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Potrivit surselor istorice ale timpului, la o întrebare a lui Genghis Han referitoare 
la exercitarea puterii asupra imensului spațiu pe care îl cucerise, sfetnicul său chinez 
Chu-tz ai i-ar fi  răspuns: „poți să faci un imperiu călare pe cal, dar nu poți să conduci 
un imperiu stând pe spinarea calului”.1 Ca urmare, înțeleptul chinez ar fi  primit sar-
cina și autoritatea de a pune bazele unei administrații imperiale solide. Fără îndoială, 
Genghis Han a apelat la mulți alți consilieri educați și experimentați, în primul rând 
chinezi, dar nu numai. El și urmașii săi i-au primit cu brațele deschise pe toți învățații 
și călătorii, indiferent de religie și obârșie, care erau doritori și capabili să îi slujească 
cu folos. Singurele condiții puse erau loialitatea față de han și respectul față de Yassa 
lui Genghis Han. „Yassa” înseamnă „interdicție” în limba mongolă și, prin preluare, 
în toate limbile turcice, inclusiv în limba turcă din Turcia. Yassa a îndeplinit rolul unui 
cod legislativ fundamental, o adevărată Constituție medievală, pentru toate statele 
desprinse cu timpul din marele imperiu genghishanid. Yassa a rămas valabilă chiar 
și după ce unele dintre aceste state au devenit musulmane, iar codul islamic Șari’a a 
devenit prevalent în justiție și administrație. Cel puțin parțial, Yassa a fost preluată și 
în legislația otomană, sub forma unor prevederi de drept cutumiar.

Hanatul Hoarda de Aur s-a desprins din imensul imperiu gengishanid și a de-
venit entitate politico-administrativă de sine stătătoare în 1242, în vremea lui Batu 
Han (1236-1256), fi ul lui Djuci, care era primul născut al lui Genghis Han. Fondatorii 
Hoardei de Aur sunt Batu han și fratele său Berke han (1257-1266). Acesta din urmă a 
fost primul han musulman al Hoardei de Aur. In timpul său s-a intensifi cat procesul 

1 Tatar History and Civilisation, IRCICA, Istanbul, 2010, p. 90 (I. Izmailov, M. Usmanov).
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mai vechi de islamizare și turcizare a Hoardei de Aur. In bătălia de la Ayn Djalut, din 
1260, Berke han a trecut cu armata sa de partea Egiptului mameluc, astfel facilitând 
înfrângerea mongolilor din Iran și marcând ruperea defi nitivă a legăturilor formale 
cu marele han de la Beijing. Alianța de lungă durată dintre Hoarda de Aur și statul 
mameluc a constituit un factor deosebit de important în evoluția Hoardei de Aur în 
sine și a situației politice, economice, culturale din spațiul eurasiatic și mediteranean, 
controlat de cele două mari puteri ale timpului.

Hoarda de Aur a fost un stat eurasiatic uriaș, care s-a întins până la fl uviul Irtîș 
și munții Pamir, în răsărit, și până la fl uviul Dunărea și munții Carpați, în apus. 
Organizarea Hoardei de Aur era asemănătoare cu cea a unei tabere militare în acțiune, 
adică centru, aripa dreaptă și aripa stângă. Deoarece nomadul din stepă era obișnuit 
să țină vânturile aspre ale nordului în spate, organizarea teritorială a Hoardei de Aur 
s-a făcut pe baza acestei tradiții nomade, adică centrul a fost fi xat pe cursul inferior al 
Volgăi, la Saray, iar cele două componente administrative principale, numite orda, au 
reprezentat aripa stângă și, respectiv, aripa dreaptă. Partea răsăriteană sau asiatică, cu 
nucleul în Horezm și centrul la Urghenchi, constituia fl ancul stâng, iar cea apuseană 
sau europeană, cu nucleul în Crimeea și centrul la Solkhat (Eski Kîrîm), forma fl an-
cul drept. Armatele celor două mari orda-le se poziționau în luptă pe fl ancul drept 
și pe cel stâng al oștirii principale, care era comandată direct de către han și se afl a în 
centru. Fiecare orda era subordonată puterii centrale, dar provinciile din cadrul fi ecă-
reia depindeau direct de guvernatorul orda-lei, care avea puteri aproape regale. Deși 
unii istorici, inclusiv români, consideră Hoarda de Aur un stat mongol, cercetătorii în 
domeniu, ca Jean-Paul Roux și George Vernadsky – ca să cităm doar două nume de 
specialiști redutabili – numesc acest stat „Hanatul Kîpceac”, adică „statul cumanilor”.2

Întinsele stepe din nordul Mării Negre, incluse între hotarele Hoardei de Aur, au 
fost numite în sursele istorice musulmane „Deșt-i Kîpceak” (Stepa cumană), iar în 
cele europene „Cumania”. Marea majoritate a populației din acest uriaș stat eurasiatic 
era formată din cumani/kîpceaci, care erau în mod incontestabil de origine turcică. 
Elementul mongol propriu-zis era foarte puțin, fi ind redus practic la pătura dominan-
tă a casei genghishanide și la o mică parte a nucleului de elită a armatei, care inițial a 
fost constituit doar din patru unități de câte o mie de oșteni, recrutați din patru triburi 
mongole. Potrivit aprecierii lui George Vernadsky, proporția dintre mongolii domi-
nanți și populația supusă, în primul rând cumană, din Hoarda de Aur ar fi  fost de 
1/1003. Spre deosebire de majoritatea populației supuse, devenită cu timpul sedenta-
ră, cei mai mulți mongoli au preferat traiul nomad, ceea ce i-a făcut să se retragă, cu 
timpul, în locurile lor de obârșie din Asia Centrală. Doar o mică parte a mongolilor, 
îndeosebi din aristocrație, s-a turcizat și islamizat, pierzându-și nu numai limba, ci 

2 Jean-Paul Roux, Orta Asya. Tarih ve Uygarlık [L’Asie Centrale – Histoire et Civilisations], Istanbul: 
Kabalcı Yayınevi, 2006, pp. 300-306; George Vernadsky, Moğollar ve Ruslar [The Mongols and 
Russia], Istanbul: Selenge Yayınları, 2007, p. 167 și urm.

3 G. Vernadsky, op.cit., p. 165.
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și numele. Procesul de islamizare și turcizare din Hoarda de Aur a avut ca rezultat 
esențial apariția poporului tătar actual. Strămoșii de bază ai tătarilor de astăzi sunt 
fără îndoială cumanii. Așadar, este corect a considera statul Hoarda de Aur un stat al 
tătarilor, și nu al mongolilor.4

După cum se știe, până în jurul anului 1370, dominația Hoardei de Aur s-a exercitat 
și asupra părților răsăritene ale teritoriului românesc. Cumanii mai întâi, apoi tătarii 
(care, după cum am mai arătat, erau de fapt cumani amestecați și cu alții) au jucat 
un rol însemnat în constituirea și consolidarea statelor medievale românești. Nicolae 
Iorga a fost cel dintâi istoric român care a atras atenția asupra acestei probleme, pre-
zentând, în 1926 și 1927, două comunicări la Academia Română, privind colaborarea 
și simbioza româno-cumano-tătară.5 Marele istoric a dedicat chiar și un capitol, din 
vol.3 (Ctitorii), al sintezei sale de istoria românilor, capitol pe care l-a intitulat sugestiv 
„Simbioza româno-cumană”.6 Au rămas deosebit de multe urme ale acestei simbioze, 
nu numai în antroponimia și limba românească, ci și în hidronomia și toponomia spa-
țiului românesc. Multe dovezi de acest gen au fost scoase deja la iveală, dar cercetările 
sunt încă foarte departe de a fi  încheiate. S-au făcut puține progrese, din păcate, în 
cunoașterea aportului cumano-tătarilor la organizarea de stat românească, la alcătui-
rea armatei și a ducerii războiului, la stabilirea relațiilor economico-sociale, la evoluția 
culturii vechi românești, mai ales sub aspectul eposului popular.

Hanatul Hoarda de Aur era un adevărat imperiu eurasiatic, în care ordinea zisă 
mongolă (pax mongolica) a fost o realitate efectivă, cel puțin până în a doua jumătate 
a secolului al XIV-lea. Oricât ar părea de bizar, țelul suprem al lui Genghis han și al 
urmașilor săi a fost stabilirea păcii universale. „Pe cer există un singur Dumnezeu, iar 
pe pământ un singur stăpânitor... Întreaga omenire se va uni în pace și fericire”, scria 
marele han Möngke regelui francez Ludovic cel Sfânt; iar într-o scrisoare trimisă rege-
lui francez Filip al IV-lea cel Frumos, marele han Oljaytu se întreba retoric: „Ce poate 
fi  mai bun decât realizarea înțelegerii ?”.7 Pentru transpunerea în practică a acestui vis, 
hanii mongoli au socotit că trebuie să facă mai întâi distrugeri și masacre, pe unde au 
trecut. Teama a fost un factor pe care ei l-au folosit cu multă efi ciență pentru a supune 
oameni și popoare. Dar, în același timp, ei nu au uitat niciodată să recompenseze ge-
neros pe toți cei care îi slujeau cu credință și folos. Pragmatismul a fost un principiu 
politic aplicat cu consecvență de către nomazi, în general, și de mongoli, în special. 
„Nu poate fi  negat enormul preț destructiv al Pax Mongolica – scrie istoricul american 

4 Vezi Tasin Gemil, „Hanatul tătar din Crimeea”, Magazin Istoric, nr. 5-7/2014.
5 Nicolae Iorga, „Români și Tătari în evul mediu”, „Imperiul cumanilor și domnia lui 

Băsărabă. Un capitol din colaborația româno-barbară în evul mediu”, în Studii asupra evului 
mediu românesc, Șerban Papacostea (ed.), București: Editura Științifi că și Enciclopedică, 1984, 
pp. 67-77. 

6 N. Iorga, Istoria Românilor, vol. III, București, 1937, pp. 52-57.
7 Jean-Paul Roux, Moğol İmparatorluğu Tarihi [Histoire de l’Empire Mongol], Istanbul: Kabalcı 

Yayınevi, 2001, p. 415 și mott o.
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Charles J. Halperin – dar Imperiul Mongol (el înțelege aici în primul rând Hoarda de 
Aur – T.G.) a avut contribuții importante la politica instituțională, la dezvoltarea eco-
nomică și la diversitatea culturală a multor țări”.8

Respectarea cu strictețe a legii fundamentale Yassa, elaborarea și aplicarea corectă 
a legilor, inclusiv în concordanță cu tradiția și nevoile locale, egalitatea tuturor supu-
șilor loiali în fața justiției, indiferent de origine și religie, au fost principii de bază ale 
alcătuirii statale gengishanide. Un alt principiu de conduită respectat cu strictețe de 
către hanii Hoardei de Aur a fost egalitatea tuturor credințelor religioase și a credin-
cioșilor. Chiar și după ce acest mare stat a devenit precumpănitor musulman, princi-
piul echității religioase și al susținerii tuturor credințelor a fost aplicat cu aceeași con-
secvență, ca și înainte. Astfel, erau preîntâmpinate tulburările interne și era câștigată 
colaborarea, cel puțin formală, a liderilor religioși, mai ales că absolut toți deservenții 
cultelor erau scutiți de orice fel de taxe și servituți.

Potrivit tradiției, întreaga putere centrală era concentrată în mâinile familiei dom-
nitoare, adică a dinastiei genghishanide. Toate pământurile cucerite erau socotite for-
mal bunuri ale aceleași familii. Numai că, în realitate, în exercitarea efectivă a autori-
tății, hanii nu au avut niciodată puteri absolute. Hotărârile majore, ca succesiunea pe 
tron, declararea războiului și a păcii, mariajul hanului sau al fi ilor și fi icelor acestuia, 
adoptarea sau schimbarea unor legi importante erau atribuțiile Congresului, numit 
Kurultay, care întrunea membrii familiei genghishanide. Aceștia nu erau deloc puțini, 
numărul lor ajungând în 1311, de pildă, la nu mai puțin de 1400 de prinți și prințe-
se9. Pentru soluționarea problemelor curente, hanul era asistat de un consiliu, numit 
divan, din care făceau parte membrii aristocrației tătare. Divanul se afl a de fapt sub 
controlul grupului celor patru șefi  de clan, numiți „Marii bei Karachi” (Ulug Karachi 
Begler), care conduceau aristocrația tribală din hanat, ceea ce însemna și o mare forță 
militară. Practic, hanul nu lua nicio decizie însemnată fără consultarea acestui grup 
sau a șefului acestuia, care era căpetenia tribului Șîrîn.10

Termenul „karachu” sau „karachi” vine de la cuvântul „kara”, care înseamnă ne-
gru, dar și supus, în sensul că acest grup de nobili îi reprezenta de fapt pe cei supuși 
dinastiei genghishanide, adică pe cei din afara casei domnitoare mongole. Altfel spus, 
puterea în Hoarda de Aur era împărțită între dinastia domnitoare și nobilimea din 
afara ei. După ce Islamul a devenit credința principală în Hoarda de Aur, instituțiile 
tradiționale au fost adaptate ideologiei islamice, fără ca aceasta să însemne însă renun-
țarea la principiile de bază ale conducerii statale. Tradiția genghishanidă în materie 

8 Charles J. Halperin, The Mongol Impact on Medieval Russian History. Russia and the Golden 
Horde, Bloomington: Indiana University Press, 1987, p. 25.

9 Această cifră este valabilă pentru Kurultay-ul la care a fost ales Buyantu ca mare han, dar 
prin comparație situația nu era cu mult diferită nici în Hoarda de Aur (G. Vernadsky, op.cit., 
p. 168).

10 Această organizare va fi  preluată întocmai de către Hanatul din Crimeea, care și-a asumat 
întreaga moștenire a Hoardei de Aur.
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de structură de stat, sistem fi scal și organizare militară a continuat în esență până la 
sfârșit și în hanatele moștenitoare ale Hoardei de Aur, îndeosebi în Hanatul Crimeei, 
care a dispărut prin anexarea rusească din 1783. Combinația dintre tradiția central-asi-
atică și cea islamică este pusă foarte clar în evidență în sistemul juridic, unde pe lângă 
Yassa lui Genghis Han, a apărut și Șeri’at-ul islamic. Astfel că, un complet de judecată 
era format acum din vechiul judecător tătar, numit yarguchi, și noul judecător musul-
man, numit kadi; primul judeca pricinile pe baza cutumei, iar cel de-al doilea decidea 
pe baza legislației islamice. Renumitul călător marocan Ibn Batt uta a vizitat repetat 
Hoarda de Aur, în anii 1330. În timpul vizitei sale la Urghenchi, capitala Horezmului, 
călătorul arab a asistat, alături de puternicul guvernator tătar Kutlug Timur, la lucră-
rile tribunalului local: „Este în obiceiul acestui emir (Kutlug Timur-T.G.) ca, în fi ecare 
zi, kadi-ul să vină în salonul lui, împreună cu jurisconsulții (fakih) și secretarii săi, la 
adunarea anume pregătită. In fața lui este așezat unul dintre cei mai bătrâni emiri, care 
este însoțit de alți opt bătrâni venerați ai turcilor11. Aceștia sunt denumiți <y>arguchi. 
Oamenii sunt judecați de către ei. Partea care ține de șeri’a este judecată de kadi, iar 
ceea ce este în afara ei trece în competența emirilor pomeniți. Judecata lor este temei-
nică și dreaptă, deoarece ei nu pot fi  bănuiți nici de părtinire și nici de corupție” .12 
Această practică juridică fl exibilă a fost adoptată și în sistemul de drept otoman, unde 
dreptul cutumiar, numit töre, a fost aplicat paralel sau, când era cazul, chiar în locul 
legislației islamice. Era, de fapt, un mijloc de eludare a Șeri’at-ului.

Sistemul fi scal și cel al comunicațiilor au reprezentat, alături desigur de armată, 
elementele cele mai importante ale structurii de stat din Hoarda de Aur. Normele fi -
nanciare se bazau pe o evaluare cât se poate de exacte a surselor de venituri. In Hoarda 
de Aur aveau loc periodic recensăminte ale populației și surselor de venituri. Din da-
tele cunoscute până acum, primul recensământ a avut loc în 1245. Strângerea dărilor se 
făcea pe baza condicilor de recensământ, numite daftar, de către funcționarul anume 
desemnat pentru o provincie, care apare în surse cu denumirea mongolă de daruga și 
cu cea turcică de baskak. Acest demnitar se bucura de împuterniciri speciale și avea 
în subordine o cancelarie cu mulți agenți fi scali. Dată fi ind aplicarea sistemului ze-
cimal de evidență a populației, practic era exclusă evaziunea fi scală. Recensămintele 
periodice și sistemul zecimal de organizare ofereau o situație cât se poate de exactă și 
a puterii militare a fi ecărei provincii. Mobilizarea militară se făcea relativ rapid și fără 
dezertări. Nerespectarea legii sau nesupunerea la ordine era pedepsită drastic, fără 
nicio excepție.

Demnitarul responsabil de administrarea întregului stat avea titlul de ulus emiri, 
adică „emir al poporului”, în sensul că era emir pe întreaga țară sau stat. In subordinea 
lui se afl au emirii sau vizirii de departamente. „Ulus emiri” avea în responsabilitate și 
conducerea vieții de la curtea imperială, inclusiv protocolul. Semnul exterior distinc-

11 În mod constant, Ibn Batt uta îi numește turci, pe tătarii din Hoarda de Aur. 
12 Ibn Batt uta Seyahatnâmesi [Cartea de călătorii a lui Ibn Batt uta], trad. și ed. A. Sait Aykut, 

Istanbul: YKY, 2005, pp. 346-347.
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tiv al acestuia era călimara de aur, pecetea roșie și brâul încrustat cu pietre scumpe. 
In subordinea lui se afl a un aparat birocratic bine pus la punct, asemănător unui gu-
vern de astăzi. Guvernatorii de provincie erau denumiți naib sau pur și simplu emir. 
Primul titlu, cel de naib însemna locțiitor, iar cel de emir era un titlu generic, fi ind fo-
losit pentru oricare înalt demnitar sau comandant de oaste. Guvernatorii de provincie 
erau numiți de către han și depindeau direct de el.

Siguranța drumurilor și aplicarea corectă a legii a dus la atragerea negustorilor din 
toate zările și la dezvoltarea fără precedent a comerțului de lungă distanță. Efectul a 
fost extinderea și dezvoltarea orașelor pe baza unor sisteme urbanistice de înalt nivel, 
de inspirație mamelucă și horezmiană. Se estimează la 170 numărul orașelor mari din 
Hoarda de Aur, din care cel puțin 100 ar fi  fost orașe nou înfi ințate. Potrivit estimărilor 
lui Ibn Batt uta și ale altor călători, orașele Hoardei de Aur erau destul de mari și bine 
populate. Pentru a măsura întinderea capitalei Saray Berke de pe Volga, Ibn Batt uta a 
trebuit să meargă călare neîntrerupt mai mult de o jumătate de zi în lungime și aproa-
pe o jumătate de zi în lățime. Călătorul arab descrie orașele din Hoarda de Aur ca fi ind 
orașe musulmane obișnuite, cu piețe, palate, moschei, medresele, caravansaraiuri, car-
tiere ale negustorilor străini, cu străzi pavate și instalații de apă curgătoare, canalizări 
etc.13 Înfl oritorul sistem orășenesc al Hoardei de Aur a fost mai întâi devastat de teribi-
la „ciuma neagră” de la jumătatea veacului al XIV-lea și apoi, la sfârșitul aceluiași se-
col, distrus de armatele lui Timurlenk. Cu toate acestea, sistemul urban și structura de 
stat tătară au rezistat încă mai bine de un secol, iar apoi au continuat în forme adaptate 
încă peste trei secole, ceea ce demonstrează că ele au fost construite pe temelii deosebit 
de solide. De altminteri, multe din orașele tătărești funcționează și astăzi, dar sub alte 
denumiri, mai ales rusești. Comunicațiile rapide și sigure cu provinciile și cu străinăta-
tea au constituit o preocupare constantă a hanilor Hoardei de Aur. Renumita poștă tă-
tărească a fost pusă la punct de către Batu han. Olăcarii (de la ulak) și solii, inclusiv cei 
străini, se bucurau de privilegii însemnate în timpul călătoriei și al șederii. Diplomația 
Hoardei de Aur îmbina tradiția mongolă cu experiența islamică în materie. Protocolul 
era respectat cu cea mai mare strictețe. Documentele emise de cancelaria Hoardei de 
Aur și protocolul practicat de acest stat în relațiile internaționale corespundeau, ca for-
mă și conținut, celor mai rafi nate norme diplomatice de tip islamic.14

Structura socială a Hoardei de Aur s-a creat și a evoluat în condițiile raportului 
schimbător dintre populația nomadă și cea sedentară. Puterea centrală era deosebit de 
atentă să nu provoace modifi cări în acest echilibru fragil, de natură să provoace con-
fl icte grave. De aceea, exista aici o legătură de interdependență între puterea centrală, 
prin care înțelegem și pe cea provincială subordonată, și structurile sociale din hanat. 
De la început, clanurile nomade supuse, în primul rând puternicele triburi turcice cu-
mane, au fost incluse în sistemele militare și administrative ale noului stat Hoarda 

13 Ibn Batt uta Seyahatnâmesi, p. 342 și urm. 
14 C.J. Halperin, op.cit., pp. 27-28.
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de Aur. Aristocrația tribală a acestora a fost parțial eliminată, iar cea rămasă a fost 
încorporată în structura social-politică statală. Deși formal, teritoriile cucerite aparți-
neau familiei domnitoare, în fapt ele au fost întotdeauna împărțite între membrii casei 
genghishanide, numiți oglani (ulani), și membrii aristocrației tribale, în primul rând 
cumane, numiți noyani. Oglanii și noyanii dețineau în același timp și importante dem-
nități de stat, inclusiv și îndeosebi militare. Pământurile erau date sub formă de feude 
(soyurgal), uneori și cu acte de privilegii, denumite yarlîk tarhan, prin care feuda re-
spectivă era scutită de dări și slujbe față de stat. În Hoarda de Aur nu a existat catego-
ria țăranilor aserviți, de tipul celor din Europa feudală. In schimb, era o pătură destul 
de numeroasă de robi, folosiți atât pe feude, cât și în orașe. Dar, statutul de rob nu era 
nici viager și nici ereditar. Un rob era eliberat după un număr de ani, de obicei de 5-6 
ani, de serviciu credincios, căpătând calitatea de urtakchi, adică de asociat, în sensul că 
el lucra în parte pământul vechiului stăpân. Statutul acestuia poate fi  asemuit cu cel de 
șerb, numai că cel din Hoarda de Aur era liber din punct de vedere juridic. În pofi da 
unor convingeri larg răspândite, robii nu au jucat un rol primordial nici în economia 
de producție a Hoardei de Aur, nici în cea a Hanatului Crimeei. Dar, robii au constituit 
în ambele cazuri o marfă deosebit de profi tabilă, dar nu numai pentru tătari, ci și pen-
tru negustorii străini, italieni în primul rând, care nu de puține ori organizau răpiri de 
persoane, mai ales de copii tătari, pentru a-i vinde ca robi.15

O categorie socială extrem de infl uentă în Hoarda de Aur, inclusiv în viața politică, 
o reprezentau femeile. Spre deosebire de întreaga lume islamică, femeile se bucurau 
de libertate și respect în Hoarda de Aur. Toți călătorii care au vizitat acest stat de-
monstrează intervenția efectivă a soțiilor, mamelor, fi icelor și surorilor hanului și ale 
guvernatorilor provinciali în conducerea treburilor publice. Există documente ofi ciale 
(yarlîk) emise de către hani, în care este făcută mențiunea că respectivul act fusese 
emis prin hotărârea comună a hanului și a soției sale. Desigur, aceste femei din aristo-
crație dispuneau de însemnate feude ca surse de venituri.16

Alături de puținele triburi mongole, triburile turcice supuse, mai ales cumane, au 
constituit structura de rezistență a noului edifi ciu statal tătar. Hoarda de Aur nu a fost 
un stat sau imperiu nomad, ci unul de stepă bazat pe structuri stabile. Este adevărat, 
ca în oricare imperiu, cu atât mai mult într-unul de stepă, în Hoarda de Aur a existat o 
permanentă mișcare a oamenilor. Într-o anumită măsură, această mișcare era deliberat 
provocată de către autorități, cu scopul de a asigura loialitatea unor șefi  de triburi. 
În fi nal, această mișcare la scară largă a dus la coeziunea etno-politică a Hoardei de 
Aur. Unifi carea sistemului administrativ-fi scal și al celui legislativ-juridic au reprezen-
tat garanția solidității construcției politice. Promovând cu prioritate comerțul la mare 
distanță, puterea centrală a susținut dezvoltarea sistemului urban, care la rândul lui 

15 Vezi A.D. Grecov, A.I. Iacubovschi, Hoarda de Aur și decăderea ei, București, 1953, pp. 91-114.
16 Ibidem, pp. 112-114; Mustafa Kafalı, Altın Orda Hanlığının Kuruluș ve Yükseliș Devirleri 

[Perioadele de fondare și dezvoltare ale Hoardei de Aur], Istanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi, 
1976, pp. 115-133.
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a consolidat edifi ciul de stat imperial. Orașele au constituit principala aliată internă 
a puterii centrale împotriva tendințelor centrifuge ale aristocrației tribale nomade. În 
orașe a apărut și s-a dezvoltat, cuprinzând toată întinderea Hoardei de Aur, fermentul 
unifi cării lingvistice și culturale în jurul spiritualității turco-islamice. De la început, 
dialecte ale limbii kîpceace au fost folosite ca limba principală de comunicare și de 
creație literară în orașele și în regiunile de stepă ale Hoardei de Aur. Încă de la sfârșitul 
secolului al XIII-lea a început procesul de înlocuire a limbii mongole cu limba kîpcea-
co-tătară și în corespondența diplomatică. La jumătatea secolului al XIII-lea apăruse 
deja o limbă literară, folosită și în cancelarie, sub denumirea de limba tătară sau turcă. 
Aceasta a stat la baza dezvoltării unei culturi imperiale strălucite, atestată de cercetări 
arheologice și de surse scrise ale vremii, realitate istorică care începe să fi e recunoscută 
din ce în ce mai mult de către istorici, inclusiv și îndeosebi de către cei din Rusia.17 În 
1983, UNESCO a sărbătorit 800 de ani de la nașterea marelui poet Kul Ali, fondatorul 
literaturii tătare clasice.

Renumitul istoric al Asiei Centrale și al lumii turcice, Jean-Paul Roux, era convins 
de faptul că, tătarii din Hoarda de Aur „au creat o civilizație valoroasă fondată pe 
principiile de toleranță, egalitatea tuturor, unire și ordine; au realizat o construcție efi -
cientă, în care au folosit bogățiile aduse de activități comerciale fără precedent, legă-
turile internaționale pe care încă nu le cunoaștem și unirea oamenilor și culturilor”.18

17 Tatar History and Civilisation, 2010, pp. 94-96.
18 J.-P. Roux, op.cit., p. 308.
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Puterea centrală și structura socială din Hoarda de Aur

Rezumat: Hanatul Hoarda de Aur s-a desprins din imensul imperiu gengishanid și a devenit entitate 
politico-administrativă de sine stătătoare în 1242, în vremea lui Batu Han. Alianța de lungă durată dintre 
Hoarda de Aur și statul mameluc a constituit un factor deosebit de important în evoluția Hoardei de Aur 
în sine și a situației politice, economice, culturale din spațiul eurasiatic și mediteranean, controlat de cele 
două mari puteri ale timpului. Marea majoritate a populației din hotarele Hoardei de Aur era formată din 
cumani/kîpceaci, care erau în mod incontestabil de origine turcică. Procesul de islamizare și turcizare 
din Hoarda de Aur a avut ca rezultat esențial apariția poporului tătar. După ce Islamul a devenit credința 
principală în Hoarda de Aur, instituțiile tradiționale au fost adaptate ideologiei islamice. Hoarda de Aur 
nu a fost un stat sau imperiu nomad, ci unul de stepă bazat pe structuri stabile.

Cuvinte cheie: Hoarda de Aur, cumani, tătari, islam.

Le pouvoir central et la structure sociale de la Horde d’Or

Résumé : La Horde d’Or Khanat , a été séparé du énorme Empire du Gengis Khan et devint une 
entité politique et administrative autonome en 1242, à l’époque de Batu Han. L’alliance de longue date 
entre la Horde d’Or et l’État Mamelouk a été un facteur très important dans l’évolution de la Horde d’Or 
et de la situation politique, économique, culturelle dans l’espace eurasien et méditerranéen contrôlée 
par les deux grandes puissances de l’époque. La vaste majorité de la population de la Horde d’Or était 
composée de Cumanians / Kippaks, qui étaient sans aucun doute d’origine turque. Les infl uences isla-
miques et turques dans la Horde d’Or a entraîné l’émergence du peuple tatare. Après que l’islam soit 
devenu la religion principale de la Horde d’Or, les institutions traditionnelles ont été adaptées à l’idéo-
logie islamique. La Horde d’Or n’était pas un État ou un empire nomade, mais un de steppe reposant 
sur des structures stables.

Mots-clés : Horde d’Or, Coumans, Tatares, Islam.
 


