie. – In: Prace 

Wrocławskiego towarźzstwa naukowego, Ser. A, N° 34, Wrocław, 1949, 37-

44.  



 

 

297 

През 1976 г. Кононов изхожда от хипотезата на Немет 

(qun, quman < qū [< quw < *qub], quba „блед, светложълт‟ + 

-n), за да открие в морфемата -a от думата quba самосто-

ятелен формант с умалително-ласкателно значение, произ-

лизащ от суфикса -ay/-ey. За разлика от Немет обаче той 

интерпретира крайното -n в етнонима qum-a-n като пока-

зател за събирателност-множественост. Това му позволява 

по аналогичен начин да тълкува названията кумик (qum-a-

k, qum-ï-k < *qub) и кипчак (qïbčak < *qub-ač-ak), чрез друг 

диминутивен суфикс (-ač) и друг множествен показател    

(-°k).
48

 В следващите десетилетия етимологията на Поно-

марьовНеметМенгесКононов се налага почти повсе-

местно. През 1982 г. Прицак обяснява етнонима quman 

чрез тюрк. (> монг.) quba „блед, жълтеникав, светъл; цвят 

между червеното и жълтото‟ и колективния суфикс -an, т. 

е. като quba + -an > qubān > qumān (в „свита“ форма quba > 

qū + -n > qūn), тълкувайки го „светлият, бледият [народ]“ 

или „[народът на] светлата, бледата [степ, пустиня]“. Па-

лоци-Хорват (1989)
49

 и Рашони (2000)
50

 следват Немет, 

когато пишат, че формите quman и qun „бледи, светло-

жълти, сивожълти‟ са били производни от qū „сивкав, жъл-

теникав, блед‟, а Голден многократно повтаря същото мне-

ние за произхода на името от тюрк. quba „блед, бледожълт, 

                                                 
48

 А. К. Кононов. К этимологии этнонимов кыпчак, куман, кумык. – In: 

Eurasia Nostratica. Fest. K. H. Menges. II. Wiesbaden, 1977, 159-166 (= 

Ural-Altaische Jahrbücher, Hrsg. v. Gyula Décsy, 48, 1976, 159-166). 
49

 András Pálóczi-Horváth. Pechenegs, Cumans, Iasians. Steppe Peoples 

in Medieval Hungary. Budapest: Corvina, 1989, 142 p. + 76 pl. същото на 

немски: Petschenegen, Kumanen, Jassen. Steppenvölker im mittelalterli-

chen Ungarn. Hereditas: Corvina, 1989, 143. 
50

 Laszlo Rásonyi. Turcs non-islamisés en Occident (Pétschénèguea, Ouzes 

et Qiptchaqs et leur rapports avec les Hongrois). – In: History of the Turkic 

Peoples in the Pre-Islamic Period. Ed. By Hans Robert Roemer. Berlin: 

Klaus Schwarz Verlag, 2000, 300-331 (= Philologiae et Historicae Tur-

cicae Fundamenta. Tomus Primus [Philologia Turcicae Fundamenta, To-

mus Tertius]). 
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светлосив, светлокестеняв‟, или от „свитата“ форма qū 

(quw < *qub) „светъл, жълтеникав, жълтокафяв, блед‟. 

През втората половина на ХХ в. възниква и една по-

различна хипотеза, предлагаща тотемистично обяснение на 

етнонима куман. Още в 1951 г. Менгес дава подобно тъл-

куване на името ковуи чрез *qovu, quvu – кипчакска форма 

(с преход на γ/g > v) от тюрк. qoγu, quγu, qū „лебед‟. Той 

изтъква, че в някои китайски текстове лебедът е посочван 

заедно с бика и вълка сред предците на ранните тюрки и 

следователно можел да се смята за тотемно животно. Лебе-

дът бил под табу сред отделни тунгузки племена и в много 

индоевропейски езици. Според Менгес не е изключено 

името ковуи да се е намирало в някаква историко-гео-

графска връзка със страната  между Дон и Дунав, 

родината на унгарците (). Напълно възможно било 

следите на тези Kovui ~ Qoγu/Quγu да са водели и към u-

ćźjä, свързвани от Де Гроот с Hu-ğu, които според някои 

извори са били племе на Gao-Č‟ĕ („високите коли“), смя-

тани за водещия клан на древните уйгури и за идентични с 

Diŋ-liŋ. Той допуска също дин-лин и гао-че да са представ-

лявали „(тюркизирано?) енисейско-остяцко племе“, докол-

кото името им се свързва с названието на по-късните коти 

(Ketó). Не може да се прецени дали наблюденията на Мен-

гес са били познати на съветските учени или идеята за 

връзката между Kuman и обозначението на лебеда е въз-

никнала самостоятелно, но в 1967 г. Грунин определено 

извлича името на куманите от тюрк. ku „лебед‟ + -man.
51

 

Подобна теза развива Баскаков в своята монография за 

тюркските езици, когато при северните диалекти на алтай-

ския език се спира на говорите на лебединците (қуу-кижи 

< қуу „лебед‟ + кижи „човек‟) и кумандинците (қуманды ~ 

                                                 
51

 Т. И. Грунин. Документы на половецком языке ХVІ в. (Судебные ак-

ты Каменец-Подольской армянской общины). М., 1967, 430 с. (= Па-

мятники письменности Востока, ІІІ). 
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қубанды ~ қуванды < якут. куба „лебед‟ + словообразува-

телния афикс -нды), допускайки общ произход на имената 

с етнонима куман (< қуу „лебед‟ + -ман) и с историко-гео-

графското название Лебедия.
52

 В 1976 г. той отново обяс-

нява куман като kun „лебед‟ + -man (афикс, подобен на рус. 

-анин в „лебед-янин“).
53

 Явно за идентификацията е допри-

несло сходството на името с това на „кумандинците“ (qu-

bandï, quwandï, qumandï-kiži) и „лебединците“ (qū-kiži, рус. 

лебединские татары), живеещи в района на река Лебед, 

което говори за връзка между етно- и хидронима. Без да 

взима отношение към тази идея Голден (2002) привежда 

монг. qun ~ тюрк. quγu, quw, qu „лебед‟ и ойротските пле-

менни имена Qū kiži и Qumandû (~ Kumanlï?) kiži.
54

  

Формалното сходство между тюркските думи qū 

„лебед‟ и qū „блед‟ позволява и такава интерпретация, но 

ако се отчете факта, че табуизираните названия на лебеда 

са означавали „светъл, бял“ (срв. при Менгес: праслав. *ol-

bodъ > слав. lebedъ; ст.в.н. elbiz, albiz ~ лат. albus „бял‟ и 

пр.), то би могло да се предполага съществуването на се-

мантично „припокриване“. Според Кононов (1976) в тюрк-

ските езици лебедът е получил това си название по свет-

лата окраска на своите пера.
55

 В такъв случай съвпаде-

нието може да бъде обяснено с разширяване на първона-

чалното значение или с наличието на общ (или сходен) ал-

тайски корен *qu-, до който се достига при опитите за тъл-

куване на етнонима: 1/ *qu- > *qub > quba; *qu- > quγu/qoγu 

(> *quvu/qovu) > quw> qū „лебед‟ = Quman, Qun; 2/ *qu- > 

*qub > quba, qoba (> quva, qova) > quw > qū „блед, светъл, 

                                                 
52

 Н. А. Баскаков. Введение в изучение тюркских языков. Москва, 
2
1969, с. 327. 

53
 Н. А. Баскаков. Половецкие отблески в „Слове о полку гореве”. – 

Ural-Altaische Jahrbücher, 48, 1976, 17-31 (= Eurasia Nostratica. Fest. K. 

H. Menges, II, 1977, 17-31), вж. на с. 18. 
54

 P. Golden. The Shaping. 
55

 А. Н. Кононов. К этимологии, с. 160, бел. 11. 
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жълтоват, пепеляв, сив (сива степ), сивобял‟ = Quman, 

Qun; 3/ *qu- > *qub/qum (qubak/qumak) „пясък‟ = Quman. 

Към него се отнасят и други слова, с които името на кума-

ните е било свързвано, например: 4/ *qu- > qu- „бивам си-

лен‟ > qun „сила, мощ‟ = Qun, Xun; 5/ *qu- > qun, qum > 

*quma/quba „човек‟ (срв. др.тюрк. kün „племе, народ‟, 

монг. kün, kun, χun, kümün „човек, хора, народ‟, мандж. kü-

mün „мъж‟, селкуп. qum „мъж, човек‟; quma-saŋ „хора, ка-

масинци [?]‟, както и приведените в 1930 г. от Немет при-

мери) = Qun, Quman.
56

 

Анализите на името кипчак също насочват в тази 

посока. И тук има различни интерпретации, макар и не та-

ка многобройни и не толкова категорични. В тюркската 

традиция, при Рашидеддин и други мюсюлмански автори 

формата qïpčaq е употребена в смисъл на „кухина, хралупа 

(на дърво)“, като в някои тюркски текстове тя се редува с 

qobï/qovï „кух, изгнил; нещастен, неуспешен‟, qobi > qowi 

„хралупа (на дърво)‟ и qobuq/qovuq „изгнило, празно, сухо 

(дърво)‟. В 1914 г. Маркварт привежда по речника на Рад-

лов отделни значения на думата qïpčaq „празен, пуст; кухо 

                                                 
56

 Анализирайки структурата на българския етноним авторът на тези 

редове бе предположил, че името на куманите също би могло по 

аналогия да се интерпретира от една „праоснова“ *k°-/g°- (срв. *qu-) > 

*qub ~*qum „човек, мъж‟+ суфикса за мн.ч. -°n като qum-an, quma-n 

„хора, народ‟. В полов-ец, полов-ци на свой ред тогава се открива 

формата *polov, която може да се разчлени на корен *pål ~*bål ~*vål (в 

същото значение, срв. българския етноним) и суфикс -°v/-°w, биващ 

навярно разновидност на множествения показател -°k/-°g, откъдето 

руското обозначение на куманите би произлизало от съпоставима с 

българското име вариантна форма *bål-°k ~ *bål-k, а не от обозна-

ченията за „поле“ или вид светъл цвят (В. Стоянов. Bulgaro-Turcica 1: 

Етнонимът „българи“. За българо-тюркските смешения. София, 

1997, с. 33-34 и бел. 63). Разбира се, както и в случая с името българи, 

подобна семантика на названието („мъж, човек“ > „мъже, хора“ > „пле-

ме, народ“) може да е била присъща само на част от по-далечните 

предци на съответния етнос, а не на по-късните негови носители. 
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дърво; гневлив‟, както и други слова, съпоставими с коре-

на на етнонима. Той е на мнение, че от първичната семан-

тика на qïpčaq „празен, пуст‟ би могло теоретично да се 

развие значението „пустиня, степ“, но подобна форма 

(*qïbčaq „степ‟) трябва да се извлича по-скоро от *qub/qum 

„пясък‟, отколкото qïb-čaq (> qïpčaq) ще представлява ди-

минутив в значение на „малка пясъчна степ“. Според Брус-

Босуел (1927/8) самоопределянето на куманите като qipčaq 

е означавало, че те са дошли от „Кипчак“, т. е. от днешната 

киргизска степ. Немет (1930) поставя в основата на името 

сибирско-тюркската (сагайска) дума qïpčaq „сърдит, гне-

вен, избухлив, лесно разгневяващ се‟, докато Кляшторни 

(1988) го смята за апотропеично название, което след за-

губване на първоначалното си значение („безуспешен, не-

щастен“ < qoby ~ qovy „празен, кух‟) се е превърнало в ет-

ноним.
57

 За Кононов (1976) qïbčaq е диминутивна форма, 

подобна на qum-a-n, но с по-различен множествен показа-

тел от обща основа *qub „блед‟.
58

 Със значението на името 

се занимава и Прицак. Още в 1973 г. той определя руското 

название половци като превод на тюркското кипчак, озна-

чаващо „половой“ и „мешканець полового (пiщаного) 

                                                 
57

 С. Г. Клящорный. Кыпчаки в рунических памятниках. – В: Турко-

логика. Л., 1986, 153-164; S. G. Kljaštornyj. Die Kiptschaken auf den 

runischen Denkmälern. – Central Asiatic Journal, 32, 1988, 73-90. 
58

 А. К. Кононов. К этимологии. Подобно е мнението и на Закиев, спо-

ред когото името Кыпчак е съчетание от два „корена” – 1/ къу (къу ~ 

къуб ~ къуба) „риж, блед, светъл‟ и 2/ чак. Във втората съставка 

авторът вижда сак ~ чак, което според него е „древното название на 

тюрките (а не на ираноезичните, както погрешно твърдели някои из-

точноевропеисти)”, откъдето смята къу-чак за „белите саки‟, без да из-

ключва възможността –чак да представлява и „уважително-умалител-

ния суфикс –чык”. Срв. М. Закиев. Сакалиба – это кыпчаки, а булгары 

– одно из кыпчакских племен. – В: http://sophistikatedkids.com/turkic/ 

26Kipchaks/SakalibaRu.htm (07.04.2003). 

http://sophistikatedkids.com/turkic/%2026Kipchaks/SakalibaRu.htm
http://sophistikatedkids.com/turkic/%2026Kipchaks/SakalibaRu.htm
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степу“,
59

 а през 1982 г. се спира подробно на самото име 

Qïpčaq.
60

 Прицак припомня значението му „хралупа (на 

дърво)“ и отбелязва връзката на qïbčaq с тюрк. qobi > qowi, 

а после, следвайки Пелио (тюрк. qobi, qovi „празно място‟ 

> монг. γobi „пустиня, Гоби‟),
61

 смята, че лексемата, изра-

зяваща идеята за „празнота“ (hollowness) или „преходност“ 

(transience), е значела първоначално „празна – безлесна 

[степ/пустиня]“, откъдето етнонимът Qïbčaq можел да се 

тълкува и като „степен/пустинен [народ]“. Според него то-

ва название е било получено от уйгурите, които, за разлика 

от номадите, са се смятали за „горски народ“. Голден из-

броява досегашните идеи във връзка с тълкуването на Qïp-

čaq, но не взима отношение към тях, ако не се брои оп-

ределянето на Прицаковата съпоставка между названието 

половци и думата полъ „открит, празен‟ като „more than so-

mething of a stretch“ (2002). Както се вижда, и при етно-

нима Qïpčaq обясненията гравитират около представите за 

„степ“ и „вид светъл цвят“. В този случай отново се стига 

до същия алтайски корен: 1/ *qu- > qub/qum „пясък‟ > *qïb-

čaq „[малка] пясъчна степ‟ > Qïbčaq; 2/ *qu- > *qub/-a 

„блед, жълтеникав, сивкав‟ > qub-ač-ak „бледовати‟ > Qïb-

čaq; 3/ *qu- > *qub > quba/qoba, qobï/qobi „празно място‟ > 

γobi „пустиня, степ‟ > Qïbčaq; 4/ *qu- > *qub > quba/qoba, 

qobï/qobi > qowi „кух; хралупа (на дърво)‟ ~ „празнота‟ > 

„празна, безлесна (степ, пустиня)‟ > Qïbčaq. 

С други думи тълкуванията на куманското народ-

ностно име се свеждат главно до извеждането му от терми-

ни за „поле, степ“ и за вид цветови отенък в значение на 

                                                 
59

 О. Прiцак. Половцi. – Украiнський iсторик. Журнал Украïнського 

iсторичного товариства (Нью Йорк – Мюнхен), 1-2 (37-38)р Рiк Х, 

1973, 112-118. 
60

 O. Pritsak. The Polovtsians. 
61

 Вж. P. Pelliot. Sur la Légende d‟Uguz-Khan en écriture ouigoure. – 

T’oung Pao, 27, 1930, 279-281; P. Pelliot, L. Hambis. Histoire des cam-

pagnes de Gengis Khan. Leiden, 1951, I, p. 96. 



 

 

303 

„блед, жълтоват, сив“. Доколкото обаче в имената преобла-

дава представата за цвета, а освен това на две места кип-

чаките (кумани, половци) изрично са обозначени като 

„светлите, бледите“, респективно като „šari“ „жълти, бели‟, 

то явно идеята на Куник, обогатена от Соболевски и до-

развита в работите на ПономарьовНеметМенгесКо-

нонов се ползва с определени предимства. Тя е породила 

обаче най-разнообразни интерпретации. Докато Кримски 

допуска името половци да е получено от цвета на техните 

шапки (както при каракалпаки „чернокапци“ и къзълбаши 

„червеноглавци“), а Прицак е мислел някога, че е ставало 

въпрос за цвета на конете им, повечето учени свързват наз-

ванието с особени физически белези и го отнасят до цвета 

на кожата или косата. Това е довело до множество спеку-

лации. Ако куманите са били русокоси, то предците им би-

ха могли да се отнесат към така дискутираната белокожа и 

русокоса (или рижава), синеока (или зеленоока) раса от 

Централна Азия, за която се съобщава в китайските извори 

и която бива свързвана етнически с древните киргизи (ха-

касите), с аланите (аси, усуни), отчасти с уйгурите и с пле-

мената динлин (Diŋ-liŋ, Ting-ling) – възможните предци на 

част от древните българи. Маркварт смята, че имената По-

ловци, Pallidi, Valwen са били получени според външност-

та на народа, но отхвърля връзката с предполагаемата бяла 

раса в Азия. Неговият рецензент Пелио (1920) обаче е на 

друго мнение, а за Грум-Гржимайло (1926) „светлокосост-

та“ на куманите е показвала, че те или са били „потурчени 

динлини“, или са имали примес на динлинска кръв.
62

 Про-

тивно на Маркварт Расовски счита, че обозначаването на 

половците като „бледожълти, сламеножълти“ е получено 

по цвета на косите. Немет (1941) изтъква, че повечето 

варианти на етнонима са означавали „bleich, gelblich, fahl“, 

                                                 
62

 Г. Е. Грумм-Гржимайло. Западная Монголия и Урянхайский край. 

Л., 1926. 
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но не като „руси и синеоки“, а по жълтеникавия цвят на ко-

жата. Тази белота (или жълтеникавост) ще да е представля-

вала в очите на тюркското население специфичен белег на 

дошлите от Манджурия и Северен Китай завоеватели (Не-

мет, Голден). Това може да е причината за възникване на 

подобно име, чийто превод (калка) е проникнал по-късно и 

в другите езици. Жълтото обаче е свързано с центъра или 

средоточието на имперската власт в китайската традиция. 

Така тълкува Менгес определянето на кипчаките като Sārī/ 

ary (от ary[γ] „жълт‟), но не чрез „рус, белокож“, а в сим-

воличното му значение на „земя > център, имперски“. От 

друга страна, бялото насочва към запада в тюркската цве-

това символика. Ето защо, на базата на изходните основи 

за етнонима, половците (куманите, кипчаките) биха могли 

да се разглеждат също като централния, господстващия на-

род или като западния клон на някаква номадска „импе-

рия“. И сякаш за да станат нещата още по-сложни в тези 

основи се открива и допълнителен цветови отенък на „бле-

достта“ (сивкав, сив > син), а това поставя въпроса за връз-

ката между куманите (половците) и „сините“ (също „не-

бесни, коренни“ [от gök ~ kök „небе, син; корен‟]) тюрки на 

Втория (Източен, т. е. „Син“) тюрк[ют]ски каганат, още 

повече, че в запазените от неговата епоха „рунически“ над-

писи се споменава за господството на „тюрки [и] кипчаки“. 

Общоприетото схващане, че с имената Половци (и 

пр.), Falben (и пр.), Xartēš (~ Šarï), Qun/Quman и Qïpčaq бил 

обозначаван един и същ народ, е мотивирало учените да 

търсят в тях сходни значения и да виждат в ПоловциFal-

benXartēš калки от тюрк. Qun/Quman или от Qïpčaq. Това 

позволява тълкуванията на отделните етноними да бъдат 

сумирани в табличен вид, за да се откроят онези съпоста-

вки, които обясняват повечето (и дори всички) названия 

(вж. по-долу, фиг. 1). 
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(фиг. 1): 

 
 

 В „квантитативно“ отношение веднага привличат 

вниманието две до три хипотези. От тях извличането на ет-

нонима от лексеми в значение на „човек > хора ~ народ“ би 

могло да отпадне. Не само защото липсват примери за по-

добно тълкуване на qïpčaq (това име би могло да намери 

адекватно обяснение от q°m/q°b + умалителния суфикс -ča 

+ множествения или колективен суфикс -°k), а понеже едва 

ли векове след новата ера едно такова „първично“ значе-

ние на народностното име ще да се е било запазило в ко-

лективната памет на неговите носители. Дори някога „пра-

формата“ *q°- (респективно q°-n ~ q°m/q°b) да е притежа-
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вала семантиката на „мъж, човек“ (срв. b°l ~ b°n/m°n), с 

времето тя ще да е била „засенчена“ от по-различни нови 

значения, включително на това за „пясък“ (q°m) > „степ, 

поле, пустиня“ и за „пясъчен; жълт, блед, сив, бял“ (q°b/ 

q°m) > „лебед“. И тъй като при две от названията на кума-

ните-кипчаки (Xartēš и Šarï) липсва каквато и да било 

смислова връзка с представата за „поле, степ, пустиня“, ос-

тава възможността, етнонимните варианти да се свържат с 

обозначението на вид светъл (беловат, сив, жълтоват и пр.) 

цвят. Хронологично рецепцията и разширяването на тази 

идея може да бъде представено чрез следната схема:  

(фиг. 2): 

 

1875 Куник (половци < полòв „жълтоват, блед‟) 

 |    | 

 |            1910 Соболевски (половци < полòв „сив ~ син‟) 

1914 Маркварт (полòв ~ falb ~ xartēš  „блед, светложълт‟) | 

1924 Кошани (полòв „светъл, жълт, бял‟)    | 

|          1931 Младенов (полòв „син, рус‟) 

1935 Расовски (полòв ~ falb ~ xartēš ~ šarï „сламеножълт, рус‟) |  

 |_________________________________________________ | 

  | 

1940 Пономарьов (полов-ци  kuman < kuba/kuma + -n „блед, сивкав, 

  |       бледожълт‟) 

  | 

1941 Немет (полòв ~ falb ~ xartēš ~ šarï  qun/quman < qu + -n;      

  |           quba/quma + -n „блед, сивожълт‟) 

  | 

1951 Менгес (полòв-ци  qun/quman <  q + -n, quba/quma + -an           
 

|                            „бледи, бледожълти, сивкави‟) 

 _______ |- - - - (ковуи  qovu < q, qou „лебед‟) - - - -
 
┐

 
 

 |               | 

 |   1960/9 Баскаков (kuman < kū „лебед‟) 

 |               | 

1967 Грунин (полов-ци < полòв „светложълт‟) 
 
 1967 Грунин (kuma  

|                                                                        < ku „лебед‟ + -man) 

|               | 

1976 Кононов (qum-a-n ~ qïb-ač-aq „бледи‟)        1976 Баскаков (quman      

|                  < qun „лебед‟) 
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 | 

1982 Прицак (qun/quman: qū + -n < quba/quma + -ān „бледи, светли,

 |                                                             жълтовати‟) 

 | 

1992 Голден (qun/quman: qu + -n „бледи, жълтовати‟, qun-man)  
 

 

 Извличането на имената Qïpčaq ~ Qn ~ Quman ~ 

Šarï ~ Xartēš ~ Половци, Pallidi, Falben и пр. от обозначения 

за цвят в смисъл на „бледи (светли, бели, беловати), жъл-

ти (жълтеникави, жълтовати, бледожълти, светложълти, 

сламеножълти, жълтеникавокафяви, жълтеникавочервени), 

сивкави (сивобели, сивожълти, сиви ~ сини)“ насочва към 

тяхната политическа и/или етническа „предистория“. Кип-

чаките (Sir?) се споменават при народите на Втория („син“ 

т. е. „източен“) тюркски каганат. Народът [на земята] Sārī 

(< Šarï), сред който са проникнали куните, е отъждествя-

ван с [част от] т. нар.. саръ („жълти“ > „бели“ или „цент-

рални“ > „западни“) уйгури. Самите куни (Qn) са били из-

тласкани от техните собствени територии („център“ ~ 

„жълт“?) в западна („бяла“) посока от Qāy[ï] („народа на 

змиите“). По-късно кипчаките са формирали дясното (за-

падно, т. е. „бяло“) крило в Кимекския ханат, преди да раз-

прострат властта си над западните („бели“) области на ев-

разийската степ, прогонвайки и/или частично асимилирай-

ки установилите се преди тях в района на северното При-

черноморие узи и печенези. Всичко това е в полза на едно 

спекулативно „политическо“ или „цветово-символистич-

но“ тълкуване на етнонима като [само]название на негови-

те носители с оглед на традиционното тюркско определяне 

на посоките на света. 

При много народи обаче бялото (светлото) е било 

свързвано и с представата за по-висш или по-благороден 
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произход в сравнение с черното,
63

 с което е бил обознача-

ван „обикновеният народ“ (тюрк. qara bodun), заемащ под-

чинено положение в рамките на общността. Едно подобно 

[само]название би могло да изразява самочувствието на не-

говите носители, изтъквайки статута им на „господари“ 

над останалите ездитни номади. Тази представа е доста 

древна и явно не само „алтайска“, ако се съди по имената 

на някои от водещите алански племена (Dus-Ās [*Rus-

Ās], „ [*Ruks-Alan] „светли ~ блестящи аси/ала-

ни‟ < иран. rauxšna „светъл‟ и ruks, rus „блясък, сияние‟   

[~ лат. lux, н.перс. raš];  „аорси‟ < иран. auruša 

„бял‟). Тя има отношение към шаманистичните вярвания и 

тристепенния вертикален модел на Вселената, където бяло-

то е запазено за света на висшите небесни сили (духове), 

червеното символизира властта над средищния свят на чо-

веците, а черното е оставено за подземния свят с неговите 

обитатели. В религиозния светоглед на куманите се откри-

ват следи от шаманизъм, но няма никакви податки те да са 

се [само]определяли като „светли, бели“ в гореизложения 

смисъл. 

* * * 

Тълкуването на етнонима чрез алтайската цветова 

символика, позиционираща някогашното разположение на 

първоначалните му носители по хоризонтал (жълти „сре-

дищни‟, бели „западни‟ или сини „източни‟) или вертикал 

(бели „висши‟) и предполагаща до голяма степен в името 

да се крие самоназвание, е съблазнително като игра на ума, 

                                                 
63

 Засвидетелстваното при карлуките и някои други тюркски народи 

използване на думата qara „черен‟ в значение на „велик, главен“ (срв. 

qara xan > караханиди) е получено чрез разширяване на семантиката от 

qara „черен = север‟ във връзка с обстоятелството, че свещените стари 

земи (и убежища) на тогавашните тюрки са лежали на север. За по-

дробности вж. при O. Pritsak. Qara. Studie zur türkischen Rechtssymbo-

lik. – In: Zeki Velidi Togan’a Armağan. Istanbul, 1950-1955, S. 239-263. 
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но твърде спекулативно. Навярно и затова в досегашните 

проучвания този подход е игнориран, а „цветовото“ обоз-

начение на куманите е обяснявано като название, получено 

от друг народ, по някакъв специфичен външен белег. И ако 

се изключат хипотезите за връзка на името с цвета на шап-

ките или конете (предположения, които не могат да бъдат 

доказани), вниманието се фокусира върху антропологич-

ния (расов) тип. Куманите (Половци, Falben, Xartēš) може 

да са наречени „бледи, светли, жълтовати“ защото са се 

откроявали с цвета на лицето и косата си (арменското им 

название е форма за мн. ч. от „рус, блед, светъл“), а това 

насочва в етнически план към така често дискутираната 

„бяла“ раса в Централна Азия, включително към индоиран-

ските аси (усуни), индоевропейските по произход тохари и 

към „палеоевропеидните“ дин-лин, а от тук и част от бъл-

гарските предци, което поставя в по-различна светлина съ-

общението, че Бог е отделил една трета от „българите, на-

речени кумани“, за да ги пресели в „земята Карвунска“. Но 

куманите (Qūn) може да са „жълтовати“ и защото са били 

предвождани от пра- и парамонголоезични кланове (Qāy, 

Ölberlü), притежаващи белезите на т. нар. „жълта“ раса. И 

за да се „затвори кръгът“ на лутанията не е изключено в 

крайна сметка да е имало и някакво „припокриване“ на 

значенията, при което „бледите, жълти“ прамонголски 

Qūn (с по-различна семантика на етнонима) са се наложили 

над някога индоевропейските по произход, но сега отдавна 

вече тюркизирани „бледи, светли, жълти“ (Šarï) етнически 

групи от северната степна зона на Централна и Средна 

Азия. По-късно новият племенен съюз е станал известен на 

Изток под названието Kimäk/Kipčak (> Qïpčaq), докато на 

Запад представителите му са били наричани Quman/Qun 

(или в превод: Xartēš ~ Половци ~ Falben). 
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