
И. ЙОРДАНОВ

ШУМЕН

ПЕЧАТИ НА ВИЗАНТИЙСКИЯ ПЪЛКОВОДЕЦ МИХАИЛ,

КОМАНДУВАЩ ВИЗАНТИЙСКАТА АРМИЯ

ПРИ ПРЕСЛАВ В 1053 Г.

По време на редовни археологически разкопки през 1984 г. в Прес-
лав в т.н. "Адмнистративна сграда" бе намерен печат с доста необичаен
текст - Михаил протостратег. Такава длъжност дотогава бе неизвестна
в литературата. Тъй като състоянието му не бе добро, то четенето му бе
поставено под въпрос. Въпреки това, бе направено предположението,
че протостратегът Михаил е всъщност моностратег - командуващ ви-
зантийската армия в конкретна военна експедиция. Дори бе допусната
възможността този Михаил да бъде идентифициран с конкретна лич-
ност от наративните източници1.

Новите находките през последно време потвърдиха това наше
предположение, нещо повече, допълниха го с нова информация.

1. MIXCCT)A. лрштосгфагт|у6<; - средата на XI в. Обр. 1.

Новият екземпляр се съхранява в колекцията на Археологическия
музей в Несебър, инв. № 1784. Намерен е в курорта с. Свети Влас,
до ресторант "Робинзон". Закупен е за колекцията на музея в Несебър
от Любомир Иванов Петрушев от с. Равда, на 16.04.2002 година. Има
следните размери: диам. на ядрото 28-29 мм, на зрънчестия кръг
23 мм, дебелина 3 мм и тегло 11.40 г. Пълен, но лек отпечатьк, покрит
с бяла патина2.

1 ЙОРДАНОВ И. Печатите от стратегията в Преслав (971-1088). София, 1993.
С. 106-107. №193.

2 Благодаря на колегата Стоянка Димова от музей "Старинен Несебър" за пре-
доставената находка и информация. Всичките печати от колекцията на музей
"Старинен Несебър" ще бъдат обект на специално изследване.
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На лицевата му страна е представен бюст на св. Георги. В дясната
ръка държи копие на рамо, а в лявата придържа щит. От двете му страни
е изписан вертикален надпис: ®-Г-£ || (0-Р-Г

На опаката страна е изписан петредов хоризонтален надпис:

+K£R'0' | T(0C0)A8'| MIXAHAA'l CTPATH | - ГО -

+K(t)pi)e P(of])0(ei)] тф стер 8ot>(A.o)) MixafiA, (л;рсото)сттраттууо
Този екземпляр е по-добре запазен от вече известния и решава

дилемата за последната буква на третия ред, тя е категорично А'3 и ще
трябва да развърже като А'=лрсото, при което длъжноетта на Михаил
ще е била лрытоатратт|"у6<;. Такава, както бе посочено по-горе, не е
позната в писмените източници. Остава да се върнем към направеното
вече предположение, че се отнася до ц.оуоатрсстг|у6(;, т.е. командуващ
армията, а не обикновен стратег.

2. Mi%ar)A, avQvnaioq, яатриоо? . . . . 6ск(Лог>9о<; кои
той кратЕой Kai ayiov Т)ЦЫУ РаслАёах; (средата на XI в.). Обр. 2.

Съхранява в колекцията на Археологическия музей в Несебър,
инв. № 1913. Намерен е в Поморие и е закупен от Иван Грозев Грозев
от гр. Бургас. Размери: на ядрото 22.5-25 мм, на зрънчестия кръг над
24 мм и дебелина 3 мм. Тегло 10.24 г. Непълен отпечатък, нагънат на-
вярно от удар с остьр предмет. С изтрити и повредени букви. Всичко
това прави четенето му несигурно.

Непубликуван.
Няма познати паралели.
На лицевата му страна е изписан шестредов надпис:

. . £ R ' 0 ' Т(0СС0Д . I MIXA . .1 ANGVn .. I ПР1КС I . . .

На опаката надписът е продължен:

. . ПО . . | . КОА80 . . | . A'NOTKPA | Т Ш А П Ш . | RACIA£

Попълнен и развързан текетът му гласи:

[+K(t>pi)]e P(oii)0(ei)] хы стф 8[ot>(A.a))]
71(ат)р1(к(ср) кё . . . . d]KoXot)0[co (Kai)] av(Qp)6(nov) T(OV)
(кои) 'ay(i)o\) r|[n(cov)] ё

3 В предишната ми публикация бе допусната възможността по някаква причина
Л от името на Михаил да е била удвоена.
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Поради повредеността на екземпляра и липса на паралели, цялост-
ното четене на текста е невъзможно, но все пак могат да се направят
някои предположения, тъй като печатьт съдържа важна информация.

С известна сигурност може да се твърди, че собственикът на печата
е някои си Михаил антипат, патрикий, аколут и антропос на светия им-
ператор. Датировката на печата, като се има предвид съкращението
ПР1 е след средата на XI в.

Именно от това време е засвидетелствуван аколут с името Михаил
във връзка с войната срещу печенегите.

Какво е значението на длъжноста - O.KOXOVQOC,'?
През IX-X в. аколутьт е пръв помощник на друнгария на виглата.

Като длъжност съществува при корпуса на схолите, където се явява
проксимос и съответно протомандатор при корпуса на екскувитите.
Името му се съобщава и във връзка с чуждестранни наемници в корупса
на аритмите4. В книгата за церемониите се съобщава заедно своя титу-
ляр друнгария на виглата. Той ескортира високопоставени сановници
при приемането им в Големия дворец.

През XI в. Във връзка с трансформирането на друнгария на виглата
от военен в съдия, аколутьт се придобива функции на високопоставен
и самостоятелен офицер, на когото е поверено командуването
на дворцовата гвардия от чужденци5.

Запазва наименованието си и функциите си и през следващите ве-
кове. При династията на Палеолозите е дворцови служител, заемащ
51 ранг в йерархията Той предшествува заедно с войската си императо-
ра по време на походи, а също така и участвува с него в битки. Освен
военните му функции, често му са възлагани и дипломатически мисии6.

Но да се върнем на опита ни да идентифицираме собственика
на печата с личност от хрониките.

За пръв път името на Михаил патриций и аколут се съобщава
в 1050 г. Във връзка с войната срещу печенегите. След няколкото по-
редни неуспеха на ромеите над печенегите, през 1050 г.императорът
събрал чуждестранните наемници (франки, варяги и др.) и им поставил
за предводител патриция Никифор Вриении и ги изпратил към Адриа-

4 OIKONOMIDES N. Les listes de preseance byzantines des IXе et XIе siecles. Introduc-
tion, texte, traduction et commentaire. P., 1972. P. 331.

s OIKONOMIDES N. L'evolution de l'organisation administrative de PEmpire byzantin
auXIesiecle(1025-1118)//TM. 1976. Vol. 6. P. 130.

6 GUILLAND R. Recherches sur les institutions byzantines. Berlin, Amsterdam, 1967.
T. 1. P. 522-524.
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нопол да охраняват селищата от набезите на печенегите. Тук бил изпра-
тен и командуващият цялата войска патриций Михаил аколут (Mixocf]A.
латргкю^ 6 АкоЯ.ог>0о<;)7 със заповед да не влиза в голямо сражение,
ада възпира и отблъсва нападенията. Като отишъл и се съединил
с Вриений, той (Михаил) започнал да действува. Най-напред се натьк-
нал на една печенежка част в Голое,8 обърнал я в бягство и я затрил.
След това при Топлица (това е една крепост при Еврос), той отново
срещнал друга откъсната част от печенегите и я унищожил. Оттогава
печенегите престанали да ограбват селищата в подножието на Хемус
и насочили целия си устрем срещу Македония. Именно в Македония
в близост до град Хариопол, Вриений и Михаил причакали печенегите
изненадали ги през нощта в лагера им и ги избили всичките. Това не-
щастие, заключава Иоан Скилица, възпряло и уплашило печенегите.
Затова те не правели вече набезите си безогледно, а по-рядко през
четвърти и пети индикт (1051 и 1052 г.)9.

Но Михаил не бездействувал. През 1052 г. започнало нашествието
на селджуките в Мала Азия, конто унищожавали и плячкосвали всичко
по пътя си. Те превзели град Каре и навлезли в Ивирия. Срещу тях
е изпратен Михаил Аколут начело на отрядите от наемници Франки
и Варяги. Неговото пристигане тук респектирало султана на селджуките
и той се оттеглил10.

През 1053 г. на дневен ред са отново печенегите. След посочените
по-горе успешни действия през 1050 г. Императорът се окуражил, съб-
рал войски откъдето могъл, от Изток и от Запад и ги поверил на патри-
ция Михаил аколут. Заповядал и на синкела Василий (управител на тема
България) да вземе българските войски и двамата да тръгнат срещу пе-
ченегите. Щом научили това печенегите направили вал при Велики
Преслав и го укрепили с дълбок ров и колове. Когато дошли ромеите,
те се затворили вътре и били обсадени. Но понеже за ромеите времето
минавало напразно и те не извършили нищо значително, а били измъч-
вани от липсата на необходимите храни, свикали съвет за да решат как-
во да правят. Всички решили да се върнат и в полунощ, като заповядали
мълчание, те отворили вратите на лагера и започнали да се оттеглят.

7 Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum / Rec. I. THURN. Berlin, N.Y., 1973.
P. 472.40-41.

8 За локализацията на това селище се дискутира, но най-общо се приема, че това
е крепоетта при да с. Лозарево (Комарево), Карнобатско. Вж.: SOUSTAL P. Thra-
kien // TIB. Bd. 6. Wien, 1991. S. 203.

11oannis Scylitzae Synopsis Historiarum. P. 472-473.
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Но това не станало скрито за Тирах, конто щом разбрал че те искат
да бягат, извел от вала колкото можел повече войска и я пратил
в проходите, през конто ромеите щели да минат. Самият той пък ги на-
паднал още при излизането им. Ромеите претьрпели страшно пораже-
ние: едни били избивани от идващите изотзад, а други били хващани
и унищожавани от тези конто предварително биели заели теснините.
Паднали много войници, паднал и самият синкел, а останалите заедно
с Михаил се спасили в Адрианопол".

Събитията около това поражение са описани и в Аталиат, без да се
съобщават имената на военоначалниците, но в замяна на това се съоб-
щават редица подробности, обясняващи тази загуба12.

Възможно ли е патриций Михал Аколут да бъде идентифициран
със собственика на едната или двете групи печати, описани по-горе.

Такава възможност не е изключена. В Скилица Аколут е изписано
като прозвище, но по-голяма е вероятността това да е ефективна длъж-
ност на Михаил. Такава възможност допуска и Р. Гиян13. От експедици-
ите и най-вече тази в Иверия оставаме с впечатлението, че му е повере-
но командуването на дворцовата гвардия от варяги и франки, т.е. функ-
ции на аколута.

При първата група печати той е антипат, патрикий, аколут и антро-
пос на императора. От изписаното върху печата оставаме с убеждение-
то, че той е доверен човек на императора, av(Qp)6(nov) т(ог>) кратеой
(mi) 'ay(i)ot) rp(u)v) PaaiXe((oq), именно като такъв му е възложено
командуването на дворцовата гвардия от чужди наемници, т.е. в качест-
вото си на аколут. Печатьт ни съобщава неизвестни от другаде факти -
това, че е антипат не е голяма изненада. Навярно той е бил в ранга на
патриций-антипат, но новост е av(9p)6(7icvu) х(отЗ) крсссеотЗ (кса)
'ay(i)ov TIU(G)V) Pam.Ai(ax;), което обяснява защо му е поверен такъв
важен отряд от армията - дворцовата гвардия.

Втората група печати - протостратег. Очевидно става дума за из-
вестното от литературни извори моностратег, т.е. главнокомандуващ.

На два пъти във войната срещу печенегите на Балканите на Михаил
му е поверено общото командуване "Всичката войска" и през 1050 г.
иуточнението от Изтока и Запада през 1053 г. Зад тези определения
върху печатите по-късно се изписва паоцс, Дг>аею<; или ласттц;

" Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum. P. 475-476; ЗЛАТАРСКИ В.Н. История
на българската държава през средните векове. Т. 2. София, 1972. С. 106-108.

12 Michaelis Attaliotae Historia / Ed. I. BEKKER. Bonn, 1853. P. 37-40.
13 GUIIXAND R. Recherches sur les institutions byzantines. T. 1. P. 523-524.
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AvatoAic;14. В този момент навярно тази дпъжност още не съществува
и върху печата тя се покрива с протостратег. Тази длъжност сама
по себе си е от най-висок ранг и затова не са съобщени останалите титу-
ли на Михаил.

В злополучната битка при Преслав през 1053 г. са участвували
и други пълководци, засвидетелствувани чрез печатите си, като Василий
монах, синкел и анаграф на България15, Вриений Ватаци стратилат
на Запада16 и пр. Намерените печати ни напомнят за драматичните
събития разиграли се тук.

14 Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art /
Ed. by J. NESBITT, N. OIKONOMIDES. Vol. 1: Italy, North of the Balkans, North
of the Black Sea. Washington, D.C., 1991. P. 1-2, 6-10; JORDANOV I. Corpus of the
Byzantine Seals from Bulgaria. Vol. 1: The Byzantine Seals with Geographical
Names. Sofia, 2003. P. 75.

15 ЙОРДАНОВ И. Неиздадени византийски оловни печати от Силистра (1) //
ИНМВ. 1983. Т. 19. № 4; JORDANOV I. Corpus of the Byzantine Seals... Vol. 1.
No. 19.1.

16 JORDANOV I. Corpus of the Byzantine Seals... Vol. 1. No. 26.9.
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I. JORDANOV

SUM EN

SIEGEL DES BYZANTINISCHEN FELDHERRN MICHAEL,

DER DIE BYZANTINISCHE ARMEE IN DER SCHLACHT

BEI PRESLAV IM JAHR 1053 BEFEHLIGTE

Im Artikel werden 2 byzantinische Siegel publiziert:
1. Ein Siegel mit Namen und Titel MixajiX. 71р(отосттратт|у6<; auf dem

Revers (Mitte 11. Jh.). Die Inschrift lautet in Ubersetzung: „Herr, hilf deinem
Knecht Michael dem Protostrategen". Auf dem Avers die Biiste des hi. Georg
mit Speer in der Rechten und Schild in der Linken. Seitlich der Figur die
Beischrift О АГЮХ TEQPriOI (Der heilige Georgios). Aufbewahrungsort:
Archaologisches Museum von Nesebar, Inv.-Nr. 1784.

2. Ein Siegel mit dem Namen und den Titeln Mv%ar|X avGtmaTOi;,
латр(кю<; ... акоХаибсх; кои. av9pO7io<; той крахесш кол. ayiot) TIUXOV
PaaiAecoq (Mitte 11. Jh.). Auf dem Avers und dem Revers des Siegels findet
sich die nicht vollstandig erhaltene Inschrift, die in Ubersetzung lautet: „Herr,
hilf deinem Knecht Michael, dem Anthypatos, Patrikios ... Gefolgsmann und
Mann unseres machtigen und heiligen Kaisers". Aufbewahrungsort: Archao-
logisches Museum von Nesebar, Inv.-Nr. 1913.

Der Autor des Artikels nimmt an, dass beide Siegel Michael, einem be-
kannten byzantinischen Feldherm aus der Mitte des 11. Jh.s, gehorten.
In literarischen Quellen wird dieser Feldherr im Zusammenhang mit dem
Krieg gegen die Seldschuken in Transkaukasien und auch mit dem Krieg
gegen die Petschenegen auf dem Territorium Bulgariens erwahnt. Er fuhrte
die byzantinischen Truppen in der erfolglosen Schlacht bei Preslav
im Jahr 1053.
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