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И. ЙОРДАНОВ

Шумен

ПЕЧАТИ НА ВИЗАНТИЙСКИ САНОВНИЦИ ОТ АРМЕНСКИ
ПРОИЗХОД, НАМЕРЕНИ В БЪЛГАРИЯ

В резултат на вече двадесетгодишни усилия успях да документирам, надя-
вам се, всички византийски печати, намерени на територията на днешнта
България: 2 булотириона; 4 матрици от булотириони и около 2000 моливдо-
вула. Предстой тяхното публикуване в специално подготвян корпус, което
сезабави доста1.

В рам ките на настоя щата публикация представям печатите, чиито собс-
твеници се свъзват с арменски произход. Било според фамилното или лично-
то име, или идентификация с личност от наративните източтници. Свързва-
нето им с арменския етнос във Византия е не винаги сигурно и категорично.
За почти всяка фамилия има различии мнения. В по-голямата степей от
случайте съм се доверил на просопографското изследване на А.П. Каждан2.

Подреждането е според азбучния ред на фамилните или характерлните
лични арменски имена. Освен името или имената и неговото място във
византийската иеррахия, представена е картака информация относно колек-
цията в която се съхранява печатът, неговите метрични данни и най-вече
селището, където е намерен моливдовулът и следователно, където някога
е била получена кореспонденция скрепена с въпросния печат.

1. Ароих«р(3г|(; TCouppaveXrig лрсотоалаб&рюд mi отратг|у6с (около
1000-тап).

Засвитедетлстуван е чрез 3 екземпляра, отпечатани чрез една и съща
матрица, намерени в стратегията Преслав.

Публикация: Йорданов. Преслав, №№ 374-3763.
Няма познати паралели.

1 JORDANOV I. Corpus of the Byzantine Lead Seals from Bulgaria (в печати).
2 КАЖДАН А.П. Армяне в составе господствующего класа Византийской империи.

XI-XII вв. Ереван, 1975.
3 ЙОРДАНОВ И. Печатите от стратегията Преслав (971-1088). София, 1993.
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2-3. 'Avrpovncoc; 6юист1тг|<; кш ек яроасЬяои 'аркабюштбАесос; ком
Meoq^Ppiag (трета четвърт на XI в.).

Според 2 екземпляра, отпечатани чрез еднин и същи булотирион, наме-
рени в стратегията Преслав.

Публикация: Йорданов. Преслав, №№ 206-207.
Няма познати паралели.
4-8. 'AvrpoviKOc; отратпудс, (втора половина на XI в.).
Според 5 екземпляра, отпечатани чрез един и същи булотирион, наме-

рени в стратегията Преслав.
Публикация: Йорданов. Преслав, №№ 342-346.
Няма познати паралели.
Името AvTpovticoc; e твърде рядко срещано и вероятно свидетелствува

за арменски произход.
9-14. Аяокослт)<; BaaiXeoc,:
а) реатархл^ к°и катеяаусо Baacmoupaicaviag (7-1064).
Засвидетелствуван чрез 3 екземпляра, отпечатани чрез една и съща

двойка матрици.
1. АИМ-Шумен, инв. № 394. Намерен е при археологически разкопки

на обект «Крумов дворец» кв. 178, дълб. 0,20 м, над тухлената настилка на
28.04.1979 г. Размери: 33,5 - 34 (28) 5 мм. Непълен отпечатък поради под-
хлъзване на ядрото в булотириона.

2. ИМ-Силистра, инв. № 77. Намерене в землището нас. Малка Попи-
на, Силистренско през 1988 г. Размери: 17-36,5 (28) 2,5 мм. Половинка от
някога може би добър отпечатък.

3. Частно притежание. Неустановен произход, но навярно е от
Североизточна България. Размери: 29-31 (28) 3 мм. Непълен отпечатък.
Близо една трета от него е останала извън ядрото.

Публикация: № 1: Йорданов. Плиска, № б4; №№ 2-3: Непубликувани.
Паралели:В колекцията на Эрмитажа (М-2897) се съхранява друг

екземпляр, отпечатан чрез същата двойка матрици5.
В колекция Zacos, III, се съхранява моливдовул на същия сановник,

но отпечатан чрез друга двойка матрици6.
Василий Апокап е бил катепан на Васпуракан преди да участвува в

експедицията срещу узите и може би в качеството си на такъв пристига на
Балканите. До този извод е достигнала и Шандровская7, привеждайки съоб-
щението на Матей Едески «императорът събрал войска от цялото си царст-
во, свикал арменското опълчение и го поверил на Василий, син на Абукаба;
Василий потеглил за Дунава».

4 ЙОРДАНОВ И. Византийски оловни печати от Плиска//Плиска-Преслав. 1992. Т.
5. С. 281-301.

5 ШАНДРОВСКАЯ B.C. К истории фемы Васпуракан//ВВ. Т. 55 С. 157-158. прим. 36.
6 Spink Auction 135. L., 1999, № 275.
7 ШАНДРОВСКАЯ B.C. Васпуракан... С. 160.
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Негов приемник или предшественик е може би MixotrjX N.,
[А(К?)А(П)1] Ресггархп^ коп бои^ Вааалоираксмад. Патронимът му е неясен
и нечетлив, но запазените букви имат известна близост с този на Апокап.
Дали това не е негов родственик.Не е ли това споменатия в приписката
към завещанието на Евстатий Войла, дука Михаил, баща на магистър Васи-
лий и вестарх Фаресман8.

Повече информация за личността на Василий Апокап и за другите му
печати, вж. по-долу:

б) цауютрод, ярютоРбатпд rai бои^ (1064-1065). Засвидетелствуван чрез
3 екземпляра, отпечатани чрез един и същи булотирион:

1. Частно притежание, кол. Йордан Касабов от с. Брадвари, Силист-
ренско. Намерен е в землището на селото. Размери: 30-33(24)3,6 мм. Непъ-
лен отпечатьк. Текстът от двете страни на опакото не се е отпечатал.

2. ИМ-Силистра, инв. № 54 [1980], намерен е в рамките на града.
Размери: 20-34(24)3 мм. Половинка моливдовул от някога добър отпечатьк.

3. АИМ-София, инв. № 191. Произхожда от Североизточна България.
Размери: 24-26 (24) 3 мм. Орязан моливдовул, непълен отпечатьк.

Публикация: №№ 1-2: Jordanov. Apokapes, 1-29; Йорданов. Силистра,
III, 210; Йорданов. Василий Апокап, 106-11411.

Паралели: Barnea. Paristrion, 270-272, намерен е в Нуфарул12; Непубли-
куван от колекцията на Zacos, III. № 1458/613. Те са отпечатани чрез един и
същи булотирион с нашите екземпляри.

В наративните източници името на Василий Апокап се съобщава във
връзка със следните събития:

1054/1055 г.: Той ръководил отбраната на Манцикерт срещу обсажда-
щите го селджуки начело със султана Тогрул-бек.

Аристакес Ластивертци нарича Василий Апокап «ишхан на града»14;
Матей Едески» Абукаб - велик ишхан на ромеите»15; Михаил Аталиат «иеге-

8 LEMERLE P. Cinq etudes sur le XIе siecle byzantin. P., 1977. P. 49-50.
9 JORDANOV I.MolybdobullesnovellementsdecouvertdeBasileApokapes//EtudesBalka-

mques № 1. 1983. P. 103-107. №№ 1-2.
10 ЙОРДАНОВ И. Неиздадени византийски печати от Силистра (Ш)//ИНМВ. 1988.

Т.24. С. 88-104.
11 ЙОРДАНОВ И. Печатите на Василий Апокап от втората половина на XI в.//Нумиз-

матика и сфрагистика. 1995-1997. Т. IV. С. 106-114.
12 B A R N E A I. Sceaux byzantins de Dobroudja//SBS. 1987. Vol. 1. P. 84-85.
13 Илюстрация насъщия прегледах във фототеката на Комисията по византинистика

във Виена. Благодаря на проф. Вернер Зайбт за предоставената възможност да
ползувам печатит от тази и други все още непубликувани колекции.

14 Повестование вардапета Аристакэса Ластивертци/Пер. с древнеарм., вступ. ст..
комент. и прим. К.Н.Юзбашян. М., 1968. С. 101.

15 Matthaus d'Edesse. Chronique de Matthaus d'Edesse continuee par Gregoire le pretre/
Ed. M.E.Dulaurier. P.. 1858. P. 99 sq.



1 6 Michaelis Attaliotae. Historia/Ed. E.Becker. Bonn. 1 8 5 3 . P. 4 6 . 
1 7 Scyl i tzae Ioannis. Synops i s historiarum/Ed. I.Thurn. Berlin - N e w York. 1 9 7 3 . P. 

4 6 2 . 6 1 - 6 2 . , 8 L E M E R L E P. Cinq etudes. . . P. 4 1 - 4 2 . 
1 9 Михаил Аталиат - превод в Г И Б И . София. . 1 9 6 5 . T. VI. С. 1 7 5 . 
2 0 Ioannes Skylitzes Continuatus. Thessalonique, 1 9 6 8 . P. 1 1 3 . 2 5 - 2 6 (превод в Г И Б И . Т. VI. 

С. 3 3 1 ) . 2 1 Mathieu d'Edesse , 1 2 6 - 1 2 7 . 2 2 I B I D . 1 8 0 - 1 8 1 . 
2 3 G U I L L A N D R . Contribution a la prosopographie de l'Empire byzantin: Les patrices 

sous le regne de Constantin IX Monomaque ( 1 0 4 2 - 1 0 5 5 ) / / З Р В И . 1 9 7 1 . T. 1 3 . P. 2 . 
2 4 Mathieu d'Edesse, 1 8 6 . 2 5 К А Ж Д А Н А.П. Армяне. . . M » 1 8 . 2 ; 1 8 . 8 . 
2 ( > Ш А Н Д Р О В С К А Я B.C. Васпуракан.. . С. 1 5 8 . 

мон на ромеите» 1 6 ; Йоан Скилица « BacriXeoç л а т р к ю с о 'Алокалт |с , благода

рение на която е н е р г и ч н о с т и предприемчивост , градът е бил с п а с е н » 1 7 . 

1059 г.: Сред персонажите в завещанието на Евстатий В о и л а от 1059 

г. е съобщен и магистьр Василий , който се идентифицира от редица изслед-

вачи с личността на В а с и л и й А п о к а п 1 8 . 

1064/1065 г. : М. Аталиат : «Когато настьпил трети индикт и началник 

на градовете край И с т ь р били Василий магистьр Апокап ( è t tàpxovroç TCOV 

к а т а TÔV "IcTTpov ttôXecov TOUTE juayicrrpou BaaiXéwç той 'Аяокшгп,). Узите пре-

минали Дунав. Те надвили българите и останалите войници, които пречели 

на преминаването им и заловили в плен военоначалниците им . . . » 1 9 

Й.Скилица: «Към 5-ти индикт, когато на Запад земите край И с т ь р били 

управлявани от м а г и с т ь р В а с и л и й Апокап и магистьр Н и к и ф о р Вотаниат 

àpxôvrcov TCÙV яер1 TCÛV "Iarpov HÔXeaw TOO uayiorpou BaaiXeiou TOO 'Алокатгг)). 

Те (узите) победили с изненада войниците, които пречели на преминаването 

им, а именно българи, р о м е и и други които били с тях и отвели в плен 

вождовете и м . » 2 0 

След освобождаването му от плен Василий Апокап отначало се върнал 

в Константинопол, по-късно пристигнал при б а щ а си в Едеса , където « 

неговият баща Апокап и целия наш народ ликували .» 2 1 

След събитията в България, дейността му се свързва с Едеса .За година-

та 526 (март 1077 - март 1078) Матей Едески съобщава , че по заповед на 

Филарет Врахамий, В а с и л и й Апокап събрал конница и потеглил за Едеса , 

като го превзел. Той станал наместник на Едеса от името на Ф и л а р е т 2 2 . 

По сведение на вече цитирания Матей Едески «Васил , син на Абукаб, 

управител на Едеса починал в 1083 г. и бил погребай в арменската църква 

Готевор Сурб Георг 2 3 . 

О т н о с н о л и ч н о с т т а на В а с и л и й А п о к а п се д и с к у т и р а в няколко 

направления: Един от проблемите е дали приведените сведения се отнасят 

до едно и с ъ щ о лице? Едни изследвачи са склонни д а приемат, че става 

дума за едно и с ъ щ о л и ц е 2 4 , други допускат възможността за наличие на 

две личности с едно и с ъ щ о и м е 2 5 , а трети констатират, че има повече 

основания да се отъждествят тези лица, отколкото да се разграничат 2 6 . Тези 



2 7 G R U N B A R T M. Die Familie Apokapes im lichte neur Quellen//SBS. 1998. T. 5. S. 29-41. 
2 8 Й О Р Д А Н О В И. Василий Апокап... С. 106-107; G R U N B A R T M. Familie Apokapes.. . S. 33 . 
2 9 C H E Y N E T J.-С. Sceaux byzantins des musées d'Antioche et de Tarse//TM. 1994. T. 

12. P. 423 . № 79. 3 , 1 G R U N B A R T M. Familie Apokapes. . . S. 3 8 - 3 9 . № 34 . 
3 1 Й О Р Д А Н О В И. Василий Апокап. . . С. 108-109; G R U N B A R T M. Familie Apokapes . . . 

S. 39 . 3 2 I B I D . 4 0 . 
3 3 C H E Y N E T J . - C . Ant ioche et Tarse... № 53 . 

въпроси бяха дискутирани в цитираната по-горе моя обобщителна статия, 

а с ъ щ о и излязлата след нея на Grimbart . Familie Apokapes , 2 9 - 4 1 2 7 . 

И така с името на Василий Апокап са известии следните групи печати: 

1. лрсотоолабссрюс rai атратпуос, според екземпляр от непубликуваната 

колекция Zacos , III, № 1468. Датира най-общо в средата на XI в . 2 8 

2. рЕотархпС к ° " кателаусо В а а а л о и р а к т а а с , според 4 екземпляра , от 

Силистра , Плиска и Истанбул (за тях виж тук по-горе) . 

3 . и а у ю т р о с , лгриггореатпс Kai ôoùÇ ( с п о р е д 5 е к з е м п л я р а о т 

Североизточна България и Истанбул, за тях вж. по-горе) . 

4 . л р о е о р о с к ш ôoùÇ 'Eôéanç , с п о р е д д в а е к з е м п л я р а : е д и н и я от 

колекцията на музея в Газиантеп 2 9 , а другия от Aukt ion 76 , Munzen t rums 

K o l n , № 1390 ,12 3 0 . 

5. лрагголрбеорос Kai ôoùÇ 'Eôéanç, според три екземпляра от колекциите 

на Д ъ м б ъ р т ъ н Оукс (DO. 58. 106. 4763) и Zacos , III, № 1666/67-12; 1508/4 3 1 . 

6. rcptoTOvoußeXXiaiuoc Kai ôoùÇ 'Eôéanç, според екземпляр от колекцията 

Zacos , I I i ; № 1458 /4 3 2 . 

7. HptoTovcoßeXXiaiuoc Kai öoi>£ 'Eoéarjç, според екземпляр от колекцията 

на музея в Антиохия № 2 3 4 9 3 3 . 

Към една и с ъ щ а л и ч н о с т ли се отнасят тези групи печати и как те 

биха се свързали с приведените наративни източници. 

Първата група в качеството му на ttpcorovcoßeXAiaiuoc Kai ôoùÇ 'EOéanç e 

най-ранна. Не може да сме категорични дали е принадлежала на едно и също 

лице с останалите . Различен е иконографският сюжет. Би могло да се прие

ме, че тя се отнася д о различно лице от собственика на останалите групи 

печати. 

Основанията за идентичност на собственика при следващите четири 

групи печати са по-големи. Общи са както имената, така също и иконографс

кият сюжет, а с ъ щ о така в изписаните върху печатите титли и д л ъ ж н о с т и 

може да се намери хронологическа приемственост . 

Най-ранна е тази при която е вестарх и катепан на Васпуракан. Кога е 

бил катепан на Васпуракан? Най-общо от 1055 до 1064 г., но ако имаме 

предвид останалите титуляри във Васпуракан, то най-вероятно е да е заемал 

тази д л ъ ж н о с т от 1060 до идването му на Балканите . 

С п о р е д В . Ш а н д р о в с к а той е д о ш ъ л на Балканите в това си качество. 

Това намира подкрепа в думите на Матей Едески «император собрал войска 
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со всего государства и призвал ополчение армянское и вручил командова-
ние Василу, сыну Абукаба; Василий пошел к Дунаю»34.

Пристигайки на Балканите или по-точно в района на Долния Дунав той
е бил повишен в титул магистър и назначен за дук на изпратената тук
императорска армия със задача да прегради пътя на преминаващите през
Дунав узи.

Тази му длъжност, командуващ сборната императорска армия за
конкретна военна операция, намира пълна подкрепа, както в цитираните
думи на Матей Едески «император собрал войска со всего государства и
призвал ополчение армянское и вручил командование Василу, сыну Абука-
ба; Василий пошел к Дунаю», така и в сведенията на другите двама визан-
тийски хронисти: «Те надвили българите и останалите войници, конто пре-
чели на преминаването им» (Аталиат); «Те (узите) победили с изненада
войниците, конто пречели на преминаването им, а именно българи, ромеи
и други конто били с тях» (Скилица).

Именно това му качество отразяват 4 те моливдовула, при конто той е
магистър, протовест и дук, намерени в района на Долния Дунав. Те илюс-
трират активната размяна на кореспонденция между командуващия Васи-
лий Апокап и различии подчинени нему подразделения.

Трите останали групи печати отразяват времето, когато Василий Апо-
кап е дук на Едеса в периода 1078-1083 г. През този непродължителен пери-
од от време той е получил последователно титлите протопороедър, прото-
нобелисим и севаст.

Василий Апокап е починал през 1083 г. в град Едеса и е бил погребай
в арменската църква Готевор Сурб Георг

Информацията на представените печати и нейният коментар не
подкрепят идентифицирането на Василий Апокап с магистър Василий от
завещанието на Евстатий Войла. По-това време той ще е бил вест или вес-
тарх, но не и магистър. Това сведение навярно се отнася до Василий Апокап
от първата трупа печати.

15. 'ApPavTqvoc; BaaiXaicrig коиролаХоит|<; (края на XI в.).
Засвидетелствуван чрез един единствен екземпляр, собственост на

колекционер от Бургас (Климент Атанасов). Намерен е в град Поморие
(средновековния Анхиало). Размери на ядрото 28-28 мм, на самия печат
25 мм. Непълен отпечатък, тъй като не е бил добре центриран в булотирио-
на, но заедно с това е доста неотчетлив. Това затруднява цялостното четене.

Непубликуван. Няма познати паралели.
Името Арвантини според Каждан е арменско35. В завещанието на Ка-

ли, съпруга на Симватий Бакуриани се съобщава и името на баща и куропа-
латът Василаки, като не се знае фамилното му име. Като се има предвид,

34 ШАНДРОВСКАЯ B.C. Васпуракан...С. 160.
35 КАЖДАН А.П. Армяне... №№ 29.6; 67.
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че Арвантините са свързани с арменските фамилии не е изключено това да
е същият куропалат Василаки.

Кои представители на фамилията Арвантини са асвидетелствувани
чрез печатите си може да се види у В.Зайбт36.

16. 'Appavrrivog Icodwrig (края на XI в.).
Засвидетелствуван чрез един-единствен екземпляр. Съхранява се

НИМ-София, инв. № 31918. Намерен е в крепостта до с. Разбойна-Просе-
ник, Бургаско. Откупен бе за колекцията на НИМ-София. Размери: 14-16
(13) 2 мм. Великолепен отпечатък.

Непубликуван. Паралели: Schlumberger. Sig. P. 619, № I37, съхранява
се в Эрмитажа (М-6544).

17. 'АрцеуотгоиХос; ПаиХод Реатархп<; (трета четвърт на XI в.).
Засвидетелствуван чрез единствен екземпляр. Частно притежание.

Неустановен произход. Размери 21 -23 мм. Непълен отпечатък, несполучли-
во центриране в булотирирона, което затруднява четенето.

Непубликуван.
Няма познати паралели.
Павел Арменопул е известен единствено чрез негови печати:
1. От двете страни на непубликуван моливдовул от колекцията на

Дъмбъртън Оукс (DO. 58.106.5109) е изписано:
|OH0GI|riAVAGD|nPG)G|APCO-

KAI|AOVKI|TG3APMG|NOnOA|-AG0-38

2. От двете страни на моливдовул, съхраняван в колекцията на
Эрмитажа (М-6801) е изписано:

-+-|НСФРА|ПСПАУ|ЛОУ б AOVKOC| APMGNO|nG0AG0-.-39

Първият му издател (Schlumberger) идентифицира дукът Павел
Арменопул с пълководеца Арменопул, който бил изпратен от Михаил IV
(1034-1041) срещу сръбския княз Стефан Воислав и претьрпял поражение.
Датировката на метрическия печат е най-общо в последната четвърт на XI
в., което прави горната идентификация рискована40.

Очевидно е, че трите моливдовула илюстрират кариерата на Павел
Арменопул през третата четвърт на XI в. отначало като вестарх, след това
проедър и натоварен с военни задължения. Не е изключено да съществува
връзка между Павел Арменопул и собственика на печата Варда гамброс
на вестарха и дук Павел (за него вж. по-долу).
36 SEIBT W. Die Byzantinischen Bleisiegel in Osterreich. Wien, 1978. № 116.
37 SCHLUMBERGER G. Sigillographie de Г empire byzanin. P., 1884. P. 619. № 1.
38 Прегледах го по време на специализацията си там през 1989 г. Благодаря на

администрацията на Дъмбъртън Оукс. на проф. Н.Икономидис и на д-р Дж.Несбит
за възможността да ползувам материалите от тази най-голяма в света колекция.

39 SCHLUMBERGER G. Sceaux byzantins inedits//RN. 1905. Т. IV/9. № 250; LAURENT
V. Les bulles metriques dans la sigillographie byzantine. Athenes, 1932. № 152.

40 КАЖДАН АЛ. Армяне... М « 27.1-2.



130 И.Йорданов

18. Варбад уарРрос; той бойкое; ПайХод реатархл^ - втора пол. на XI в.
Засвидетелствуван чрез един-единствен екземпляр. Съхранява се в

ИМ-Силистра, инв. № 59. Намерен е при разкопки на Южната крепостна
стена на Дръстър на 30.04.1986 г. Размери: 23-23 (21) 4 мм. Някога е бил
отличен отпечатьк. Сега е прояден от едната страна напълно. Всичко това
прави четенето несигурно.

Непублику ван.
Няма познати паралели.
Не ми е познат друг печат с подобен текст. Отнася се до някой си

Варда зет на Павел дук и вестарх. Именно чрез тъет си се афишира Варда,
тъй като върху печата му отсъетвуват както титла, така и длъжност.

Кой е този ПопЗХод Реотархп^кси бойкое;? Трудно е да се отговори. Няма
ли нещо общо с Павел Арменопул (вж. тук № 7), който също е бил вестарх
и дук.

19-20. 'ApaaKi6r|g Врахацюд Реотархпс (трета четвърт на XI в.).
Засвидетелствуван чрез 2 екземпляра, намерени в стратегията Преслав.
Публикация: Йорданов. Преслав, № 70-71.
Няма познати паралели.
Към представеното в цитираната публикация ще прибавя информация-

та от специалното изеледване на В.Зайбт относно тази фамилия. Той е привел
информация, предимно от арменски източници, според която, единия от
синовете на Григорий Магистьр Аршакид, по-късно католикос на арменци-
те под името Григор II (1066-1105), се нарича Вахрам и че в едно от писмата
на неговия баща, от 1055 г., е наречен Вахрам, вест41. Не е изключено собст-
веникът на печата с който е била скрепена кореспонденцията до Преслав
и този вест Вахрам Аршакид да са едно и също лице. В този случай печатът
от Преслав би следвало да отразява един по-късен етап от кариерата му.

21. 'Араак1бг|с; TiKpdvng (втора половина на XI в.)
Засвидетелствуван чрез единствен екземпляр. Съхранява се в ИМ-Па-

нагюрище. Намерен е при разкопки на средновековната крепост «Красен».
Добър отпечатък. Ядрото е било доста дебело и ударът върху булотириона
доста силен, поради което матриците са «хлътнали» доста надълбоко.
Размери: 13-17(10)3,5 мм.

Публикация: Топтанов Д.-А. Маргос, Моливдовул от средновековната
крепост Красен при Панагюрище//Нумизматика. № 4. 1986 С. 34-37.

Няма познати паралели.
Собственика на печата изпратил кореспонденцията си до неизвестен

за нас адресат в крепоетта «Красен» е арменец по произход от фамилията
Аршакиди (Аршакуни), преминали на служба във Византия.

В просопографското изеледване за византийските фамилии отарменс-

41 SEIBT W. 'ApoaKi6tig/Arsakuni - Armenische Aristokraten in Byzantinischen Diensten
//JOB. 1994. T. 44. S. 354. № 5, 28.
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ки произход, А.Каждан е документирал само един представител на тази
фамилия чрез негови печати42. Навярно това е породило амбицията у
В.Зайбт да издири и документира всички сфрагистични паметници,
свързани с тази фамилия43.

Каква е пряката връзка на Тигран Аршакид с тях е трудно да се отго-
вори. Безспорно той е представител на същата фамилия и като че ли хроно-
логически приемник на повечето от тях.

Датировката на представения от нас печат е във втората половина или
по-вероятно в края на XI в.

В едно писмо на Григорий Аршакид се съобщава и името на Тигран,
конто се възприема като негов чичо44. Датировката на моливдовула от
Красен прави едно подобии идентифициране непримливо. Най-вероятно
става дума за някои друг член на фамилията Аршакид с твърде популярното
име Тигран.

Също така ни е трудно да отговорим до кого в крепостта
«Красен» е писал Тигран Аршакид към края на XI в. В намиращия се

недалеч от тук - Филипопол, дук е бил арменеца Григорий Куркуа (вж. тук
при №). Налице е била значителна арменска колония в тази част на страната.
Не е изключено да се потърси връзка и между Аршакидите и Пакурианите,
чиито представител Григорий по това време основава Бачковския манастир.

22. 'Атоиецлд Mr/apX аеРаотос; (XIII-XIV вв.).
Познат чрез един екземпляр, съхраняван в ИМ-Ямбол, инв. № II 1034.

Намерен е в калето до с. Правдино, Ямболско. Размери: 33-37 (над 32) 5
мм. Отпечатъкът като цяло е пълен и отчетлив, но някои от релефните
части, като лицето на архангела, са изтрити.

Публикация: Йорданов. Севасти, № 30 45.
Паралели: В Атинския нумизматичен кабинет се съхранява моливдо-

вул, отпечатан чрез сыция булотирион и конто е бил коментиран от почтив-
сички крупни специалисти в областта на византийската сфрагистика: Froh-
ner, е предложил, че печата е на някой си севаст Ангел46; Schlumberger,
изразява известно колебание по отношение на патронима Ангел47; Konstan-
topulos, заема сыцата позиция, но по-късно в ръкописна бележка към ек-
земпляр от книгата си, собственост на Атинския нумизматичен музей е
добавил, че друг по-добре запазен екземпляр му е бил показан от г-н Хр.
Асимос, депутат от Цикладските острови, при който е бил запазен и
последният ред с надписа AT6GMHN, което според него би могло да е

4 2 КАЖДАН А.П. Армяне... № 62.3. 4 3 SEIBT W.... S. 349-359.
4 4 SEIBT W. 'Аросшбпд... S. 353. № 22.
45 ЙОРДАНОВ И. Печати на византийски севасти от територията на България//

Нумизматика и сфрагистика. № 2. 1998. С. 27-28. № 30.
46 FROEHNER М. Bulles metriques//Annuaire de la Societe francaise de numismatique

et Archeologie (VI). 1882. № 12. 4 7 SCHLUMBERGER G. Sig. P. 584. №31.
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фамилното име на собственика на печата48; Laurent, не е бил запознат с
тази «приписка» заема позицията на Schlumberger, но стеснява датировката
в ХП-ХШ (?) вв.49; В непубликуваната колекция Zacos, III, № 1650 , се
съхраняват 3 непубликувани моливдовула. Всичките 6 (с нашия екз.) са
отпечатани с един и същи булотирион, или една и съща двойка матрици.

Собственикът на печата е севаста 'Атоиецпд Мг/апХ. В литературата
са познати и други представители на фамилията 'Атоиецг|<; с вариантно
изписване 'Атоицпд от XI до XIV вв.50 Етимологията на този патроним
според едни е от атаман51, според други те са арменци от Утман52, а според
трети - са тюрки53.

23-24, Bdavng:
б) ияатод ксп уотарюд тои Peariapiou (40-те г. на IX в).
Засвидетелствуван чрез един екземпляр. Съхранява се в НИМ-София,

инв. № 25982. Намерен е на брега на морето в г. Созопол. Навярно някога
е било добър отпечатък, но сега от него е запазена само половинката с
размери: 20-33 мм, при това повърхността и е проядена от лека корозия.
Всичко това затруднява цялостното четене на текста.

Непубликуван.
Няма познати паралели.
б) Р' ярсотоаяаварюд (40-те - 50-те г. на IX в.).
Засвидетелствуван чрез един екземпляр. Съхранява се в НИМ-София,

инв.№ 25315. Намерен е на брега на морето в г. Созопол. Размери: 29-31
(?) 3 мм. Макар, че почти целият печат е налице, все пак отпечатъкът не е
съвсем пълен. Повърхността на самия моливдовул е захабена от корозия.

Публикация: Йорданов. Созопол. № I5 4.
Паралели: В колекцията на Комисията по византинистика към Виенс-

ката академия на науките, се съхранява друг екземпляр, отпечатан чрез
същата двойка матрици55.

Bdavnc; e добре познат от изворите. Наритвните източници и сфрагис-
тични паметници определят следният негов cursus honorum:

1. йяатод ка! votdpiog той Peanapiou (40-те г. на IX в.)

48 K O N S T A N T O P U L O S К. B a t a v n a m цоАирбброиХАсс тоб ev 'A0r|vaig ' E
TIKOU Mouaeiou. Athenes, 1917. № 4 9 3 . Благодаря на директора на Атинския м у з е й
д-р Й о а н и с Туратсоглу за п р е д о с т а в е н а т а в ъ з м о ж н о с т д а ползувам екземрлярът
върху конто са н а н е с е н и корекции от самия К. К о н с т а н т о п у л о с .

49 LAURENT V. Metr, № 34. 5() SEIBT W. Bleisiegel... S. 317-318, азапо-
късния период във PLP, № 1639-1650. 5 | SEIBT W. Bleisiegel... S. 318.

52 КАЖДАН А.П. Армяне... № 62.2. 53 MORAVCSIK G. Sprachreste
der Turkvolker in den byzantinischen Quellen. Berlin, 1958. T. II S. 79, 214.

54 ЙОРДАНОВ И. Непубликувани византийски оловни печати от Созопол в колекцията
на НИМ//ГНИМ. 1989 Т. 8. С. 79-85. № 1. * SEIBT W. Bleisiegel... № 166.
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2. Р' ярсотосгяаварюс; (40те-50те г. на IX в.)
3. яатржюд, Р' ярсотоаяабарюс; ка! ияатод (50-60 г. на IX в.)56;
4. яатршод кш ярашоситос; (60-70 г. на IX в.)
5. яатршод, яратосптод кш Р' аакеХХарюд (70-те г. на IX в.)57;
25-29. BaXveag Варбашос;:
б) ярсотоояабарюд ка! сгтратпубд б средата на XI в.
Засвидетелствуван чрез 2 екземпляра, отпечатани чрез един и същи

булотирион:
1. ИМ-Силистра, п. инв. № 51. Намерен е при разкопки в Дръстър

през 1992 г. Размери: 27-27,5 мм. Добре запазен екземпляр.
2. Частно притежание. Неустановен произход. Размери: 28-29 мм.

Добре съхранен екземпляр.
Непубликувани.
Нямат познати паралели.
б) ярютоояабарюс; кш атратг|у6д (50те г. на XI в.) Известен чрез 2

екземпляра, отпечатани чрез един и същи булотирион:
1. АИМ-Шумен, п.инв. № 2387. Произхожда от стратегията Преслав.
2. НИМ-София, инв. № 24819. Намерен е на калето до с.Злати войвода.

Размери: 20-21 (?) 3 мм, 4. 66 г. Непълен отпечатък. Ядрото е било доста
по-малко от размера на матриците, но все пак отпечатъкът е бил добре
центриран.

Публикация: № 1: Йорданов. Преслав. № 327; № 2: Jordanov. Zlati
Voyvoda. № 258.

Няма познати паралели.
в) яатржюд ка! катеясмо (50-те г. на XI в.) Според един еземпляра,

намерен при разкопки на Двореца във Велики Преслав с ръководител М.
Ваклинова през 1997 г. Размери: 24-26 мм.

Непубликуван.
Няма познати паралели.
В колекцията на IFEB № 314 се съхранява екземпляр при който Вардан

Валанея е вестарх и катепан59.
Четирите групи печати определят следният cursus honorum на Вардан

Валанеас.
а) ярозтоаяаОарюд ка! атратг|у6д - втора четвърт на XI в.
б) бюияатод ка! катеяаусо - средата на XI в.
в) яатршод ка! катеяаусо - 50-те г. на XI в.
г) Реотархп^ ка! катеясмо (50-те - бОте г. на XI в.)
Не може да не ни прави впечатление, че Вардан Валанеая е изпращал

5 6 Konstantopoulos. № 577. 5 7 LAURENT V. Le Corpus des sceaux de Pempire
byzantin. T. II: L'administration centrale. P.. 1981. № 752. 5 8 JORDANOV I.
Un published Byzantine Seals from the village of Zlati Voyvoda//SBS. 1993. T. 3. P. 69-
84. №2. 59Вж.:рецензиятанаШ.8е4Ы//Вг. 1996.T.89.S. 136. №327.
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своята кореспонденция до различии адресати в България през доста
продължителен период от кариерата си.

30. BamXocKqg лрсотолроеброд кш 6ои£ (7-1078)
Познат чрез един екз. Съхранява се АИМ-София, инв. № 2. Неуточнен

произход. Размери: 26-26 (около 26) 3 мм. Отпечатькът не е ггьлен. Не
толкова поради еднаквия размер на матриците и ядрото, колкото поради
отплесналия се отпечатък на ядрото при отпечатването. Това особено силно
се наблюдава на опаката страна с текста.

Публикация: Мушмов, Печати, № 416 0.
Паралели: В колекцията на Schlumberger e представен моливдовул61,

може би отпечатан чрез същия булотирион, но тъй като там той не е
документиран и илюстриран, не мога да бъда сигурен в твърдението си.

И.Мушмов и Schlumberger са прочели омонима ВарХакюд/Варбакюд.
Ключовата буква е третата, която за съжаление липсва при нашия екземп-
ляр.

Представените по-долу печати, който могат да се свържат със същата
личност ми дават увереност за твърдението, че се отнася до Ъаохкащс,.
1. Л.: Богородица на трон, както по-горе.

On.: +0K€R'0'|.G)Ca)A6Ar|.ACIAAKH|.AriCTPG)|.GCTAPXH|.
SCA5KI|62

2. Л.: Богородица на трон,както по-горе.

On.: +0KGR'0'|RACIAA|KIGOA'NOIA|0VnPOG|APGOSA6| -KI-63

3. Л.: Богородица на трон, както по-горе.
On.:+0KG|ROH0GI|A'AGAPG)|RACIAA|KIG)64

Очевидно е, че се отнася до едно и също лице, като при отделните
групи се наблюдава хронологическа връзка между тях и развитие.

Навярно на същото лице принадлежи и моливдовулът, съхраняван в
колекцията на Fogg A.M. № 1911:

Л.: Бюстово изображение на Богородица във фас държаща пред
гърдите си медальон с лика на Младенеца.

Оп.: | 0KGR'0'|TGOCG)A.|.ACIAA.|XAPT6|AAP
Кой е този ВосспХ&кг|<;?
Може да се каже, че почти всички изследвачи, разглеждали изброените

групи моливдовули по един или друг повод, безкритично приемат, че това

Г)0 МУШМОВ Н. Византийски оловни печати от сбирката на Народния музея//ИБАИ.
1934 Т. 8. № 41. г>| SCHLUMBERGER G. Sceauxinedits,№333.

62 ZACOS G. Byzantine Lead Seals. Basel. 1972. T. 1. № 2691.
63 Според 2 екземпляра от колекция Zacos - Seals... T. I. № 2692a-b, сега съхранявани

в DO. 58. 106. 1374 и 58. 106. 3035.
64 Според 2 екземпляра от: колекция Zacos - Seals... Т. I. № 2692 bis и непубликуван
от Fogg A. M. № 2249.
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е известният от хрониките Мкг|ф6ро(; ВаспХакг|д, който в 1078 г. предявил
претенциите си за престола65.

За да го привлече на своя страна и обезвреди току що възцарилия се
Никифор III Вотаниат (1078-1081), по думите на Йоан Скилица и Михаил
Аталиат, му изпратил хрисовул с който го въвеждал в ранг на нобелисим,
прескачайки куропалат и нейното производно - протокуропалат66, което
според цитираните автори «Василаки пренебрегнал безумно, благодеянието
което имал в ръцете, и после напразно се разкайвал». Без да се впускаме в
подробности само бих посочил, че бунтьт на Василаки завършил неуспеш-
но, той бил пленен окован и по пътя за Константинопол до Хризопол е бил
ослепен.

Единственото ни колебание за безрезервно идентифициране на
собственика на представените печати с цитирания от хронистите узурпатор
е отсъствието на омоним в тях. Наистина и самите хронисти твърде често
изпускат омонима на Никифор Василаки, но все пак те са хронисти и се
съобразяват със стила, текста и мястото на дадения ръкопис, докато печатът
е документ, чрез който собственикът му се легитимира.

Ако все пак се присъединим към приемащите идентификацията на
Василаки от печатите с Никифор Василаки от хрониките то интересно е да
се види как печатите му биха могли да се свържат с личността от хрониките.

Очевидно е, че последната група -тази при която е протопроедър и дук
ще трябва да се свърже с периода непосредствено преди бунта, т.е. 1078 г.
Отсъствието на топоним към длъжността дук прави уязвимо предположе-
нието на мнозина изследвачи, че Никифор Василаки е бил дук на Дирахи-
ум67.

Не е изключено той да е бил изпратен там начело на отряд от тагмата
в качеството му на дук, по думите на Аталиат той « водел със себе си войс-
ката, вписана във военния регистьр»68.

Известните ни печати на Василаки определят следният cursus honorum:
а) цогуитгрос;, Реотссрхпс к а * бои£;
б) лроеброд ка! бои!;;
в) лражжрбеброс;;
г) ярсотояроеброд ка! бои!;;
Най-ранната засега група печати, при която е магистьр и вестарх би

следвало да се датира в началото на 70-те г. на XI в. Може би някъде в
периода 1072-1076 г. е бил проедър и дук, а непосредствено преди 1078 г.

65 SKOULATOS В. Les personnages byzantins de l'Alexiade. Analyse prosopographique
et synhese. Louvain, 1980. № 24.

66 Вж.: ГИБИ. Т. VI. С. 192. 338, където са преведени пасажи от тези автори.
f>7 Най-категоричен в това отношение е: ЗЛАТАРСКИ В. История на българската

държава през средните векове. Т. II. София, 1972. С. 161-163.
68 ГИБИ. Т. VI. С. 192.
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е бил вече в ранга на протопроедрите (титла която са притежавали и остана-
лите пълководци от това време - Никифор Вриений, Константин Теодоро-
кан, Георги Мономах, Георги Палеолог и др.) и в качеството му на дук е
бил изпратен с отряд тагма в Дирахиум.

Дори и да приемем, че представените по-горе печати не се свързват с
личността на Никифор Василаки, а с някой друг неизвестен за нас предста-
вител на тази фамилия69 или извън нея, то датировката на печатите не се
променя съществено.

Според изписания по тях текст и иконография те се датират най-общо
през 70-90 г. на XI в.

31. BaaKivog Грцуорюс, (втора половина на XI в.).
Засвидетелствуван чрез 2 екземпляра, отпечатани чрез един и същи

булотирион. Те произхождат от стратегията Преслав.
Публикация: Йорданов. Преслав, № 460-461.
Паралели: Във фототеката на Виена се пази илюстрация на екземпляр

от Эрмитажа (М-5725). Той е отпечатан чрез същия булотирион с нашите
и взаимно се допълват.

Ако разчитането ни е правилно. Навярно се отнася до патроним
свързан по произход с Армения. Например името Васген.

32. Вашграка\атг|<; Хркттофород ярсотокоирояаХатпд (края на XI в.)
Засвидетелствуван чрез един екз. Частно притежание (кол. Ст. Билик-
София). Неуточнен произход. Размери: 16-18 (15) 2,5 мм, тегло 6. 04 г.
Непълен отпечатьк, но добре запазен моливдовул.

Публикация: Билик. Фамилии имена. № 1970.
Няма познати паралели.
Хрютофород Ваалраксмтпд е непознат от наративните източници.
В колекцията на Эрмитажа (М-6716) се съхранява непубликуван

моливдовул на същия сановник, но с друга титла:
Л.: Вертикален надпис: 0-Х-Р-1-С-.ЦО-ФО-РО-С
Права фигура на св. Христофор, както при нашия екземпляр.

Оп.:.Р1СТО|.ОР'А'А'€АР|ТОАСПРА|КМ1Т1|-.-

Той отразява един по ранен етап в кариерата на Хркттофброс;
ВааяракаУ1ТГ|с;.

33-34. BfjK£vr|g OupaTvog (XI в.)
Засвидетелствуван чрез два екземпляра,отпечатани чрез един и същи

булотирион.

69 Освен Никифор известии са и братята му Мануил и Георги, замесени по-късно в
бунта на братята Анеми, вж.: КАЖДАН А.П. Социальный состав господствующего
класа Византии в Х-ХН вв. М., 1974. С. 144-145.

70 Билик С. Непубликувани византийски моливдовули с отпечатани фамилии имена
//Нумизматика и сфрагистика. № 2. 1998 С. 50-67. № 19.
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1. ИМ-Шумен, инв. № 14210. Предложен е за изкупуване от прекупвача
Н.Георгиев. Информацията е че идва от Силистра или Преслав. Размери:
17-18 (16) 4 мм. Отпечатькът е некачествен, което прави четенето на текста
проблематично.

2. Частно притежание. Навярно има същия произход. Размери: 20-20.5
(16) 3 мм. Отпечатькът е както при горния екземпляр. Несигурни са първите
три букви от омонима на собственика. Четенето все пак е предполагаемо.

Непубликуван.
Няма познати паралели.
Ако четенето е правилно собственика на печата е OupaTvog BfjKevrig.

Той е неизвестен от наративните източници. Очевидно е, че се отнася до
арменец по произход. В наративните източници се съобщава за някой си
арменец с името Урсин, който в 1097 г. завладял Адана и бил изпратен
като представител на империята при похода на Танкред71.

35-41. BqKevr|g Паукростюд (втора половина на XI в.).
Засвидетелствуван чрез 7 екземпляра, отпечатани чрез два

булотириона:
а) от първия булотирион - 2 екз. са намерени в стратегията Преслав.
Публикация: Йорданов. Преслав, № 399-400.
Паралели: В землището на с. Selkovac и Kaliste, намиращи се на пътя

за Ниш е бил намерен екземпляр, отпечатан чрез същия булотирион72. Друг
екземпляр се съхранява в колекцията на Истанбулския археологически
музей73.

б) от втория булотирион са документирани 5 екземпляра:
1. ИМ-Силистра, инв. № 23. Произхожда от града. Размери: 16.5-18

(12) 3 мм. Добър отпечатък, но зле запазен.
2. НИМ-София, инв. №23711. Закупене от Силистра. Размери: 17-18

(12) 2,8 мм. Непълен отпечатък покрит с окиси.
3. НИМ-София, инв. № 24825. Намерен е в крепостта до дн. с. Злати

войвода. Размери: 17-17 (12) 4 мм, 7.37 г. Добре центриран, но неотчетлив
отпечатък.

4. НИМ-София, инв.№ 24826. Намерен е в крепостта до дн. с. Злати
войвода. Размери: 13-19 (12) 4 мм, 5. 47 г. Добър отпечатък, но с отчупено
от него парче.

5. Частно притежание (кол. Ст. Билик, София). Неизвестен произход.
Размери: 12-18 мм.

Публикация: Йорданов. Силистра, II, № 1874; Jordanov. Zlati Voyvoda.
№№ 19-20.
71 З а н е г о и п р о и з х о д а м у в ж . : К А Ж Д А Н А . П . А р м я н е . . . № 5 1 . 2 .
72 MAKSIMOVIC L., POPOVIC M. Les sceaux byzantins de la region danubienne en Ser-

bie//SBS. 1990. T.2. P. 213-234. № 19. 73 SEIBT W. Rez... S. 137. № № 399-400.
74 ЙОРДАНОВ И. Неиздадени византийски печати от Силистра (Н)//ИНМВ. 1985.

Т. 21.С. 98-107.
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Няма познати паралели.
Паукратюд Bflicevng e непознат от наратвните източници. Трудно ни е

да отговорим каква е била причината за тази негова активна
кореспонденция, получена в различии средновековни селища на България:
Дръстър, Преслав, до дн. с. Злати войвода и по пътя за Ниш.

42. ВоиртСпс KtovoravTivog juavicrrpog (средата на XI в.).
Засвидетелствуван чрез един екземпляр, съхраняван в АИМ-София,

инв. № 143. Намерен е в с. Костенец, Софийско и е постъпил в колекцията
на АИМ през 1958 г. Размери: 27-28 мм. Много добър отпечатьк и отлично
запазен моливдовул.

Непубликуван.
Паралели: В колекцията на Дъмбъртън Оукс се съхранява друг

екземпляр (DO.58.106.778), отпечатан чрез сыция булотирион (за него вж.:
Cheynet. Bourtzes, 35-36, pi. I. 7)75.

Членовете на тази фамилия играят твърде важна роля в живота на
империята от Х-ХП в. и са добре представени. Известии са също и такива
с името Константин. Издирванията ни са улеснени от две просопографски
изследвания, посветени на тази фамилия76.

43-44. Bpaxauiog алаварокт>51батод кш та&архл<; (XI в.).
Засвидетелствуван чрез 2 екземпляра, отпечатани чрез един и същи

булотирион:
1. АИМ-Шумен, п. инв. № 16640. Произхожда от стратегията Преслав.
2. Частно притежание. Навярно е «изтекъл» от Преслав. Размери: 17-

20 мм. Непълен, но добне съхранен отпечатьк.
Публикация: № 1 Йорданов. Преслав, № 187; № 2 непубликуван.
Няма познати паралели
45-46. Врахсф10^ BaaiXeog (втора половина на XI в.).
Засвидетелствуван чрез 2 екземпляра, отпечатани чрез един и същи

булотирион:
1. АИМ-София. Произхожда от околностите на Ловеч. Бил е подарен

на колекцията на АИМ от учителя в град Ловеч - Гено Иванов. Размери:
20-20 (над 20) 3 мм. Непълен отпечатък.

2. Частно притежание. Неустановен произход. Размери: 23-25 мм.
Непълен отпечатък. Изображението на лицевата страна е великолепно с
висок релеф.

Публикация: № 1: Мушмов. Печати, № 42; № 2 непубликуван.
Няма познати паралели.
В колекцията на Ермитажа (М-10739) се съхранява моливдовул на

Василий Врахамий в качеството му на протоспатарий и стратег. На лицевата

75 CHEYNET J.-C, VANNIER J.-F. Etude genealogique et prosopographique. P., 1986.
Les Burtzes. P. 5-36, pi. I. 7.

7 ( 1КАЖДАН А.П. Армяне... №№23.11,13; CHEYNET J.-C. Bourtzes... № 4, 7, 11,23.
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му страна е представено същото великолепно изображение на архангел
Михаил77. Очевидно той отразява по-ранен етап от живота на Василий
Врахамий.

47. Bpaxajuiog 'EXttiSiog тафосрхпд (XI в.).
Засвидетелствуван чрез един екземпляр, конто произхожда от страте-

гията Преслав.
Публикация: Йорданов. Преслав, № 188.
Няма познати паралели.
Към информацията в цитираната публикация бих могъл да добавя

данните на още един печат на сановник със същите имена:
В колекция Zacos, III, № 1528 се съхранява непубликуван моливдовул

със следното описание:
Л.: Двама прави светии, отдясно св. Димитър, а в ляво архиерей.
On.:+K€Rr0r|TGOCG)A6|GAniAIGD|TCORPAX|MIGc)
Датировката му е най-общо в края на XI в. и той би могъл да е най-

късния печат на Елпидий Вахрам в качеството му на частно лице след като
се е оттеглил от административна и военна кариера.

48. Врах&мюд Фйаретод ярсотоаеРаотод кол боцеапкод 'Ефад (?-1084).
Засвидетелствуван чрез 1 екз. Частно притежание (кол. Георги Гълъбов,
София). Неизвестен произход. Размери: 26-27,5 (над 27) 3,5 мм. Непълен
отпечатък. Релефът на буквите е изтрит.

Непубликуван.
Паралели: Seyrig. № 19278. Отпечатан е чрез същият булотирион. На

същото място се съобщава за други два екземпляра от този тип, съхранявани
в колекцията на Закос с фамилии имена.

Печатът се датира в края на XI в., от което време е позната личност с
тези имена. Сведения за него, понякога доста пространни, намираме както
в наративните източници така и в сфрагистични паметници79.

Според Михаил Сирийски Ф1Ааретод Врах&мюд е бил роден в селището
Шурбаз и бил член на банда арменци-разбойници. Скоро той завладял кре-
постта Кападокия, където се стекли голям брой арменци. След възцаряване-
то си императорът Роман IV Диоген (1068-1071) влязъл в преговори с него
и му изпратил подаръци и почести. Според източните хронисти е бил
въздигнат в ранг на август, до като според гръцките е бил назначен за стратег
или стратег-автократор. Според Ана Комнина е бил назначен за доместик.
След краха и гибелта на Роман IV Диоген (1076-1071) OiXapetog Bpaxajmog

77 SANDROVSKAJA V. Einige Kunstbesonderheiten der byzantinische Siegel//SBS. Vol.
1. P. 29-30. Abb. 3. 78 Les sceaus byzantins
de la collection Henri Seyrig/Par J.-C.CHEYNET\ C.MORRISSON et W.SEIBT. P.. 1991.

79 Направеното резюме е според източниците събрани в: КАЖДАН А.П. Армяне...
№ 7.7; CHEYNET J.-C, VANNIER J.-F. Etude genealogique et prosopographique. P.,
1986. P. 57-75. Brachamioi. № 13.
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се отцепил от империята. Той завладял доста градове и области, като Таре,
Едеса, Антиохия и пр. Източните хронисти го наричат « княз на Антиохия»
и характеризират личноетта му на жесток и сребролюбив тиран. Матей
Едески го нарича любимец на сатаната, а арменците се отричали от него.

При Никифор III (1078-1081) OiXapeTog Врах&цюд признал
зависимоетта си от империята, положил клетва за вярност и бил удостоен
с титула куро палат.

През 1084 г. 4>iAap£Tog Bpaxauiog предал натурците Антиохия и името
му повече не се съобщава в източниците. Вардан Великий съобщава, че той
преминал на страната на Мелик-шах и се отрекъл от християнската вяра80.

С името на ФЖаретод Врахаиюд са известии следните сфрагистични
паметници:

1) та£1осрхл<; - датира се в 50-60 г. на XI в.81

2) лрияоаяаОарюд б ияатод Kai тояотг|рг|тт|д TCOV каяабоксоу - 60-те г.
на XI в.82

3) цауютрод кш 6ой£ - преди 1078 г.83

4) коирояаАатпс; ка! 5ои£ - след 1078 г.84

5) коирояаХатпд ка! 6ои£ 'Avnoxeiag - след 1078 г.85

6) коирояаХатпд ка! 6ои£ тп,д 'AvaToXfjg - след 1078 г.86

7) коирояаХатпд ка! атратояебархп^ Tfjg 'AvaToXfjg - след 1078 г.87

8) яражжоирояаХатпд ка! боиштжод Tfjg 'AvaToXfjg - след 1078 г.88

9) аераотод ка! \xiycxq боиесгпкод - след 1081 г.89

10) ярютооераотод Kai боиесгпкод 'Ефад - преди 1084 г.
11) ярсотоаЕРаатод ка! боиеотжод Tfjg 'AvaToXfjg ка! Mapacriou - след

1084 г.90

80 Всеобщая история, 1861. С. 133. 81 Според моливдовул от DO. 58.
106. 5670, за него B>K.CHEYNET. Brachamioi, № 13. 82 Според моливдовул
от Эрмитажа М-6966, вж.: ШАНДРОВСКАЯ B.C. Эрмитажные печати Филарета
Врахамия (Варажнуни)//ВОН АН Арм. ССР. Ереван, 1975. С. 39-40.
83 Според моливдовули от Атинския нумизматичен музей (вж.: Konstantopulos,
№ 387в) и Эрмитажа М-3090 (вж.: ШАНДРОВСКАЛ B.C. Филарета, 44-45).

84 Според моливдовули от Эрмитажа М-6966 (вж.: ШАНДРОВСКАЯ B.C. Филарета,
39-40). 85 Според моливдовул от колекцията на кралс-
ката библиотека в Белгия (вж.: TOURNER V. Quelques bulles byzantines du Cabinet
des Medalles de la Bibliotheque Belgique. Revue beige Num. sig.. 1934, 89-92.

86 Според непубликуван моливдовул от бившата колекция Diamanti, № 12 (вж.:
CHEYNET. Brachamioi, № 13. 87 Според непубликуван моливдо-
вул от IFEB, № 764 (вж.: CHEYNET. Brachamioi, № 13).

88 Според моливдовули от колекциите на Ватикана (вж.: LAURENT V. Les sceaux
byzantins du Medaillier Vatican, Vatican, 1962, № 113) и Эрмитажа М-9916 (вж.:
Шандровская, Филарета,41 -42).

89 Според моливдовул от разпродажбата на аукцион Sterenberg, № XXVI (№ 1992),
№ 507 (вж.: CHEYNET. Brachamioi, № 13). 9<) Според моливдовул
от колекцията на музея в Таре, 974-23-41 (вж.: Cheynet, Antioch et Tarse, № 56).
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От така представения cursus honorum на Филарет Врахамий за нас е
от значение времето когато е бил лрсотоаераотос; кш боцшлкод 'Ефад (меж-
ду 1081-1084 г.) и е изпратил кореспонденцията си до неизвестен адресат в
България. Във връзка с какви събития и до кого е невъзможно да се отгово-
ри. Няма преки сведения. Не е изключено източните войски да са били изпра-
тени на Балканите за отразяване на една или друга опасност за империята.
Например - нашествието на норманите начело с Роберт Гискар. Не е изклю-
чено също така кореспонденцията на Филарет Врахамий да е била изпрате-
на до някои негов родственик или приятел военоначалник и участник във
военните експедиции на империята в днешните български земи.

49-50. AaPaTnvog 'Icodwng Р'яр1рпкПРю^ к а * &" той KOiTtovog (X-XI в.)
Засвидетелствуван чрез 2 екз., намерени в стратегията Преслав.

Публикация: Йорданов, Преслав № 17-18.
Няма познати паралели.
В колекцията на DO се съхранява моливдовул (58.106.3198) със

следното описание:
Л.: Бюстово изображение на Богородица от типа Оранта с медальон.

On.: 0KGRr0r|lGOA'CnA|0AP'SGniTpcrKA.TG)|AAR. |Т..
В колекцията Zacos, III, № 1476, се съхранява моливдовул със следното

описание:
Л.: Зле съхранено изображение на Богородица? и кръгов надпис

+0K€ROH0...
On.: ...IG)AN'|.nXT60G|.OVAAKT6|..TONOAA| RATI.
Възниква въпроса дали е възможно те да се отнасят към същата

личност?
51. AaPaTT|v6g 'A6piavog (XI в.)
Засвидителствуван чрез един екз. Съхранява се в АИМ-София, инв.

№ 132. В инвентарната книга е посочено, че е дошъл от град Силимврия в
Беломорието. Размери: 22-23 (?) 3 мм. Непълен и зле запазен отпечатък.

Непубликуван.
Паралели: Konstantopulos, № 618. Отпечатан е чрез същия булотирион.
В просопографското изследване за фамилията Даласини се разграниче-

ни двама Адриановци:
'A5piotv6(; AaXaaqvcx; (1). Син на Теофилакт Даласин. Роден е между 990

и 995 г. През 1038/1039 г. е бил заточен от Йоан Орфантроф заедно с баща си
и чичо си. Идентифицира се със дука на Антиохия от завещанието ни Евста-
тийВойлаот 1059 г.91

'A6piav6g AaXaar|v6g (2). Засвидетелствуван е единствено чрез сфрагис-
тични паметници в качеството му на частно лице и конто се разпределят в
три групи:
91 CHEYNET J.-C. et J.-F. VANNIER. Etude genealogiqueetprosopographique. P., 1986.

Les Dalassenoi. № 7.
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а) представената по-горе:
б) Според два екземпляра от Shaw № 1118 и DO. 55.1.2995:
Л.: Бюстово изображение на Богородица, както по-горе.
On.: +|KGROH0|.APIANG) |.G)AAAA|CHNG)
в) според моливдовул от DO. 58. 106. 1849:
Л.: Права фигура на Богородица между двама военни светци.
Оп.: | CKGn.IC|nANArNGS|AVACHMAPr|.G0NCONAAPI|.NON

AAAAC|.NONOI|.€THN
Те се свързват с неизвестен от другите източници представител на

фамилията Даласини92.
52-55. AaXaor|v6g KoovaravrTvog
б) латршос (50-60 г. на XI в.) Засвидетелствуван чрез един екзем.

Съхранява се в НИМ-София, инв. № 24131. Неизвестен произход. Размери:
21 -25 (22)2 мм. Непълен отпечатьк. Части от изображението и някои букви
са извън ядрото. Добре запазен моливдовул.

Непубликуван.
Паралели: В колекцията на Дъмбъртън Оукс се съхраняват два екземп-

ляра (DO. 55.1.2994 и 58.106.2409), отпечатани чрез същата двойка матри-
ци93. Други два непубликувани екземпляра се съхраняват в колекцията Za-
cos, III,№ 1474.

б) лрбеброд кш бои£ (последна четвърт на XI в.). Засвидетелствуван
чрез три екземпляра, отпечатани с един булотирион.

1. НИМ-София, инв. № 23715. Намерен е в североизточна България с
вероятност да е от Силистра. Размери: 13.5-22(7)3 мм. Половинка от някога
добър отпечатьк.

2. Частно притежание (Асен Хаджикостов, Стара Загора). Намерен е
в калето до с. Калугерово, Хасковоско. Размери: 22-27(7)3 мм. Някога добър
отпечатьк, но сега е зле запазен. Има отчупени части. Запазеното е около
2/3 от някога целия моливдовул.

3. Частно притежание (колекционер от Хасково, отпечатьк получих
чрез Д. Аладжов). Намерен е в калето до дн. Димитровград. Размери: 26-
27(7)? мм. Добре центриран и добре изпълнен отпечатьк. Самият молив-
довул е добре запазен.

Непубликувани.
Паралели: Sode, Berlin, II, № 37294.
56. 0eo6copoKdvoc; ттатржюс; ксп бои^ 'av5piavoi)H6Xi<; (1000-1006).

Засвидетелствуван чрез един екз. от стратегията Преслав.
Публикация: Йорданов, Преслав, № 194.
Няма познати паралели.
Към направеният коментар ще вместя нова информация:

92 Les DalassenoL № 24. 93 IBID. № 13.
94 SODH С. Byzantinische Bleisiegel in Berlin, II, Bonn, 1997. № 372.
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1. При два моливдовула: единия от конто е намерен в Сирия95, а другия
непубликуван от колекция Fogg, A.M. № 2093 е изписан следният текст:

Л.: + KCR'0'|TG)C&)A6|A(x)0eOA|POKAN&)|A'CenA0AP'|
OIL: €ППТб | XTPIKA | IN6SCTP |.ТНГ0)Т6 | APT. |
2. В колекцията на Атинския нумизматичен музей се съхранява

моливдовул със следното описание:
Л.: + KGR'0'|TG)CG)A5| 0GOA&)P|KAN'A'Cn|A0API
On.: |еППТб | XTPIKA|.SAPXir. |THTHCA| NATOA'
3. От една маргинална бележка към евангелие на арменски език

научаваме, че то е било написано през 1006/1007 г. в тема Македония в
градът Адрианопол, по поръчка на Icootvvric; Р' ярсотоояабарюд ка! яро^фод
на дука Т'от'оракан96.

Как тези нови сведения биха се вместили в направените вече предполо-
жения за идентифициране собственика на печата от Преслав?

Датировката на двете групи печати се датират най-общо в края на X
или началото на XI в. Близостта между тях води до извода, че се отнася до
едно и също лице.

При първата той има длъжността стратег на Арт£е. Името на тази стра-
тегия намираме единствено в Ескуриалската тактика. Отнася се до днешно-
то селище Арци или Арди, намиращо се на 55 км от Теодосиопол. Визан-
тийската власт в него е съществувала за кратко от 975-979 и след това след
1000-та г., но дали все още в качеството му на стратегия не ни е известно97.

При втората група е вече щьууукщс, тцс, 'AvcrroXfjg. За длъжността ocpx!Ŷ -
тт)д се дискутира. Едни автори приемат, че се отнася до хоплитарха, т.е.
началника на пехотата по време на военна компания или конкретни военни
операции, докато други го приемат за технически термин с конто се означава
най-общо военоначалник98. В случая определено не се отнася до технически
термин, а до конкретна длъжност, свързана с Изтока. И навярно се отнася
до командващият пехотата на Изтока.

Ако приеме, че собственикът на тези две групи печати би могьл да се
идентифицира с нашия Теодорокан, то те отразяват един по-ранен етап в
кариерата му, когато е бил на служба на Изтока. Отначало, като стратег на
"Арт^е в Грузия, после командващ пехотата на Изтока, след което е бил
повишен в титул и патрикий и преместен на Западния военен театър, където
чрез нашия печат го заварваме като дук на Адрианопол.

Кога точно е трудно да се отговори. Възможностите са две: в периода
975-979 г., или непосредствено преди участието му в завладяването на
българските земи след 1000 г.

9 5 СНАРОТ V. Antiquites de Syrie. Plombs byzantines//REA, 6 [1904], p. 33.
y<> STOIMENOV D. Quand le patrice Theodorakanos a-t-il ete due d'Adrinople//Etudes

Balkaniques. 2. 1990, 107-111. y 7 OIKONOMIDES N. Les listes de pre-
seance byzantines des IXе et Xе siecles. P.. 1972. p. 363. 9 8 IBID, 353.
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Тези две групи печати допълват сведенията ни за този пълководец,
който някак си изневеделица се появява ва сцената.

Маргиналната бележка от 1006/1007 г. се явява потвърждение на текста
на печата от Преслав. Проксимосът на дука Теодорокан си е поръчал
евангелието в 1006/1007 г. и ако приемем, че това е сыцият Теодорокан,
чиято кореспонденция е била получена в Преслав, то неговото управление
на Адрианопол в качеството му на дук е продължило до 1006/1007 г.

57-62. 0eo6copoKdvog Kiov<xravTTvog (втора половина на XI в.)
Засвидетелствуван е чрез 6 екз., отпечатани чрез един и съкщи

булотирион.
1. НИМ-София,инв. № 15031. Закупен е от Силистра. Размери: 20-21

(18) 3 мм. Добър отпечатък.
2. ИМ-Шумен, инв. № 14230. Закупен е от Силистра. Размери: 25-25

(18) 3 мм. Може би някога е бил добър отпечатък, но по-късно е бил изрязан
във формата на равнораменен кръст и навярно така носен.

3-4. АИМ-Шумен. Произхождат от стратегията Преслав.
5-6. Частно притежание (колекция Ж. Бюлбюлев, Харманли). Закупени

сабили от Силистра. Размери: 20.5-20.5 (18) 3.1; 21-21.5 (18) 3.1 мм. Добре
центрирани, но не особено качествени отпечатьци.

Публикация: № 1-2: Йорданов, Силистра, I, № 9; III, № 10"; 3-4:
Йорданов, Преслав, № 402-404; №№ 5-6: Непубликувани.

Паралели: Schlumberger, Sig., р. 707,№ 1; Laurent, Orghidan, № 47110°;
DO. 55. 1. 3354; Fogg A. M, № 505, 1377; Schaw, № 1113-1114. Всички те
имат еднакво разположение на буквите, но различии допълнителни знаци,
което предполага, че са отпечатани поне с три различии булотириона.

63. Как1кг|<; Геаэруюс отратцудс, (втора половина на XI в.)
Засвидетелствуван чрез един екз. Частно притежание. Неустановен

произход. Размери: 25-24 мм. Добър отпечатък, но непълен отпечатък, което
затруднява четенето на патронима. Предложеното е една от възможностите.

Непубликуван.
Няма познати паралели.
В колекцията Zacos, III, се съхранява моливдовул, навярно на същия

сановник:
Л.: Надпис във вертикал ни редове: 0- Г€ ||СО -Р-Г' Великолепен бюст

на св. Георги, представен като войн във фас.
Оп.: |Г€й)РГ|ТбРМАРХ'|ОКАК|-КНС-
Той отразява по-ранен етап в кариерата на Геюсгйпт КбкЯкзт .

Фамилията.КбкЯкзт според Каждан произхожда от анийския цар Гагик II,
който още преди 1045 г. преминал на служба във Византия101.

9 9 ЙОРДАНОВ И. Неиздадени византийски печати от Силистра (1)//ИНМВ, 19, 1983.
97-110. |(Ю LAURENT V. Documents de sigillographie byzantine. La col-
lection C.Orghidan. P.. 1952, № 471. |<и КАЖДАН А.П. Армяне... 10.4.
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64. Кацеу КатакаХсоу аубияатод, латршод кои KCCTETCCCVCO (50те-60те г.
на XI в.)

Засвидетелствуван е чрез един екз. Съхранява се в АИМ-София, инв.
№ 121. Намерен е случайно в Плиска в терена южно от Малкия Дворец.
Размери: 29-30 (26?) 3 мм. Непълен отпечатък. Самият моливдовул е нагъ-
нат и като че ли горял. Това затруднява четенето му и най-вече последняя
ред от опакото, където би трябвало да е изписан патронима. Нещо повече
от първоиздателят му не мога да кажа, освен, че в началото на реда има
място за една или две букви и, че последната наподобява №.

Публикация: Маслев, Печати, № З1 0 2; Йорданов, Плиска, № 24.
Няма познати паралели.
Първоиздателят на печата предлага четене на патронима Kauev и дати-

ра моливдовула през X-XI в., като не прави опити за идентифициране лич-
ността на собственика на печата, навярно прради несигурността в четенето.

Каждан в изследването си посветено на арменците във Византия,
допуска четене на патронима Ka îev и прави опит да идентифицира собст-
веника му с известния от наративните източници Катакалон Кекавмен, съи-
менник на известния писател. Основание за подобно предположение му
дава фактът, че арменският хронист Аристакес Ластивертци (гл. XVI, с.
94), който би трябвало да е най-добре информиран относно арменските
първенци, нарича Катакалон Кекавмен с прозвището му Камен = огън103.

От направеното по-горе предположение за попълване и аз се приближа-
вам към хипотезата, че то се отнася до Катакалон Кекавмен. Докато В.Зайбт
допуска, че на последния ред може да се прочете направо КекбхмЭнпт104.

Ето накратко какво знаем за него:
Родом е от града Колонея, през 1039 г., като командир на тагмата от

тема Армениак се отличил при отбраната на Месина. През 1042 г. импера-
торът Михаил V (1041 -1042) му възложил потушаване на народните вълне-
ния в столицата Константинопол. През 1043 г. KcrraKaAibv рёстгпс; 6 Кеширегос;
apxcov (bv T&V яер! TCOV "Icrrpov яоХесоу mi x^picov разбил при Варна завръща-
щия се от Константинопол руски отряд. През 1046-1049 г. е все още вест и
дук на Ани и Ивирия. Около 1050 г. е стратилат на Изтока, а в 1056 г. е
съобщен като дук на Антиохия. Той е един от близките сътрудници на Исак
Комнин и след неговото възцаряване в 1057 г. е бил въведен в ранг на
куропалатите. На активната му военна деятелност, свързана с победите му
над номадите са посветени стихове105.

Идеята да се отъждестви собственика на печата от Плиска с този воено-
началник, чиято дейност е тясно свързана със събития в българските земи

102 МАСЛЕВ С. Византийски оловни печати от Плиска и Преслав//ИАИ. 20. 1955.
445-462, № 3. 1()3 КАЖДАН А.П. Армяне... С. 32.

104 Благодаря още веднъж на колегата В.Зайбт за споделеното предположение.
105 КАЖДАН А.П. Армяне... 8:4.
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през 40-те г. на XI в. е доста привлекателна. Но съчетанието между титлите
антипат и патриции с длъжността катепан и най-вече съкратеното изписване
на ПР1=лсстршо<;, насочват датирането на подобии печати след средата на XI
в. При което е необходимо да преодолеем някои противоречия между текста
от печата и наративните източници. Според последните още през 1043 г.
Катакалон Кекавмен е бил вест, а през 1057 г. е вече куропалат, като е бил
преминал през вестарх, проедър, протопроедър и магистьр, а при печата,
конто по принцип датираме след 50-те г. е все още антипат и патриции.

Разбира се пряко соответствие между данни от наративните източници
и печатите е рядко явление. Хрониките твърде често отразяват един по-
късен етап от кариерата на дадената личност. В случая с титула вест от 1043
г. не е трудно да се допусне съчетанието патриций,антипат и вест, каквито
съчетания от титули имат мнозина византийски сановници от това време.

Необходимо е да се потьрсят и други печати, конто биха могли да се
свържат с личността на Катакалон Кекавмен.

65-70. Коиркоиад 6ои£ (края на XI в).
Засвидетелствуван чрез 6 екз.:
Първите четири екземпляра са от една и съща двойка матрици, докато

петия и шестия са от друга.
1. АМ-Пловдив, № 5362, произхожда от града. Размери: 16-19(15) 2

мм, 7.50 г. Добър отпечатък и добре запазен моливдовул.
2. АМ-Пловдив, № 5361, произхожда от града. Размери: 14-16(15) 2

мм, 4.60 г. Непълен отпечатък, някой букви са извън ядрото.
3. АМ-Пловдив, № 5283, произхожда от околностите на Първомай

Размери: 23-25(15) 2.5 мм, 8.20 г. Непълен отпечатък и зле запазен
екземпляр.

4. Частно притежание (колекционер от София). Прегледах го в
нумизматичния клуб в София на 13.11 1996 г. Размери: 21-21 мм. Пълен
отпечатък, но зле съхранен.

5. АМ-Пловдив,№ 5363, произхожда от града. Размери: 20-22(?) 2 мм,
5.97 г. Пълен отпечатък, въпреки че не е добре центриран.

6. Частно притежание (колекционер от София). Неустановен произход.
Размери: 18-21 мм. Непълен отпечатък,зле съхранен.

Публикация: Jordanov, Plovdiv, № 9-11 |06; №№ 4-6: Непубликуван.
Паралели: В коолекция Zacos, III, № о 1394/95-2 се съхранява

екземпляр отпечатан с един и същи булотирион с №№ 1-4.
Той навярно е принадлежал на същата личност.
От надпис намерен в църквата до с. Баткун, Пазарджишко е известно,

че дук на Филипопол през 1090/1091 г. е бил Коиркоиад Грпуорюд|07.

106 JORDANOV I. Medieeval Plovdiv, According tothe Sphragistic Data//SBS, 4, 1995.
111-138.

107 JORDANOV I. Sceau et inscription de Gregoire de Kourkouas due de Phillippopolis
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Датировката на представените моливдовули според цялостния им вид
и форма и най-вече текст е в края на XI в. От намирането им в околностите
на Филипопол, където Григорий Куркуа е бил дук по това време възниква
идеята за тъждественост между собственика на печата и цитираният дук
на Филипопол. Възниква обаче въпроса, защо върху печата липсва омоним
и топоним. Ако печатьт е на същото лице, той би трябвало да отразява по-
ранен, или по-вероятно по-късен етап в кариерата на Григорий Куркуа.

Не е изключено обаче да се отнася и до някои друг представител на
фамилията Куркуа, който е писал до своя родственик, намиращ се на служба
тук. За останалите представители на фамилията Куркуа, вж. тук при печата
на проедър Григорий Куркуа.

71-74. Коиркошд Грпуорюд
а) лроеброд (80те г. на XI в.).
Засвидетелствуван чрез 2 екз., отпечатани чрез един и същи булоти-

рион:
1. АИМ-Шумен. Произхожда от стратегията Преслав.
2. Частно притежание (кол. Ст. Билик-София). Неуточнен произход.

Размери 21 -22( 18)3 мм, 6.008 г. Добър отпечатьк и добре запазен моливдовул.
Публикация: № 1: Йорданов, Преслав, № 82; № 2 : Билик, Фамилии

имена, № 2.
Няма познати паралели.
б) частно лице (втора половина на XI в.).
Засвидетелствуван чрез 2 екземпляра, отпечатани чрез един и същи

булотирион.
1. Частно притежание (кол. Ст. Билик, София). Произхожда от Плов-

дивско? Размери: 20-20 (17) 2.5 мм, 5.97 г. Пълен и добре запазен отпечатьк.
2. Частно притежание (кол. Динко Танчев от С. Загора). Произхожда

от землището на с. Сърневец, Старозагорско. Размери: 19-20 (17) 4 мм,
7.80 г. Добре запазен отпечатък.

Публикация : № 1: Билик, Фамилии имена, № 3; № 2: Непубликуван.
Паралели: Непубликуван екземпляр от колекцията на Виенския нумиз-

матичен кабинет (МК-418). Отпечатани са чрез един и същи булотирион.
75-76. Koupmqc; BaaiXeog (края на XI в.).
Засвидетелствуван чрез 2 екземпляра, отпечатани чрез един и същи

булотирион.
1. Частно притежание (кол. Руско Делчунков,Хасково). Намерен е в

крепостта до с. Малево, Хасковско. Размери: 16.2-16.5 (14) 3.5 мм. Добре
центриран отпечатък, но с някои непълноти.

2. ИМ-Добрич, инв. № I 1298. Закупен е от Силистра. Размери: 16.1-
16.5 (14) 4 мм, 6.70 г. Добър и сполучлив отпечатък.

//Etudes Balkaniques, 1983. 1. 103-107.
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Публикация: № 1:Йорданов-Аладжов, Хасковско, № 9108; № 2:
Йорданов, Силистра, IV, № 2109.

Паралели: В колекцията на Эрмитажа110 и DO. 55. 1.3113 (непублику-
ван) се съхраняват други два екземпляра, но отпечатани с друг булотирион:

77-78. riaKOupidvng 'Аотетцс, (XI-XII в.).
Засвидетелствуван чрез 2 екземпляра, отпечатани чрез различии було-

тириони или различини двойки матрици:
1. Частно притежание (Ем. Косев от Шумен), предложен за изкупуване

в АМ-Варна и после в ИМ-Шумен, където го документирах. Произхожда
от калето до с. Мелница, Елховско. Размери: 19-21 (15) 3 мм. Добър отпе-
чатък, но сега е пропукан по линията на канала.

2. Частно притежание. Навярно има същия произход. Размери: 18.5-
20 мм. Пълен отпечатьк, добре съхранен.

Непубликувани.
Паралели: В колекцията на DO (57.96.2-3211) се съхранява друг

екземпляр, отпечатан чрез един булотирион с втория наш екземпляр.
В фотоархива на Комисията по византинистика във Виена прегледах

фотоилюстрациите на печати, принадлежали на същото лице:
1. Колекция Zarniz № 665, преди това участвувал в Auktion Munchen

№ 19,24-28.09. 1996, № 1610.
Л.: Двама прави военни светци.
Оп.: .. GP . |ACniGT|KG)POnAA| АТНТОПА| K6P1AN О
2. Колекция Zarniz № 665, преди това участвувал в Auktion Munchen

№ 19,24-28.09. 1996,№ 1609.
Л.: Права фигура на св. Георги, каго войн във фас. Надпис във вертикал-

ниредове: .... || ГС- GOP-Г '
On.: KGROH0'|..niGTH|.N G0RGAH|MOTG)nAK6 | P1AN G).
3. В колекция Zacos, III, № о 1598, се съхранява моливдовул със след-

ното описание:
Л.: Права фигура на св. Георги, каго войн във фас. Надпис във верти-

кални редове: . Г-G \\Сд -РГ-О'
On.: + KGRr0r| АСП.ТН|КбРОПА| ЛАТ. ТСО| ПАК6Р1|АЫО)
Собственика на печата с който е била скрепена кореспонденцията до

крепостта при с. Мелница е 'Аотпётпд Пакоиркхупд. И двете му имена са
очевидно арменски. Очевидно първото е лично, а второто го свързва с голя-
мата фамилия Бакуриани.

Сред известните ми от различии източници над 16 представители на

108 ЙОРДАНОВ И.. АЛАДЖОВ Д. Непубликувани оловни византийски печати от
Хасковско (1)//Археология, 1, 1991, 44-56, № 9.

m ЙОРДАНОВ И. Неиздадени византийски печати от Силистра (IV)//MHMB, 28,
1992, 229-245. | |П ШАНДРОВСКАЯ B.C. Некоторые истори-
ческие деятели «Алексиады» и их печати//ПС. 23, 1971. С. 38, 6.61 (М-5761).
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фамилията Бакуриани няма нито един с този омоним. Също така е невъз-
можно да се установи конкретната родова връзка на Аспиет Бакуриани с
останалите представители на фамилията.

Представените по-горе негови печати определят неговата кариера в
края на XI или в началото на XII в. Той притежава едни от най-високите
титли в империята предназначени за лица извън императорската фамилия.
Единствено най-изявеният представител на тази фамилия Григорий Баку-
риани, велик доместик на Запада е притежавал титула севаст, но това се е
дышало на изключителната му роля при възцаряването на Алексий Комнин.

Без да търся конкретна връзка бих обърнал внимание на сведението
на Ана Комнина относно пълководец 'Ашпётпд, който според нея се гордеел
с царския си произход свързващ го с Аршакидите. През 1081 г. се сражавал
срещу норманите при Дирахиум, където бил тежко ранен. По-късно той
бил назначен за управител на Таре. В края на кариерата си е бил страто-
педарх на Изтока1''. Наистина Анна Комнина твърде често съобщава своите
герои съе техните патроними, отколкото омоними, но не е изключено в
този случай да се отнася до изключение и наистина собственика на разглеж-
дания печат да се идентифицира с тази личност.

79. riaKOupidvng MouoeXiog яроеброд (70те - 80те г. на XI в.)
Засвидетелствуван чрез 1 екз. Съхранява се в НИМ-София, инв. №

25494. Неуточнен произход. Закупен е чрез ГУ на архивите при МС.
Размери: 21-23 (над 21)3 мм. Ядрото е било по-малко от диаметъра на
матриците, поради което части от изображението и надписа са извън него.

Непубликуван.
Паралели: В колекция Seyrig, № 51 се съхранява друг екземпляр от

същия булотирион.
Омонимът върху нашия екземпляр и този от Seyrig не е цялостно

запазен и само би могло да се предполага как е завършвал, но като се има
предвид патронима и произхода на собственика би могло да се приеме, че
има производно отарменското McoanXe, MouanXnc; и др., засвидетелствувано
както от наративните източници, така и от сфрагистични паметници, но
преди всичко като патроним"2. То е близко и до наименованието на емирата
Мпхуел113.

Сред известните ми от различии източници над 16 представители на
фамилията Бакуриани няма нито един с този омоним. Също така е невъз-
можно да се установи конкретната родова връзка на Муселий Бакуриани с
останалите представители на фамилията.

111 КАЖДАЯ А.П. Армяне... 14.1. М 2 Т А М ЖЕ. 10-11. № 1.
113 De Adm.r Imp.. 25.73. Constantine Porphyrogenitus, De Admin istrando Imperio/

Ed. Gy. Moravcsik - R. J. H Jenkins. Washington, 1967. 25.73.: Константин
Багрянородный. Об управлении империей, М, 1991, 96/97. Alexiade : Anne
Comnene, Alexiade, 1-III/Ed. В. Leib. P., 1937-1945.
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80. PouTCEvioq 0e66copog (XI в.)
Засвидетелствуван чрез 2 екз., отпечатани чрез един и същи бупотирион:
1. Произхожда от стратегията, п.инв. № 17007. Размери: 21-22.5 (18)

2.5 мм. Непълен отпечатьк. Някой от буквите не са излезли. Навярно поради
разхлабеност на матриците в булотириона.

2. ИМ-Добрич. Произхожда от Силистра. Размери: Непълен отпечатьк,
както по-горе, но зле съхранен. Счупен е на две части с липсващи
фрагменти.

Публикация: № 1: Йорданов, Преслав, № 546; № 2: Непубликуван.
Няма познати паралели.
Разчитането на двете имена на собственика на печата - Иеьдщспт

РпхрЭнйпт е хрумване на В. Зайбт, което изглежда приемливо114.
Личност с тези имена е засвидетелствувана в наративните източници.
В хрисовула на Алексий I Комнин при подписването на т.н. Деволски

договор през септември 1108 г. са изброени градовете и областите конто
Боемунд получава: «Черна гора и всички принадлежащи и крепости и рав-
нини, освен владенията на Лъв и Теодор Рупениди, арменци, поданици на
Вашата императорска власт»115.

В литературата е известен печат с метрически текст на севаста 0е66о>
род Роштёуюс;, чиито собственик се идентифицира с различии исторически
персонажи: Според Schlumberger, той е идентичен с с цитирания по-горе
принц на Малка Армения116; Същата датировка XI-X1I в. поддържа и отец
Laurent"7. Докато Шандровская пренасочва датировката на печата в XII и
идентифицира собственика му с Торос I или Торос II Рубениди, чиито
гръцки имена биха съответствували на Эеобозрод Роилелмод, и конто според
арменските източници са били севасти118.

Печатьт на севаста 0е65соро<; Pourcsvioc, e твърде различен от нашия и
наистина би могъл да се датира в XII в. Докато датировката на печата от
Преслав не бива да надхвърля датиране след 1092 г. При което не е изклю-
чена да се идентифицира собственикът му с цитирания по-горе принц на
Малка Армения, намиращ се в 1108 г. на служба във Византия.

Интересна е констатацията, че 0е6бсород Powreviog е писал поне до
двама различии адресати в дн. Североизотчна България - намиращи се в
Преслав и Дръстър.

81-82. levaxnP^M KcovaTavTivog лроеброд (трета четвърт на XI в.)
Засвидетелствуван чрез 2 екз., отпечатани чрез различии булотириони

или двойки матрици. Те са частно притежание с неустановен произход.
Размери: 20-21; 21-22 мм. Непълни отпечатъци.

I N BZ, 89, S.137, № 546. " 5 Anne Comnene, Alexiade, 134.3-4.
116 SCHLUMBERGER G. Sig., 694-695. " 7 LAURENT V. Metriques. № 113.
l l x ШАНДРОВСКАЯ B.C. Виантийские печати армянских деятелей XI-XII В.//ИФЖ.

1 (134), 1992, 187-194.



Печати на византийски сановницы от арменски произход 151

Непубликувани.
Друг екземпляр, отпечатан чрез същия булотирион с № 81, се

съхранява в колекцията на DO 55. 65. 2677.
Каждан приема, че фамилията Сенехерими са наследници на

арменската царска фамилия управлявала Вааспуракан до завладяването
му от Византия в 1021/1022 г.119

Проедърът Константин Сенехерим е живял в третета четвърт на XI в.
Сыцият е неизвестен от други източници.

83-92. ЕкАпрос; MixaqX ярсотояроеброд mi ссусгурафеис; Дроиуоирггаш;
(80-те г. на XI в.)

Засвидетелствуван чрез 10 екземпляра, отпечатани чрез един и същи
булотирион:

1. АИМ-Шумен,п.инв.№ 19752. Произхожда от стратегията Преслав.
2. ИМ-Стара Загора, инв. № 10 СЗ-8. Произхожда от града. Размери:

24-25 (20) 3 мм. С почти напълно унищожена повърхност.
3. ИМ-Шумен. Намерен е в крепостта до с. Кипилово, Сливенско,

заедно с монети от машинкаджии. Размери: 21-22 (?) 3.5 мм. Сега
отпечатъкът е зле запазен с липсващо парче и изтрита повърхност.

4. Частно притежание (Янко Тодоров от Шумен). Намерен е през
есента на 1993 г. в калето до с. Злати войвода, Сливенско. Размери: 21-22
(?) 3 мм. Непълен отпечатък, но добре запазен моливдовул.

5. Частно притежание (кол. Д.Димитров от г. Перник). Намерен е от не-
го в крепостта до Симеоновград. Размери: 23-25 (?) 4 мм. Добър отпечатък.

6. Частно притежание (кол. М.Лаков от София). Произхожда от Ахто-
пол. Размери: 24-25 (?) 3.6 мм. Пълен, но недобре съхранен отпечатък.

7-10. В различии частни колекции документирах 4 екземпляра, отпеча-
тани чрез един и същи булотирион с горните. Общата им характеристика е,
че нямат достоверна информация за произход. Едни от тях навярно са «из-
текли» от Преслав, а други са от същите или други места с горните екземп-
ляри. Те имат различна степей на запазеност и размери сходни с горните.

Публикация: № 1: Йорданов, Преслав, № 224;№ 2: Йорданов, Берое,
№ 8120; №№ 3-10. Непубликувани.

Паралели: Други 3 екземпляра, отпечатани чрез същата двойка
матрици се съхраняват в: DO. 55.1.3313; DO.58. 106.2360; Fogg A.M. 1503121.

При публикуването на екземпляра от Преслав е представена и карие-
рата на Михаил Склир.

Несъмнено прави впечатление намирането на територията на дн.
България на 10 моливдовула на Михаил Склир в качеството му на dvaypa-

119 КАЖДАН А.П. Армяне... 9.1-12. 12() ЙОРДАНОВ И. Берое (Х-ХН в.) -
според данните насфрагистиката//ИМЮБ. XV, 57-79.

121 NESBITT J.W. and OIKONOMIDES N. Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton
Oaks and in the Fogg Museum of Art. Vol. 1: Italy. North of the Balkans, North of the
Black Sea. Washington. 1991. № 21.1.
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феид ApouyouPiTeiag. Съвсем естествено възниква въпроса какви са били
причините за тази активна кореспонденция на този именно сановник. Тя е
била получена на шест и повече различии места, според сегашната ни ин-
формация.

Биха могли да се направят различии предположения:
Трудно е да се допусне, че тя е имала пряко служебен характер, тьй като

тези земи не са в юрисдикцията на анаграфа на Другувития. Би могло да се
допусне, че Михаил Склир да е писал до свои колеги, резидиращи в тези
места за съвместни дейности във връзка с изпълнение на служебните им
задължения по описването на земята, за координация или « обмяна на опит».

По-вероятно е обаче, получателят или получателите на кореспонденци-
ята да са близки или родственици на Михаил Склир. Ако се отнася до едно
и също лице, то това лице да е пътувало по тези места в изпълнение на
някаква мисия и е получавало регулярно писма от своя кореспондент
Михаил Склир122.

93. Tapcovrrnq 'Iooavvng aepacrrog (XII в.)
Засвидетелствуван чрез 1 екз. Съхранява се в НИМ-Букурещ. Намерен

е в района на Силистра-Калараш. Размери: 21-23 (над 23) 2 мм. Непълен
отпечатък. Ядрото е било с неправилна форма и центрирането е било
неточно.

Публикация: Вагпеа, Noi sigilii, № 18123; Йорданов, Севасти, № 19.
Паралели: Лихачев, Историческое значение, табл. VII. 17124; Непублику-

вани от колекциите на : DO. 55. 1. 3342; Shaw№ 394 (1309-1310); IFEB, №
9; Zacos, III, № 1596. Те са от същия тип, а навярно и от същия булотирион.

94-95. ©еобсород Таитоикад Р' ярютоалаОарюс; (Х-Х1в.)
Засвидетелствуван чрез 2 екз., отпечатани с един булотирион. Произ-

хождат от стратегията Преслав.
Публикация: Йорданов, Преслав,№ 94-95.
Няма познати паралели.
Патронимът е непознат и очевидно не е гръцки:
Според К. Багренородни в царуването на Леон VI (886-912) някой си

Таитоикад, арменец по произход се разбунтувал заедно с братята си125.
Mordtmann126, а след него и Schlumberger127 свързаха личността му със

собственика на моливдовул от колекцията на МК във Виена № 310.
122 Повече за личността му вж.: SEIBT W. Die Skleroi. Eine prosopographische Studie,

Wien, 1976,99-102, № 24. l23 BARNEA I. Noi Sigilii bizantinede laDunarea
de Jos//SCIV. 17.2 [1966], 277-297. № 18.

124 ЛИХАЧЕВ Н.П. Историческое значение итало-греческой иконописи; изображения
Богоматери в произведениях итало-греческих иконописцев и их влияние на
композиции некоторых прославленных русских икон, СПб., 1911, табл. VII. 17.

125 PERTUSI A. Con stantino Porfirogenito. De thematibus. Introduzione, testo, critico,
commento. Citadel Vaticano, 1952. 31.3; 316.4.

126 MORDTMANN А. Пер! puCavmvcbv MoXup6oPouX(ov//EOI, 7. (1872-1873), у.74, бс. 17).
1 2 7 SCHLUMBERGER G. Sig., p. 707.
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Л.: Права фигура на архангел Михаил с много големи и раздвижени
крила за разлика от малките крака. Държи в лявата ръка кълбо с кръст.

On.: ....ROH. |TAVT6KA |nPOGOPG)|SKATGIIA| NG0CAM6CATG)N
Основното възражение против това идентифициране е фактът, че този

моливдовул би следвало да се датира във втората половина на XI в., докато
информацията на Константин Багренородни се отнася до края на X в.

В колекцията на Дъмбъртън Оукс се съхранява непубликуван моливдо-
вул (вж.: Fogg A. M. № 683), при който на лицевата страна е представен бюст
на св. Георги, като войн, а на опаката страна е изписан следният текст:
+ ТАУТб|..СТРА|ТНГТбП'|АЫА' = Таитойк[а<;] атратпу(Ф) П(о6)ауб(ои)

Лицето стоящо зад него би могло да се идентифицира със собственика
на горния печат, но не и с личността съобщена от Константин Багренородни.

96. T£,avTtj)<; Эеобсорос; Р' отгаОарюд ксп толотпрптпд rtov ocptOjuiov (X-XI в.)
Засвидетелствуван чрез 1 екз. от стратегията Преслав.
Публикация: Йорданов, Преслав, № 183.
Няма познати паралели.
Каждан приема, че фамилията Т^ачт^цс, има предположително

арменски произход1 2 8.
97.TOvTOXouKr|c; BaoiXeog Р' лрсотоаясЮарюд (XI в.).
Засвидетелствуван чрез 1 екз. Произхожда от стратегията Преслав.
Публикация: Йорданов, Преслав, № 92.
Няма познати паралели.
98-99. TOvTOAoUKTiq Aucov (втора половина на XI в.).
Засвидетелствуван чрез 2 екз., отпечатани чрез един и същи булотирион:
1. НИМ-София, инв. № 15036. Намерен е на брега на р. Дунав при

град Силистра. Размери: 16-17 (12)2.2 мм. Добър отпечатък и добре запазен
моливдовул.

2. Частно притежание (кол. Ст. Билик, София). Неизвестен произход.
10-16 (12) 2 мм, 1 г. Половинка от някога добър отпечатък.

Публикация: № 1: Йорданов, Силистра, I, № 11; № 2: Билик, Фамилии
имена, № 10.

Няма познати паралели.
100. TOvTCiAouKrte MavourjX этрсотоожхбарюд, яа\Ю£сЬтг|с; ксп лрщцкцрюс,

(XI в.)
Засвидетелствуван чрез 1 екз. Произхожда от стратегията Преслав.
Публикация: Йорданов, Преслав, № 66.
Няма познати паралели.
102. TCipfrov BaaiXeog рр аувштсстод, латршод, крпт]с; тои РпХои кш

ApouyouPiTeiag (50-60 г. на XI в.).
Засвидетелствуван чрез 1 екз. Частно притежание и неустановен произ-

ход. Размери: 22-37 (30)7 мм. Добър отпечатък върху голямо и дебело ядро
128 КАЖДАН А.П. Армяне... 21.
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от което се е съхранила не повече от 1/2 част. Това затруднява и четенето.
Отнася се най-вече до 4-я ред, където би трябвало да е изписано някаква
допълнителна служба на Василий Тциритон.

Непубликуван.
Няма познати паралели.
Василий Тциритон е засвидетелствуван както в наративните източници

така и чрез неговите печати129.
Текстьт на нашият печат предлага нов неизвестен момент от кариерата

на Василий Тциритон и заедно с това името на един нов съдия на темата
Другувития.

103-104. аоя^аХеци^оя^аХериТ^оиракпд Мкпфброс; ярсотоотгабарюд Kai
6ojj£oriKog TCOV iicavaTiov (XI в.)

Засвидетелствуван чрез 2 екз. от стратегията Преслав.
Публикация: Йорданов, Преслав, № 176-177.
Няма познати паралели
105-106. Topviicns АпМПТрюс; (ХИ-ХШ в.)
Засвидетелствуван чрез 2 екз., отпечатани чрез един булотирион:
1. АМ-Асеновград, инв. № 1615. Намерен е при разкопки на «Асенова

крепост». Размери: 30-30(21) 3.5 мм. Пълен и добре съхранен отпечатък.
2. Частно притежание (кол. Ст. Билик, София). Неизвестен произход.

16-32 (21)3 мм, 7.61 г. Половинка от някога добър отпечатък.
Публикация: № 1: Jordanov, Plovdiv, № 12.; № 2: Билик, Фамилии

имена, № 5.
Няма познати паралели.
107. Topvkric; Мкпфорос; (края на XI в.)
Засвидетелствуван чрез един екз. Частно притежание. Неуточнен

произход. Добре запазен отпечатък. Размери: 17-20 мм.
Непубликуван.
Няма познати паралели.
Никифор Торник е неизвестен от други източници.
108-109. TopviKr|g NiKoXaog лрсотоотгаббсрюд ка! ек лроаажои (X в.)
Засвидетелствуван чрез 2 екземпляра, отпечатани чрез една и съща

двойка матрици от стратегията Преслав.
Публикация: Йорданов, Преслав, № 141-142.
Няма познати паралели.
Представените печати на византийски сановници от арменски произ-

ход, намерени в България безспорно обогатяват информацията ни за тези
личности и фамилии и заедно с това свидетелствуват за техните активни
контакта с българските земи, служебни или лични. При всички случай дан-
ните от представените печати са едно градиво за бъдещи изследвания на
арменския етнос във Византия.

1 КАЖДАН А.П. Армяне... 22,К 3-6.
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I. Iordanov

Siegel byzantinischer Beamter armenischer Herkunft, gefunden in Bulgarien

Im vorliegenden Artikel, verfaBt auf der Grundlage eines unedierten Katalogs des
Autors mit dem Titel "Byzantinische Siegel, gefunden auf dem Territorium Bulgariens",
werden auf das 10. bis 12. Jh. zu datierende Siegel von Personen armenischer Herkunft
aufgezahlt. Wir begegnen folgenden Vor- und Familiennamen (die Zahlen beziehen sich
auf die Nummern der Siegel):
'Apouxappng 1
'A6piavog 51
'AvrpoviKog 2-8
'Аяокалт|д 9-14
'ApPavTrivog 15-16
'Ap/jevoHouXog 17
'Арааю'бпд 19-21
'Аотетцс, 11-1S
'Атоиёипд 22
Baavng 23-24
BaXveag 25-29
Варбсмод 25-29
Варбад 18
ВаснХакпд 15. 30
BaoiXeiog9-14.45-46. 75-

76.97. 101
BaaKivog 31
Вцкещс, 33-40

19-20.43-48

Гесоруюд 63
Грл.у6рюд31. 71-74
AaPcrrrivog 49
AaXaarjvog 51-55
Ацццтрюс, 104-105
'ЕХтпбюд 47
0eo6copOKdvog 56-62
0е6бсород 94-96
'Iwayvn.g 16.49-50.93
Как1кг|д 63
Kauev 64
КатакаХсоу 64
Коиркошд 65-74
Коирт1кпд 75-76
KcovoravrTvog 42. 52-55.

57-62.81-82
Aeu)v 98-99
MavourjX 100
MixarjX 22. 83-92
МоиаеХюд 79

102-103. 106
NiKoXaog 107-108
Oupaivog 33-34
Паукратюд 35-40
naKOupidvTig 77-79
ПаСХод 17-18
'POUKEVICX; 80

81-82
3-92

Таитоикад 94-95

101

102-103

104-108
OiXapeToc; 48

Femer finden wir auf den in der vorliegenden Arbeit publizierten Siegeln folgende Berufe
und Titel vertreten:

ауаурафедх; ApouyoupiTeiag 83-92
а\Юияатод 64. 101
реотархпд9-11. 17-20
беитбро(д) (?), s. npiuiicripiog, ярсотоаяа-

барюд, аяабарюд
бюжг|тг|д 'АркабюияоХесод ка! Меаем-

Ppiag 2-3
бюияатод 27-28
бореапкод 'Ефад 48. б. Ttov iKavdrcov 102-

103
бои? 2-14. 18. 30. 53-55. 65-70. б.

'A5piavoim6Xeio<; 56
ек яроасояои 107-108. е. я. 'Аркабюияо-

Хесод ка! МеоецРрхси; 2-3
em тоО KoiTcovog 49-50

27-29. 64. к. Baaoяoupaкavi-

коирояаХатлд 15
pr|Xou Kai ApouyouPiTeiag 101

иауютрод 12-14. 42
vordpiog 23
яа\Юеа)тг)д 100
яатршод 29. 52. 56. 64. 101
ярфиспрюд 100. я. Р' 49-50
яроеброд 53-55. 79. 81-82
ярсотореотт|д 12-14
ярсотояроеброд 30. я. ApouyoupiTeiag 83-

92
ярсотоаеРаатод 48
ярсотоояабарюд 1. 24-26. 100. 102-103.

р'я. 94-95. 97. 107-108
аеРаотод 22. 93
аяаОарюд, р' 96
аяа0арокауб1батод 43-44
отратпуод 1. 4-8. 25-26. 63
та^архПС 43-44. 47
тояотг|рптг|д TCOV dpiOuwv 96
ияатод 23
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Ein GroBteil der hier publizierten Siegel wurde vom Autor bereits in einer Reihe von
Artikeln herausgegeben. Einige Exemplare der Siegel sind Unikate bzw., wenn mehrfach
belegt, ohne Parallelstucke in Sammlungen auBerhalb Bulgariens (1-8. 15. 17-21. 23.
25-29. 32-40. 43-47. 49-50. 56. 63-64. 80. 94-108). Von diesen Unikaten bzw. nur in
Bulgarien vorhandenen Siegeln werden einige in der vorliegenden Arbeit zum erstenmal
publiziert (15. 17-18. 23. 25-26. 29. 33-34. 63. 101. 106). Weitere Erstpublikationen
erstrecken sich auf Siegel, zu denen Parallelstucke in Sammlungen auBerhalb Bulgariens
vorhanden sind (16. 42. 48. 51-55. 77-79. 81-82).


