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ЗА ЧАСТ ОТ ТОПОНИМИЯТА НА НЯКОГАШНА КУТМИЧЕВИЦА 

Димитьр БЕЛО 

The article deals with the relation between the region of Kutmichevitsa, once a Bulgarian administrative 
region, and the town of Devol, whose location has not been found yet, but which is known as one of the 
centres of activity of'Cyrilus and Methodius' disciples. 

Днес се знае, че Кутмичевица е била българска административна област, създадена 
през втората половина на IX век. В тази област като градски центрове са били Охрид, 
Главиница (днес Балш в Централна Албания), Белград (днес Берат) и Девол, 
местоположението на който не е ясно и досега. Тази област е свързана с просветителската 
дейност на славянските книжовници Климент и Наум, ученици на Светите братя Кирил и 
Методий. Ние ще насочим вниманието си само към Девол. 

Името Девол е свързано с етнографския и географския регион, който образува и 
областта със същото име. Също така съществува и река с това име, която извира от полите на 
Грамоз планина. Тече в северна посока през областта и покрай главния град на тази област -
Билища (Bilisht). След Билища завива на запад и през клисурата между суха гора от север и 
планината Морава от юг, излиза в корченското поле, където допреди Втората световна война 
е било Маликското езеро (Liqeni i Maliqit), днес пресушено. Слива се с река Осум, извираща 
също от Грамоз планина, и образува река Семани. Окръга Девол граничи на изток - с 
Република Гърция, по-точно с Леринско, на запад - с планината Морава, на юг - с областта 
Кольоня, а на север - с Преспанските езера. 

За първи път името Девол се среща при Птолемей, в съчинението "География", 
творено през втори век. Според известния географ е съществувал един илирийски град от 
племето на Ордеите (илирийско племе). По-точно къде се е намирал, не става ясно. И за 
посоченото илирийско племе различните автори посочват различни данни. 

Самото име Девол се среща написано различно, а и самото му значение се описва с 
различна семантика и с различна етимология. При Птолемей се среща Деболия (АфоХт), при 
Анна Комнена, дъщерята на византийския император Алекс Комнен, се споменава потарод 
AiafioXeux; (flumen diboli), а по-късно nflumen Deamonis. Също така го намираме и на други 
форми като Deaboli, Deabolis, Deebu (1273), Deavolis както и Euali (1351, 1373), Drevale, 
Jevali (1360, 1363). За значението различните изследователи представят различни 
тьлкувания. Според Стефан Младенов името на този град е свързано със субстратен 
хидроним от тракийски корен дев- ула (*dhew- ula), със значението 'тека, изтичам' . Според 
албанския изследовател Исмет Ларти името Девол произлиза от славянски, и дава два 
варианта на името2. Като първо смята то да е образувано от де+вол скъде вол'. Авторът тук 
използва народна етимология, която той обяснява така: Селянин ope c волове на полето и се 
явяват турците. Селянинът вика на воловете да се приберат бързо в къщи 'къде бе, вол' и 
така е останало Девол. Вторият негов вариант е старата форма Деаболис да е образувана от 
де+ боли 'където болъС, и авторът, за да потвърди това свое твърдение, представя деволски 
изрази, употребявани често със значение 'имам една болка'. Разбира се, авторът, виждайки, 
че повечето от топонимията е със славянска етимология, е напълно убеден, че и името Девол 
е също славянско. Смятаме, че тълкуването в този случай е напълно погрешно, понеже името 
е много по-ранно от славянските инвазии в региона. Според д-р Живко Войников3 името е от 
прабългарски произход и дава паралели с иранското понятие за стена: в ягнобски dewol, 
diwol, кюрдски diwar, пущунски devar, талишки divo, персийски divar, dewol, таджикски 
devor, гилянски divar и др. С памирското девол 1стена', П. Добрев също свързва 
етимологията на река Девол. 

1 Младенов, Ст. Имена на още десет български реки, Видима, Девня, Драматица, Девол, Лом.. Сп. 
БАН 16/9 с. 65- 104. София 1918. 
" Larti, I 
' http:// protobulgarians.com. Етимология на топоними от прабългарски произход. 
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В науката още има спорове относно местоположението на средновековния град 
Девол. И тук при различните изследователи има различни описания. Този град със 
средновековна слава е унищожен още преди турското робство в края на XIV век. Според 
повечето изследователи местоположението на този град се свързва с местоположението на 
днешното село Звезда, Корченско. Проф.В. Златарски въобще не приема, че град Девол се 
намирал по горното течение на реката със същото име, а смята, че там "дето р. Девол прави 
своята чупка и се приближава най-вече до река Шкумба, при село Гостима, гдето и днес 
според австрийската карта има развалини". Направените разкопки при село Звезда не 
намират никакво доказателство, което да докаже поне малко, че в тази местност в миналото е 
съществувала цивилизация. А и самата позиция на село Звезда не убеждава, поне от 
стратегическа гледна точка, мястото на Девол да е била точно там, където няма щит от 
никъде. Четейки различни извори, днес получаваш смътна представа за местоположението на 
този град. Например Пукъвили разказва, че е имало развалини от стар град със стени от 
циклопически строеж, който се наричал от жителите "Стари Девол" (Eski Devol) югоизточно 
от Корча, а на североизток от развалините било разположено селище Девол, което спазило 
името на цялата област. П. Аравантинос5 дава местоположението североизточно от г. Корча, 
значи на противната страна от развалините, показани от Пукъвили. Аравантинос различава 
"малък" и "голям" Девол. За града, посочен от Пукъвили, проф. Златарски6 смята, че става 
въпрос за стария град споменат за първи път от Птолемей, а не за средновековния град. 
Значи тук става въпрос за два различни града. Томашек7 доказва, че е имало две местности с 
име Девол, които се намирали при изворите, или по горното течение на река Девол, но 
имайки предвид късновизантийското име на Девол - Ег^аснрорсх;, го съпоставя с българската 
дума "звезда" и търси този град при днешното село Звезда, югоизточно от Преспанското 
езеро отляво по пътя от Корча за Ресен. За първи път името letaxacpopoc; ce среща в списъка 
на епископите в Охридската епархия от началото на ХШ век, като точното значение на 
думата е "светлоносец". 

Така че географията за точното намиране на гр. Девол се простира в много широка 
територия. И самите извори, които използваме за местоположението, са много смътни и 
объркват малко представите. 

От многократните посещения на самата област, и главно от езиковото наблюдение, 
нашето мнение е, че градът се намирал по горното течение на река Девол и точно както се 
описва от Пукъвили - при развалините на стария град, югоизточно от гр. Корча. Смятаме, че 
той е имал предвид днешното почти опустошеното село Николица8. Според църковните 
данни за Корченската епископия там е било епископско седалище. Но какво ни дава повод да 
мислим, че градът ce e намирал точно тук? 

На около 10 км по-долу, по самото течение на река Девол, се намира село, което и 
днес жителите му наричат Божиград, а по документи то се нарича Мирас - от албанката дума 
mire 'добре'. Новото име е от няколко десетилетия. Между двете села има и три други 
селища. Селото Божиград е български композитум, образуван от прилагателното божий и 
съществителното град. Това ни дава повод да мислим, че някога за българската общност той 
е бил много важен град, град на Бога. Може би това название е превод от гръцката 
словоформа ©еолоАк; ' Теополис' - божии град, като впоследствие названието Теополис да е 
преминало ъДеаболис. 

Тръгвайки по пътя нагоре от Божиград за към Николица, на около три км далеч, се 
намира едно прекрасно село, което се нарича Кютезъ (Qyteze). Топонимът е от албански език 
- qytet 'град', разширен с диминутивния формант -ze, т.е. градец. Устните предания сочат, 
че селото е основано към XVII век, но за това няма точни исторически данни. Според 
местните жители името си селото води от една крепост, която съществувала много отдавна. 
Населението от околните села, които днес се намират на гръцка територия, и то българско 
4_ Pouqueville, F. Voyage de la Grece. Parisa 1820, vol 2, st. 386- 389. 
3 П. ApaPavTivvoq. Xpovoypaqna ттц; 'Нлерои. AGrjvai, 1856 
6 Златарски, В. Де се намирал гр. Девол. Избрани произведения. Том II. Изд "Наука и изкуство", 1984 
7 Tomaschek, W. Zur kunde der Hamus- Halbinsel. II Idrisi, SBWAk. Bd. C XIII (1887) 
8 Днес в с. Николица живее само едно семейство 
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говорещи - като Слимница, Пилкат, Яновен, Колевищ , смята, че то се е наричало Градищ. 
Значи наименованието на селото и в двата езика е образувано от град. 

На 3-4 км по-нагоре има друго село, Синица. Топонимът му може би води началото 
си от старобългарската дума СЬШЪ 'крепост', което заедно с деминутивния формант -ица 
излиза, че трябва да е със семантика 'малка крепост'. Посред селото минава и малка река, 
клон от река Девол. Може пък името да произлиза и от речното име, образувано от готов 
апелатив синица 'река със синя вода', подобно на Бистрица, Бързица и др. А като погледнеш 
наоколо, селото е обградено от планини със син камък, със сини скали. Може би пък и от 
цвета на скалите да се казва така. Все пак тук имаме основание да мислим за 'град, крепост1, 
както и за двете други села. 

По-нагоре съществува село Арза (Arrza), топоним с необяснена засега етимология. To 
е селото с най-много жители в тази местност (около 300). Самите селяни ни разправят, че 
селото поначало е било изцяло християнско (сега е само с мюсюлмани), даже жителите 
помнят и черквите къде са били. Между Арза и Николица има една букова гъста гора, която 
се нарича Добъргор (Dobergor). За жителите от двете религии - православни и мюсюлмани, 
това е свято място. Прави впечатление, че в гората никой не сече дърва, затова тя е и най-
запазената. Самата гора, от вида на дърветата, се разделя на две части - Добъргор и Раха. Там 
е имало стар манастир, според някои от жителите там е била и черква на Св. Богородица. 
Днес там ходят болни, за да нощуват или да оставят дрехи. Има сграда с две стаи - една за 
християните, а другата - за мюсюлманите. 

Последното село, преди да се стигне до главните извори на река Девол, е село 
Николица, някога голям град - с около 20 000 жители според преданията, също така и 
епископско седалище. Градът, както и Москополе, е нападнат от Али паша и напълно 
разрушен. Днес в него е останало единственото семейство мюсюлмани. To разказва къде е 
било точно епископското седалище, предадено от прадядовците. И селяните от Арза, и 
семейството в Николица ни разказват, че не са местни, a ca дошли отдалеч. 

В този кратък материал, чрез намерената топонимия в тази област, ще дадем нашите 
аргументи защо мислим, че градът Девол се намира точно там - при Божиград или Николица: 

1. В Девол за първи път е въведено славянското богослужение и славянското 
обучение, станал е културен център, гдето Св. Климент развива своята учителска дейност, и 
бил чисто български центьр. И това място днес трябва да се търси там, където има още 
български елемент като население, като говор, като фолклор и като топонимия. 
Изследванията показват, че и четирите компонента присъстват в тези села, които посочихме 
по-горе. В Девол говорът е пълен със славянски думи. Това кара и Десницкая да заключи, че 
става дума повече за заимстване на цели лексикални пластове чрез асимилиране на 
славянското население. Това според нея е станало след един дълъг период на двуезичие . 

2. Град Девол е бил главно епископско седалище. И точно тук от самата топонимия, 
от устните предания и от църковните кодици излиза, че днешното село Николица е бил 
някогашен такъв град. Самата топонимия на другото село Божиград ни дава повод да 
мислим, че в миналото е бил много важен свят град - божии град. Също и названието на 
другите близките села като Кютеза, където е имало крепост, град или малък град 'градец'. 

3. Според разказа на Скилица-Кедрин, посочен у Златарски (с. 93), между другото се 
пише: " След смъртта на Иван Владислав, и след приема на жена му и на синовете и, и след 
подчинението на другите велможи от цяла България, Ивац като избягал и отишъл в една 
недостьпна планина (Врохот е името и), на която имало прекрасни дворци, градини и 
пристойни наслади, не искал да отстъпи на божието желание, но като събрал малко по малко 
войска, за да разбунтува околните места, приготвил въстание и мечтаел за българската власт. 
Това немалко впечатлило императора и поради това, като оставил движението по правия път, 
свърнал на юг и пристигнал при казания Девол с намерение или да принуди бунтовника 
съвсем да сложи оръжие, или с война да го подчини". 

Да не би да е случайно, че името Рахут < Врохот, посочено при Скилица, съвпада с 
нашето Рахут при планината на Добъргор. На албански е pax (rah), определителната форма е 

9 Десницкая, А. Славянские заиствования, с. 5-7, 24- 25, 27. 
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със задпоетавен определителем член -ут, типично за имената от второ склонение. Същото 
може би на български е било Врох и с помощта на определителния член -от да дава 
топонима Врохот. Само ако стъпи сам там, човек може да се наслади на тази красота, 
описана от Скилица-Кедрин. А и императорът, за да пристигне в град Девол "оставил 
движението по правия път и свърнал на юг". Днес за да пристигнеш на изтъкнатото от нас 
място от правия път за Корча от Солун, трябва също да се обърнеш на юг. 

4. Също така, пак при Златарски, според известието на Георги Пахимер, са споменати 
между другите крепости (с. 95) Черник и Девол, за което Златарски смята, че става въпрос за 
днешния град Церик, североизточно от Елбасан (Албания). Но между Кютеза и Божиград, 
където според старите предания е имало крепост, в планината има местност, наречена 
Чернок. Тази местност се намира от североизточната страна на Кютеза, за която, както 
споменахме, от старите предания се смята, че името на селото е от една стара крепост. Може 
би става въпрос за крепостта Черник. Същата топонимия Черник я намираме и като име на 
планина по пътя от Ерсека за Лековик на 26 км (Южна Албания). 

5. За етимологията на село Николица никой нищо не казва. Според устните предания 
формацията Николица е композитум от Нико и Лица, двойката, която създава този град. Но 
по време на Цар Самуил е познат и един от най-верните му военачалници, Николица от 
Лариса. И точно този военачалник е предаден на императора Василии в град Девол10. Да не 
би случайно съвпадане да е, че днеска има село, някогашен много важен град, със същото име. 

6. Също така Анна Комнена, като разказва за войната на Алексей I Комнин (1081-
1118) против Боемунда Тарентски (1085- 1111), за град Девол казва, че се намира при полите 
на недостъпни пътеки. Точно това може да се види и днеска, колкото и трудно да е да 
пристъпиш към тези краища. А Звезда - селото, за което се смята да е било някогашния град, 
няма такава стратегическа позиция. 

7. Да не би да е пак случайно, че цялата верига от планини, която разделя Деволското 
поле от Корченското, се нарича Морава. Нали в Моравия започват своята дейност Светите 
братя Кирил и Методий, защо тогава местността, в която продължават тяхното дело 
учениците им Климент и Наум, да не бъде назована със същото име. Търсейки в различните 
извори, никъде не се намери нещо за етимологията на названието на тази планина. 

Разбира се, за да добием точна представа за това как е възникнало името Девол и 
къде е бил разположен този изключително важен в миналото град, е необходимо да бъдат 
представени и други факти, открити от самите тези места, и да бъдат съпоставени с 
днешните писмени факти. Нашият опит да осветим тази част от историята на топонима 
Девол и мястото на града, назован с това име, е само една искра, хвърлена в тъмнината на 
вековете от забрава. 
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