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за дисертацията на Константин Валериев Голев
Причини за куманските миграции на Балканите

 за присъждане на образователната и научна степен „доктор” 

	 С	 интерес	 очаквах	 изследването	 на	 г-н	 Константин	 Голев	 в	 сферата	 на	
куманологията.	 Бях	 вече	 прочел	 статията	 му	 за	 образа	 на	 куманите	 в	 старата	 руска	
книжнина	и	имах	представа	за	умението	му	да	борави	с	изворовата	база	и	да	извлича	
максимална	информация	от	анализа	на	историческите	податки.	Естествено,	предполагах	
че	в	дисертацията	си	той	ще	привлече	за	размисъл	далеч	повече	сведения	и	ще	се	опита	
да	основе	разсъжденията	си	на	базата	на	богат	първичен	и	вторичен	изворов	материал.	
Резултатите	обаче	многократно	надхвърлиха	очакванията	ми.	Дори	до	степен	да	си	задам	
въпроса,	 дали	 и	 доколко	 формулираното	 заглавие	 на	 дисертационния	 труд	 отразява	
неговото	съдържание?	Защото	той	разкрива	не	само	„причините“,	а	нещо	повече	–	дава	
представа	за	същността	и	„битността“	на	кумано-кипчакския	свят	от	неговата	поява	на	
историческата	сцена	до	залеза	му	в	хода	на	монголската	инвазия.	Мога	да	си	представя	
как	 се	 е	 стигнало	 до	 подбора	 на	 такава	 по-ограничена	 тема.	Първоначалният	 научен	
ръководител	на	докторанта,	проф.	д-р	Георги	Бакалов,	беше	достатъчно	взискателен	и	
предпазлив	в	изказа	 си,	 когато	ставаше	въпрос	 за	 съграждането	на	хипотези	 (това	 го	
разграничаваше	от	много	преекспонирани	„медийни	любимци“).	За	съжаление	Съдбата	
не	даде	на	К.	Голев	да	завърши	работата	си	под	негово	ръководство.	Същевременно	обаче	
г-н	Голев	трябва	да	се	чувства	щастлив,	че	след	кончината	на	своя	титулярен	“Doktor-
Vater”	той	беше	„поет“	от	такъв	сериозен	и	задълбочен	изследовател	медиевист	като	доц.	
д-р	Александър	Николов,	чието	влияние	при	оформяне	на	дисертацията	е	осезаемо.	
	 Работата	 в	 обем	 от	 471	 стр.	 е	 структурирана	 в	 Увод,	 три	 глави	 с	 по	 три	 до	
четири	параграфа,	Епилог	и	 справочен	 апарат,	 включващ	Списък	на	 съкращенията	и	
Библиография.	Бележките	към	текста	са	дадени	„под	линия“	и	са	с	отделна	номерация	при	
всеки	основен	раздел	(в	увода,	трите	глави	и	епилога).	Така	техният	брой	от	общо	2069	
единици	е	разпръснат	сравнително	равномерно	сред	отделните	глави.	Оформлението	им	
е	доста	по-прегледно,	отколкото	ако	бе	използвана	харвардската	система	за	представяне	
на	научния	апарат	или	обичайният	български	стандарт,	възприет	за	изданията	на	СУ	и	
БАН.	Приятно	бе	да	разбера,	че	някой	следва	онзи	стил	на	цитиране,	който	десетилетия	
наред	съм	се	опитвал	да	наложа	чрез	своите	публикации.	Не	че	това	би	трябвало	да	ме	
ласкае	–	просто	докторантът	е	използвал	същия	тип	литература,	от	който	съм	поемал	и	
аз	импулси	за	научните	си	дирения.
	 „Уводът“	 (с.	 1-6)	 въвежда	 в	 проблематиката,	 маркира	 хронологичните	 и	
пространствени	граници	на	изложението,	дава	мотивацията	на	автора	да	се	насочи	към	
куманите	 като	 конкретен	 изследователски	 обект,	 препраща	 и	 към	 историографията	
около	 тяхното	 изучаване.	 Като	 основна	 характеристика	 на	 изложението	 се	 изтъква	
стремежът	за	разглеждане	на	събитията	и	процесите	„от	перспективата	на	самата	кумано-
кипчакска	общност,	а	не	от	тази	на	балканските	общества“	(с.	4).	При	проследяване	на	
структурата	на	 труда	 е	било	допуснато	недоглеждане	на	 с.	 4	 в	назоваването	на	 гл.	 ІІ	
(дадено	като	„ХХХ“)	и	препратката	на	с.	5	към	първия	параграф	от	гл.	І	(представен	като	



„парагарф	Х“).	Вероятно	при	писането	на	тези	редове	дисертантът	още	не	е	бил	наясно	
с	точното	им	онасловяване.	Същото	важи	и	за	изискванията	към	увода	на	един	научно-
изследователски	труд.	Тук	липсите	са	компенсирани	с	разграничаване	в	автореферата	
на	(І)	Обща	характеристика,	(ІІ)	Структура	и	(ІІІ)	Кратко	изложение,	като	на	свой	ред	
първата	част	обхваща	„Въведение“,	покриващо	до	голяма	степен	уводния	текст,	„Цели	и	
задачи	на	изследването“,	„Хронологични	и	териториални	рамки“	и	„Научни	приноси“,	
докато	втората	част	съвпада	със	„Съдържанието“,	поместено	в	края	на	дисертационния	
труд.	Бих	препоръчал	при	едно	обнародване	на	изследването,	каквото	силно	се	надявам	
да	има,	всички	тези	недоглеждания	да	бъдат	отстранени.
	 Първата	глава	под	надслов	„Куманският пасианс: Теории за произхода и ранната 
история на куманите“	(с.	7-92)	се	състои	от	четири	параграфа.	В	началото	дисертантът	се	
спира	на	(§	1)	„Етноними	и	тяхната	интерпретация“.	Той	разглежда	различните	названия,	
от	които	най-ранно	срещани	са	кипчаки и	половци,	като	изброява	и	вариантните	форми,	
вкл.	за	познатите	на	запад	обозначения	на	този	народ	като	кумани	и	куни.	Не	е	пропусната	
също	и	източната	група	кипчаки,	наречена	канг-лъ,	което	име	напомня	названието	на	
древната	 страна	 Канг-юй	 (Кангха).	 Авторът	 обаче	 не	 смята,	 че	 подобието	 на	 двете	
наименования	 би	 означавало	 и	 връзка	 между	 техните	 носители.	 „Сред	 евразийските	
народи“	–	пише	той	–	„често	се	наблюдава	появата	на	древни	етноними	у	общности,	
които	нямат	нито	историческа	връзка,	нито	дори	езиково	сходство	с	някогашните	им	
носители“	(с.	13).	Дисертантът	акуратно	се	спира	на	изказаните	предположения	относно	
куманската	етнонимика	и	привежда	мненията	на	отделни	изследователи,	включително	
това	 на	 акад.	 Булат	 Кумеков,	 който	 в	 „големия“	 си	 докторат	 защитава	 тезата,	 че	
кипчаките	са	различна	общност	от	куманите-половци		–	първите	обитавали	степите	на	
изток	от	Днепър,	докато	куманите	се	разполагали	на	запад	от	тази	река	(с.	16).	Тук	и	
навсякъде	в	труда	си	обаче	Голев	се	отнася	с	предпазливост	към	всякакви	спекулативни	
хипотези,	ако	те	не	са	достатъчно	добре	подкрепени	в	наличния	изворов	материал.	Той	
привежда	 множество	 примери	 и	 анализира	 запазените	 ономастични	 податки	 (вкл.	 за	
отделни	кланови	имена	 –	Бурчоглъ,	Чортан,	Колоба,	Олберли,	Тертероба,	Токсоба	 и	
пр.),	за	да	заключи,	че	названията	кипчаки,	кумани	и	половци	невинаги	трябвало	да	се	
разглеждат	като	етноними	или	дори	политоними,	а	по-скоро	като	нарицателни	за	една	
флуидна	и	разнородна	племенно-кланова	номадска	общност,	за	която	най-подходящ	би	
бил	техническият	термин	„кумано-кипчакска“	(с.	39).	
	 Във	втория	параграф	на	същата	глава,	(§	2)	„Кипчаките	в	руническите	паметници?“,	
обект	на	критичен	анализ	е	хипотезата	на	Сергей	Кляшторний,	който	вижда	в	народа	сири 
предци	на	по-късните	кипчаки.	Отъждествяването	на	сирите	с	конфедерацията	сеяньто,	
част	от	която	са	били	племената	те-ле (или	тин-лин,	дин-лин),	 подтиква	на	 свой	ред	
казахския	археолог	Сержан	Ахинжанов	да	извлече	произхода	на	кипчаките	от	древните	
динлини,	като	приема	европеидния	облик	на	двете	общности.	Поради	хипотетичността	
на	прочита	[qy]bčaq	в	съответния	рунически	текст	и	наличието	на	алтернативни	четения	
дисертантът	смята	реконструкцията	на	Кляшторни	за	проблематична	и	се	въздържа	да	
поставя	неговото	предположение	като	„основа	за	ранната	история	на	кипчаките“	(с.	44).	
Едва	в	арабописмената	книжнина	се	появяват	първите	по-сигурни	споменавания	за	тях	
и	 те	 внимателно	биват	проследени	 в	 следващия	параграф	 (§	 3)	 „Кимаки	и	 кипчаки“.	
Изложението	 тук	 е	 доста	 богато	 както	 с	 приведения	 изворов	 материал	 и	 неговата	
интерпретация,	така	също	с	проследените	възстановки	по	въпроса	на	водещите	учени	



в	областта.	Това,	че	извън	мюсюлманския	културен	кръг	няма	никакви	други	сведения	
за	кимаките	подсказва,	че	те	може	би	са	били	известни	под	различни	имена	и	авторът	
проследява	 опитите	 за	 тяхното	 отъждествяване	 с	 парамонголските	 кумо-хси	 и	 кай	 –	
„народа	на	змея	(змиите)“,	след	което	разглежда	въпроса	за	техния	произход	и	история.	
Последният	параграф	е	свързан	с	въпроса	 за	 (§	4)	„Верижните	номадски	миграции	в	
Евразийския	степен	коридор	през	ХІ	век“.	Това	са	онези	големи	раздвижвания	на	степните	
конни	народи	в	Средна	Азия,	в	резултат	на	които	–	по	следите	предшествениците	си	
–	 куманите	достигат	Европа.	Оскъдната	информация	 за	 тези	бурни	 събития	поражда	
различни	интерпретации.	Авторът	цитира	съответните	изворови	податки,	предлагайки	
много	добър	преглед	на	източните	извори,	като	коментира	изказаните	по	тях	хипотези,	
към	които	добавя	и	някои	свои	наблюдения.
	 Втората	 глава,	 „Дешт-и Кипчак – куманите у дома“	 (с.	 93-209),	 се	 спира	 на	
основни	аспекти	от	живота	на	номадите	в	овладяното	от	тях	степно	пространство.	Тя	е	
структурирана	в	три	параграфа.	В	първия	от	тях,	(§1)	„Евразийската	степ,	пастирският	
номадизъм	 и	 кумано-кипчакската	 общност“,	 се	 представя	 отглеждания	 добитък	 –	
овце,	 кози,	 коне,	 камили	 и	 говеда,	 като	 по-големият	 брой	 на	 последните	 се	 свързва	
с	 тенденции	към	усядане	 (с.	 97).	Проследяват	 се	моделите	на	 усвояване	на	 степното	
пространство	чрез	три-	и	четиристепенни	миграционни	цикли;	обръща	се	внимание	на	
сезонния	начин	на	водене	на	война	поради	„железните	ограничения,	които	екологията	
налага	върху	степните	общества“	(с.	102);	дискутира	се	въпроса	за	ролята	сред	тях	на	
градските	центрове	и	наличието	на	полиетнично	население	с	различен	тип	поминък,	
както	 и	 за	 значението	 на	 контактите	 с	 Външния свят	 за	 развитието	 на	 степната	
икономика.	 Очертани	 са	 рамките	 на	 Дешт-и	 Кипчак,	 Половецкое	 поле	 и	 „Кумания“,	
чиито	„флуидни“	граници	със	седентарния	свят	не	са	линейни,	а	по-скоро	представляват	
контактни	зони	с	определена	дълбочина	(с.	122).	Използван	е	терминът	„степна	вендета“,	
за	 да	 се	 характеризира	 една	 черта	 в	 отношенията	 на	 номадските	 общности	 помежду	
им,	която	обяснява	и	някои	фиксирани	в	изворите	прояви.	Авторът	се	спира	също	на	
въпроса	за	интеграцията	на	покорените	номадски	отломки	сред	победителите	(въпрос	от	
голяма	важност	според	мен	за	изясняване	на	огузките	особености	в	езиковите	следи	от	
проникналите	далеч	на	запад	кумани	в	сравнение	с	родствениците	им	на	изток	от	Днепър),	
той	проследява	и	отношенията	на	куманите-кипчаки	с	аланите,	башкирите,	бродниците	
и	някои	угрофински	народи.	Параграф	две	(§	2)	„Социално-политическата	структура	на	
евразийските	номади.	Кумано-кипчаките“	обръща	внимание	на	„доминиращата	позиция	
на	 роднинството	 като	 основа	 на	 социално-политическите	 отношения	 в	 степите“	 (с.	
146).	То	обуславя	и	структурните	елементи	на	номадското	общество	–	от	първичното	
домакинство	(семейството)	и	първичната	роднинска	или	лагерна	група	(аил)	през	рода	
и	коничния	клан	до	племето	и	племенния	съюз	или	конфедерация.	Обикновено	името	
на	водещото	племе	дава	името	на	конфедерацията	и	може	с	времето	да	стане	етноним,	
въпреки	 често	 етнически	 хетерогенния	 характер	 на	 такива	 обединения.	 Дисертантът	
очертава	 модела	 на	 брачните	 отношения	 при	 куманите,	 проследим	 и	 в	 контактите	
им	с	уседналите	общества.	Той	не	приема	лансираната	от	Прицак	идея	за	по-стройна	
политическа	организация	на	номадите	в	две	крила	(ляво	и	дясно)	и	предпочита	тук	да	
следва	Голден,	според	когото	куманите	били	един	вид	„хлабава	федерация“.	Този	въпрос	
е	доразвит	в	параграф	три	(§	3)	„Вътрешно-политическа“	структура	на	Дешт-и	Кипчак“,	
където	са	проследени	основни	демографски	центрове	на	куманите-кипчаки	(включително	



в	днешен	Казахстан),	разгледан	е	въпроса	за	т.	нар.	диви половци,	за	споменаваните	в	
изворите	„Черна“	и	„Бяла“	Кумания,	както	и	„Вътрешна“	Кумания.	Авторът	отхвърля	
принципа	 за	 определящо	 значение	 на	 източната	 ориентация	 в	 куманската	 вътрешна	
йерархия	(с.	187),	както	и	наличието	на	„съвладетелски	институт“	(макар	и	да	не	е	съвсем	
убеден	–	той	го	допуска	за	„по-малките	социално-политически	единици“,	вж.	бел.	533	на	
с.	189).	В	последните	страници	е	дискутирана	и	възможността	от	използване	на	титлата	
хан	сред	номадите	на	Дешт-и	Кипчак.
	 Третата	 глава	 „Дешт-и Кипчак и външният свят“	 (с.	 210-	 410)	 обхваща	 три	
параграфа	със	съответните	подразделения.	Най-напред	бива	проследена		ситуацията	(§ 
1)	„На	степната	граница“.	Тук	в	изложението	се	визират	(1.1.)	„Киеавска	Рус	и	кумано-
кипчакската	 общност“,	 (1.2.)	 „Кумано-кипчаките	 и	 Черните	 клобуки“;	 (1.3)	 Кумано-
кипчаките,	Хорезм	и	Централна	Азия;	и	(1.4)	„Волжка	България	и	кумано-кипчакската	
общност“.	 Дисертантът	 привежда	 съответните	 изворни	 податки,	 включително	 за	
търговските	взаимоотношения	и	военните	сблъсъци	между	руси	и	половци,	след	което	
разглежда	взаимните		културни	смешения	и	анализира	хронологично	конфронтацията	на	
половците	и	седентарния	свят,	преди	да	пристъпи	към	обобщение	на	руско-куманската	
„симбиоза“.	Той	 се	опитва	да	обясни	 също	 защо	племената	 в	близост	до	Кара	Катай	
и	 Хорезм	 са	 се	 политизирали	 „в	 по-голяма	 степен,	 отколкото	 техните	 братовчеди	 в	
Черноморските	степи“	(с.	272).	Съобщението	на	Ан-Насауи,	че	кръвните	родственици	
съставлявали	„шарката	на	неговата	шевица	и	основата	на	неговия	възел“	ни	насочват	в	
крайна	сметка	към	значението	на	шевиците	при	номадските	народи	и	ни	накарат	да	се	
замислим,	дали	те	нямат	връзка	с	клановите	тамги,	чието	преплитане	загатва	навярно	за	
забравени	родствени	отношения	в	рамките	на	дадената	етнографска	група?	В	параграфа	
се	дава	обяснение	и	 защо	Хорезм	бил	уникален	 случай	–	 заселването	на	номади	там	
станало	 в	 по-спокойни	 времена,	 а	 не	 както	 в	 Грузия,	 Унгария	 и	 Балканите,	 където	
интеграцията	 била	 в	 резултат	 на	 катастрофични	 събития.	 Във	 втория	 параграф	 (§	 2)	
„Отвъд	 планината“	 се	 обръща	 внимание	 на	 проникването	 на	 (1)	 кумано-кипчаките	 в	
Кавказ	и	(2)	в	кралството	на	Св.	Ищван.	Накрая,	в	последния	параграф	(§	3),	свързан	с	
„Балканите“,	се	разглежда	въпроса	за	куманската	роля	(1)	в	епохата	на	византийското	
господство	(ХІ-ХІІ	в.)	и	(2)	при	българската	доминация	през	ХІІ	–	средата	на	ХІІІ	в.	
	 Епилогът,	 „Монголското нашествие в Дешт-и Кипчак и съдбата на кумано-
кипчакската общност“	(с.	411-426)	очертава	финала	на	изследваната	тема.	Тук	се	говори	
не	само	за	съпротивлявалия	се	на	монголите	Бачман	–	един	от	„емирите“	на	Олберли,	но	
и	за	монголския	предводител	Кеден,	името	на	когото	напомня	това	на	куманския	„княз“	
Котян/Кутен	и	с	това	като	че	ли	подкрепя	слуховете	за	ролята	на	Kuthen,	набеден	за	
монголски	шпионин.	
	 Изследването	 завършва	 със	 „Списък	 на	 съкращенията“	 (Периодични	 издания,	
Сборници	 и	 енциклопедии,	 Извори)	 и	 „Библиография“	 на	 Първична	 и	 Вторична	
литература,	обхващаща	443	заглавия	(499,	ако	си	броят	различни	препечатвания,	преводи	
и	допълнителни	издания	на	друг	 език).	Накрая	 е	представено	 „Съдържание“	 (с.	 468-
469).	
	 Общото	впечатление	от	труда,	от	анализа	на	проблематиката	и	начина	на	нейното	
представяне	е	изключително	позитивно.	Дисертантът	не	само	се	базира	на	разностранни	
сведения,	предоставяйки	в	превод	съответни	пасажи,	но	критично	разглежда	и	изградените	



върху	тях	мнения	и	хипотези	на	такива	водещи	специалисти	като	Омелян	Прицак,	Питър	
Голден,	Булат	Кумеков	и	др.,	вземайки	под	лупата	някои	слаби	или	недостатъчно	добре	
обосновани	моменти.	Обобщенията	му	са	достатъчно	аргументирани	с	необходимата	
доза	предпазливост	към	изказаните	предположения,	особено	ако	са	умозрителни,	без	
задоволителна	подкрепа	в	изворите.	На	пръв	поглед	последната	глава	и	особено	нейният	
трети	 параграф	 биха	 били	 достатъчни	 при	 изясняване	 на	 „причините	 за	 куманските	
миграции	 на	 Балканите“,	 каквото	 е	 и	 заглавието	 на	 дисертационния	 труд.	 Г-н	 Голев	
обаче	 е	 надхвърлил	 изисквания	 минимум	 и	 предлага	 едно	 задълбочено	 проучване,	
което	издига	на	ново,	по-високо	ниво	познанията	ни		по	темата	„кумани“.	Допуснатите	
неточности	са	много	малко	и	лесно	отстраними	при	евентуална	бъдеща	подготовка	за	
печат,	например	отбелязването	на	Рамстед	като	„Рамщед“	на	с.	41,	изписването	на	името	
на	Йозеф	Маркварт	с	„в“	(Йозев)	на	с.	57,	преобладаващото	предаване	на	Ибн	ал-Асир	
като	„Ибн	ал-Атир“	или	не	съвсем	коректното	пресъздаване	на	с.	63	на	тюркското	име	на	
Семиречието	като	„Йети	су“	(<	огуз.	yedi	su)	вместо	с	кипчакското	(казахско)	„Жети-су“.	
На	места	има	някои	правописни	грешки.	Също	и	маркираната	в	зелено,	но	непреведена	
дума	“profession”	в	откъса	на	Марвази	 (с.	87)	би	трябвало	да	се	коригира	–	вероятно	
става	въпрос	за	това,	че	мюсюлманите	са	„извършили“	молитва,	след	което	са	успели	да	
надвият	неверниците.	Да	се	поправи	и	обозначаването	на	двата	под-параграфа	в	§	2	на	
третата	глава	–	вместо	§	1.4.	там	трябва	да	стои	§	2.1.	и	§	2.2.	Една	обща	препоръка	към	
оформлението	на	цялото	изложение	е	параграфите	да	бъдат	отделяни	от	предхождащия	
ги	текст	чрез	повече	празно	пространство,	за	да	се	открояват.	По	някои	частни	въпроси	
вижданията	ни	с	дисертанта	може	да	се	разминават,	например	за	ролята	на	източната	
ориентация	в	йерархично-пространственото	разположение	на	номадите	или	за	отгласа	
от	степните	традиции	при	действията	на	първите	Асеневци.	Но	това	е	обяснимо	и	ни	
най-малко	не	накърнява	достойнствата	на	рецензирания	труд.	
	 Изхождайки	от	всичко	гореизложено,	високо	оценявам	работата	на	г-н	Константин	
Голев	 „Причини за куманските миграции на Балканите“	 като	 ценно	 и	 приносно	
изследване	 в	 областта	 на	 куманологията,	 поради	 което	 с	 убеждение	 препоръчвам	 да	
бъде	присъдена	на	неговия	автор	образователната	и	научна	степен	„доктор“.

София,	23	април	2013	 	 	 	 	 	 	 (Валери	Стоянов)


