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И. ЙОРДАНОВ

ШУМЕН, БОЛГАРИЯ

ПЕЧАТИ НА ВИЗАНТИЙСКИ КУРОПАЛАТИ,

НАМЕРЕНИ В БЪЛГАРИЯ

Повече от четвърт век работя по проекта корпус на византийските
печати от територията на днешна България, значението на конто
е многопосочно, както за византинистиката, така и за историята на
българските земи.

Този проект, който аз си възложих и чиито единствен изпълнител
съм премина през различии етапи и перипетии, обусловени най-вече от
времето в което живеем и работим.

През 1992 г. в общи линии бях готов с един първичен вариант на
корпуса и той ми послужи да защитя докторска дисертация на тази тема.
През 1998 г. той вече бе подготвен за книга и тогава съдбата му от мой-
те ръце премина в тези на Издателят.

Заедно със специализираното в областта на нумизматиката
и сфрагистиката, издателство «Агато» решихме корпуса да излезе в ед-
но книжно тяло, на английски език и оформен според последните по-
стижения в тази облает.

Тази наша амбициозна задача не можа да се реализира единствено
поради липса на достатъчно финансови средства.

Превеждането на английски език и издаването на едно книжно тяло
с обем над 1500 м.с. и повече от 4000 фотографии изискваше значител-
ни средства с конто издателството не разполагаше. Не можахме да на-
мерим подкрепа от нито една институция в страната и чужбина, при
което решихме да започнем издаването на Корпуса на части.
В първичния вариант той следваше модела установен във византийската
сигилография и наложен най-вече от отец В. Лоран. Издаването на час-
ти промени структурата на корпуса. Започнахме с тези печати, конто са
по-интересни за изеледователите:

Тази година се очаква да излезе от печат: Corpus of Byzantine Seals
from Bulgaria, volume 1: Byzantine Seals with Geographical Names.

Античная древность и средние века. 2003. Вып. 34
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Работи се активно върху следващата: Corpus of Byzantine Seals from
Bulgaria, volume 2: Byzantine Seals with Family Names.

Третата част ще е посветена на печатите на византийски институции
(граждански и църковни), резидиращи в столицата Константинопол.

Разбира се реализирането на тези части ще зависи от много факто-
ри и на първо място от възможността за финансиране.

В рамките на настоящата статия предлагай в аванс печатите на ви-
зантийски куропалати, намерени на територията на днешна България.

Накратко за титула куропалат:
Висша дворцова титла. Като длъжност може да се разглежда само

през IX в., когато куропалатьт е бил началник на цялата дворцова гвар-
дия. За голямата му роля в живота на империята по това време свидетел-
ствува и един текст от тактиката на Филотей (899 г.), според който куро-
палатьт е този, който раздава титлите на висшите сановници. Според
Н. Икономидис, това е може би реминисценция от времето на Михаил III
(842-867), когато куропалат е бил вуйчото на императора Варда, който
фактически е управлявал империята1 и чийто печат е представен по-долу.

До X в. включително това е титла, запазена само за принцовете и
членовете на императорската фамилия. С тази титла са удостоявани и
владетелите на Грузия. Във всички тактики до Ескуриалската включи-
телно, тя е на трето място в ранглистите след кесаря и нобелисима2.

Куропалатьт има специално облекло - пурпурен дивитисион и
хламида, орнаментирана със злато, закопчана с богато украсена фибула.
Той получавал знакът на своето достойноство - колана, лично от импе-
ратора във Влахернската църква3.

През XI в. и особено през втората му половина се превръща в тит-
ла, наистина в една от най-високите, но раздавана вече и на лица, който
не принадлежат на императорското семейство. Голямо разпространение
сред византийските сановници получава след 70-80-те г. на XI в., когато
се въвежда и нейното производно - протокуропалат4.

1 OIKONOMIDES N. Les listes de preseance byzantines des IXе et Xе siecles. P., 1972.
P. 97, n. 50.

2 OIKONOMIDES N. Les listes de preseance... P. 137.2,245.1,263.6,293.
3 Constantin Porphyrogenete. Le Livre des Ceremonies / Trad, et comm. par A. VOGT.

P., 21967. P. 37-39; OIKONOMIDES N. Les listes de preseance... P. 97.7-11;
GUILLAND R. Le curopalate // Byzantina. 1970. T. 2. P. 193-194.

4 OIKONOMIDES N. Les listes de preseance... P. 293, n. 32.
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Запазва значението си на титла, макар и не от особено висок ранг
и през XII в.5, съхранява се до XIV в., като в Псевдокодин е поставен
на 15 място.

1. BdpSaq коирола>.атг|<; ксп 5оцЁ<тко<; (859-862) (Рис.1)
Съхранява се в колекцията на Националния исторически музей

в София, инв. № 314496. Къде точно е намерен няма сведения, но според
предишният му собственик, който е от г. Русе, моливдолуът произхожда
най-общо от Североизточна България. Отпечатъкът е бил добре центри-
ран, но не е пълен. Размери: 23-23.5 мм.

Публикува се за пръв път. Не са известии негови параллели.
Л.: Кръстът на Голгота върху постамент от три стьпала. Цялото

изображение е обрамчено от два зрънчести кръга между конто е изписа-
но, започвайки отгоре:

+ KGR AOVAW* = +Kt>piE P(OII)[I3(EI) тф ой>] bovkw
On.: Четириредов надпис:
+ ВАРДА | КОУРОПААА | T'SAOM€C | - V-
+Bdp5o; Kot>po7mA.ocT(ii) (xai) 5оцестт({кы)
Датировката на печата според неговата иконография и палеография-

та на някои букви от надписа (например затворена В) е до средата на IX в.
От това време е известен византийски сановник с тези титла

и длъжност. Отнася се до известният византийски държавник Варда,
който в годините на слабоволевия император Михаил III (842-867)
фактически управлява империята7.

Кой е Варда и какви са длъжността и титулът му изписани върху
печата.

Варда е брат на императрица Теодора, съпруга и по-късно вдовица
на император Теофил (829-842). За пръв път името на Варда се съобща-
ва именно в годините на този император, когато заедно с пълководеца
Теофоб са изпратени начело на военна експедиция в Абсагия8. Преди
842 г. като шурей на императора Варда е имал ранг на патриций.

След смъртта на император Теофил на престола е поставен негови-
ят тригодишен син - Михаил III и както е прието във Византия, импе-

5 От четвърти разред според схемата на Каждан, вж.: КАЖДАН А.П. Социальный
состав господствующего класса Византии (XI—XII вв.). М., 1974. С. 113.

6 Ползувам се от възможността да благодаря на колегата ст.н.с. д-р Вл. Пенчев -
хранител на колекцията на НИМ-София, за предоставената находка.

7 Сведения за животът му виж във Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit
(641-867), Berlin, 1998-2000, № 791.
Продолжатель Феофана Жизнеописания византийских царей / Пер., статья и комм.
Я.Н. ЛЮБАРСКОГО. СПб., 1992. С. 62.39 (далее- Продолжатель Феофана).



242
И. Йорданов

рията се управлява от регентски съвет начело с майката императрица.
В този съвет са участвували: един от видните византийски държавници
магистьр Теоктист ёти той ка\акА.еюг> и логотет на дрома; чичото на
императрицата магистьр Мануил, арменец по произход и братьт на им-
ператрицата и вуйчо на императора патрикий Вар да9.

Първата важна стъпка в управлението на регентския съвет е било
възстановяването на иконопочитанието. Това е станало с император-
ски декрет и както при всяка промяна имало привърженици и против-
ници. Варда е бил един от активните участници във възстановяването
на иконопочитанието10.

Следващото събитие при което се съобщава името на Варда е заго-
ворът за отстраняването на магистьр Теоктист. Положението на Варда като
обикновен член на регентския съвет не го е задоволявапо и той преминал
към действия. Фактически регентския съвет се ръководел от мъдрия и дал-
новиден Теоктист, който умело водел кормилато на управлението още пре-
ди образуването на регентския съвет. Именно към неговото място се устре-
мил Варда. През 855 г. Теоктист е обвинен в заговор и въпреки, че обвине-
нията не били доказани, той бил посечен по заповед на Варда, който то на-
следил в качеството му на ёя1 той KccviKA-euvu11. Скоро (през 858 г.) е била
отстранена и заточена в манастир и императрица Теодора. Така Михаил III
останал самовластен, но изцяло попаднал под влиянието на Варда. Послед-
ният бил повишен в ранга на магистрите и назначен на длъжността доме-
стик. През 859 г. е удостоен с високия ранг на куропалат, а на 26 април 862 .
е вече кесар и всевластен тиран. Оценките за управлението на Варда са
противоречиви поради самата му личност. Безспорно негова е заслугата за
победата над българите, подписване мирен договор с тях и налагане на
християнството в България. Пак в годините на неговото управление е по-
строяването и откриването на висшето училище «Магнаура». Заедно с това
е обвиняван в жестокост и разгулен живот, което отговаря на представите
ни за Варда. При оценка на личността му не бива да се забравя, че и източ-
ниците за него са пристрастии. Основният «Продължителят на Теофан»,
е написан по поръчка на Константин VII, представител на Македонската
династия, чиито основател Василий I зафабва властта именно от Варда.

На 21 април 866 г. новия фаворит на императора - Василий, бъдещият
император и основател на династия организира заговор и Варда е убит12.

9 Продолжатель Феофана. С. 66.1.
10 Там же. С. 67.3.
11 Там же. С. 75.26.
12 GuiLLAND R. Le domestique des scholes // REB. 1950. Vol. 8. P. 21-22
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Следователно Варда ще е заемал изписаните върху печатьт му
длъжности куропалат и доместик от 859—862 г. в който период би след-
вало да се датира и представеният тук печат.

Въпросът е как да се коментира получаването на кореспонденция,
скрепена с печата на Варда куропалат и доместик в дн. Североизточна
България. За конкретно събитие не би могло да се настоява. Но това
е времето на усилена офанзива от страна на империята, чиято крайна
цел била заставянето на българите да приемат християнството от Визан-
тия. Навярно този акт е бил подтикван от военни операции и демонст-
рации във връзка с конто би могла да е получената в България корес-
понденция на всесилния вуйчо на императора.

2. ' А Щ ю ? N., коиролаХатг)? (края на XI в.) (Рис. 2)
Съхранява се в колекцията на Исторически музей - Ямбол, инв. II

№ 5876. Намерен е в земл. на с. Стройно през 1992 г. Размери: 19-20 мм.
Цял екземпляр, но непълен отпечатьк и зле съхранен, което затруднява
четенето на патронима.

Непубликуван. Няма познати паралели.
Л.: Права фигура на военен светец. С дясната ръка се подпира

върху дълго копие, а в лявата придържа щит, опрян на земята.
Оп.: Шестредов надпис:
0К... | . леЕЮ | К8РОП. | ЛАТНТ. | PAIL. | MOV.
0(еох6) к[е P(ofj)i3(ei) 'A]A,e£io ког>ро71[а]А.атп т[ф] Рал ..\iov>.
Разчитането на патронима е несигурно, поради което не коменти-

раме данните на печата.
3-4. 'Apyupoq К а р а к а с ; коирола^ат^с; (1092 г.) (Рис. 3)
Двата екземпляра са отпечатани чрез един и същи булотирион:
1. Съхранява се в частна колекция. Произхожда от крепостта при

с. Добри дол, Пловдивско. Размери: 24-25 мм. Няколко букви от втория
и трети ред не са запазени, което прави четенето непълно.

Публикация: JORDANOV I. Dobri Dol... № 513.
2. Частно притежание (колекционер от Перник). Произхожда

от землището на с. Поповица, Пловдивско? Размери: 18-20 мм. Непълен
отпечатьк, както по-горния екземпляр.

Непубликуван. Паралели: В аукциона Italo vecchi, 04.09. 1998, под
№ 1319 е бил предложен друг екземпляр, отпечатан чрез същия булоти-
рион. И при него не са отпечатани напълно втория и третия ред, което
затруднява четенето на текста.

13 JORDANOV I. Byzantine Lead Seals from the Stronghold near Dobri Dol, Plovdiv
Region // RN. 2001. Vol. 157. P. 443-469.
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Л.: Бюст на св. Никола, благославя с десница, а в лявата ръка държи
евангелие.

Оп.: Шестредов надпис:
1. TONCON |. IK6TH ... | ..ФУАА | К8РОПАЛАТ'| АРГУРОТ | КАРАТА
2 | .IK€THN.. | .. .VAATWNM.| К8РОПАЛАТ'| АРГУРОТ | КАРАТ

Tov crov [O]IKEXTI[V ...] [в(ео)й] фгЛатсоу .. коиролаХ.(хт(т1)
'Apyvpo т.(ф) КаратОД)

Сигурното в текста на печата е, че собственикът му е Аргир Ка-
раджа, засвидетелствуван чрез своите печати като протокуропалат и
дук на Филипопол, описани по-долу. Следователно представеният
тук печат би трябвало да отразява един по-ранен етап от кариерата
му. Намирането на моливдовули от двете му групи печати в региона
на Пловидвско свидетелствува, че Аргир Караджа е поддържал кон-
такти с лица, резидиращи в района на Филипопол през продължите-
лен период от кариерата си.

5-6. 'Apyupoq Kapax^aq яр(отоко1)рояаХ.ат11<; ка1 5оп^
TiXinnovnoXeax; (1092-1095) (Рис. 4, 5)

Двата екземпляра са отпечатани чрез един и същи булотирион:
1. Съхранява се в колекцията на Исторически музей - Пазарджик,

инв. № 505. Липсва точна информация къде е намерен. През 1959 г.
проф. Т. Герасимов е направил гипсова отливка и върху която е написал че
произхожда от Пазарджик. Сега се намира в експозицията на НИМ-София.
Размери: 24-25 (23) 3 мм. Пълен отпечатък, но зле запазен моливдовул
с отчупено от него парче. Повърхността му е покрита с оловен окис.

Публикация: JORDANOV I. Plovdiv... № б14.
2. Съхранява се в колекцията на Исторически музей - Стара Загора,

инв. № 4839. Намерен е в землището на с.Добри дол, Пловдивско.
Размери: 18-20 (23 ?) 3 мм. Ядрото е било малко за отпечатька. Някои
от буквите са зле запазени.

Публикация: JORDANOV, Plovdiv, № 7; JORDANOV, Dobri dol, № 6.
Паралели: LAURENT V. Argyros Karatzas... P. 203-21015.

Л.: Петредов надпис:
1. +| K£ROH0'| TWCWA8A'| APriPON . | . 8РОПА| ЛАТ'
2. | KGROH . | TWCWA8 . | АРПРО .. | К8РОП
On.: Петредов надпис:

JORDANOV I. Medieval Plovdiv according to the Sphragistic Data // SBS. 1994.
Vol. 4. P. 111-138.

15 LAURENT V. Argyros Karatzas protocuropalat si due de Philipopolis // Revista
istorica. 1934. T. 29. P. 203-210.
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1. SA8KA. 11ЛШ8ПО | A£OCTON | КАРА .А | -N-
2 | . ЛШ8П . | . СОСТОЙ | . АРАТА |-N-
+K(i3pi)e (3oiii3(ei) хф аф ЬоъЦы) 'Apyipov (7ipwxo)Kot)po7iaA,dx(r|v)

(mi) 5ot)ka [Ф]Шлог>лбА.ео<; xov Kapax^dv
В Алексиадата се съобщава на няколко пъти името на сановник със

същите имена16.
За пръв път името му се споменава през лятото на 1087 г. Преди

битката с печенегите при Дръстър, императорът Алексий I Комнин, по-
верил командуването на xcov eGvixw [O\)^a<; Kai Kapax^aq]17.

През 1092 г. е натоварен с деликатна мисия (продължаваме с думите
на Ана Комнина): ... Когато [императорът] пристигнал бързо във Фили-
попол, той получил писмо от тогавашния български архиепископ, относ-
но дука на Дирахиум, син на севастократора, в което се твърдяло, че той
замислял да се отцепи.. Императорът взел бързи мерки: извикал тогаваш-
ния велик хетериарх Аргир Караджа, по произход скит [piyav
Exaipempx^v 'Apyupov xov Kapax^dv, EK"6I3TIV], НО твърде умен ... и му
дал две писма. Едното било до Иоан и в него му нареждал да се яви неза-
бавно във Филипопол за да му докладва за положението на поверената му
облает. Другото било адресирано до първенците на Дирахиум и в него се
е назвало. «Тъй като се научихме, че Вълкан отново замисля война против
нас ... решихме, че трябва да отзовем вашия любим дук и любим племен-
ник на мое величество, и ви назначихме за дук този, когото изпращаме да
ви връчи нашето писмо. Приемете го и вие и се подчинявайте, което ви
заповядва» А устно наредил на Караджа да замине за Дирахиум и да пре-
даде на Йоан първото писмо. Ако се подчини доброволно, да го отпрати
с мир и да поеме защитата на облаетта докато се върне отново. Ако ли не,
да извика първенците на Дирахиум, за да му помогнат да залови Йоан18.

По-нататьк Ана Комнина разказва, че във Филипопол пристиг-
нал и севастократорът Исаак, и в роднински кръг е било разгледано
делото на Йоан Комнин. След като не е бил уличен в измяна, се за-
върнал в Дирахиум19.

Самият факт, изпращането на Аргир Караджа в Дирахиум и наме-
сата му в делата на клана Комнини, свидетелствува за доверието което
той е имал пред императора. Не само поради деликатноетта на мисията

16 SKOULATOS В. Les personnages byzantins de l'Alexiade. Analyse prosopographique
et synthese. Lou vain, 1980. № 17.

17 Anne Comnene. Alexiade / Ed. B. LEIB. P., 1945. T. II. P. 97.15 (далее - Alexiade).
18 Alexiade, II, 148 (превод в ГИБИ, 8, 94-95).
19 ГИБИ, 8, 95-97.
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му, но и поради факта, че за управители на Дирахиум Алексий I Комнин
е назначавал само членове на императорската фамилия - Георги Палео-
лог, Йоан Дука, Йоан Комнин и др.

За последен път името на Аргир Караджа се съобщава в 1095 г.:
на дневен ред била опасности от куманите. Императорът предприел на-
стьпление срещу тях тръгвайки от Адрианопол за Скутари и Агатоники.
Куманите се намирали на лагер при Аврилево. Преди сражението той
наредил да бъдат извикани съюзническите вождове Уза (от сарматите),
скита Караджа [ка1 Kapax^dv -uov EKVI9T|V] И полуварварина Манастра2 .

Повечето от изследвачите са склонни да приемат, че по произход
Аргир Караджа е печенег21, въпреки че единственият източник на ин-
формация, Ана Комнина, е доста индиферентна в тази насока (първия
път го нарича заедно с Уза савромат, вторият път - скит, а третия го
разграничава от савормата Уза и потвърждава определението скит,
което на практика не ни подпомага).

Разбира се, целта на нашето изследване е не произхода на Аргир
Караджа, а как да вместим информацията от представените моливдову-
ли в известното за личноетта му.

Затрудненията ни идват освен от оскъдността на информация, а та-
ка също и от несигурността в датирането на едно или друго събитие,
за конто основен източник е Ана Комнина. Това поражда различие и в
изследванията. Според П. Готие, изпращането на Аргир Караджа в Ди-
рахиум и въобще събитията във Филипопол са протекли през 1094 г.22

Издателят на първия екземпляр приема, че Аргир Караджа е бил
назначен за дук на Филипопол след гореописаните събития .

За да отговорим на поставения въпрос е необходимо да проследим:
хронологията на събитията в конто Аргир Караджа е взел участие;
длъжностите конто е заемал и да съобразим това с времето на останали-
те титуляри на Филипопол.

Не ни е известна нито титлата, нито длъжността на Аргир Караджа
през 1087 г., навярно той е попадал в понятието съюзнически вождове.
През 1092 г. той е вече jieyaq гтагргшрхцс,, т.е. началник на импера-
торската гвардия. През 1092 г. във Филипопол е пристигнал импера-
торът, а навярно с него и неговата гвардия. Великият хетериарх е изпра-

2 0 Alexiade, II, 204.8; Г И Б И , 8, 112.
21 G A U T I E R P. Le Synode des Blachernes ( fin 1094). Etude prosopographique // R E B .

1971. Vol. 29. P. 259; M O R A V C S I K G. Byzant inoturcica. Berlin, 1958. T. 2. S. 153.
2 2 GAUTIER P. Le Synode... P. 259
2 3 LAURENT V. Argyros Karatzas... P. 209-210.
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тен в Дирахиум, където безспорно е бил в качеството си на дук. Колко
време продължило разследването и съответно престоят на Аргир Ка-
раджа в Дирахиум не знаем, но не ще е било въпрос на дни. След благо-
приятният изход от разследването Йоан Комнин се е завърнал в Дира-
хиум, поел си отново поста и съответно Аргир Караджа се завърнал при
императора, но вече в качеството си на какъв?

От разнородни източници узнавам, че през март 1092 г. велик хете-
риарх е протопроедърът Варда Ксир24, а в края на 1094 г. куропалатът
Константин Антиох2 . Следователно до края на 1094 г. Аргир Караджа
не е бил възстановен на старата си длъжност.

Кои други титуляри във Филипопол са ни известии: от надписа
в църквата до с. Баткун, датиран в 1090/1091 г. е известен протопро-
едърът Григорий Куркуа26, а според Ана Комнина в 1091 г. дук вече
е бил Георги Месопотамит.

Следователно, ако надписът на Григорий Куркуа е във връзка с от-
пътуването му от Филипопол, то негов непосредствен приемник би бил
Георги Месопотамит, съответно заменен от Аргир Караджа. Неговият пре-
стой във Филипопол би се ограничил в рамките на периода 1092-1095 г.

Намирането на два моливдовула на 'Apyupoq Kapax^aq лрсото-
коьропаХатцс, icai 5оъ£, ФгХткоьпоХщ в района на Пазарджик
и дн. с. Добри дол, свидетелствуват за получаването там на негови раз-
пореждания в изпълнения на служебните му задължения. Още повече,
че тези селища са били в границите на тема Филипопол.

7. Ba<riX.dKio<; 'Appavtivoq KowponaX,dtiiq (края на XI в.) (Рис. 6)
Частно притежание. Гипсова отливка от същия ми изпрати колегата

Иван Карайотов от Бургас. Информацията е, че моливдовула е собстве-
ност на колекционер от Бургас (Климент Атанасов) и че е бил намерен
в Поморие. Размери на ядрото 28-28 мм, на самия печат 25 мм. Непълен
отпечатьк, тьй като не е бил добре центриран в булотириона, но заедно
с това е доста неотчетлив. Това затруднява цялостното четене.

Непубликуван. Няма познати паралели.
Л.: Надпис във вертикални редове: А-П-О-С || r€-W-f...
Св. Георги е представен като войн прав във фас, стьпил върху супен-

диум. В дясната ръка държи копие на рамо, а в лявата придържа щит.

24 G R U M E L V. Les Regestes et des Actes du Patriarcat de Constantinople. P., 1989. Vol. 1.
Fasc. 3. № 9 6 1 ; D O L G E R F. Regesten der Kaiserrurkunden des ostromischen Reiches
von 565-1453. Munchen, 1924. T. 1. № 1168; PG., col. 104, 1177A; 119, 761C.

2 5 G A U T I E R P. Le S y n o d e . . . № 24.
26 J O R D A N O V I. Sceau et inscript ion d e Gregoi re K o u r k o u a s due de Phi l l ippopol i s //

Etudes Balkaniques, 1983. Vol. 1. 1983. P. 103-107.
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On.: Петредов надпис:
...ПО1... | N€K8POnAAAT | TONAPRANT. | NONRACIAAK | .ONANA.
[ZKe]7ioi[q <xy]ve кш>ролоЛат(г|у) xov 'ApPavr[T|]v6v ВаспАшф]-сл> ava..
Тексты на печата не е цялостно разчетен. От запазените букви със

сигурност може да се твърди, че собственика е бил куропалат от фами-
лията Арвантини и че личното му име е било може би Василаки. Той
е неизвестен от наративните източници. В просопографския списък на
куропалатите няма такъв27. В същия списък е представен бащата на Кали
по съпруг Бакуриани - куропалатьт Василаки, като не се знае фамилното
му име. Като се има предвид, че Арвантините са свързани с арменските
фамилии28, не е изключено това да е същият куропалат Василаки.

8. ГгсЬрукх; AEKOV6<; коирояаХ.ат115 (XI-XII в.) (Рис. 7)
Съхранява се в колекцията на НИМ-София, инв. № 27787. Намерен

е в г. Созопол на брега на морето. Размери : 20-21(20 ?)3 мм. Добре цен-
триран и добре изпълнен отпечатьк, но все пак някои части от изобра-
жението и текста са останали извън ядрото.

Непубликуван. Няма познати паралели.
Л.: Вертикален надпис: || r£-WP-ri-O'
Св. Георги е представен прав като войн във фас. С дясната ръка се

подпира върху дълго копие, а в лявата придържа щит, опрян върху земята.
Оп.: Четириредов надпис:
СФРАГ | reWPOriW | К8РОПААА. | HT8AGKA.
Ефрссу(ц) Геоороуир ксгирстоЛсх[т]т1 zov Д е к а д о й
Собственикът на печата с който е била скрепена кореспонденцията

до Созопол е някой си Гешруюс; AeKavoq ксшротшлтл.!;. Кой е той?
Датировката на моливдовула според цялостната му характеристика,

изображения и текст е най-общо в края на XI в.
В Алексиадата на няколко пъти се съобщава за личност със същите

имена: През 1091 или между 1094 и 1096 г. ( наблюдава се известно раз-
личие относно времето на това събитие. В повечето изследвания се
приема годината 1091, до като П. Готие29 отнася събитията в периода
между 1094 и 1096 г.), Ана Комнина ни съобщава, че някои представи-
тели на столичната знат между конто Георги син на Декан (Fecopyiov 5ё
xov той Aeicavcn)), Евстатий Камица и Михаил епикерний се опитали да
организират бягството на Григорий Гавра от столицата при баща му

27 G U I L L A N D R. L e curopalate . P. 201-249.
28 КАЖДАН А.П. Армяне в составе господствующего класса Византийской импе-

рии в XI-XII вв. Ереван, 1975. № 29.6; 67.
29Alexiade, IV, 35.
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в Трапезунд. Заговора обаче е бил разкрит и Георги Декан е бил изпра-
тен в тема Паристрион при Леон Никерит ... «А Георги синът на Декан,
бил изпратен с писмо при тогавашния дук на Паристрион Лъв Никерит
за да пазел уж и той заедно с него крайдунавските земи, а всыцност по-
скоро да бъде наблюдаван от Никерит»30.

Същият Георги Декан е бил изпратен начело на войска през
1111-1112 г. срещу разбунтувалия се управител на Акрупа — Михаил
от Амастрида .

За последен път името на Георги син на Декан е съобщено в Типи-
ка на манастира Пантократор, написан от императора Йоан II Комнин
през 1137 г. Сред упоменатите от императора покойници на 35то място
е посочено и името на Георги син на Декан32. Кога точно и при какви
обстоятелства е починал Георги син на Декан е неизвестно, но упомена-
ването му от императора го нарежда сред кръга от близки на импера-
торската фамилия личности.

Известии са и няколко групи моливдовули с името на Георги Декан.
При два екземпляра, отпечатани чрез една и съща двойка матрици,

но различна от нашата, съхранявани в колекцията на Эрмитажа (М-8310
и М-8340) той е представен с титлата ксироясслххттц;33.

При друга група моливдовули, засвидетелствувани чрез един-
единствен екземпляр той вече е яролоуыРеласгочцсх;3 .

При една трета група печати текстьт е метрически и отсъствуват
каквито и да е било титла или длъжност.

Л.: Вертикален надпис: OA-..-W || Г-1-О-С
Св. Георги е представен прав, както по-горе.
Оп.: + СФРАГ1 r e w p n | HTWT8 | ДОСАЫ = +Ефрау(ц) Гесоруюи

та» той Aekav(o-u)3 .

30 Г И Б И , 8, 97.
31 Alexiade, III, 156.23.
32 G A U T I E R P. L'obituaire du typikon du Pantocrator // R E B . 1969. Vol. 27. P. 240.35,256.
33 ШАНДРОВСКАЯ B.C. Некоторые исторические деятели «Алексиады» и их

печати // ПС. 1971. Вып. 23(86). С. 42-43. Табл. П.З.
34 ШАНДРОВСКАЯ B.C. Некоторые исторические деятели... С. 43. Табл. II.4.
35 Засвидетелствуван чрез 2 екземпляра. Единия се съхранява колекцията на Бри-

танския музей. Издателят му е разчел неправилно патронима - Гесоруют) топ
To\)5ekavou. Неприемлива е и предлаганата там датировка в VII—IX в., вж.:
GRAY BIRCH W. Catalogue of Seals in the Departement of Manuscripts in the British
Museum, L., 1898. № 17937. Другая е намерен в България. Съхранява се в ко-
лекцията на В. Пантелев от Варна. Той е отлично съхранен и е непубликуван.
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Навярно на същия сановник принадлежи моливдовул, намерен
в Новиодунум и който не е добре съхранен36.

Л.: Бюст на св. Георги като войн.
On.: K€R'0'| reWPPO | СТРАТ1Г | TW... |...W
Ако той е на същото лице то би следвало да отразява един най-

ранен етап в кариерата му.
Като се абстрахираме от несигурността при тази последна група,

то очевидна е близостта между останалите четири групи печати. Не са-
мо в имената, иконографският сюжет, но и в хронологическата прием-
ственост между тях.

Издателката на моливдовулите от Эрмитажа идентифицира собст-
веника им с Георги Декан от Алексиадата, което е приемливо37.

Проблемите на конто ще се спра по-нататьк са свързани с датира-
нето на отделните групи моливдовули и респективно стоящите зад тях
титли, и разбира се отговор на въпроса: до кого в Созопол е била отпра-
вена кореспонденцията на куропалата Георги Декан.

При едната група печати Георги Декан е куропалат, а при другата
протонобелисим. Очевидно е, че те се отнасят към различии периоди от
кариерата му. Би могло да се предполага, че е бил повишен направо от
куропалат в протонобелисим, прескачайки протокуропалат и нобелисим
(за някакви особени заслуги), или пък че е преминал последователно
през всичките тези стьпала в иерархията. Но и в двата случая те се отна-
сят към различии периоди от живота му. В единия случай за това е било
необходимо по-кратьк период от време, а в другия по-продължителен.

Като се има предвид обстоятелството, че титлите на останалите
съратници на Алексий I Комнин (1081-1118) около 1091-ва г. са от ран-
га на куропалатите ( в този ранг е бил и дукът на Паристрион, за когото
стана дума по-горе, Леон Никерит)38, то би могло да се предполага, че и
Георги Декан ще е притежавал по това време тази титла.

Кога е бил удостоен с титула протонобелисим не може да се каже
със сигурност. Навярно това е било върхът в кариерата му. Защото ако
е бил въведен в ранга на севастите (а това е титул по това време предна-
значен предимно за членовете на императорската фамилия) то този факт

36 B A R N E A I. Sigilii b izant ine din N o r d u l Dobrogei // Simpozion de N u m i s m a t i c a .
Bucuresti, 2001. P. 103-104. № 1. Според авторы се отнася до Георги стратег
на власите, което очевидно е неправилно.

3 7 Ш А Н Д Р О В С К А Я B.C. Н е к о т о р ы е и с т о р и ч е с к и е д е я т е л и . . . С. 43-44.
38 За него вж. : SEIBT W. Die byzantinischen Bleisiegel in Osterreich.

1. Teil: Kaiserhof. Wien, 1978. S. 226.
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несъмнено щеше да бъде отразен в Типика на манастира Пантократор,
като например случая с неговия съратник от 1091 г. Евстатий Камица.

Направеният по-горе коментар относно времето и титулите на Ге-
орги Декан изисква допълнителна информация с която ние не разпола-
гаме, но за целта на нашето изследване е достатьчен донякъде положи-
телният факт, че титулът куропалат той ще е притежавал след 1091 г.
и че по това време ще е била получена кореспонденцията му в Созопол.

До кого в Созопол и по какъв повод би могла да е изпратена тази
кореспонденция?

Това са въпроси, на конто ще се спрем и по-нататьк в изследването,
но тук е мястото да привлечем сведения за негови родственици и сърат-
ници до конто той би могъл да кореспондира.

Вече бе изтькнато, че между 1091 и 1096 г. Георги Декан е бил из-
пратен в тема Паристрион за да бъде наблюдаван от Никерит.

Кой е Георги Декан и какво знаем за неговия род ?
Етимологията на фамилното му име идва от латинския превод на

длъжност в цьрковната администрация или нископоставени придворни,
а също така възможно и младши командири39.

Не са така много и имената на достигналите до нас представители
на тази фамилия, ако разбира се отнася до членове на един и същи род:

1. 1Чгкг|ф6ро<; 6 tot» AeKocvoQ, съобщен в Алексиадата (за него
вж. по-долу).

2. №кг|форо<; AEKCCVO*; ког>рстал.<хтг|<; ка1 avaypoccpetx; Niao^,
според негов моливдовул, скрепявал кореспонденцията му до Созопол,
получена тук по едно и също време с тази на куропалата Георги Декан
(за него виж по-долу).

3. nav04pioq AeKavoQ прштоолаварюс,, npainoauoc, кои -сой
KOITCOVOQ, известен чрез печата си, който би могъл да се датира най-
общо във втората половина на XI в., а по-конкретно през 50-те или
60-те му години40.

4. ПайА,о<; AEKOCVOI;, според непубликуван моливдовул от колек-
цията на DO. 58. 106. 3618.

Л.: Бюст на св. Павел и надпис О-П-А-1| Л-О-С
Оп.: ГРАФ АС | COPATIZW | ПАУЛО | Т8ДСК | N8.

39 G U I L L A N D R. Recherches sur les institutions byzantines. Berlin, Amsterdam, 1967.
T. 2. P. 89-91.

4 0 Л И Х А Ч Е В Н.П. И с т о р и ч е с к о е з н а ч е н и е итало-греческой и к о н о п и с и ; изобра-
ж е н и я Б о г о м а т е р и в п р о и з в е д е н и я х итало-греческих и к о н о п и с ц е в и их в л и я -
ние на к о м п о з и ц и и н е к о т о р ы х п р о с л а в л е н н ы х р у с с к и х и к о н , С П б . , 1911.
С. 25.5. Табл. VII.5.
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5. Aeicav6<;, се наричал според Кинам един от оръженосците на им-
ператора Йоан II Комнин (1118-1143)41.

Каква е връзката между изброените по-горе представители на фа-
милията Декани е невъзможно да отговорим с категоричност, но някои
предположения биха могли да се направят.

nccvGtipia; Aeicavot; прытоапаварюс;, npainoauoq Kai той
OUCOVOQ e дворцови служител и навярно е бил евнух. Дали е бил от друга
генерация или по-стар брат на Fecopyiov кса Niicn<|>6pov xbv ZOV
AeKavoi) - е открит въпрос. Последните двама са съвременници и начина
по конто ги представя Ана Комнина дава да се разбере, че са братя.
И двамата са представители на столичната знат, замесени в едни или дру-
ги интриги, и изпращани в провинцията с определени мисии или с кон-
кретни задължения. Факт е обаче, че през последните години на XI в.
Созопол е била получена кореспонденция от Георги, конто по това време
би трябвало да е на заточение в Паристрион и от Никифор, който по това
време е бил анаграф и дук на Ниш. В отговор на въпроса до кого в Со-
зопол биха писали те при отсъствието там на някакво ведомство до
което те са били задължени да пишат е,че тяхната кореспонденция би
трябвало да е адресирана до някой техен близък, роднина или
съмишленик. По това време в Созопол е заточен един от заговорни-
ците - сенаторът Йоан Соломон.

9-10. N i K i ^ o p o q AeKdvoq KovponaXaxx\q Kai dvaypacpEuq
Niaoq (XI-XII век) (Рис. 8)

Двата екземпляра са отпечатани чрез един и същи булотирион:
1. Съхранява се в колекцията на НИМ-София, инв.№ 27705. Про-

изхожда от Созопол. Размери: 17-17.5 (?) 2.5 мм. Отпечатысьт не
е пълен, тьй като ядрото е било по-малко или равно по размер на диа-
метъра на матриците. Но и самият моливдовул не е добре запазен. Про-
яден е от корозия и това затруднява цялостното четене на текста.

Публикация: ЙОРДАНОВ И. Новооткрит моливдовул на Никифор
Декан - куропалат, дук и анаграф на Ниш от колекцията на НИМ-
София // ГНИМ. 1994. Вып. 9. С. 75-79.

2. Частно притежание (Върбан Върбанов от Елхово). Предаден чрез
следствените власти в НИМ-София. Основната група печати от тази
колекция са от калето до с. Мелница, Елховско. Размери: 18-20 мм.
Непълен, но добре съхранен отпечатьк.

Публикация : JORDANOV I. Melnitza... № 4542.

41 Ioannis Cinnami Epitome rerum ab Ioanne et Alexio Comnenis gestarum / Ed.
A. MEINEKE, Bonn, 1836. P. 18-20.
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Паралели: Друг екземпляр, отпечатан чрез същата двойка матрици
се съхранява в колекцията на Дъмбъртьн Оукс (DO. 58. 106. 2577).
Той бе публикуван за пръв път през 1991 г.43, макар че информацията
му бе ползувана многократно44.

Л.: Четириредов надпис:
1. +.€R'0'| МКНФОР'| К8РОПА | ЛАТ1
2.. .GR'0' | . . . НФОР' | . 8РОПА | AATI
Оп.: Четиириредов надпис:
1. А8К .. | АЫАГРА . | NHC8T. | A€KAN
2. A8KIS | ANArPAO | NHC8T. | Д£ . . .
+ [K(t>pi)]e P(oti)fl(ei) NiKti9op((p) ко-иролаХсстг SODKI (кса)

Собственикът на печата с който е била скрепявана неговата корес-
понденция до столицата Константинопол, Созопол и крепостта
до дн. с. Мелница, е някой си Никифор Декан, притежаващ титлата ку-
ропалат и длъжностите дук и анаграф на темата Ниш.

Въпросите, конто възникват от наличието на този печат са немалко,
но тези на конто задължително трябва да се потърси отговор са:

а) кой е този Никифор Декан ?
б) какво представлява административната единица - темата Ниш?
в) до кого в Созопол е била адресирана кореспонденцията му?
Датировката на печата според съчетанието на титлата куропалат

и длъжността дук и анаграф е в последните години на XI или началото
на XII в., при което е възможно да се направи опит за идентифициране
на собственика на печата с личност от наративните източници.

В Алексиадата Ана Комнина съобщава, че когато през ноември
1107 г. императорът Алексий I Комнин напуснал столицата Констан-
тинопол за да организира действията си срещу нашествието на Бое-
мунд «той оставил в столицата за управител великият друнгарий на
флота, евнуха Евстатий Киминиан и Никифор, наречен Деканов»
(NiKT|(|)6pov TOV той Декосуой)45.

Наистина в сведението на Ана Комнина липсват титла и длъжност
на Никифор Декан, но от съвпадението във времето и имената, а също

42 J O R D A N O V I. Byzantine Lead Seals from the Village of Melnitsa (district of Elk-
hovo, Bulgaria) // SBS. 2002. Vol. 7. P. 21-57. № 45.

43 Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art /
Ed. by J. NESBITT, N. OIKONOMIDES. Washington, 1991. Vol. 1: Italy, North of
the Balkans, North of the Black Sea. № 32.1.

44 G A U T I E R P. L 'obituaire du typikon du Pantocrator. P. 257. X° 60.
45 Alexiade, HI, 87.11 (превод на пасажа в ГИБИ, 8, 122).
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така, че в Созопол е намерен моливдовул и на другая представител на
фамилията Декани - Георги (вж. тук по-горе при № 8), съобщен и
в Алексиадата, ни дава основание да приемем, че собственика на раз-
глеждания печат и Никифор Декан от Алексиадата са едно и също лице.

Какви са длъжностите на Никифор Декан и коя е изписаната върху
тях административна единица?

Длъжностите - дук (която еволюира от военоначалник към админи-
стративен управител) и анаграф (фискален чиновник) съединени върху
печата на една и съща личност, илюстрират тенденциите във византий-
ската административна структура през втората половина на XI в., когато
в ръцете на един провинциален управител се съсредоточават - военната,
административната, фискалната и юридическа власти, т.е. когато той се
преврыца в истински наместник на императора за определена облает.

Коя е административната единица изписана върху печата и кога
е учредена?

Niaoq се намира се на десния бряг на р. Нишава под основите на
дн. град Ниш в Югославия. Важен градски център през античноетта.
Особено нараснала ролята му по времето на император Констан-
тин I Велики (306—337), който бил родом от там и когато градът е бил
превърнат в държавна резиденция и християнски център46.

Почти не се знае нищо за Ниш от времето на Първото българско
царство, освен че е бил епископски център и е бил завладян от визан-
тийците в началото на XI в.

Името му отново привлича вниманието на хронистите, когато
е център на важни събития в империята и извън нея: През 1071 г. градът
е превзет и плячкосан от маджарите. Отмъкната е и ръката на съхраня-
ваните в него мощи на св. Прокопий47.

През есента на 1072 г. в Скопие избухнало въетанието на българи-
те. За цар бил избран Константин Бодин, който приел династичното име
Петьр III. Веднага след това войската се разделила на две и едната част
от нея начело с Бодин-Петър, потеглила за Ниш. Скоро градът бил пре-
взет и превърнат в резиденция на новия владетел48.

Особено нараснала ролята на Ниш във връзка с кръстоносните по-
ходи, когато той е една от важните крепости по пътя им. За мястото

46 Н и к о л о в Г. П о л и т и к о - а д м и н и с т р а т и в н о и ц ь р к о в н о развитие н а град Н и ш
(IV-VI в.) // Г С У Н а у ч е н ц е н т р з а славяно-византийски проучевания « И в а н Д у й -
чев» к ь м С о ф и й с к и й у н и в е р с и т е т « К л и м е н т О х р и д с к и » . 1987. В ы п . 1. С. 181-191.

47 КАЛИН J. Ниш у среднем веку // Исторически часопис. 1984. Вып. 31. С. 5-11.
4 8 ЗЛАТАРСКИ В.Н. История на българската държава през средните векове.

София, 1972. Т. 2. С. 143-146.
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и ролята му в тази част на страната свидетелствуват твърде подробните
сведения на западните хронисти, описващи преминаването през българ-
ските земи на участниците в кръстоносния поход от 1096 г. На тях
дължим и името на дука на града от това време - Никита49.

Все пак кога е учредена темата Ниш?
Във Алексиада е посочено, че в 1114/1115 г. вече е сыцествувала

темата Ниш50.
Според данните на някои сфрагистични паметници и косвени

сведения на хронисти, имаме основания да предполагаме, че подобна
административна единица е съществувала в значително по-ранен
период51.

Като се има предвид датировката на моливдовула, лицата писали
до град Созопол (сред конто на първо място е братът на Никифор Де-
кан - Георги) и техният общ адресат, то получаването на кореспон-
денцията на Никифор Декан в града е най-общо в 90-те г. на XI в., при
което Никифор ще е бил предшественик или приемник на вече
споменатия дук на Ниш — Никита.

Въпреки, че няма точни сведения в качеството му на какъв е оста-
вен да управлява столицата (може би епарх) през ноември 1107 г.,
то при всички случаи ще бил поставен по-високо в ранговата иерархия,
отколкото в момента засвидетелствуван върху печата му от Созопол.
Съдейки по високото положение, което е заемал неговият колега Евста-
тий Киминиан, не е изключено Никифор Декан да е бил в ранга на но-
белисимите или протонобелисимите52.

11. \r]]ir\xpioq N., коиролаХатт]<; (края на XI в.) (Рис.9)
Съхранява се в колекцията на Исторически музей - Ямбол, инв. II

№ 5156. Преди това в колекция «Братя Сербезови», Нова Загора. Наме-
рен е бил в землището на с. Полски градец, Новозагорско,
местн. Градището. Размери: 18-19 мм. Зле запазен екземпляр. В четене-
то му има проблем и както в омонима, така и в патронима.

Непубликуван. Няма познати паралели.
Л.: Военен светец е представен прав във фас. С дясната ръка се

подпира върху копие с дълга дръжка, а в лявата придържа щит.
Оп.: Петредов надпис:

49 Алберт А к в е н с к и . И с т о р и я на Е р у с а л и м с к и я к р ъ с т о н о с е н п о х о д // Л И Б И .
1965. Т. 3. С. 146-150.

50 Alexiade, III, 178.1.
51 Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks... Vol. 1. P. 320. № 32.1-2.
5 2 S E I B T W. Bleis iegel . . . № 100.



256
И. Йорданов

+K(t>pi)e P(oii)i3(6i) Лтц1п:р{(ф) ког>ротгаА,ахг| хф П . . . .v
12-13. Koati iaoq коирояаХат1](; (XI-XII в.)
Двата екземпляра са отпечатани чрез една и съща двойка матрици:
1. Съхранява се в колекцията на Археологически институт и музей -

София, инв. № 53. Неуточнен произход. Размери: 23-24 (?) 3 мм.
Непълен отпечатък и зле запазен екземпляр. Пробит е в долния край.

2. Съхранява се в колекцията на НИМ-София. Предложен бе за из-
купуване от Н. Георгиев от Шумен. Информацията му, когато ми го пре-
достави за документация, бе че е намерен в Североизточна България. Не е
изключено това да се отнася до Силистра или Преслав. Размери: 17-19 (?)
2.5 мм. Непълен отпечатък и зле запазен екземпляр.

Непубликувани. Паралели: Друг екземпляр, отпечатан чрез същия
булоторион се съхранява в колекцията на Эрмитажа (М-5577) .

Л.: Двама военни светии ( св. Георги и св. Теодор) са представени
прави във фас. Този вдясно е поставил дясната си ръка пред гьрдите,
а в лявата държи меч. Представеният вляво- държи в дясната ръка дълго
копие, а в лявата щит. От надписа с имената им е запазено само това на
св. Теодор (отдясно):... G-O-A-P.

Оп.: Шестредов надпис:
1 | | ..CTW .. | . 8AWKOC | THKIK8 | РОП . . . .
2. ..СПС | ..МАРТ. | ..CTWCW | A8AWKOC [.. KIK . | РОПАААТ
[£к]ёло|Ч ТЕ] |iapi[/i>pe]<; хф ай> доьХы Коатгра ког>рстоЛах(т|)
14. KovaxavTivoq Avtioxoq коирояаХ-атцс; (80-90 г. на XI в.) (Рис. 10)
1. Археологически инстут и музей - Шумен. Произхожда от страте-

гията Преслав. Размери: 18-22 (над 22) 5 мм. Счупен на две моливдовул
със добре запазена повърхност.

Публикация: Йорданов, Преслав, № 7654.
2. Наскоро в Преслав е бил намерен втори екземпляр. Не публикован.

Паралели: В колекцията на Дъмбъртън Оукс се съхраняват два непуб-
ликувани моливдовула (DO. 58.106.3980 и 58.106.4758, отпечатани чрез
същия булотирион или същата двойка матрици.

Л.: Богородица с нимб, химатион и мафорион е представена седна-
ла на трон с високо облегало. Държи пред гьрдите си медальон с лика
на Младенеца. От двете и страни са изписани титулите: МР|| 0V.

Оп.: Петредов надпис:
©КС. | H0£IKWN | К8..ПААА | THTWAN | .IOXW = + е(еохо)ке

Kcov(crxavxivcp) Kot)[po]7iaA.dxrj хф Av[x]i6%cp

53 SCHLUMBERGER G. Sceaux byzantins inddits // REG. 1894. Vol. 7. P. 467-492. №181.
54 ЙОРДАНОВ И. Печатт-е от стратегията в Преслав (971-1088). София, 1993. № 76.
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В цитираната по-горе моя публикация са привлечени известните
ми наративни източници и сфрагистични паметници с името на Кон-
стантин Антиох. Сега след като разполагам с информацията на някои
нови печати, установих, че при тези с титлата проедър55 и при една
група в качеството му на частно лице56 на лицевата им страна е пред-
ставен св. Димитьр. Това донякъде ги разграничава от тук представе-
ния и поставя под съмнение приобщаването им към тях. Възниква
въпроса дали това не са печати на две личности с едно и също име,
живели приблизително по едно и също време.

15. Aeov Apiavitiiq Kouponaldxnq (края на XI в.) (Рис. 11)
Съхранява се в колекцията на НИМ-София, инв. № 24132. Неуточ-

нен произход. Размери: 13-15 (над 15) 2.5 мм. Непълен отпечатьк. Ядро-
то е било по-малко от диаметъра на матриците. Друго затруднение
в четенето е, че някои от буквите са размазани.

Непубликуван. Няма познати паралели.
Л.: Бюстово изображение на Богородица с нимб, химатион и мафо-

рион, представена във фас. На гьрдите си носи медальон с образа на
Младенеца. Ръцете и са вдигнати в оранс.

Оп.: Петредов надпис:
| ..ONTO .| .8РОПАЛ | . 8T8API | .NIT8

[+ Ефрссуц Ae]ovco[<; к]о-иролаА.(а)[хо-и] тох> 'Api[a]vixou
Ако четенето е правилно би могло да се потърси връзка с данните

на моливдовул от колекция Fogg Museum of Art (№ 1003), при който
Леон Арианит е протопроедър и катепан на Оптиматите57. Той би могьл
да е на същия собственик в един по-ранен период от кариерата му.

В непубликуваната колекция Zacos, III, № 1500/4 се съхранява мо-
ливдовул със следното описание:

Л.: Бюст на военен светия.
On.: + K€R'0'| NIKHO | ОРОПР11 TO APIA | NITH.

55 Според непубликуван печат от колекцията на Zacos (III, № 1260). Л.: Права
фигура на св. Димитьр, като войн във фас. Оп.:.... | TWCWA' | KWNFIP. | €APWT.
| ANTIOX'.

56 Според непубликувани моливдовули от колекциите на DO. 58.106.1063; Fogg
Museum of Art № 1805 (Л.: Бюст на св. Димитьр, представен като войн във
фас. On.: + KeR'O'l KWNTWANTIO | ХО).

57 Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art /
Ed. by J. NESBITT, N. OIKONOMIDES. Washington, 1996. Vol. 3: West, Northwest,
and Central Asia Minor and the Orient. № 71.27.
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16. l(aav\r\q или Mixof)^. IlavTEXvijg коирояоХатц? (края
на XI в.) (Рис. 12)

Съхранява се в Археологически музей Пловдив, инв. № 770. Про-
изхожда от града. Размери: 19-24 (24?) 3.5 мм. Отпечатъкът не е пълен.
Ядрото е било по-малко от диаметъра на отпечатьците. Самият молив-
довул е зле запазен. Всичко това затруднява четенето на текста.

Публикация: JORDANOV I. Plovdiv... № 22. Няма познати паралели.
Л.: Между два зрънчести кръга е изписано, започвайки отгоре:

H6€ITWCWAOVAW. В средата - бюстово изображение на Богороди-
ца с нимб, хитон и мафорион, представена във фас. На гърдите си носи
медальон с лика на Младенеца. Ръцете и са вдигнати в оранс встрани
горе, над тях са изписани титулите: М || 0.

Оп.: Между два зрънчести кръга е продължен надписа:
ПАЛАТ.. .riANT....

В средата бюст на св. Димитьр, представен като войн. В дясната
ръка държи копие на рамо, а в лявата придържа щит. От вертикалния
надпис:.... || Д-Н-М.

Съединен и попълнен надписът би могьл да е: [+0(еот6)ке Po]r)i3ei
ты aw 5ot>A.o) ['Ia)(dvvr|) или Mix(a'H^) ког>ро]яоЛ<хт[г| ты] TIavz[e%vr\]

Поради несигурността в четенето е безпредметно издирването в на-
ративните източници. Още повече, че са известии представители на фа-
милията Пантехни с тези лични имена в края на XI в., когато би трябва-
ло да се датира и представения печат, а един от тях - Михаил Пантехни
е и куропалат58.

Познати са и печати на представители на тази фамилия с омоними
'ICI)UVVT]<; или Mi%ai\X:

а) 'Icodvvrii; IlavTexvfJQ в качеството му на велик иконом59.
б) Mi%ar)i navre%vfiq: \idy\.aipoc,60; яр6е5ро$61; ярытояроебрсх;

Kai актоиарих;62; и в качеството му на частно лице63. Всички те се да-
тират в последната четвърт на XI в.

58 Theophylacte d 'Achrida. Lettres / Introd., texte, trad, et notes par P. G A U T I E R .
Thessalonica, 1986, P. 104-109.

59 L A U R E N T V. Le C o r p u s des sceaux de l ' e m p i r e byzantin. P., 1963. Vol. 5: L'Eglise.
Part 1. № 59 и н е п у б л и к у в а н о т к о л е к ц и я т а Z a c o s (III, № 1696/1697).

60 С п о р е д д в а н е п у б л и к у в а н и екз. о т D O . 5 8 . 1 0 6 . 2 5 5 5 ; 58 .106.1121. Л . : Б ю с т на
св. Д и м и т ь р , п р е д с т а в е н като в о й н във фас . Оп. : СФРАГ|МГХАНЛ|МАПТР
|TOllANT|XNH.

61 S C H L U M B E R G E R G. Sigi l lographie de l ' e m p i r e byzantin. P., 1884. P. 687 и непуб-
ликуван от D O . 58. 106. 5184.
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17-23. 1Ч1кт]ф6ро<; Хриоот^Ефои5т1<; к о и р о л а Х а и ^ (80-90 г.
на XI в.) (Рис. 13-16)

Седемте екземпляра са отпечатани чрез един и същи булотирион.
1. Съхранява се в Археологически музей Велики Преслав. Произхожда

от стратегията в Преслав. Размери: 18-19 (над 20) 3.5 мм, тегло 9.30 г.
Несполучлив отпечатък, при това буквите от текста са захабени и изтрити.

Публикация: ЙОРДАНОВ И. Печатите от стратегията в Преслав... № 77.
2. ИМ - Ямбол, инв. № II 4020. Намерен е в Поморие. Половинка

от някога цял моливдовул. Размери: 12-23 (?) 3 мм.
Публикация: Йорданов И. Анхиало... № 1364.
3. ИМ - Ямбол, инв. № II 3648. Намерен е в град Карнобат,

местн. «Крумово градище». Размери: 19-22 (18) 3 мм. Добре запазен екзем-
пляр и сполучлив отпечатък, но все пак някои от буквите не са излезли.

Непубликуван.
4. НИМ-София, инв. № 23707. Предложен за изкупуване

от Н. Георгиев от Шумен и информацията му е, че идва от Силистра.
Размери: 19-20 (?) 3 мм. Непълен отпечатък и зле запазен моливдовул.

Непубликуван.
5. Частно притежание (кол. Ст. Билик - София). Неуточнен произ-

ход. Според информацията на предишния собственик е намерен в рай-
она между Стара и Нова Загора. Размери: 20-23 (18) 3 мм, 8.348 г. Добър
отпечатък и добре запазен моливдовул.

Непубликуван.
6-7. Частно притежание (колекционери от София). Неуточнен про-

изход. Имат различна степей на запазеност.
Непубликувани.
Паралели: В колекция Shaw № 1349, се съхранява друг екземпляр,

отпечатан чрез същия булотирион и който е бил неправилно разчетен
при публикуването му65.

Л.: Вертикален надпис: ОА-0-СО || A-W-P'
Бюст на св. Теодор, представен като войн във фас. В дясната ръка

държи копие на рамо, а в лявата придържа щит.

62 LAURENT V. Le Corpus des sceaux de Г empire byzantin. P., 1981. Vol. II:
L'administration centrale. № 1147.

63 Според непубликувани екз. от : DO.57.968-3272; DO. 60. 1818-3272Ы06 и
Zacos (III, № 1416). Л.: Бюст на военен светия ( св. Димитьр?). On.: TONnAN|
T€XNHNMAP|TVCM6MIXA|HACIcene.

64 ЙОРДАНОВ И. Анхиало според данните на сфрагистиката // Археология. 1993.
№ 3 . С. 36-51.

6 5 LAURENT V. Le Corpus... Vol. 2. № 683.
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On.: Шестредов надпис:
+ K£R'e'| NIKHcDOP'l К8РОПАЛАТ'| TOXPVCO | TZ&DOV | АН
+K(vpi)e Р(сп)1Э(81) NiKTi<j>6p(a)) коиролаХат(т|) тф
Повече информация за останалите представители на тази фамилия

виж в публикацията на екземпляра от Преслав66.
Намирането на моливдовули на този сановник в различии сели-

ща на страната свидетелствува за активната кореспонденция, която
той е водил с различии адресати в дн. България. Възниква въпроса
дали не е бил обвързан и служебно с тези земи в един по-ранен пери-
од от кариерата си.

24. Еоф(р коиропаЫтх]оаг\ (80-90 г. на XI в.) (Рис. 17)
Съхранява се в колекцията на Регионален исторически музей -

Шумен, инв. № 14663. Според предишния собственик, произхожда от
калето при с. Добри дол, Пловдивско. Размери: 15-17 (14) 3 мм. Добре
съхранен, но непълен отпечатьк.

Публикация: JORDANOV I. Dobri Dol... № 22. Няма познати параллели.
Л.: Вертикален надпис: ОА-Г-£|| О-Р'
Бюст на св. Георги, представен като войн във фас. В дясната ръка

държи копие на рамо, а в лявата придържа щит.
Оп.: Петредов надпис:
+ K£R\ Ч СОФ.АК8 | РОПААА | ТНСД8А'| XV
+ K(-6pi)e P(an[0(ei)] Еоф[(]о: коиро71аА,ш;г|а(ат0 5ot>A(ii) X(piaxo)i).
25-26. Хркттофорос; Ваатграксттпс; лроотокоирола^атлс;

(края на XI в.) (Рис. 18)
Двата екземпляра са отпечатани чрез един и същи булотирион.
1.Частно притежание (кол. Ст. Билик - София). Неуточнен произ-

ход. Размери: 16-18 (15) 2.5 мм, тегло 6.04 г. Непълен отпечатьк, но до-
бре запазен моливдовул.

Публикация: Билик С. Фамилии имена, № 1967.
2. Съхранява се в колекцията на ИМ - Нова Загора. ОФ 921 -

СМ Дядово. Намерен е при редовни археологически разкопки на
средновековното селище над Дядовската могила през 1999 г. Разме-
ри: 15-19.5 (15) 3 мм. Непълен отпечатьк, направен малко встрани
и зле съхранен моливдовул.

Непубликуван. Няма познати паралели.
Л.: Вертикален надпис: 0A-X-PI-CT-0 || Ф.-РО-С.

6 6 Й О Р Д А Н О В И. Печатите от стратегията в П р е с л а в . . . № 77.
67 Билик С. Непубликувани византийски моливдовули с отпечатани фамилии

имена // Нумизматика и сфрагистика. 1998. Вып. 2. С. 50-66.
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Права фигура на св. Христофор, представен като войн във фас.
С дясната ръка се подпира върху дълго копие, а в лявата придържа щит,
опрян на земята.

Оп.: Шестредов надпис:
1.. K€R'0'| .Р1СТОФ'| .КОРОПА | AATHTOR | .СПРАКА | NITH
2... € R'0'| .Р1СТОФ'|. КОРОП . | . ATHTOR | . . ПРАКА | . .ТН
[+] K(t>pi)e P(oT|)0(ei) [Х]ршхоф(6рш) [(кра>хо)]коьропаХахт} -со

Хркттофорск; BaCTTtpaKavitTiq e непознат от наративните източници.
В колекцията на Эрмитажа (М-6716) се съхранява непубликуван

моливдовул на същия сановник, но с друга титла:
Л.: Вертикален надпис: ОА -X-P-I-C-. || О-ФО-РО-С
Права фигура на св. Христофор, както по-горе.
On.: .PICTO|.OP'A'A'GAP|TOACnPA|KNITI|-.-
Той отразява един по ранен етап в кариерата на Хрштофорос;

Вссалраксппттц;.
Макар, че не е необходимо все пак някакво обобщение. От предста-

вените 26 печати на куропалати и протокуропалати от територията на
дн. България, само при един се отнася до ефективна длъжност - този на
Варда. Всички останали се датират в края на XI, а някои и в началото на
XII в. Техните собственици са притежавали този висок почетен титул и в
това си качество са изпращали кореспонденцията си до различии адреса-
та, пребиваващи или живеещи в дн. България. Какъв е бил характера на
тази кореспоноденция само можем да гадаем. Когато те имат и някаква
длъжност, както Аргир Караджа, то получаването на неговата кореспон-
денция в региона на дукство Филипопол би могло да е в изпълнение на
неговите административни задължения. Друг характер има кореспонден-
цията на двамата братя Декани, получена в Созопол. Тя навярно е била
адресирана до техен съмишленик. Но надцелява впечатлението, че пред-
ставените по-горе куропалати и протокуропалати са писали в качеството
си на частни лице, като притежатели на този висок ранг.
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I. JORDANOV

SUMEN/BULGARIEN

SIEGEL BYZANTINISCHER KUROPALATAI, GEFUNDEN IN BULGARIEN

Der Autor publiziert Siegel, die auf dem Territorium Bulgariens gefunden
wurden und in verschiedenen staatlichen und privaten Sammlungen des Landes
aufbewahrt werden. Es handelt sich um Fundstiicke mit folgenden Legenden:

1. Варбоц; хоьролаХатцс, xal боцеапхос; (859-862),
2. 'АХё|юд N. хоиролаХатг|с; (Е. 11. Jh.),
3-4. 'Apyupog Каракас; xovponaXavr\Q (1092),
5-6. 'Аруирос; Карат^йс; лрсотохоиролаХатт)? *ai &ov% <t>ikvmiov-

поХсщ (1092-1095),
7. BaaiMxiog 'ApPavrivoe хоирояаХатг)? (Е. 11. Jh.s),
8. Геюруюд Aexavog хоиролаХатг)с; (11.-12. Jh.),
9-10. Ы1хт)ф6род Aexavoq хоиролаХйтт)? xal й\аурасреЬ<;

Xaoq (11.-12. Jh.),
11. Ar\[ir]Tpioq N. xovponaX&TX]q (E. 11. Jh.),
12-13. KOOTIXLO? хсшролсЛатг|с; (11.-12. Jh.),
14. KovoTavxTvog 'Avxioxog хоиролаХатт)? (80er-90er Jahre

des 11. Jh.s),
15. Aecov 'Apiavixrie xovponakavr\q (E. 11. Jh.),
16. 'l(aawr]q oder Mixaf]X Палаех^ПС хоиролаХатг)? (Е. 11. Jh.),
17-23. NixT)cpopoc; Хриоот^ефотЗбг!^ хоиролаХатт|с; (80er-90er

Jahre des 11. Jh.s),
24. Zocpict хоиролаХатг1оаа (80er-90er Jahre des 11. Jh.s),
25-26. Xpiorcxpopoc; Baonpaxavm\q лрштохоиролаХатг)? (E. 11. Jh.).
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