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ИВ. ЙОРДАНОВ
ШУМЕН

МИСИЯ НА ВИЗАНТИИСКИЯТ МОНАХ И ПРЕЗВИТЕР
АНТОНИЙ В СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ

ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ЧЕТВЪРТ НА IX В.1

Наскоро в колекцията на Варненския археологически музей е
постъпил интересен сфрагистичен паметник, обект на настоящето
съобщение. Той представлява тънка оловна пластинка с неправилна
форма, върху която е изпробван булотирион с диаметър на матриците
20 мм. Отпечатькът е много плитък и труден за разшифроване, особено
лицевата на страна. На опаката е по-релефен, на размазан. Навярно се е
получило подхлъзване, поради което разчитането на текста
представлява проблем. След продължително и внимателно вглеждане,
може да се предложи следното описание.

На лицевата страна е представено бюстово изображение на
Богородица с нимб, химатион и мафорион, представена във фас. Държи
пред себе си медальон с лика на Младенеца. Иконографията на Богородица
носи белезите на т.н. графичен стил, характерен за византнийските печати
от втората половина на IX в. Върху отпечатька, който при това не е пълен,
не могат да се видят титули и инвокативен надпис.

На опаката страна е изписан четиредов надпис:
••• | + ANT. | ...MON | ...ПРЕ | ..VT| •••
+ 'AVT[COVIW] uov[axq3] яре[о|3]ггг(ерю)

+ ©еотохЕ (3OT|9EI тф ото бойко 'Avwviq) uovaxcp xcd лреарглгёрш
Най-интересното за този сфрагистичен паметник е,че върху

случайно попаднала оловна пластинка е изпробван булотирионът на
собственика Антоний монах и пресвитер. Несъмнено става дума за
византийски печат и за собственик византиец. Как да я свържем с
българските земи и България. Малко вероятнто е тази пластинка да е
донесена от Византия, тъй като тя няма никакво друго значение и
стойност, освен като проба. Трябва да приемем, че там където е
намерена днес пластинката е пребивавал някога собственика на
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булотириона. За съжаление информацията относно намирането на
пластинката не е много прецизна. Намерена е от машинкадижия от г.
Нови Пазар, при което би могло да се предполага, че най-общо
паметника произхожда от Североизточна България и с по-голяма
вероятност от Плиска !

Кой е този Антоний монах и презвитер и как да обясним
намирането на пластинката му в България.

Най-напред каква е датировката на паметника?
Характерния «графичен» стил на изображението на Богородица и

цялостният вид на печата свидетелствуват за датиране най-общо в
последната четвърт на IX в.2.

Антоний е монах и презвитер, но и има собствен печат с който е
скрепявал кореспонденция по време на пребиваването си в България,
при което, най-общо би могло да се каже, че той ще е бил висш
духовник, пребивавал по някакъв повод в новопокръстена България.

Засвидетелствувана л и е в хрониките подобна личност ?
Търсейки в различии източници личност с подобно име и

положение попаднах и на житието на патриарх Антоний II (август 893 -
12 февруари 901 г.). В него, при добро желание, може да се намери
информация, която да свърже личността на този Антоний със
собственика на печата, намерен в България.

Трябва да изтькнем, че сведенията за патриарх Антоний II са
твръде оскъдни. Оскъдни са и изследванията посветени на същия3.

Основен източник за животописанието му е «Vita Antonii Caulea»,
обнародвано във «Bibliographia hagiographica Graeca»4, както и отделни
откъси от него, коментирани от Хр. Лопарев5.

Тъй като житието е бедно на факти, ще започнем с неговият
автор - Никифор, ритор и философ, ученик на Фотий и поклоник на
императора Лъв VI Философ (886-912). Никифор е завършил
патриаршеската школа и е защитил дисертация за степента ритор и
друга за степей - философ на византийската словесност6. От
достигналите до нас писма на патриарх Фотий (858-867, 877-886) до
същия Никифор се вижда, че патриархът често е поправял

2 СОКОЛОВА И.В. Монеты и печати византийского Херсона. Л., 1983. С. 78-80.
3 Най-обши сведения за личността му вж.: The Oxford Dictionary of Byzantium. N.-Y.,

Oxford, 1991. Vol. 1. P. 125; Prosopographie der mittel byzantinischen Zeit. Berlin,
1999. Bd.l.№ 564.

3 Bibliographia hagiographica Graeca. Bruxelles, 1957. 139b.
4 Ibid.
5 ЛОПАРЕВ Хр. Византийские жития святых VIII-IX вв.//ВВ. 1910. Т. 17. С. 148-152.
6 Там же. С. 148.
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съчиненията на своя ученик и че след завършването на школата
Никифор ревниво се е занимавал с риторика и философия7.

Животьт и биографията на патриарх Антоний не са били богати на
събития, поради което за написването на житието му Никифор твърде
често е трябвало да използува риторическият си талант. За нас е
съществено да знаем, че авторът на житието е съвременник на своя
герой и двамата са привърженици на императора Лъв VI.

Твърде малко е съобщено за личността на Антоний преди да заеме
патрирашеския престол. Не се знае къде и кога точно се е родил.
Еднакво би могло да се предполага, че е роден във Фригия, Тракия или
Константинопол. Баща му бил на военна служба и след това се е
преместил в столицата Константинопол, където се е оженил и от този
брак се е родил Антоний. Малкият Антоний живеел с майка си в
нейното имение недалеч от столицата. Когато станал на 5 години той
започнал да се учи, подражавайки на свещенослужител. След смъртта
на майка си той изучавал псалтиира под ръководството на баща си и
когато навършил 12 години, той пожелал да води отшелнически живот и
бил представен на предстоятел на манастир, чието име не знаем, където
се обучавал във висша наука и търсел реални познания. Когато
достигнал мъжка възраст (т.е. пълнолетие) той пристьпил към
практическа философия и получил званието презвитер8.

Какво освен съвпаденията в името, монашеското звание и
презвитерския сан, ни кара да съсредоточим вниманието си върху
личността на бъдещия патриарх Антоний.

В житието му е съобщено, че: «... тцс, xov eXeov $киС,ох>ог\с,
Xeipoc; (IETETXOV ХхгЮш xal ©paxec, xai 6f) avv Jxkkoiq xal ol npoc,
xfj 'Aaig Muaoi xal 6f| npoc, xovq ev 'ОХйцлср aaxouuevouc;»'

(благодеянията му се простирали не само върху столицата, но също така
върху скитите, тракийците, мизийците и аскетите от Олимп, на конто
той раздавал пари за нуждите им).

Когато дошло времето императорът (Лъв VI) го извикал от Олимп и и
го поставил за патриарх (август 893 г.). Следователно преди това той ще е
бил добре познат в Двореца и ще му са били възлагани различии мисии.
Израза, че благодеянията му се простирали не само върху столицата, но
също така върху скитите, тракийците,мизийците и аскетите от Олимп, като
че ли изброява неговите мисии с цел разпространението на божията
благодат, като въздигането му в патриаршеския сан го е заварило в Олимп.

Photii patriarchae Constantinopolitani Epistulae et Ampilochia/Rec. B. LAOURDAS,
L.G. WESTERNIK. Lipsae, 1983. Vol. 6. M s 204, 217, 235, 242, 243-244.

8 ЛОПАРЕВ Хр. Византийские жития святых... С. 149-150.
9 Там же. С. 150, прим. 2.
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Зад етноса мизийци би следвало да се разбират българите10. Това
сведение ни предоставя възможноста да се разсъждава, че Антоний е
подпомагал материално българската църква и по някакъв повод (гтреди
въздигането си в патриаршеско достойноство) е бил изпратен в България
и най-вероятно в столицата Плиска с духовна или държавническа мисия,
най-вероятно за заздравяване отношенията между двете църки.
Качествата му на лечител на стари църковни рани и да съединява
разностите, са специално посочени в житието му".

Разбира се това предположение е уязвимо, но факт е, че през
последната четвърт на IX в., в Средновековна България и най-вероятно
в Плиска е пребивавал с някаква мисия (най-вероятно за урегулиране на
църковни дела) - монаха и презвитера Антоний.

Ив. ЙОРДАНОВ

ШУМЕН

МИССИЯ ВИЗАНТИЙСКОГО МОНАХА И ПРЕСВИТЕРА АНТОНИЯ В
СРЕДНЕВКОВОЙ БОЛГАРИИ В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ IX В.

Недавно в колекцию Варненского археологического музея поступил
интересний сфрагистический памятник, объект настоящего сообщения. Он
представляет собой тонкую оловянную пластинку прямоугольной формы,
на которой опробован булотирий с диаметром матрицы в 20 мм.

На его лицевой стороне представлено погрудное изображение
Богоматери, которому присущи черты т.н. графического стиля,
характерного для византийских печатей второй половины IX в. На
оборотной стороне - надпись на греческом языке, которая в переводе
гласит: «Богоматерь, помоги Антонию, монаху и пресвитеру».

Что самое интересное в этом сфрагистическом памятнике? То, что
на случайно подвернувшейся оловянной пластинке был опробован
булотирий византийского монаха и пресвитера Антония.

Возникает вопрос, как связать этот памятник с болгарскими
землями и с Болгарией? Мало вероятности в том, что эту пластинку
принесли из Византии, так как у нее нет другого предназначения, кроме
опробования. Надо принять, что там, где найдена сегодня эта пластинка
(вероятнее всего, в Плиске), пребывал когда-то собственник печати.

10 КРЪСТАНОВ Т. Възхвапа на гръцки език от Михаил монах от IX в.//Трудове на
катедрите по история и богословие. Шумен, 2001. Вып. 4. С. 181-182.

" ЛОПАРЕВ Хр. Византийские жития святых... С. 151, прим. 1.
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Кто такой этот Антоний, монах и пресвитер, и как объяснить находку
его пластинки в Болгарии? Датировка печати в самых общих чертах
связана с последней четвертью IX в. Монах и пресвитер Антоний, по всей
видимости, относился к высшим кругам византийского духовенства. По
какому-то поводу он побывал в недавно принявшей крещение Болгарии. У
него имелась и собственная печать, с помощью которой он скреплял
корреспонденцию во время пребывания в этой стране.

В поисках эвентуальной личности я обратился к житию
византийского патриарха Антония II (893-901). До его выбора в
качестве патриарха он был монахом и пресвитером и «его благодеяния
лились не только над столицей, но и над скифами, фракийцами,
мизийцами и аскетами с Олимпа». Дальше в житии идет речь о
качествах Антония, обладавшего даром «залечивать старые церковные
раны и соединять разности», т.е. даром церковного объединителя и
дипломата, который в это время был очень нужен для объединения
Восточной и Западной церквей.

Не исключено, что до 893 г. Антоний выполнял в Болгарии очень
важную миссию по примирению обеих церквей и сглаживанию
постоянно возникавших противоречий.

Конечно, попытка идентифицировать собственника печати с будущим
патриархом Антонием II - это не более чем гипотеза. Но фактом является
то, что в средневековой Болгарии (и вероятнее всего, в Плиске) пребывал с
какой-то миссией византийский монах и пресвитер Антоний.


