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СЪКРОВИЩНИЦА ОТ СВЕДЕНИЯ ЗА БЪЛГАРСКОТО МИНАЛО 
ОТ КРАЯ НА XII - ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА XIII В. 
D e m e t r i i C h o m a t e n i . Ponemata diaphora, recensuit Günter Prinzing (=Corpus fontium 
historiae byzantinae. Vol. 38). Berolini et Novi Eboraci, Walter de Gruyter, 2002. 387* S. + 532 S. + 
Taf. I-III + 1 Karte. 

Басил Гюзелев (София, България) 

Има издания на извори, конто са не само 
дългоочаквани, но и със своята поява тра-
сират пътя на нови изследователски и те-
матични хоризонти. Към тях именно при
надлежи и новият том на Corpus fontium 
historiae byzantinae (vol. XXXVIII), из-
даден от видния немски византинист Гюн-
тер Принцинг. 

Когато през 1891 г. подготвените от кар
динал Жан Батист Питра въз основа на 
cod. Monac. gr. 62 актове на Охридската 
архиепископия от времето на пастирст-
ването на Димитър Хоматиан (1216-1236) 
бяха обнародвани1, това издание властно 
привлече за дълъг период от време вни-
манието на най-видните ни медиевисти 
(М. Дринов, П. Ников, Ив. Снегаров, Д. 
Ангелов и др.)2. Причината за това бе бо-

1 Р i t r a, J. В. Analecta sacra et classica spici-
legio solesmensi parata, juris ecclesiastici Grae-
corum parata. T. 6. Parisiis-Romae, 1891. 

2 Д p и H о в, М. О некоторых трудах Димит
рия Хоматияна, как историческом материале. 
- Византийский временник, 1, 1894, 319-340; 
2, 1895, 1-23; H и к о в, П. Принос към исто
рического изворознание на България и към 
историята на българската църква. - Сп. БАН, 
20, 1921, 1-62; H и к о в, П. Материали за 
средновековната история на България. -
Год. СУ. Ист.-филолог. фак., 18, 1922, 3-22; 
С н е г а р о в , Ив. Брачното право на Охрид
ската архиепископия в XIII в. (при архиепис
коп Димитър Хоматиан). - Духовна култура, 

гатството и разнообразието на сведения 
за българското историческо минало в 
един кратък период. Не може да има как-
вото и да е съмнение, че новото текст-
критично и смайващо с ерудицията и ак-
рибичността издание ще послужи като со
лидна основа за нови изследвания на 
историци, филолози, правоведи и етно-
графи. 

Във въведението (Prolegomena), което 
заема почти половината от внушителния 
том (с. 3*—387*), на първо място е поста-
вен съдържателен и прецизен очерк върху 
живота и дейността на Димитър Хома
тиан, в който особено внимание е отде
лено на охридския период - първоначал-
но като „хартофилакс на светейшия ар-
хиеп ископ на България" ( 1215-1216 г.), а 

28-29, 1926, 103-117; 30-31, 1926, 166-181; 
С н е г а р о в , Ив. История на Охридската 
архиепископия (от основаването и до завла-
дяването на Балканския полуостров от тур-
ците). Т. 1. С, 1924; А н г е л о в, Д. Принос 
към народностните и поземлени отношения 
в Македония (Епирския деспотат) през пър-
вата четвърт на XIII век (главно според до
кумента на Охридската архиепископия). - Из
вестия на Камарата на народната култура, 
серия Хуманитарни науки, 1, 1947, 131-174; 
Ангелов, Д. К вопросу о правителях фем в 
Епирском деспотате и Никейской империи. -
Byzantinoslavica, 12, 1951, 56-74. 
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подир това като предстоятел на архиепис-
копския престол (1216-1236 г.). Неотдавна 
този очерк получи и отглас в нашата ме
диевистика3. Особено внимание представ-
лява логичното предположение на Г. 
Принцинг, че катедралният храм „Св. Со
фия" в Охрид е бил съграден „още от бъл-
гарския княз Борис (852-889) или от цар 
Самуил" (с. 15*). Като приложение към 
очерка е дискутиран въпросът за патро
нима на охридския архиепископ: Χωμα-
τηνός или Χωματηανός (с. 41 *-45 *). Този 
екскурс го води до убедителното заклю
чение, че първоначалната форма е била 
„Хоматинос" („Хоматин" в българска 
транскрипция). А това означава, че досега 
употребяваната у нас форма „Хоматиан" 
постепенно може да бъде заменена, макар 
че срещу това вече бяха изразени възра-
жения от някои изследвачи". 

При прегледа на книжовното наслед
ство на архиепископ Димитър Хоматиан 
(с. 46 ел.) съзнателно е направено разгра
ничение на издаваните Ponemata diaphora 
(Различии трудове) от останалите му съ-
чинения (църковни, юридическо-кано-
нични, стихотворни и др.). От гледна точка 
на църковната химнография и българската 
история внимание заслужават аколутиите 
(службите) за 27 юли и 24-25 ноември, по-
светени на св. Климент Охридски (поч. 
916 г.), и дадените за тях пълни библио-
графски данни (с. 50*—51 *). Според мен 
Г. Принцинг неоснователно поставя под 
съмнение авторството на Димитър Хома
тиан на краткото Климентово житие5 (с. 

3 И л и е в, И. Димитър, по Божия милост 
архиепископ на Първа Юстиниана и на цяла 
България. - Исторически преглед, 1-2, 2004, 
3-39. 

411 i e v, I. - Bulgarian Historical Review, 3-4, 
2003, 209-210 (първата българска рецензия 
на разглеждания тук труд). 

5 Издание на гръцкия текст и старобългар-
ския му превод у Д у й ч е в, Ив. Краткото 
Климентово житие от Димитрий Хоматиан. -
В: Климент Охридски. Сборник съе статии 
по случай 1050 г. от смъртта му. С, 1966, 
161-171. Вж. Георгиев, Е. Кратко житие на 
Климент Охридски (Охридска легенда). - В: 
Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 2 

53*—54*). Все пак от него е отворена една 
вратичка с израза, че „въпросът заслужава 
по-нататъшно проучване". 

Тъй като издателят не прави превод на 
публикуваните актове, той ги подлага на 
системен и последователен анализ, в който 
обстойно разкрива тяхното съдържание, 
коментира и обяснява срещаната в тях ин
формация и терминология (с. 64*-268*). 
От историческа и правна гледна точка то
зи коментар е сърцевинната част от изеле-
дователския труд на издателя. Тук Г. 
Принцинг не само е показал огромните 
си познания на изворите и на изеледова-
телската литература, критичното си от
ношение към тях, но и проявява изклю-
чителния си талант за точен и системен 
анализ. От гледна точка на структурата 
на изданието по-логично изглежда поста-
вянето на този коментар непосредствено 
след изданието на текста на документите. 
Сполучливият опит за датиране на отдел
ните документи като присъщ елемент на 
коментирането им е едно от безспорните 
достижения на автора. Опитът за систе
матизация на документацията от формал-
на, хронологична и сыцностно-съдържа-
телна гледна точка (с. 269*-307*) е важно 
допълнение към коментара. 

Прегледът на ръкописното разпростра-
нение на Ponemata diaphora (с. 308*-345 *) 
разкрива огромната работа на издателя 
при проучване на ръкописното наследство 
на Димитър Хоматиан и при реконструк-
цията на отделните документи. Едно 
писмо (акт № 18 в публикацията на доку
ментите) на Димитър Хоматиан се съдър-
жа в сборник от XIV-XV в., съхраняван в 
Центъра за славяно-византийски проуч-
вания „Иван Дуйчев" към Софийския уни
верситет „Св. Климент Охридски" (codex 
Serdicensis Dujcev 156, f. 141r-142r). Пъл-
ният списък на досегашните издания на 
документите и на преводите на част от 
тях (S. 357*—365*), където са посочени и 
българските издания (на П. Ников) и пре-
води (на М. Дринов, П. Ников, Ив. Снега-

(И-О). С, 1995, 457-460, където е посочена 
цялата литература от български автори. 
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ров и В. Гюзелев), се допълва от показалец 
на съкращенията при цитирането на по-
често използваните издания, регести и из-
следвания (с. 366*—386*). Тук непълнотите 
са незначителни. Те се отнасят до някои 
български публикации на творби на Ди-
митър Хоматиан или на изследвания върху 
тях, останали неизвестни за издателя6. 

Публикацията на документацията, свър-
зана с името и деиността на архиепископ 
Димитър Хоматиан, е извършена от Г. 
Принцинг въз основа на двата цялостни 
ръкописа M (cod. Monac. gr. 62, средата 
на XVI в.) и Е (cod. Scor. gr. 207, от същото 
време), т.е. на Мюнхенския и Ескориал-
ския препис при съпоставка с всички други 
(с. 3-462). Прецизното разчитане на текста 
и особено на множеството лични, родови, 
селищни, областни и други имена и тер-
мини е голямо достижение на издателя, 
заради което той напълно заслужава въз-
хищение. Със своя многогодишен труд 
той обогатява византинистиката и слави-
стиката с едно образцово издание, което 
може да бъде достоен пример. 

Акрибично съставените индекси (с. 465-
532) допълват представата за сериозния 
подход на издателя и в много отношения 
спомагат за лесното ориентиране в текс-
товата част на изданието на всеки изсле-
довател. 

Заслужената висока оценка на това об
разцово във всяко отношение издание не 
означава, че в него няма допуснати сла
бости, грешки и пропуски. По-горе вече 
бе обърнато внимание на известен недо-
статък в структурата на изданието. Към 
него трябва да се добави оскъдността при 
коментирането на някои лични имена и 
топоними (вж. изброяването им тук по
долу), конто хвърлят обилна светлина 
върху етническия състав на преобладава-
щото население в пределите на Охрид-
ската архиепископия. А то, без каквото и 

6 Вж. например С т а н ч е в, К., Г. П о п о в. 
Климент Охридски - живот и творчество. С, 
1988; H и х о р и т и с, К. Атонската книжовна 
традиция в разпространението на Кирило-
Методиевските извори (= Кирило-Мето-
диевски студии. Кн. 7). С, 1990,150-156, 221-
241. 

да е съмнение, трябва да се определи не 
с твърде общата характеристика „славян-
ско", а като българско. Немската транс
крипция на антропонимите и топонимите 
невинаги е твърде сполучлива и това личи 
от редица прим ери, конто могат да бъдат 
приведени: Berislabos вм. правилното Ве-
rislav, Dobros - Dobro, Slaba - Slava, Debrai 
- Debar, Diabolis - Devol, Glabinitza - Gla-
viniza, Belesbudion - Velbäzd и т.н. Някои 
от датировките на отделни документа из-
глеждат несигурни и могат с основание 
да бъдат оспорени, тъй като не са съоб-
разени с хода на историческите събития. 
На редица места има пространни екскурси 
върху въпроси, конто информацията на са-
мите документи не повдига. Датирането 
на живота, деиността и документацията 
на Димитър Хоматиан от 1236 г. поставя 
въпроса: Каква е била неговата съдба и 
тази на възглавяваната от него архиепис
копия подир битката при Клокотница от 
1230 г., когато земите на Епирската дър-
жава отново преминават под управле-
нието на българския цар? На този въпрос 
Г. Принцинг не дава задоволителен от
говор7, като, от една страна, пренебрегва 
становището на българските медиевисти 
(В. Н. Златарски, Ив. Снегаров, Ив. Дуйчев 
и др.)8 за поставянето на Охридската ар
хиепископия под Търновска църковна 
юрисдикция, а от друга, напълно игнорира 
сведенията в старобългарски писмени 
извори (Синодик на цар Борил, Житие на 
св. Петка от патриарх Евтимий Търновски, 
1375-1394 г. и др.)9 и на византийския 
атонски разказ за възобновяването на Бъл-

' На това обръща внимание И л и е в, И. 
Димитър, по Божия милост..., с. 30. 

"Снегаров, Ив. История на Охридската 
архиепископия..., с. 141; 3 л ат ар с к и, В. Н. 
История на българската държава през сред-
ните векове. Т. 3. С, 1940, с. 347; Дуйчев, Ив. 
Приноси към историята на Иван Асеня И. -
Сп. БАН, 66, 1943, с. 152; Б о ж и л о в, Ив., В. 
Г ю з е л е в . История на средновековна 
България VII-XIV в. С, 1999, с. 484. 

5 Синодик царя Борила. Изд. М. Г. Попру-
женко. С, 1928, 92-93; Werke des Patriarchen 
von Bulgarien Euthymius (1375-1393). Hrsg. von 
E. Kaluzniacki. Wien, 1901, S. 70. 
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гарската патриаршия през 1235 г.10 Въпреки 
досегашните изследвания, очевидно е, че 
въпросът за съдбата на Охридската ар-
хиепископия след възвръщането на бъл-
гарската власт над Македония се пуждае 
от ново изчерпателно изследване. 

Независимо от направените критични 
бележки по отношение на някои стано
вища, библиографски пропуски и спорни 
транскрипции изданието, направено от Г. 
Принцинг, заслужава изключително ви-
сока оценка. 

Не може да има каквото и да е съмне-
ние, че всички текстове в разглежданото 
издание на „различните трудове" на 
Димитър Хоматиан са от значение и важ-
ност за българската медиевистика в ней-
ната бъдеща работа. И все пак очевидно 
е, че вниманието трябва да бъде насочено 
към следните документи: № 7, 8, 12, 14, 
16,17,19,23,34,35,39,40,44,48,50-52,56, 
58, 59, 72, 73, 74, 76, 81, 82, 86, 91, 94, 96, 
102, 103, 105, 114, 116, 120, 123, 127, 131, 
134-136,139,146,147,149,150,152. Досе
гашните проучвания в българската и чуж-
дестранната византинистика и медиеви
стика ориентират и към тематичния кръг 
на съдържащата се информация. 

Многостранността на сведенията в раз-
глежданите документи дава възможност 
те да бъдат отнесени към различии сфери 
от историята на България и българите в 
периода, обхващащ края на XII- първите 
десетилетия на XIII в. По-голямата част 
от тях са били обект на наблюденията на 
няколко поколения български и чужде-
странни изследвачи. 

На първо място те са ценен източник 
на информация за политическата история 
на Българското царство и осветляват въз-
обновяването му в резултат на въстанието 
на Асеневци през 1185-1187 г., възвръща
нето на Македония в пределите му през 
Калояновото царуване ( 1197-1207 г.), от-
ношенията с Епирското деспотство, пре-
раснало през 1227 г. в Солунска империя, 
и с Латинската цариградска империя. 

101 1 i e v, I. Narratio Athonensis ad annum 
MCCXXXV. - Bulgarian Historical Review, 1991, 
№ 1, 74-81. 

Тези документи са първокласен извор 
за историята и организацията на Охрид
ската архиепископия, съдбата на българ
ското висше и нисше духовенство през 
1218-1220 г. след установяването на чужда 
власт в Македония. Те разкриват ролята 
на църквата като съдебна институция в 
разрешаването на въпроси и дела от цър-
ковно-каноничното и гражданското право 
(имуществени, наследствени, брачни и 
др.). Няма други извори, конто да разкри
ват така подробно и конкретно съдебните 
процеси и процедури в българските земи 
и по отношение на българското населе
ние. Разкритите правни отношения в него 
са показател за религиозно-нравственото 
и морално-етичното му състояние. В не
малка степен те открояват и мястото на 
жената като реален субект в тогавашното 
българско общество. 

Съдържащите се в тях данни за социал-
но-имуществената структура и поземле-
ните отношения, данъчната система и мет-
рологията допълват оскъдните сведения, 
с конто науката разполага. 

Уника л ни са сведенията за исторически 
личности и отделни българи, за български 
народни обичаи (русалиите например), за 
значението на българския книжовен език 
в богослужението и писмовното общуване 
и т.н. 

Изключително важни са сведенията за 
народностния облик на Македония през 
разглеждания период и за доминиращото 
българско етническо присъствие. За съжа-
ление в коментарните си бележки изда-
телят на документите обръща малко вни
мание на този въпрос. 

Покрай честата употреба на наимено-
ванията „България", „българи" и „българ
ски" силно впечатление прави застъпва-
нето на селищни и областни наимено
вания, разкриващи налагането на българ
ската топонимия в днешна Македония: Ах-
рида, Баница, Банияне, Бела, Бер, Блато, 
Бращиане, Вагеница, Видовища, Видин, 
Властус, Воден, Водяне, Главиница, Гре-
бенон, Грънчари, Дебре (Дебър), Девол, 
Езеряне, Загора, Загоряне, Зигос, Кастория, 
Ковачи, Лозица, Мокро, Молиск, Мъглен, 
Неахово, Немълчища, Планичово, Полог, 
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Преспа, Приздриана (Призрен), Просак 
(Просек), Рай, Ракита, Расина (Ресен), Ро-
буш, Скопиа (Скопие), Сопот, Соек, Стано, 
Стланица, Струмица, Сутрупа, Сушица, 
Търново, Требуне, Хтетово (Тетово), Хо-
тяхово, Черменик, Черносовища и Ца-
костина. Специално отбелязване заслужава 
употребата на старото славянско пле-
менно наименование „драгувити" с изра-
зите „драгувитска тирания" и „драгу-
витска власт"", конто са синоним на уста -
новеното в периода 1202-1220 г. българско 
владичество над Македония. Що се отнася 
до жителите на селището Ракита (край 
Охрид), конто произхождали от „Маке-
дониите"12, това не означава обозначава-
нето на техния етнически произход, а ид-
ването им от византийската тема Маке
дония (днес Източна Тракия). 

Множеството лични и родови имена от 
типичната българска атропонимия, сре-
щани в документите, разкриват преобла-
даващото българско етническо присъетвие 
в облаетта и те заслужават пълното им 
изброяване: Бало, Берислав, Берота, Блаз-
но, Богдан, Болеслава, Братиан, Братона, 
Буруго, Владимир, Вълкан, Вълчан, Гавра, 
Георгица, Гребенит, Гръд, Гудел, Гунар, 
Деса, Десислав, Деско, Добресин, Добро, 
Доброслав, Драган, Драгомир, Дражан, 

Драгорад, Драгоста, Другувил, Корчин, 
Костомир, Коромил, Красин, Красна, Ку-
бара, Кукуми, Курица, Кур пул, Лижик, Ли-
товой, Лубро, Мирослава, Мо(м)чил, 06-
рада, Печик, Прибо, Продан, Първо, Ра-
домир, Радослав, Радо, С(е)вина, С(е)ви-
нил, Слав, Слава, Стана, Стано, Стрез, 
Тантур, Тануш, Тихомир, Тихотица, Хаита, 
Хитро, Ходина, Хумно, Чама, Чернокоса, 
Чибин, Чибиниса, Цанчо, Цахин, Цола, 
Цурко. Присъствието на някои тюркски 
имена (Алисер, Коман и Чауш) частично 
разкрива етническата пъстрота на насе-
лението в Охридската архиепископия и 
приобщаването на туркоезично население 
към християнството. 

Топонимичният и антропонимичен ма
териал съе своето обилие дава достатьчно 
основания за бъдещи по-задълбочени 
езиковедски и народоведски проучвания13. 

Цялостната преценка на изданието на 
актовете на Охридската архиепископия, 
свързани с живота и дейноетта на Дими-
тър Хоматиан, от страна на Гюнтер Прин-
цинг води до констатацията, че науката 
сега разполага с един свод от документи 
за византийската и българската история, 
който е съкровищница за техните изелед-
вачи. 

" D e m e t r i i C h o m a t e n i . Ponemata 
diaphora, p. 276, 316. За смисъла на упо-
требеното славянско племенно наименование 
вж. Б о ж и л о в, Ив. Българите във Визан
тийската империя. С, 1995, 60-61, бел. 193, в 
противовес на Б а р и ш и h, Ф., В. Ф е р и а н-
ч и h. Bjec™ Димитри|'а Хомати|'ана о „власти 
Другувита". - Зборник радова Византолош-
ког института, 20, 1981, 41-56. 

12 D e m e t r i i C h o m a t e n i . Цит. съч., с. 
249. 

15 Вж. напоследък солидното изеледване на 
Т а с е в а, Л. Българска топонимия от гръцки 
и сръбски средновековни документи. С, 1998, 
в което за съжаление данните от документите 
на Охридската архиепископия са останали 
неизползвани. 
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