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 Първоначалният замисъл на докторската теза на Константин Голев, така както е 
заявен, ограничава нейния обхват в рамките на балканската проблематика. Както обаче 
се е убедил и самият докторант, Балканите и куманската инфилтрация в този регион 
не могат да бъдат разгледани откъснато от цялостния феномен на кумано-кипчакската 
общност и доминация в периода от средата на ХІ- до средата на ХІІІ в., в зоната на понто-
каспийските степи. Допълнителни затруднения пред изследването на този феномен 
създава сложната и объркана картина на етногенезиса на тази общност, противоречивите 
данни в изворите, които, поради разнообразния си произход, често пъти ни предоставят 
информация, отвеждаща ни в неочаквани посоки. В този калейдоскоп от разнообразни 
данни, процеси и теории, е лесно да се изгуби дори един опитен изследовател. Прави 
чест на Константин Голев, че е успял да намери правилната нишка, която да го отведе до 
представянето на една пълнокръвна картина, както на ранната предистория на кумано-
кипчаците, така и на различните аспекти от съществуването на Дешт-и-Кипчак като 
зона на куманската доминация и „родина” на кумано-кипчакската общност в епохата, 
предшестваща монголското завоевание. 
 Дисертацията е в обем от 411 страници, придружени от 45 страници библиография, 
което съответства на сложността и комплексността на разглежданата проблематика. За 
щастие на К. Голев куманологията вече има свои сериозни традиции и в българската,  а 
не само в световната историография, в лицето на изследванията на професорите Валери 
Стоянов и Пламен Павлов, които изясняват и немалка част от въпросите, свързани с 
куманското присъствие на юг от Дунава, както и някои общи проблеми. Дисертантът 
обаче е успял да намери и своята ниша в тази проблематика, опитвайки се, според мен 
успешно, да представи една широка компаративна картина на изследвания период, на 
чийто фон и балканската тема намира своето подходящо място. Разделянето на текста на 
увод, три глави и заключение е напълно в духа на традицията, но то съответства изцяло 
и на логиката на текста. Първата глава, озаглавена „Куманският пасианс” отразява 
именно фрустриращата обърканост и сложност на проблемите около предисторията 
на кумано-кипчакската общност, нейния етногенезис, ако бихме могли да използваме 
този оспорван напоследък термин. Голев правилно се ориентира в обстоятелството, че 
твърдите концепции и конструкти в тази област са немислими и че много от тезите и на 
известни световни учени като П. Голдън например биха могли да бъдат подложени на 
известна критика и ревизия, въпреки смазващата ерудиция на водещите куманолози. 
 Втора глава „Дешт-и-Кипчак: Куманите у дома” представя една пълнокръвна 



картина на социалните, демографските и климатично-географските условия, в които 
кристализира кумано-кипчакската общност, доминираща в понтийско-каспийските 
степи в разглеждания период.  К. Голев е успял, според мен, да се справи с разнородната 
информация, комбинираща данни от археологията, лингвистиката, климатологията и 
други научни дисциплини, които позволяват да се очертаят основните тенденции във 
вътрешнополитическото и социално-демографско развитие на тази общност.
 Трета глава „Дешт-и-Кипчак и външният свят” очертава контактите на кумано.
кипчаците с външния свят в ключа на съвременните теории за границите и граничните 
общества. Тук отново проличава умението на Голев да обобщава и да отсява важното от 
маловажното, да откроява тенденции и процеси в сравнителен план.
 Авторефератът отговаря на съдържанието на дисертацията, а също и на 
изискванията на закона. Трябва да отбележим и доста сложните обстоятелства, при 
които бе довършен дисертационният труд, свързани не на последно място и с кончината 
на проф. Г. Бакалов. Чест прави на К. Голев, че успя, въпреки тези неблагополучия да се 
справи, според мен, напълно успешно с поставената тема. Воден от твърдо убеждение, 
че настоящият дисертационен труд  е един безспорен успех, призовавам почитаемата 
комисия да гласува за присъждането на научната и образователна степен „доктор” на 
Константин Валериев  Голев. 
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