
###################################### 
 

Античная древность и средние века. 2011. Вып. 40 

 

 

 

 
ИВ. ЙОРДАНОВ 

ШУМЕН 

 

СРЕДНОВЕКОВНИЯТ ДРЪСТЪР 

СПОРЕД ДАННИТЕ НА СФРАГИСТИКАТА (VІ–ХІІ В.) 

 

 
Повече от тридесет години работих върху проекта “Корпус на ви-

зантийските печати от България”, чиято цел бе издирването, документи-
рането и превръщането във исторически извори на всички византийски 
печати с отношение към историята на българските земи. 

Началото бе поставено през 1978 г., когато при археологически раз-
копки във втората средновековна българска столица Преслав бяха разк-
рити основите на сграда, служила за архив на местния византийски 
стратег от периода 971–1092 г. Във и около тази сграда бяха намерени 
повече от 500 византийски печата, над 220 оловни пломби и 4 калъпа за 
тяхното изливане. Всички тези находки бяха включени и коментирани в 
отделно монографичното издание. 

Паралелно с работата върху печатите от Преслав си поставих за за-
дача издирване, документиране и публикуване на всички византийски 
печати от територията на цялата страна. 

В резултат на постоянните ми усилия към този момент от територи-
ята на днешна България са издирени и документирани повече от 3300 
византийски оловни печата, над 800 оловни пломби, 20 калъпа за тяхно-
то изливане и 2 булотириона

1
. Почти всички те са публикувани в излез-

лите от печат мои монографични изследвания: 
1. Печатите на комеркиарията Девелт // Поселищни проучвания. София: 
изд. Диос, 1992. Т. 2. 
2. Печатите от стратегията Преслав (971–1088), София: изд. СУ „Св. Кли-
мент Охридски”, 1993. 

                                                           
1 Акцентирам на тези цифри, защото преди 1978 г. в музеите и частни колекции 

се съхраняваха не повече от 100 печата, по-голямата част от които притежание 
на колекцията на АИМ-София, при това една значителна част от тях са били 
закупени от Истанбул, т.е. без връзка с българските земи. 
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3. Corpus of Byzantine Seals from Bulgaria. Vol. I: Byzantine Seals with 
Geographical Names. Sofia: изд. Агато, 2003. 
4. Corpus of Byzantine Seals from Bulgaria. Vol. II: Seals with Family Names, 
Sofia, 2006. 
5. Corpus of Byzantine Seals from Bulgaria. Vol. ІII. Part 1-2. Sofia, 2009. 

Безспорно е, че текстовете на тези печати се явяват първокласни из-
вори за византийската история, рангова йерархия, администрация и про-
сопография. Заедно с това тези печати могат да бъдат използувани и ка-
то извори за историята на конкретни селища. 

Три групи печати могат да бъдат използувани при възстановяване 
историята но конкретно селище. 

Първата група са тези върху които са изписан имената на съответ-
ното селище или регион. 

Втората група са печатите намерени в даденото селище. Там където 
ги намираме днес, някога е била получена кореспонденция, скрепена с 
печата на съответното лице. След като знаем кой е изпратил тук своята 
кореспонденция и при по-големи количества, ние можем да търсим и 
отговор на въпроса кой е бил получателят на тази кореспонденция, що 
за институция е резидирала тук и по какъв повод е била разменена ко-
респонденцията. 

Третата група са печати на лица за които ние знаем от други източ-
ници, че са се намирали в съответното селище за по-продължителен или 
по-кратък период от време. Чрез печатите ние установяваме в какво ка-
чество и възстановяваме техният cursus honorum. 

Съчетаването на тези три групи водят до отговора на редица въпро-
си свързани с историята на съответното селище. 

В рамките на това изследване ще бъдат представени печати свърза-
ни с историята на Дръстър и региона от VІ до ХІІ в. 

Подобни опити съм правил на няколко пъти в които са разгледани 
различните хронологически периоди. 

Какво е предимството на настоящият? 
Събран е на едно място всичкия материал касаещ Дръстър и регио-

на от VІ–ХІІ в. 
Публикуван е всичкия материал от територията на страната, при 

което са налице: а) нови находки касаещи пряко Дръстър и региона; 
б) възможност за сравняване с други селища от територията на дн. Бъл-
гария и установяване на общи процеси и явления. 

Първата група печати са тези върху които са изписани имената на 
съответното селище или регион. От тях ние научаваме за съществуване-
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то на различни граждански, военни и църковни учреждения в Силистра, 
имената на титулярите и времето през което са пребивавали в Силистра 
в изпълнение на своите служебни задължения. 

І. ПЕЧАТИ С ИЗПИСАНИ ВЪРХУ ТЯХ ТОПОНИМА Дпспуфьлпх ИЛИ                

ДсЯуфсбт 

1. Свдрпкз йзуа п рмнмлзка Дпсьуфплпн зйз ДсЯуфсбт: 

А. Сроарджз2
: 

№ 1. МбсйЬнпт в’рсщфпурбиЬсйпт кбp уфсбфзг{т Дпспуфьлпх (971–?). 

Непубликуван. Няма познати паралели. 
Намерен е при разкопки на обект “Дървена крепост, изкоп ХVІІІ, 

кв. 1а, дълб. 0.70 м., 27.07.2009 г. ръководител на разкопките П. Георги-
ев, п. инв. № 70. Размери: 22-27 мм (23?) 4 мм, тегло 12.90 г. Непълен 
отпечатък, има разминаване на лицевата и опака страни. Някой от бук-
вите не са отпечатани други са повредени от дебелата корозия с която е 
покрит моливдовула. Това затруднява окончателното четене. 
Лзуд. Четири редов надпис: 
. . •RO | . . . T� | . � . Ÿ’M | . . IAN’ 
Онакм. Четири редов надпис:  
R’A’C . . | ИAP’. . | PATI . . | O . OC . 
[+K(эсй)]е вп[Ю2ей] ф© [у]© [д]пэ(лҐ) Мбсйбн(™) в’(рсщфп)у[рб]ибс(ЯҐ) 
[(кбp) уф]сбфй[г(™) Д]п[с]пу[ф(плпх)]. 

Четенето на името на стратегията не е сигурно, но е възможно. Из-
вестен са печати на Мбсйбньт в’рсщфпурбиЬсйпт кбp Tрp фп‡ мбглбвЯпх, 
намерени в Преслав

3
. Не е изключено това да са печати на същия санов-

ник. Той е придружавал императора по време на похода в качеството му 
на член на корпуса на манглавитите и след превземането на Дръстър да 
е назначен за стратег на града. 
№ 2-3 (1164-1165). ЛЭщн Убсбкйньрпхлпт в’рсщфпурбиЬсйпт кбp уфсбфзг{т 

Дпспуфьлпх (971–?). 

№ 4-23 (1292-1310A). ЛЭщн Убсбкйньрпхлпт в’рсщфпурбиЬсйпт кбp 
уфсбфзг{т ’Iщбннпхрьлещт кбp Дпспуфьлпх (?–975). 

№ 24 (1166). ’AскЬдйпт в’рсщфпурбиЬсйпт кбp уфсбфзг{т Дпспуфьлпх (971–?). 

                                                           
2 При подреждането на материала, най-напред е изписан поредният номер на 

печата свързан със Дръстър, а след скоба е изписан номера от Corpus of 
Byzantine Seals from Bulgaria. Vol. ІII (дал. – Jordanov, Corpus, III). 

3 Jordanov, Corpus, III, nos. 315-316. 
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№ 25 (1167). Bбуйлйбнзт / BбуйлЬкзт (?) в’рсщфпурбиЬсйпт кбp уфсбфзг{т 

ДсЯуфсбт (X–XI в.). 

№ 26. Bбуйлйбнзт / BбуйлЬкзт (?) в’рсщфпурбиЬсйпт кбp уфсбфзг{т ДсЯ-
уфсбт (X–XI в.)4. 

№ 27 (1168). Иеьдщспт рсймйкЮсйпт кбp уфсбфзг{т ДЯуфсбт (X–XI в.). 

№ 28. Иеьдщспт рсймйкЮсйпт кбp уфсбфзг{т ДЯуфсбт (X–XI в.)5. 

№ 29 (1169). Иеьдщспт в’рсщфпурбиЬсйпт кбp уфсбфзг{т ДЯуфсбт (X–XI в.). 

Вероятно последните три печата принадлежат на едно и също лице. 
При последния той е повишен в ранг протоспатарий, предназначен за 
евнуси. 
№ 30-31 (1170-1171). РЭфспт в’рсщфпурбиЬсйпт кбp уфсбфзг{т ДЯуфсбт (X–

XI в.). 

№ 32-33 (1270-1271). Дбхpд рсщфпурбиЬсйпт кбp уфсбфзг{т ИсKкзт кбp 
ДсЯуфсбт (1000–?). 

№ 34. ËÝùí Äñýìéò Bíèýðáôïò ðáôñßêéïò êáp êáôåðÜíù Äñßóôñáò (1050–?). 

Леон Дрим е неизвестен от наративните източници. Засвидетелст-
вуван е само чрез сфрагистични паметници. Те определят следният 
cursus honorum

6
: 

1. óðáèáñïêáíäéäAôïò êáp óôñáôéã{ò (30-те г. на ХI в.)7; 

2. ðñùôïóðáèÜñéïò êáp óôñáôéã{ò (40-те г. на ХI в.); 

3. рсщфпурбиЬсйпт кбp фпрпфзсзфзт . . . (40-те г. на ХI в.)8; 

4. Bíèýðáôïò ðáôñßêéïò êáp êáôåðÜíù Äñßóôñáò (1050–?)9; 

5. âÝóôçò êáp êáôåðÜíù Âïõëãáñßáò (50–60 г. на ХI в.)10. 

                                                           
4 Съхранява се в колекция Г. Закос (CHEYNET J.-CL. Byzantine Seals from the col-

lection of George Zacos // Spink Auction. Sale 135 (06.10.1999). L., 1999. Vol. III. 
No. 1660), виж публикацията: SEIBT W. Sigillographische beiträge zur Bulgari-
schen Geschichte // Dobrudja. 1995. Vol. 12. S. 224-232, Nr. 1. Чрез нашият ек-
земпляр ние правим корекции в прочита на личното име на този стратег на 
Дръстър. 

5 Отпечатан е чрез същия булотирион, намерен е в Константинопол, виж: ПАН-

ЧЕНКО Б.А. Каталог моливдовулов Русского археологического института в Кон-
стантинополе // ИРАИК. 1903. Т. VIII. C. 225, № 66. Съхранява се в колекцията 
на Ермитажа (М-2338). 

6 JORDANOV I. Corpus of the Byzantine Seals from Bulgaria. Vol. II: The Byzantine 
Seals with Family Names. Sofia, 2006. P. 147, no. 209. 

7 WASSILIOU A.-K., SEIBT W. Die byzantinischen Bleisiegel in Österreich. 2. Teil: 
Zentral- und Provinzialverwaltung. Wien, 2004. S. 280, Nr. 292. 

8 Jordanov, Corpus, III, no. 3184. 
9 Засвидетелствуван чрез единствен екземпляр, участвувал в Аукцион Münz 

Zentrum, Köln, 100, 8-10 Sept. 1999, no. 105. 
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Не е възможно да се установи точната хронология на различните 
групи печати с топонима Дръстър или Доростол. Последен би трябвало 
да е на Леон Дрим катепан на Дръстър. Той ще е след средата на ХІ в. и 
ще предшествува появата на катепаната Подунавие. 

Изглежда след завладяването на Дръстър и въобще на Източна Бъл-
гария в 971 г.е последвала административна уредба при което са проме-
нени имената на по-важните български градове. На Дръстър е възстано-
вена старата форма Доростол. 

При това положение печатите с топнима Доростол би трябвало да 
са от периода непосредствено след завладяването на града от византий-
ците, но докога? 

В тактикона на Икономидис, датиран най-късно в 975 г. е изписана 
формата ДсЯуфсбт11

. 
В историта на Лъв Дякон и на Йоан Скилица често се уточнява До-

ростол наречен сега Дристра, или който се нарича и Дристра
12

. Но кога е 
това сега? За Скилица би могло да се каже, че към негово време (във 
втората половина на ХІ в.), но как стои въпроса с Леон Дякон? Дали 
времето на написването на неговата история около 992 г. 

Най-малко при три групи печати е изписано името Доростол: 
При две от тях те са на Лъв Саракинопул в единия случай стратег 

само на Доростол, а в при другия на Йоанопол и Доростол. Отново се 
поставя въпрос кой е първият стратег на Доростол след завладяването 
му от византийците. В предишните изследвания приех, че това е Леон 
Саракинопул. Сега с появата на печата на Мариан стратег на Доростол 
си задаваме въпроса дали той не е бил всъщност първия стратег на До-
ростол, а Леон Саракинопул в качеството си на стратег на Йоанопол и 
Доростол да имал два печат единия на обединението и друг само за До-
ростол. 

Б. Кмкдокзаозз: 

Като граничен град на империята, намиращ се на воден път в него 
съвсем естествено е съществувала комеркиария в която се е събирало 
такса от внесените и изнесени от империята стоки. 

                                                                                                                             
10 WASSILIOU A.-K., SEIBT W. Die byzantinischen Bleisiegel… S. 268, Nr. 278. 
11 OIKONOMIDES N. Les listes de préséance byzantines des IXe et XIe siècles. Introduc-

tion, texte, traduction et commentaire. P., 1972. P. 269.9. 
12 Виж превод на пасажа в: Гръцки извори за българската история. София, 1964. 

Т. V. С. 262; , София, 1965. Т. VІ. С. 266. 
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№ 35 (1172). ’Aндсьнйкпт в’урбиЬсйпт (?) кбp кпммескйЬсйпт ДсЯуфсбт 

(XI в.). 

№36 (1173). Дйпнэуйпт урбибспкбндqдбфпт кбp кпммескйЬсйпт ДсЯуфсбт (XI в.). 

№ 37 (1174). ’IщЬннзт кпммескйЬсйпт ДсЯуфсбт (XI в.). 

№ 38. ’IщЬннзт Урпндйлбт кпммескйЬсйпт ДсЯуфсбт (XI в.)13. 

2. Цъокмвлз уноавзрдйз ла Сзйзпроа: 

Засвидетелствувани са двама прелати на града единия епископия а 
другия митрополит. 
№ 39-40 (1709-1710). ЛЭпнфйпт мпнбчьт кбp TрЯукпрпт ДсЯуфсбт (средата на 

ХІ в.). 

№ 41-45 (1711-1715). Чсйуфпцьспт мзфспрплЯфзт ДсЯуфсбт кбp рсщфпуэг-
келлпт (80-те г. на ХІ в.). 

ІІ. ПЕЧАТИ С ТОПОНИМ ÏбсбдпхнЬвпн 

№ 46-48 (1373-1375). ДзмЮфсйпт Кбфбкблὼн Bниэрбфпт рбфсЯкйпт кбp 
кбферЬнщ РбсбдпхнЬвпх (края на 50-те г. на ХІ в.). 

№ 49. ДзмЮфсйпт Кбфбкблὼн Bниэрбфпт рбфсЯкйпт кбp кбферЬнщ 
РбсбдпхнЬвпх (края на 50-те г. на ХІ в.)14. 

№ 50. ДзмЮфсйпт Кбфбкблὼн Bниэрбфпт рбфсЯкйпт кбp кбферЬнщ 
РбсбдпхнЬвпх (края на 50-те г. на ХІ в.)15. 

№ 51 (1376). Иеьдщспт ÏзгпнЯфзт рбфсЯкйпт, Bниэрбфпт, вЭуфзт кбp 
кбферЬнщ РбсбдпхнЬвйфпн (60-те г. на ХІ в.). 

№ 51а. Иеьдщспт ÏзгпнЯфзт рбфсЯкйпт, Bниэрбфпт, вЭуфзт кбp кбферЬнщ 
РбсбдпхнЬвйфпн (60-те г. на ХІ в.), предложен на Аукцион Rauch Mail Bid Sale 

11 (12.09.2006) вж: SBS. 2010. Vol. 10. P. 191.1149. 

№ 52. Ухмеὼн вЭуфзт кбp кбферЬнщ РбсбдпхнЬвпх (60-те на ХІ в.)16. 

№ 53. Ухмеὼн вЭуфзт кбp кбферЬнщ РбсбдпхнЬвпх (60-те г. на ХІ в.)17. 

                                                           
13 Вж.: Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of 

Art / Ed. by J. NESBITT, N. OIKONOMIDES. Vol. 1: Italy, North of the Balkans, North 
of the Black Sea. Washington, 1991. P. 151, no. 65.2. 

14 BANESCU N. Sceau de Démétrios Katakalon, katépano de Paradounavon // EO. 
1940. T. XXXIX. P. 157-160. 

15 Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks… Vol. 1. P. 151-152, no. 67.1. 
16 MORDTMANN A. Мплхвдьвпхллб вхжбнфйн@ ф™н Tрбсчй™н ф\т Е•сюрзт // 
Ἐллзнйкὸт Φйлплпгйкὸт Уэллпгпт Кщнуфбнфйнпхрьлещт. 1878–1879. Т. 17. 
Σ. 144, № 1; EBERSOLT J. �Sceaux byzantins du musée de Constantinople. P., 1922. 
No. 310; BURGURLU V. Bizans Kurşun Mühürleri. Istanbul, 2007. No. 172. 



Ймогалмв Ив. Содглмвдкмвлзяр Доъпръо…

85 

№ 54-55 (1378-1379). Мйчб[л веуфЬсчзт кбp кбферЬнщ ПбсбдпхнЬвпх (60-те г. 

на ХІ в.). 

№ 56. Мйчб[л веуфЬсчзт кбp кбферЬнщ ПбсбдпхнЬвпх (60-те г. на ХІ в.)18. 

№ 57. ВбуЯлейпт Tк рспуюрпх РбсбдпхнЬвпх (60-те г. на ХІ в.)19. 

№ 58. <ЙщЬннзт фпхсмЬсчзт РбсбдпхнЬвпх (60-те на ХІ в.)20. 

Дръстър е главен град на катепаната Подунавие, за възникването на 
който и за времето на съществуването му се дискутира повече от столе-
тие

21
. 
Според едни изследователи катепанатът е учреден след окончател-

ното завладяване на българските земи от византийците през 1018 г. Раз-
новидност на това мнение е вариантът предлаган от румънските колеги, 
че това е станало още в 971 г. 

Другото крайно становище е, че учредяването на катепаната Поду-
навие е станало в 1059 г. във връзка с печенежките нашествия 

Няма да отделяме място на тази дискусия. Ще представим данните 
на сфрагстиката и ще ги съобразим с фактите и събитията тук. 

До 1053 г. няма податки за съществуването на катепаната Подуна-
вие. От друга страна длъжни сме да отчетем фактът, че земите от Дол-
ния Дунав винаги са били организирани в някаква военно-
административна единица, която най-често е носила името на най-
големия тук град Дръстър. Според сфрагистичните паметници става 
дума за стратегията или катепаната Дръстър, а в наративните източници 
тя се нарича Dсчщн ф™н ресp ф{н #Йуфспн рьлещн. 

Прави впечатление, че по време на военната кампания срещу пече-
негите в 1053 г. участвуват два рода войски. Редовна (тагма) под коман-
дуването на Михаил патрикий и аколут, и провинциална от тема Бълга-
рия, начело с управителя на темата Василий монах и синкел. Ако същес-
твуваше катепанатът Подунавие, територията на която се развиват дейс-
твията е в юрисдикцията му, би било задължително той да участвува в 
военните действия. Това е едно косвено доказателство, че все още е съх-
ранена административната структура от 1018 г. – една тема с името Бъл-

                                                                                                                             
17 BARNEA I. A propos de découverte de deux sceaux byzantins de Dinogetia // Dacia. 

1958. T. II. P. 473-475. 
18 ZACOS G. Byzantine Lead Seals / Ed. by J. NESBITT. Berne, 1984. Vol. II. P. 300, 

no. 602. 
19 Засвидетелствуван чрез един-единствен моливдовул, виж: Ibid. P. 424, no. 956. 
20 Засвидетелствуван чрез един-единствен моливдовул, виж: Ibid. P. 275, no. 530. 
21 Отделните мнения и сфрагистични паметници виж: JORDANOV I. The katepano 

of Paradounavon according to the Sphragstic Data // SBS. 2003. Vol. 8. P. 63-75. 
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гария обединяваща всички български земи и съответно управителят на 
тази тема участвува в тяхната защита. 

След катастрофата при Преслав в 1053 г. византийците губят конт-
рол над цяла Северна България и няма как да бъде създаден катепанатът 
Подунвие. Такава възможност възниква едва в 1059 г. след възстановя-
ването на византийската власт между Дунав и Стара планина от импера-
тор Исак І Комнин (1057–1059). 

Към този извод насочват и данните на сфрагистиката. 
Печатите с топонима Подунавие се датират най-рано след средата 

на ХІ в., което ни дава основание да отнесем учредяването на катпаната 
Подунавие към 1059 г. 

Тези факти биха могли да бъдат подпомогнати и от някои косвени 
доказателства. 

Ако допуснем хипотезата, че в 1018 г. всички завладени български 
земи са включени в една военно-административна единица – тема Бъл-
гария, то са налице някои съответствия. 

1. В тема България са засвидетелствувани редица по-малки военно-
административни единици – стратегии: за Северна България това са: 
Преслав, Плиска, Преславица, Дръстър, Варна и пр. 

2. Всички завладени български земи са включени в една църковно-
административна единица архиепископия България, включително и 
Дръстърската епархия. 

3. В края на 50-те г. на ХI в. е регистрирана появата на митрополия-
та Дръстър, подчинена не на архиепископа на България, а пряко на Кон-
стантинополския патриарх. Известен факт, че във византийската адми-
нистративна система тези две неща: териториалния обхват и главния 
град на гражданската и църковна административни структури е жела-
телно да съвпадат. 

4. След средата на ХI в. не са известни с печатите си стратези на 
посочените по-горе градове, които да са по-малки подразделения на ка-
тепанатът Подунавие. Известен е чрез печатите си само негов турмах и 
ек просопо. 

Приведените доказателства – преки и косвени водят до извода, че 
катепанатът Подунавие е учреден през 1059 г. във връзка с нашествията 
на номадите, най-вече печенегите, срещу които трудно се организират 
военни експедиции от тема България и от нейният главен град Скопие. 

До кога е съществувал катепанатът Подунавие? Най-общо в литера-
турата се приема годините на управление на Алексий І Комнин, а при 
други въобще до края на византийското владичество в България – 1185 г. 
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Чрез печатите си са известни четири титуляра, който се датират 
най-общо след средата на ХІ в. до третата му четвърт. 

Приблизително същата е картината се очертава и според наратив-
ните източници. 

Следващо изпитание за византийците е нашествието на узите през 
1064–1065 г. Във връзка с това нашествие са пленени двамата пълковод-
ци на византийската армия – магистрите Василий Апокап и Никифор 
Вотаниат. 

В резултат на това нашествия е ликвидирана византийската адми-
нистрация в някои селища като например в Плиска

22
 и следва предисло-

цирането на византийските гарнизони на Юг от Стара планина. 
Каква е била съдбата на катепанатът Подунавие? 
Настина четирите титуляра трудно биха се вместили в един пери-

од от пет шест години (1059–1065), макар че не е невъзможно. Дина-
мичността на събитията са налагали чести смени на титулярите. Факт 
е също така, че вестархът Нестор е изпратен в 1071 г. да възстанови 
тук византийската власт. Може би не случайно той е наречен катепан 
на Дръстър. 

ІІІ. ПЕЧАТИ НАМЕРЕНИ В СИЛИСТРА 

Там където ги намираме днес, някога е била получена кореспон-
денция, скрепена с печата на съответното лице. След като знаем кой е 
изпратил тук своята кореспонденция и при по-големи количества, ние 
можем да търсим и отговор на въпроса кой е бил получателят на тази 
кореспонденция, що за институция е резидирала тук и по какъв повод е 
била разменена кореспонденцията.  

Най-общо те могат да се разделят на две групи: домашни, българс-
ки и “чужди”. 

А. Бъйгаопкз ндфарз: 

Те са подредени съобразно класификацията на Корпус на среднове-
ковните българските печати

23
. Тъй като те са публикувани. Тук е пред-

ложена на-вече информацията за намирането им и техните метрически 
данни: 

                                                           
22 ЙОРДАНОВ И. Плиска (ІХ–ХІ в.), според данните на сфрагистката // Плиска-

Преслав. T. ХІ (под печат). 
23 ЙОРДАНОВ И. Корпус на печатите на средновековна България. София, 2001. 
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1-2. Мзтазй, аотмлр ла Бъйгаозя (864–889). 
1. Съхранява се в РИМ-Силистра, инв. № 45. Намерен е на брега на 

р. Дунав в Силистра. Размери: 9,5-21 (?) 4 мм. Фрагмент, по-малък от 
третинка, от някога добър отпечатък. Предполагаемият размер и форма 
на ядрото не го отличават от вече известните

24
. 

2. Съхранява се в РИМ-Силистра, инв. № ІV 99. Открит в депото с 
изхвърлена пръст от изкопа за хотел „Дръстър” в Дунавския парк на гр. 
Силистра. Размери: 25-25 (?) 4 мм, тегло 16.84 г. Непълен отпечатък, със 
захабена повърхност което прави изображенията и надписа неясни

25
. 

3-4. Сзкдмл, аотмлр ла Бъйгаозя (893–?). 
3. Някога (преди 1940 г., когато градът е бил част от Румъния) се е 

намирал в колекцията на директора на лицея в Силистра Перикле Папа-
хаджи. Сега е в неизвестност. Открит е в Силистра. Размери: 27-27 мм. 
Тегло: 30 г. Добре центриран и изпълнен отпечатък. Относно металния 
състав на ядрото има различия при отделните автори. Според първоиз-
дателя му той е сребърен

26
, а според Герасимов, който изказва и съмне-

ния в неговата автентичност, това било лято копие от алпака
27

. Не съм 
имал възможност да се запозная с паметника, но от илюстрацията му 
оставам с впечатлението, че или е леко посребрен, или лекият бял слой, 
под който прозира оловото, се дължи на своеобразното патиниране на 
моливдовула. Дори да се съгласим с основния извод на Герасимов, че 
печатът е фалшификат, то новите находки категорично доказват, че това 
евентуално копие е било направено по оригинален моливдовул

28
. 

4. Частно притежание. Според автора на първичната публикация, 
този печат, заедно с три други на византийския василевс Алексий І Ком-
нин са били предложени за откупка в РИМ-Силистра от силистренския 
иманяр Пл. Ванев

29
. Печатите са били документирани, но до откупка не 

се е достигнало поради много високата цена, предложена от откривателя 
им. Печата има размери: 27-28 мм и е сравнително добре запазен екзем-

                                                           
24 ЙОРДАНОВ И. Корпус на печатите на средновековна България. С. 22, № 21. 
25 АТАНАСОВ Г. Печатите на българските владетели от ІХ–Х в. в Дръстър (Сили-

стра) // Пътуванията в средновековна България. Т. 2. № 1, Обр. 1 (под печат). 
26 PAPAHAGI P. Un sigiliu de argint al Ţarului Simeon // Comunicare făcută la congre-

sul al III-lea de numismatică şi arheologie, ţinut la Cernăuţi în zilele de 29 Sept. – 
1 Oct. 1935. Bucureşti, 1935. P. 1-9. 

27 ГЕРАСИМОВ Т. Фалшив сребърен печат на цар Симеон // ИБАИ. 1938. № 12. 
C. 428-430. 

28 ЙОРДАНОВ И. Корпус на печатите на средновековна България. C. 41, № 32. 
29 АТАНАСОВ Г. Печатите на българските владетели… № 3, Обр. 3. 
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пляр. Много близък до горния. За разлика от останалите печати е лят от 
медна сплав със следи от сребърна баня, по-добре забележими върху 
опаката страна. Намерен е бил в депото с изхвърлена пръст от изкопа за 
хотел „Дръстър” в Дунавския парк на гр. Силистра

30
. 

5-6. Пдръо І (927–969), бйагмфдпрзв вапзйдвп (40–50-рд гм-
гзлз ла Х в.). 

5. Съхранява се в РИМ-Силистра, Инв. № ІV 101. Намерен е в де-
пото с изхвърлена пръст от изкопа за хотел „Дръстър” в Дунавския парк 
на гр. Силистра през 2005 г. Размери: 21-24 ( 20) 4.8 мм, тегло 17.63 г. 
Добре центриран и пълен отпечатък. Добре съхранен. Отпечатъкът е 
перпендикулярно на посоката на канала за шнура. Ядрото е здраво и 
плътно. Горната матрица с изображението на Христос е потънала в еди-
ния с край върху ядрото

31
. 

6. Съхранява се неизвестно къде точно в Румъния. Бил е част от ко-
лекцията на Перикле Папахаджи, директор на лицея в Силистра до 
1940 г.

32
. Намерен е в района преди 1930 г. Първо издателите му пог-

решно са определили моливдовула, като са го свързали с неопределен 
византийски император. Според тях императрицата е Зоя

33
. 

Кратък коментар за намерените в Дръстър (Силистра) български 
владетелски печати: 

Намирането им в средновековния Дръстър е съвсем закономерно 
като се има предвид, мястото и ролята на града в средновековната бъл-
гарска държава. 

Прави впечатление, че тук са получени послания от българските 
владетели предимно във втората половина на ІХ в., когато градът има 
важна роля в живота на държавата. Тук намира спасение самият владе-
тел, преследван от маджарите през 894 г. 

Интересна е и констатацията, че в Дръстър не са намерени печати 
на същия Симеон от периода след 913 г., когато е василевс. Навярно след 

                                                           
30 Тъй като не съм имал възможност да прегледам оригинала си задавам въпроса 

дали и в този случай не се отнася до фалшификат, но си остава констатацията, 
направена по-горе, че съществуват оловни оригинални екземпляри, отпечата-
ни чрез същия булотирион, намерени при разкопки. Винаги е съмнително ко-
гато подобни паметници идват от частни лица (иманяри), които искат високи 
цени за “уникати”. 

31 АТАНАСОВ Г. Печатите на българските владетели… № 5, Обр. 5. 
32 BANESCU N., PAPAHAGI P. Plombs byzantins découverts a Silistrie // Byz. 1935. 

T. X. P. 605-606, no. 5. 
33 ЙОРДАНОВ И. Корпус на печатите на средновековна България. C. 62, № 98. 
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913 г. приоритетите на Симеон са били насочени в друга посока – вой-
ните със Византия. 

Интересен е и фактът, че владетелски печати тук се появяват след 
940 г., когато градът отново играе водеща роля в държавата. Тук резиди-
ра българският патриарх и навярно въпросните послания на Петър І са 
до него. Не е без значение и фактът, че тук през 945 г. е получена корес-
понденция и от Константин VІІ Багренородни (вж. № 3 от каталога с 
византийски печати.) 

Б. “Чуегз” взжалрзипкз ндфарз: 

Под “чужди” се има предвид византийските. Макар, че за опреде-
лен перод от време, когато Дръстър е включен в територията на Визан-
тия, те всъщност са домашни. Подредени са съобразно класификацията 
на Корпуса на византийските печати от България. С буквата Р е марки-
рано, че се съхраняват в Румъния. 

През пролетта на 2010 г. получих възможност да документирам и 
заснема една партида от печати, намерени в Силистра. Една част от тях 
са непубликувани, а други са включени в Корпуса, но без илюстрации. 
Непубликуваните ще бъдън публикувани и включени най-накрая, а тези 
без илюстрации, ще бъдат илюстрирани и ще бъдат добавени данните 
им липсващи в Корпуса. 
№ 1 (5). <Йпхуфйхйбньт, Б’ (527–565), Р. 

№ 2 (51). Кюнуфбнт, Кщнуфбнфqнпт кбp <БнбуфбуЯб (668–685), Р. 

№ 3 (73). Кщнуфбнфqнпт, З’ (912–959), Р. 

№ 4 (84). <ЙщЬннзт, Б’ (969–976). 

№ 5-6 (94-95). ВбуЯлейпт, В’ (976–1025), Р. 

№ 7 (96). ВбуЯлейпт, В’ (976–1025). 

№ 8 (111). Кщнуфбнфqнпт, К’(1059–1067; 1062–1064). 

№ 9 (226). ВЬсдбт рсймйкЮсйпт кбp кпйфщнЯфзт (Х–ХI в.), Р. 

№ 10 (231). Kщнуфбнфqнпт рсщфпурбиЬсйпт Tрp фп‡ кпйф™нпт кбp цэлбо 
(средата на XI в.). 

№ 11 (249). <ЙщЬннзт в’|уфйЬсйпт (Х–ХI в.). 

№ 12 (256). Пб‡лпт в’рсщфпурбиЬсйпт кбp мЭгбт рбрЯбт (Х–ХI в.). 

№ 13 (259). ВбуЯлейпт TндпопфЬфпт рсьедспт ф\т ухгклЮфпх кбp рбсбкпймю-
менпт фп‡ цйлпчсЯуфпх деурьфпх (963–976). 

№ 14 (262). ЛЭщн рсбйрьуйфпт (втора половина на XI в.). 

№ 15 (318). Нйкьлбпт в’рсщфпурбиЬсйпт кбp Tрp фп‡ мбглбвЯпх (Х–ХI в.). 

№ 16 (378). РЭфспт Bр{ •рЬфщн рбфсЯкйпт (VI–VII в.), Р. 

№ 17 (386). Гсзгьсйпт ’Бсфпклзнзт (?) веуфЬсчзт (трета четвърт на XI в.). 
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№ 18 (411). ВЬсдбт гбмвсьт фп‡ дпхк{т Рб‡лпх веуфЬсчзт (трета четвърт на 

XI в.). 

№ 19 (444). Нйкзцьспт Чсхупфжецпэдзт кпхспрблЬфзт (80–90-те г. на ХІ в.) (?). 

№ 20 (457). Пплэехкфпт мЬгйуфспт (последна четвърт на ХI в.). 

№ 21 (464). МбсЯб рбфсйкЯб жщуфЮ (ХI в.). 

№ 22 (475). КпфжЯлпт } фп‡ Мйлкп‡ рбфсЯкйпт (50–60-те г. на ХІ в.). 

№ 23 (481). >Сюуфпт рбфсЯкйпт (VIII–IХ в.). 

№ 24 (486). Иеьдщспт рсймйкЮсйпт (Х–ХI в.). 

№ 25 (488). Нйкьлбпт рсймйкЮсйпт (Х–ХI в.), Р. 

№ 26 (507). Пплэехкфпт рсьедспт (последна четвърт на XI в.). 

№ 27 (520B). >ÑïõðÝíéïò Èåüäùñïò ðñùôïíùâåëëßóéìïò (края на XI в.). 

№ 28 (544). Геюсгйпт в’рсщфпурбиЬсйпт (X–ХI в.). 

№ 29 (546). Е•цэмйпт в’рсщфпурбиЬсйпт (X–ХI в.). 

№ 30 (551). Иеьдщспт КлЬдщн рсщфпурбиЬсйпт (Х–ХI в.). 

№ 31 (557). Кщнуфбнфqнпт рсщфпурбиЬсйпт (ХI в.). 

№ 32 (562). Мбнпх[л в’рсщфпурбиЬсйпт (Х–ХI в.). 

№ 33 (568). Ursus imperialis protospatharius (911–932). 

№ 34 (570). N., Кхсйюфзт рсщфпурбиЬсйпт (?)(Х–ХI в.). 

№ 35 (571). N., УкЬсбнпт рсщфпурбиЬсйпт (?) (ХI в.). 

№ 36 (586). <БскЬдйпт рсщфпурбиЬсйпт Tрp фп‡ чсхупфсйклЯнпх (Х–ХI в.), Р. 

№ 37 (593). Геюсгйпт рсщфпурбиЬсйпт Tрp фп‡ чсхупфсйклЯнпх (първа поло-

вина на XI в.). 

№ 38 (594). ГсзгпсAт в’рсщфпурбиЬсйпт Tрp фп‡ чсхупфсйклЯнпх (Х–ХI в.). 

№ 39 (612). <ЙщЬннзт Ренфбйлбт рсщфпурбиЬсйпт-‹рбфпт (средата на ХI в.). 

№ 40 (613). Мйчб[л рсщфпурбиЬсйпт ‹рбфпт (средата на ХI в.). 

№ 41 (648). ’IщЬннзт ФбсщнЯфзт уевбуфьт (ХII в.), Р. 

№ 42 (669). ВбсвЬсбт урбиЬсйууб (IХ–Х в.), Р. 

№ 43-44 (698-699). <ЙщЬннзт >СщмбнЬкзт урбибспкбндйдAфпт (X–ХI в.). 

№ 45-46 (700-701). Рблбфqнпт урбибспкбндйдAфпт (Х–ХI в.). 

№ 47 (709). ЛЭщн уфсЬфщс (X в.). 

№ 48 (718). Óôõëéáí{ò ’ЙбуЯфзт (?) ðñùôïóðáèÜñéïò êáp ðñùôïáóçêñ\ôçò (XI в.). 

№ 49 (719). ÌïõóÞëéïò в’ Bóçêñ\ôçò (VII–VIII в.; 650-750 г.), Р. 

№ 50-51 (724-726). Èåüäùñïò Bóçêñ\ôéò (Х–ХI в.). 

№ 52 (729). ЛЭщн в’рсщфпурбиЬсйпт кбp Bузкс\ôéò (Х–ХI в.). 

№ 53 (734). Мэсщн в’рсщфпурбиЬсйпт кбp Bузкс\ôéò (Х–ХI в.). 

№ 54 (736). ÓôÝöáíïò Bóçêñ\ôçò (Х–ХI в.). 

№ 55 (737). ÓôÝöáíïò рсщфпурбиЬсйпт кбp Bóçêñ\ôçò (Х–ХI в.). 

№ 56 (755). ËÝùí ×ñõóïâáëáíôßôçò íïôÜñéïò (ХI в.). 

№ 57 (757). НйкЮфбт в’нпфЬсйпт (Х–ХI в.). 
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№ 58 (832). N., Bóçêñ\фзт, в’нпфЬсйпт ф™н пrкейбк™н (ХI в.). 

№ 59 (834). Нйкьлбпт в’пrкйуфйкьт (Х–XI в.). 

№ 60 (863). Чсйуфпцьспт рсймйкЮсйпт кбp чбсфпхлЬсйпт фп‡ дсьмпх ф\ò 
Äýóåùò (последна четвърт на X в.). 

№ 61 (912). <ÉùÜííçò â<íïôÜñéïò ô\ò ìÝãáò êïõñÜôùñ (Х–ХI в.). 

№ 62 (931). Рб‡лпт впхллщф[т фп‡ Vрбсчпх (края на X в.). 

№ 63 (951). N., óðáèáñïêáíäqäáôïò êáp Tê ðñïóþðïõ (Х–ХI в.). 

№ 64-65 (952-953). Е•цЮмйпт рсщфпурбиЬсйпт кбp мЭгбт чбсфпхлЬсйпт … 

(Х–XI в.). 

№ 66 (955). Рплэехкфпт рсщфпурбиЬсйпт Tрp фп‡ чсхупфсйклЯнпх, ксйф[т Tрp 
фп‡ sрпдсьмпх кбp чбсфпхлЬсйпт фп‡ … (XI в.). 

№ 67 (956). ÄçìÞôñéïò ÷áñôïõëÜñéïò (X–XI в.). 

№ 68-69 (979-980). РЭфспт рбфсЯкйпт кбp дпмЭуфйкпт ф™н иепцхлЬкфщн 
учпл™н ф\т Дэуещт (971–?). 

№ 70 (995) ЛЭщн Мелйуузньт Bниэрбфпт, рбфсЯкйпт кбp дпмЭуфйкпт ф™н 
учпл™н ф\т Дэуещт (17.08.986–?). 

№ 71 (997). Нйкзцьспт мЬгйуфспт кбp дпмЭуфйкпт ф™н учпл™н (1000). 

№ 72 (1000). ЛЭщн Ресзньт мЬгйуфспт kбp дп†о рЬузт Дэуещт (трета четвърт 

на XI в.), Р. 

№ 73 (1020). Мйчб[л КпсдЯлзт рсщфпурбиЬсйпт кбp фпрпфзсзф[т ф™н 
учпл™н (ХI в.). 

№ 74 (1050). Кщнуфбнфqнпт веуфЬсчзт кбp дспхггЬсйпт ф™н рлщАмщн (трета 

четвърт на XI в.). 

№ 75 (1051). <ЙщЬннзт РспвбфAт урбибспкбндйдAфпт кбp кьмзт фп‡ уфьлпх 

(ХI в.). 

№ 76 (1052). Кщнуфбнфqнпт кьмзт фп‡ уфьлпх (Х–ХI в.). 

№ 77 (1065). Иеьдщсйпт урбибспкбндйдAфпт кбp фбойЬсчзт (последна чет-

върт на X в.) 

№ 78 (1072). ЛЭщн РедйЬуймпт фбойЬсчзт (ХI в.). 

№ 79 (1074). Мйчб[л Φхфйбньт в’рсщфпурбиЬсйпт кбp фбойЬсчзт (Х–ХI в.). 

№ 80 (1087). <ЙщЬннзт фпрпфзсзф[т (VI–VII в.), Р. 

№ 81 (1101). <ЙщЬннзт Н., рсщфпурбиЬсйпт Tрp фп‡ чсхупфсйклЯнпх кбp 
кпммескЯбсйпт <Бвэдпх (XI в.). 

№ 82 (1113). ВблЬнфйпт в’рсщфпурбиЬсйпткбp уфсбфзг{т ф™н ’Бнбфплйк™н 

(IX–X в.), Р. 

№ 83 (1144). ВбуЯлейпт мпнбч{т, уэгкеллпт кбp Bнбгсб5е†т ВпхлгбсЯбт 
(1048–?). 

№ 84 (1153). BбуЯлейпт (?) кпммескйЬсйпт Девелфп‡ (XI в.). 
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№ 85-86 (1154-1155). Kщнуфбнфqнпт Ухсьрпхлпт урбибспкбндйдAфпт кбp 
кпммескйЬсйпт Девелфп‡ (X–XI в.). 

№ 87 (1167). Bбуйлйбнзт / BбуйлЬкзт в’рсщфпурбиЬсйпт кбp уфсбфзг{т ДсЯ-
уфсбт (X–XI в.). 

№ 88 (1172). ’Aндсьнйкпт в’урбиЬсйпт (?) кбp кпммескйЬсйпт ДсЯуфсбт (XI в.). 

№ 89 (1198). Xсйуфп5ьспт Bузкс\фйт, ксйф[т ДспхгпхвйфеЯбт кбp… (XI в.). 

№ 90 (1203). Ìйчб[л Mбэсйо веуфЬсчзт кбp кбферЬнщ ДхссбчЯпх (1065–

1068 г.). 

№ 91 (1205). РбнксЬфзт в’кбндйдЬфпт кбp кпммескйЬсйпт ф\т Дэуепт (X в.). 

№ 92 (1214). N., в’рсщфпурбиЬсйпт кбp уфсбфзг{т ИеуублпнЯкзт (Х в.), Р. 

№ 93 (1240). BбуЯлейпт ’Aсгхсьт рбфсЯкйпт кбp уфсбфзг{т ИсKкзт (20–40-те г. 

на XI в.). 

№ 94 (1260). ЛЭщн Убсбкйньрпхлпт в’рсщфпурбиЬсйпт кбp уфсбфзг{т 

ИсKкзт кбp ’Iщбннпхрьлещт (975–?). 

№ 95 (1271). Дбхpд рсщфпурбиЬсйпт кбp уфсбфзг{т ИсKкзт кбp ДсЯуфсбт 

(1000–?). 

№ 96 (1274). УфЭ5бнпт Bузкс\фзт кбp ксйф[т ИсKкзт кбp ÌбкедпнЯбт (XI в.). 

№ 97 (1328). >Сщмбн{т рбфсЯкйпт кбp уфсбфзг{т MбкедпнЯбт (X в.). 

№ 98-100 (1353-1355). ЛЭщн в’урбибспкбндйдAфпт кбp фпхсмЬсчзт 

MеупрпфбмЯбт (X в.). 

№ 101 (1366). ’IщЬннзт РзгпнЯфзт уфсбфзг{т Nйкпрьлщн (втора половина на 

ХІ в.). 

№ 102 (1371). НйкЮфбт рсщфпурбиЬсйпт Tрp фп‡ чсхупфсйклЯнпх кбp ксйф[т 
Tрp фп‡ sррпдсьмпх, фп‡ вЮлпх êбp бнбгсб5е†т фп‡ ’O5йкЯпх (XI в.). 

№ 103-104 (1373-1374). ДзмЮфсйпт Кбфбкблὼн Bниэрбфпт рбфсЯкйпт кбp 
кбферЬнщ РбсбдпхнЬвпх (50-те г. на XI в.). 

№ 105 (1380). ’IщЬннзт КегЭнзт мЬгйуфспт кбp Dсчщн РбфжйнбкЯбт (1050–

1051 г.). 

№ 106 (1381). >Pщмбньт рсщфпурбиЬсйпт кбp уфсбфзг{т Рб5лбгпнЯбт (XI в.). 

№ 107 (1403А). ’IщЬннзт в’рсщфпурбиЬсйпт кбp уфсбфзг{т РесуклЬвбт (X–

XI в.). 

№ 108 (1406). ’IщЬннзт МблЭузт рбфсЯкйпт кбp уфсбфзг{т ПсеуилбвЯфжбт 

(30–40-те г. на ХІ в.). 

№ 109-110 (1416, 1419). ЛЭщн ÏзгпнЯфзт рсщфпурбиЬсйпт кбp уфсбфзг{т 

ÏсеуилбвЯфжбт (средата на XI в.). 

№ 111-112 (1424-1425). ИепцЬнзт … кбp дйпйкйф[т фп‡ >PхндЬкпх кбp ф™н 

’Aнбфплйк™н (XI в.). 

№ 113 (1430). Xсйуфьдпхлпт в’рсщфпурбиЬсйпт кбp уфсбфзг{т ф\т УЬмпт 
(X–XI в.). 
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№ 114 (1442). ’ЙщЬннзт (?) кпхммескйЬсйпт Xесуюнпт (IX–X в.), Р. 

№ 115 (1443). ’IщЬннзт чбсфпхлЬсйпт, геннзмбфйк{т Xсхупрьлещт кбp ф™н 

Пьспн (X в.). 

№ 116-117 (1450-1451). ВбуЯлейпт ’БрпкЬрзт мЬгйуфспт кбp дп†о (1064–

1065). 

№ 118-120 (1455, 1459, 1461). Гсзгьсйпт Мбхспкбфбкблὼн Bниэрбфпт кбp 
кбферЬнщ (50–60-те г. на ХІ в.). 

№ 121 (1462). ДзмЮфсйпт Кбфбкблὼн вЭуфзт, Bниэрбфпт рбфсЯкйпт кбp 
кбферЬнщ (60-те г. на ХІ в.). 

№ 122 (1482). Кщнуфбнфqнпт П•мресфпрпэлпт (80–90-те г.на ХІ в.). 

№ 123 (1487). Нйкзцьспт ВбфЬфжзт веуфЬсчзт кбp кбферЬнщ (60-те г. на ХІ в.). 

№ 124 (1491). >Сщмбн{т ДйпгЭнзт веуфЬсчзт кбp кбферЬнщ (50–60-те г. на ХІ в.). 

№ 125 (1517). ВбсдЬнйпт ВблнЭбт рсщфпурбиЬсйпт kбp уфсбфзг{т (средата 

на ХI в.). 

№ 126 (1522). ВЬсдбт КбжЬнзт рсщфпурбиЬсйпт кбp уфсбфзг{т (ХI в.). 

№ 127 (1524). Гсзгьсйпт <Блбньт рбфсЯкйпт кбp уфсбфзг{т (1050–1060 г.). 

№ 128 (1527A). Гсзгьсйпт Мбхспкбфбкблὼн рбфсЯкйпт кбp уфсбфзг{т (50–

60-те г. на ХІ в.). 

№ 129 (1531). ДзмЮфсйпт Кбфбкблὼн рбфсЯкйпт кбp уфсбфзг{т (50-те г. на ХІ в.). 

№ 130(1532). Е•уфЬийпт <Блбкуеэт урбибспкбндйдAфпт кбp уфсбфзг{т (XI в.). 

№ 131 (1539). Иепдюсзфпт рсщфпурбиЬсйпт кбp уфсбфзг{т (ХI в.). 

№ 132 (1547). ’ЙщЬннзт Неуфьггпт рсьедспт кбp уфсбфзг{т (70–80-те г. на ХІ в.). 

№ 133-134 (1557-1558). ЛЭщн Ксбфес{т урбибспкбндйдAфпт кбp уфсбфзг{т 

(ХI в.). 

№ 135 (1559). ЛЭщн РЬсдпт рсщфпурбиЬсйпт кбp уфсбфзг{т (XI в.). 

№ 136 (1603). <Йщу[ц Н., фпхсмЬсчзт (ХI в.). 

№ 137 (1604). Кщнуфбнфqнпт фпхсмЬсчзт кбp кпхммескйЬсйпт … (Х–XI в.). 

№ 138 (1607). НйкЮфбт в’урбибспкбндйдAфпт кбp фпхсмЬсчзт (Х–ХI в.). 

№ 139 (1609). УфЭцбнпт в’урбиЬсйпт кбp фпхсмЬсчзт (VIII–IХ в.), Р. 

№ 140 (1611). Чсйуфпцьспт в’урбибспкбндйдAфпт кбp фпхсмЬсчзт (Х–ХI в.). 

№ 141 (1612). Чсйуфпцьспт N., в’урбибспкбндйдAфпт кбp фпхсмЬсчзт (Х–ХI в.). 

№ 142 (1616). Иеьдщспт Φйлйррпэрпхлпт рсщфпурбиЬсйпт кбp кьмзт (ХI в.), Р. 

№ 143 (1617). КЬлпт Мб‡спт кьмзт (трета четвърт на ХІ в.). 

№ 144 (1635). ЛЭщн кпхвпхклЮуйпт (Х–ХI в.). 

№ 145-46 (1637-1638). НйкЮфбт кпхвпхклЮуйпт (Х–ХI в.). 

№ 146 (1639). НйкЮфбт (мпнбч{т) кбp кпхвпхклЮуйпт(Х–ХI в.). 

№ 147 (1642). <БрлбуЬкзт рсщфпуэгкеллпт (трета четвърт на XI в.). 

№ 148 (1667). Нйкьлбпт мзфспрплЯфзт ’Бдсйбнпхрьлещт (70-те г. на Х в.). 

№ 149 (1674). УфЭцбнпт BсчйерЯукпрпт ’Aсkбдйпхрьлещт (X–XI в.). 
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№ 150 (1709). ЛЭпнфйпт мпнбчьт кбp TрЯукпрпт ДсЯуфсбт (50-те г. на ХІ в.). 

№ 151-152 (1711, 1714). Чсйуфпцьспт мзфспрплЯфзт ДсЯуфсбт кбp рсщфпуэг-
келлпт (80-те г. на XI в.). 

№ 153 (1717). Ф\т лбэсбт фп‡ CгЯпх Е•ихмЯпх фп‡ МегЬлпх (XІІ в.), Р. 

№ 154 (1718). Φйльиещт уэгкеллпт кбp мзфспрплЯфзт Е•чбАфщн (70-те г. на Х в.). 

№ 155-156 (1745, 1747). Гсзгьсйпт TрЯукпрпт УевесйЬдпт (X–XI в.). 

№ 157 (1757). Мпн\т ф\т Иепфькпт ф\т Чсхупкецблпх (XI в.). 

№ 159 (1765). Нйкьлбпт мзфспрплЯфзт … (Х–ХI в.). 

№ 160 (1771). Гбвсй[л мпнпбмбсфпльт (последна четвърт на IХ в.), Р. 

№ 161 (1780). <БсуЭнйпт ФжбмрлЬкщн мпнбч{т (XIV в.). 

№ 162 (1789). РЭфспт мпнбч{т (ХI в.). 

№ 163 (1801). >AгйпжбчбсЯфзт Уфхлйбн{т (XI в.). 

№ 164-165 (1844-1845). Â\êåíçò ÐáãêñÜôéïò (втора половина на ХI в.). 

№ 166 (1851). Âåññïqôçò Êùíóôáíôqíïò (XI/XII в.). 

№ 167 (1862). Gravina Alexander (ХII в.). 

№ 168 (1876). Årñéíéêüò Èåüäùñïò (втора половина на ХІ в.). 

№ 169-172 (1891-1892, 1895-1896). ÈåïäùñïêÜíïò Êùíóôáíôqíïò (втора поло-

вина на ХІ в.). 

№ 173 (1907). Êáéíï÷ùñßôçò Ìé÷á[ë (втора половина на ХІ в.). 

№ 174 (1926). Êßíäõíïò НйкЮфбт (края на ХI в.). 

№ 175 (1939). Êïìíçí{ò ? Нйкзцьспт (края на ХI в.). 

№ 176 (1953). Êïõñôßêéïò Âáóßëåéïò ( края на ХI в.). 

№ 177 (1991). ÌåëéãáëAò Ãñçãüñéïò (Х-ХI в.), Р. 

№ 178 (1993). Мелйуупрефсйюфзт Е•уфсЬфйпт (края на ХІ в.). 

№ 179-180 (2005-2006). НЭуфщс Dнисщрпт Dнбкфпт фп‡ Äïýêá (1068–1071). 

№ 181 (2013). ÐáêïõñéÜíçò N. (XI в.). 

№ 182 (2023). ÐÜñäïò Ãåþñãéïò (ХI в.), Р. 

№ 183 (2059). Фбсчбнейюфзт Кбфбкбл˜н (1074–1095). 

№ 184 (2062). Фжйнфжйлэкзт ЛЭщн (втора половина на ХI в.). 

№ 185 (2099). Геюсгйпт (Х–ХI в.). 

№ 186 (2105). Гсзгьсйпт (последна четвърт на IX в.). 

№ 187 (2107). Дбмйбн{т (Х–ХI в.). 

№ 188 (2111). ДзмЮфсйпт (края на ХI в.). 

№ 189 (2114). Е•уфЬийпт (XI в.). 

№ 190 (2129). Иеьдщспт (ХI в.). 

№ 191 (2132). Иеьдщспт (края на ХI в.). 

№ 192 (2137). #Йухт (?) (X–ХI в.). 

№ 193 (2163А). Кщнуфбнфqнпт (X–ХI в.). 

№ 194 (2170). Кщнуфбнфqнпт (втора половина на XI в.). 
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№ 195 (2196). Мбнпэлзт (X–XI в.). 

№ 196 (2209). Мэспн (ХI в.). 

№ 197 (2217). Рьипт (ХI в.). 

№ 198 (2221). УфбхсЬкйпт (Х в. ?). 

№ 199 (2222). УфбхсЬкйпт (Х в. ?). 

№ 200 (2225). УфЭцбнпт (края на XI в.). 

№ 201 (2227). Чсйуфьцпспт (края на XI в.). 

№ 202 (2232). <БндсЭбт (VІ–VІІ в.). 

№ 203 (2248). Гсзгьсйпт (VІ–VІІ в.). 

№ 204 (2249). <ЕрйцЬнйпт (VІ–VІІ в.). 

№ 205 (2252). ЖЬсмпт (VІ–VІІ в.). 

№ 206 (2264). Иеькфйуфпт уфсбфзлЬфзт (VI–VII в.). 

№ 207 (2323). ΦщкAт (V–VІ в.). 

№ 208 (2330). N. (VI–VII в.). 

№ 209 (2456). Anonymous (края на XI в.). 

№ 210 (2470). Anonymous (края на XI в.). 

№ 211 (2479). Anonymous (последна четвърт на XI в.). 

№ 212-213 (2488-2489). Anonymous (последна четвърт на XI в.). 

№ 214 (2521). Anonymous (втора половина на XI в.). 

№ 215 (2525). Anonymous (втора половина на XI в.). 

№ 216 (2527). Anonymous (втора половина на XI в.). 

№ 217 (2528). Anonymous (втора половина на XI в.). 

№ 218 (2533). Anonymous (втора половина на XI в.). 

№ 219 (2534). Anonymous (втора половина на XI в.). 

№ 220 (2535). Anonymous (втора половина на XI в.). 

№ 221 (2590). Вбсфб Кпхнзнпт (?) (Х в.). 

№ 222 (2597). Геюсгйпт … (X в.). 

№ 223 (2609). Гсзгьсйпт N., ðñùôïóðáèÜñéïò êáp … (X–XI в.). 

№ 224 (2613). <ЕхгЭнйпт кбp <ЙщЬннзт мбсдбqфбй (Х–ХI в.). 

№ 225-226 (2620-2621). Иеьдщспт рсщфпурбиЬсйпт кбp – (Х–ХI в.). 

№ 227 (2625). Иеьдщспт … (ХI в.). 

№ 228 (2630). Иеп5Ьнзт / Иеп5Ьнпт or ИзсйЬнпт … (Х–ХI в.). 

№ 229 (2641). <ЙщЬннзт Озс{т (ХI в.). 

№ 230 (2666). ЛЭщн в’рсщфпурбиЬсйпт кбp уфсбфзг{т (?) (Х–ХI в.). 

№ 231 (2679). Мйчб[л (?) (ХI в.). 

№ 232 (2692). НйкЮфбт N., … (Х–ХI в.). 

№ 233 (2711). >Сщмбн{т … (Х–ХI в.). 

№ 234 (2716). УфЭцбнпт рсщфпурбиЬсйпт кбp … (ХI в.). 

№ 235 (2742). N. (Х–ХI в.). 
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№ 236 (2744). N. (ХI в.). 

№ 237 (2745). N. (ХI в.). 

№ 238 (2746). N. (ХI в.). 

№ 239 (2747). N. (ХI в.). 

№ 240 (2756). N. (Х–ХI в.). 

№ 241-242 (2757-2758). N. (ХI в.). 

№ 243 (2760). N. (Х–ХI в.). 

№ 244-246 (2761-2763). N. (Х-ХI в.). 

№ 247 (2767). N. (Х–ХI в.). 

№ 248 (2772). N. (Х–ХI в.). 

№ 249 (2773). N. (Х–ХI в.). 

№ 250 (2781). N. (ХI в.). 

№ 251 (2784). N. (ХI в.). 

№ 252 (2863). N. (ХI в.). 

№ 253 (2920). N. (ХI в.). 

№ 254 (2921). N. (ХI в.). 

№ 255 (2922). Н. (X–ХI в.). 

№ 256 (2923). Н. (ХI в.). 

№ 257 (2924). Н. (V в.). 

№ 258 (2925). Н. (ХI в.). 

№ 259 (2965). N. (края на ХІ в.). 

№ 260 (2966). N. (ХІ в.). 

№ 261 (2967). N. (ХІ в.). 

№ 262 (2968). N. (ХІ в.). 

№ 263 (2969). НйкЮфбт (Х–ХІ в.). 

№ 264 (2970). Н. (Х–ХІ в.). 

№ 265 (2971). Н. (Х–ХІ в.). 

№ 266 (2972). Н. (ХІ в.). 

№ 267 (3161). ВбуйлеЯпт деурьфзт (ХІ в.). 

№ 268. ЛЭщн Н., рсщфпурбиЬсйпт кбp Tк рспуюрпх (Х–XI в.). 

РИМ-Силистра, п. инв. № 54. Намерен е при археологически раз-
копки на Южната крепостна стена на средновековния град в сектора 
между кули 2 и 3 до вътрешните лица на стените до зида на пещ на 
дълб. (кота) 15.43 м, 07. 10. 2008. Размери: 16-18 (15) 2.1 мм, тегла 4.39 г. 
Добре центриран отпечатък, но някои от буквите са повредени, което 
затруднява цялостното четене. 

Непубликуван. 
Лзуд. Бюст на св. Никола с архиерейско облекло. С дясната ръка благос-
лавя, а в лявата държи евангелие. Вертикален надпис: È-NH || K-O-Л’ 
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Онакм. Шест редов надписs: 
- . - | + Ë�ПН | РPOTOCÐ | AÈAPHCK | ��KРPOC | OÐOVO . | 
ONORO 
+ЛЭпн рспфпурбиЬсз(п)т кS Tк рспуьрпх } . . . . . . 
№ 269. N. (X–XI в.). 

РИМ-Силистра, инв. № IV-103. Намерен е при археологически раз-
копки през 1989 г., п.инв. № 1076. Размери: 24-25 (16) 4 мм, тегло 10.34 
г. Отпечатъкът е непълен, опаката страна се е изплъзнала и части от 
матрицата са извън ядрото. Самият екземпляр е зле съхранен, огънат от 
удар с някакво тъпо острие. Буквите от надписа са неясни и изтрити. 

Непубликуван. 
Лзуд. Бюст на архангел Михаил с нимб и криле, държи в дясната си ръка 
скиптър, а в лявата кълбо с кръст. Над него кръгов надпис: 
+К�R’И’Tž Cž Д’Л 
Онакм. Надпис в три или четири реда: 
- . - | . TARP | . . . . KЛI | . . . TZI | . . . . 
+К(эсй)е в(пЮ)и(ей) ф© у© д(пэ)л(Ґ) [У]фбвс[бкЯҐ . .. .  
№ 270. Иеьцйлпт (Х–ХI в.). 

РИМ-Силистра, инв. № IV-111. Намерен е при археологически раз-
копки в града през 1990 г. Размери: 22.5-22.5 (21) 2 мм, тегло 5.02 г. Не-
пълен, но добре съхранен отпечатък. Крехко и разлато ядро. Перифер-
ните части от изображението и надписа не са отпечатани. 

Непубликуван. 
Лзуд. Бюст на св. Никола във фас. С дясната ръка благославя, а в лявата 
държи евангелие. Вертикалния надпис е почти липсващ: . . -I || K-O. . . 
Онакм. Петредов надпис:  
+K• | ROHИ . . | TOCOД . | V’И�OЦ | IЛO 
+K(эсй)е впЮи[ей] фп уп д[п]э(лп) ИепцЯлп 
№ 271. N. (X–XI в.). 

РИМ-Силистра, инв. № IV-112. Намерен е по време на археологи-
чески разкопки в града през 1990 г. Размери: 19-20 (16) 3 мм, тегло 7. 67 
г. Добре центриран, но повреден екземпляр. Отсечен е с остър предмет, 
навярно при намирането, а самото изображение и буквите са неясни. 

Непубликуван. 
Лзуд. Едва доловим бюст на архангел Михаил държи в дясната си ръка 
скиптър.  
Онакм. Надпис в четири или пет реда, от който са запазени само някои 
букви, но и те не са сигурни:  
+K• . И’ | . . . . IW | O . . . Д | TO . . . .   
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+K(эсй)е [в(пЮ)и(ей) . . . . . . . . . 
№ 272. Мбнпх[л фбгмбфпцэлбж (ХI в.). 

РИМ-Силистра, инв. № IV-113. Намерен е по време на археологи-
чески разкопки в града през 1990 г. Размери:17-19 (14) 5 мм, тегло 9. 12 
г. Добре центриран и отлично съхранен отпечатък. Ядрото е с елипсо-
видна форма. 

Непубликуван. 
Лзуд. Три редов надпис: 
 - + - | CЦPA | ГICMA | NŸHЛ | - + - 
Онакм. Четири редов надпис: 
 - : - | ΦVΛΑ | ΚOCΤ�N | TAГMA | -T’- 
+ Уцсбгpт Мбнпх[л цэлбкпт ф™н фбгмбф(™н) 
№ 273-274. УфЭцбнпт рсщфпурбиЬсйпт кбp . . . . . . ( Х в.). 

273. РИМ-Силистра, инв. № IV-114. Намерен е по време на архео-
логически разкопки в града през 1990 г. Размери: 28-29 ( 25) 2 мм, тегло 
9. 24 г. Голямо и разлато ядро. Непълен отпечатък с липсващи полета от 
матриците, пречупен в единия край където е отпечатан знакът W. 

Непубликуван. 
274. РИМ-Силистра, инв. № IV-115. Намерен е по време на архео-

логически разкопки в града през 1990 г. Размери: 14-28 мм, фрагмент 
по-малък от половинка със зле съхранена повърност. 

Непубликуван. 
Двата екземпляра са отпечатани чрез един и същи булотирион. 

Лзуд. Четириредов надпис: 
< |+ K• . . | HИ�I . . | C�ДOV | . � *  
. | . K . . . | . И•. . . | . . . . . | . .  
Онакм. Четири или пет редов надпис: 
. . . • | . . . �A’| . РAИAP’| . HД . . | . . . .  
. . . • | . . . �A’| . . A . . .’| . . . . . | . . . .  
+К(эсй)е [вп]Юией [ф©] у© дп[эл]Ґ [УфецЬн]Ґ (рсщфп)[у]рбибс(ЯҐ) . . . .  
№ 275. ВбуЯлейпт, В’ (976–1025). 

РИМ-Силистра, инв. № IV-120. Намерен е по време на археологичес-
ки разкопки в града през 1992 г. Размери: 34-35 (27) 6 мм, тегло 43.59 г. 
Пълен и добре съхранен отпечатък, направен върху масивно ядро. 

Непубликуван. 
№ 276. Гсзгьсйпт (Х–ХI в.). 

РИМ-Силистра, инв. № IV-123. Намерен е по време на археологи-
чески разкопки в града през 1992 г. Размери:17-18 ( над 18) 3 мм, тегло 
7.15 г. Непълен отпечатък, тъй като ядрото е било по-малко от размера 
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на матриците. Самият моливдовул е огънат от опит да бъде пробит с 
тъпо острие. В резултат на което е повредено изображението и някои 
букви от текста са унищожени. 

Пепубликуван. 
Лзуд. Неидентифициран бюст на светия с епископско облекло. От вер-
тикалния надпис е съхранено: O-A-ΓI-O || . . .  
Онакм. Четири редов надпис: 
. К�R’И’| . �C�Д’ | . PH . . | PH 
[+К(эсй)]е в(пЮ)и(ей) [ф]© у© д(пэлҐ) [Г]сз[гп]сЮҐ 
№ 277. N. (Х в.). 

РИМ-Силистра, инв. № IV-127. Намерен е по време на археологи-
чески разкопки в града през 1992 г. Размери:22-23.5 (20?) 2 мм, тегло 
5.17 г. Добре центриран, но непълен отпечатък с липсващи цели полета 
от надписите. 

Непубликуван. 
Лзуд. Четири редов надпис: 
. . . . | . ANT . | ToK . T | T•O . 
Онакм. Надпис в четири реда: 
| . . ITO , | . . ЛON . | . TAK . | . ON . 
№ 278. ÂÜñäáò Êñáôåñ{ò ôïðïôçñçô[ò (ХI в.). 

РИМ-Силистра, инв. № IV-128. Намерен е по време на археологичес-
ки разкопки в града през 1992 г. Размери:17-19 (18?) 4 мм, тегло 6.94 г. 
Непълен отпечатък. Добре центриран, но ядрото е било малко със запа-
зена лентички от канала на калъпа. 

Непубликуван. Паралел: друг екземпляр отпечатан чрез същия бу-
лотирион е включен в Jordanov, Corpus, III, no, 1085A. 
Лзуд. Бюст на Богородица, държаща Младенеца на ляво. От двете и 
страни титули: МР || . .: М(Юфз)с [И(еп)‡]. 
Онакм. Шест редов надпис: 
. . . . . | . . . .Ä. | .APÄ’TOР | . HPHTЗ | .WKPА. | . . . . 
[+K(ýñé)å â(ïÞ)è(åé)] ô© ó©] ä[ïý(ë¥) Â]Üñä(J) ôï[ð(ï)ô]çñçô(i) [ô](©) 
Êñ[á]ôå[ñ©] 

№ 279. N. (XI в.). 

РИМ-Силистра, инв. № IV-129. Намерен е по време на археологи-
чески разкопки в града през 1992 г. Размери: 26-30 (?) 3 мм, тегло 8.88 г. 
Препечатан екземпляр. Бил е като че ли пробит на три места и от тях са 
се откъснали фрагменти. Това заедно с препечатването прави четенето 
невъзможно. 
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Непубликуван. 
От долния печат. 

Лзуд. Горната част от патриаршески кръст. 
Онакм. Горната част от текста: 
: - | Д . . . .  
От горния печат: 
Лзуд. Бюст на Богородица и част от кръговия надпис: + . . �RП . . . . . . 
ПРW 
Онакм. Глава може би на Христос. Не се вижда кръгов надпис. 
№ 280. N. (Х–ХІ в.). 

РИМ-Силистра, инв. № IV-130. Намерен е по време на археологи-
чески разкопки в града през 1992 г. Размери: 18-20 (?) 2.5 мм, тегло 
4.26 г. Несполучлив отпечатък. Отпечатани са матриците само върху 
подутината от канала за шнура. 

Непубликуван. 
Лзуд. Част от къдрокос светия може би архангел 
Онакм. Буквите върху подутината от канала за шнура от три или повече 
редов надпис: 
. . . . . | . . . . . | . . OC . . | . . IOC . . | . PO .  
№ 281. N. (Х–ХІ в.). 

РИМ-Силистра, инв. № IV-127. Намерен е по време на археологи-
чески разкопки в града през 1992 г. Размери: 24-25 (19?) 4 мм, тегло 
12.79 г. Непълен отпечатък зле съхранен. Изображението и буквите са 
неясни. 
Лзуд. Неясно бюстово изображение на светия. 
Онакм. Надпис в четири реда: 
 . . . ЛO | ГI�M . . | IR . . . | PIWN 

Алайзж пнмодг гйъелмпрлзрд таоакрдозпрзкз ла нозрдеардйзрд 
ла ндфарзрд: 

За съжаление повече от 50 екземпляра са с непълни текстове, което 
ги изключва от анализа. 

Останалите 220-230 екземпляра биха могли да се разделят в след-
ните групи. 

Императорски – 9; на различни служители в Двореца – 7; на прите-
жатели на титли - 30; на служители в централната администрация – 18; 
на представители на армията от столицата - 14; свързани с провинцията 
с топоними – 31 и още толкова без топоними; църковни – 19, което е 
малко като се има предвид че едни от тях са на местните прелати, а дру-
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ги са свързани с похода на Йоан І Цимисхий в Източна България; частни 
лица с патроними или без такива, както и анонимни – 51. 

Не може да се каже че някои от групите преобладават , но като цяло 
по-голямото количество са на печати от столицата до местни лица рези-
дирали в Дръстър. 

Хомлмймгзфдпкз алайзж: 

Хронология на комплекса от печати е от особено значение за да по-
търсим връзка между намирането на печатите в Дръстър и развили се 
тук събития. За съжаление точното датиране на печатите е все още не-
възможно. Поради което сме затруднени да предложим отчетливи хро-
нологически граници и ги свържем с историческата периодизация на 
Дръстър. По тази причина повечето от печатите преливат от една хроно-
логическа група в друга. 

Подгз 681 г. 

№ 1 (5). <Йпхуфйхйбньт, Б’ (527–565), Р. 

№ 16 (378). РЭфспт Bр{ •рЬфщн рбфсЯкйпт (VI–VII в.), Р. 

№ 80 (1087). <ЙщЬннзт фпрпфзсзф[т (VI–VII в.), Р. 

№ 202 (2232). <БндсЭбт (VІ–VІІ в.). 

№ 203 (2248). Гсзгьсйпт (VІ–VІІ в.). 

№ 204 (2249). <ЕрйцЬнйпт (VІ–VІІ в.). 

№ 205 (2252). ЖЬсмпт (VІ–VІІ в.). 

№ 206 (2264). Иеькфйуфпт уфсбфзлЬфзт (VI–VII в.). 

№ 207 (2323). ΦщкAт (V–VІ в.). 

№ 208 (2330). N. (VI–VII в.). 

№ 257 (2924). Н. (V в.). 

№ 2 (51). Кюнуфбнт, Кщнуфбнфqнпт кбp <БнбуфбуЯб (668–685), Р. 

Намерането на 12 печата от периода V-VІІ в., т.е преди създаването 
на българската държава е съвсем естествено, имайки предвид мястото и 
ролята на Доростол в тази част на страната преди 681 г.За съжаление 
малка част от печатите могат да се идентифицират тъй като при повече 
от тях е изписано само едно име. Но като цяло те илюстрират контакти-
те между столицата Константинопол и една от нейните периферии, как-
вато е Доростол и региона му. От особена важност е печата на импера-
торите Констанс Константин и Анастасия. Той би могъл да се свържат с 
мерките които византийската администрация предприема непосредстве-
но преди настаняването на прабългарите на тази територия. 
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Сйдг 681 гм 971 г. 

№ 49 (719). ÌïõóÞëéïò в’ Bóçêñ\ôçò (VII–VIII в.), Р. 

№ 23 (481). >Сюуфпт рбфсЯкйпт (VIII–IХ в.), Р. 

№ 139 (1609). УфЭцбнпт в’урбиЬсйпт кбp фпхсмЬсчзт (VIII–IХ в.), Р. 

№ 198-199 (2221-2222). УфбхсЬкйпт (IХ в. ?). 

№ 160 (1771). Гбвсй[л мпнпбмбсфпльт (последна четвърт на IХ в.), Р. 

№ 186 (2105). Гсзгьсйпт (последна четвърт на IХ в.). 

№ 42 (669). ВбсвЬсбт урбиЬсйууб (IХ–Х в.), Р. 

№ 47 (709). ЛЭщн уфсЬфщс(X в.), Р. 

№ 82 (1113). ВблЬнфйпт в’рсщфпурбиЬсйпткбp уфсбфзг{т ф™н ’Бнбфплйк™н 

(IX–X в.), Р. 

№ 114 (1442). ’ЙщЬннзт (?) кпхммескйЬсйпт Xесуюнпт (IX–X в.), Р. 

№ 3 (73). Кщнуфбнфqнпт, З’ (945 г.), Р. 

№ 33 (568). Ursus imperialis protospatharius (911–932), Р. 

№ 97 (1328). >Сщмбн{т рбфсЯкйпт кбp уфсбфзг{т MбкедпнЯбт (X в.). 

№ 98-100 (1353-1355). ЛЭщн в’урбибспкбндйдAфпт кбp фпхсмЬсчзт 

MеупрпфбмЯбт (X в.). 

Намирането на 17 те екземпляра тук би трябвало да илюстрират 
контактите между двете държави – България и Византия. Но Дръстър не 
е столица! Възниква въпроса какво е била необходимостта от изпраща-
нето тук на кореспонденция на различни византийски чиновници, които 
не би трябвало да контактуват пряко с българската държава – стратези, 
турмарси и пр., още повече на Изтока и Меспотамия. А останалите са в 
качеството си на частни лица, въпреки, че върху печатите им са изписа-
ни техните титли. Отговора на румънските колеги е еднозначен – нали-
чие на византийско присъствие на Долния Дунав при което Дръстър е 
или част от него или контактна зона между България и Византия. 

Какво прави впечатление? О 13 екземпляра датирани от VІІ–ІХ в. – 
10 са от частни колекции, съхранявани в Румъния, за които не можем да 
гарантираме автентичен произход от Силистра. Остават печатите на 
Григорий и Ставракий частни лица, които и аз доста условно съм дати-
рал в ІХ в. Те са доста странни и изключение от общо приетото, което 
поставя въпроса дали не са някакво местно производство, което ги изк-
лючва от традиционните византийски печати. 

От този период тук са намерени и 5 български печата, не е изключено 
и тези на частни лица по някакъв начин да бъдат свързани с България. 

Въобще въпроса за византийското присъствие тук през периода 
VІІ–ІХ в. остава недоказан. 
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Сйдг 971 Х-ХІ в., кмдрм мжлафава нмпйдглара фдрвъор ла Х з ла-
файмрм ла ХІ в. 

№ 4 (84). <ЙщЬннзт, Б’ (969–976). 

№ 13 (259). ВбуЯлейпт TндпопфЬфпт рсьедспт ф\т ухгклЮфпх кбp рбсбкпймю-
менпт фп‡ цйлпчсЯуфпх деурьфпх (963–976). 

№ 148 (1667) Нйкьлбпт мзфспрплЯфзт ’Бдсйбнпхрьлещт (70-те г. на Х в.). 

№ 154 (1718). Φйльиещт уэгкеллпт кбp мзфспрплЯфзт Е•чбАфщн (70-те г. на Х в.). 

№ 5-6 (94-95). ВбуЯлейпт, В’ (976–1025), Р. 

№ 7 (96). ВбуЯлейпт, В’ (976–1025). 

№ 68-69 (979-980). РЭфспт рбфсЯкйпт кбp дпмЭуфйкпт ф™н иепцхлЬкфщн 
учпл™н ф\т Дэуещт (971–?). 

№ 91 (1205). РбнксЬфзт в’кбндйдЬфпт кбp кпммескйЬсйпт ф\т Дэуепт (X в.). 

№ 92 (1214). N., в’рсщфпурбиЬсйпт кбp уфсбфзг{т ИеуублпнЯкзт (Х в.), Р. 

№ 94 (1260). ЛЭщн Убсбкйньрпхлпт в’рсщфпурбиЬсйпт кбp уфсбфзг{т 

ИсKкзт кбp ’Iщбннпхрьлещт (975–?). 

№ 70 (995). ЛЭщн Мелйуузньт Bниэрбфпт, рбфсЯкйпт кбp дпмЭуфйкпт ф™н 
учпл™н ф\т Дэуещт (17.08.986 – ?). 

№ 95 (1271). Дбхpд рсщфпурбиЬсйпт кбp уфсбфзг{т ИсKкзт кбp ДсЯуфсбт 

(1000–?). 

№ 71 (997). Нйкзцьспт мЬгйуфспт кбp дпмЭуфйкпт ф™н учпл™н (1000). 

№ 9 (226). ВЬсдбт рсймйкЮсйпт кбp кпйфщнЯфзт (Х–ХI в.), Р. 

№ 11 (249). <ЙщЬннзт в’|уфйЬсйпт (Х–ХI в.). 

№ 12 (256). Пб‡лпт в’рсщфпурбиЬсйпт кбp мЭгбт рбрЯбт (Х–ХI в.). 

№ 15 (318). Нйкьлбпт в’рсщфпурбиЬсйпт кбp Tрp фп‡ мбглбвЯпх (Х–ХI в.). 

№ 24 (486). Иеьдщспт рсймйкЮсйпт (Х–ХI в.). 

№ 25 (488). Нйкьлбпт рсймйкЮсйпт (Х–ХI в.), Р. 

№ 28 (544). Геюсгйпт в’рсщфпурбиЬсйпт (X–ХI в.). 

№ 29 (546). Е•цэмйпт в’рсщфпурбиЬсйпт (X–ХI в.). 

№ 30 (551). Иеьдщспт КлЬдщн рсщфпурбиЬсйпт (Х–ХI в.). 

№ 32 (562). Мбнпх[л в’рсщфпурбиЬсйпт ( Х–ХI в.). 

№ 34 (570). N. Кхсйюфзт рсщфпурбиЬсйпт (?) (Х–ХI в.). 

№ 36 (586). <БскЬдйпт рсщфпурбиЬсйпт Tрp фп‡ чсхупфсйклЯнпх (Х–ХI в.), Р. 

№ 38 (594). ГсЮгпсб в’рсщфпурбиЬсйпт Tрp фп‡ чсхупфсйклЯнпх (Х–ХI в.). 

№ 43-44 (698-699). <ЙщЬннзт >СщмбнЬкзт урбибспкбндйдAфпт (Х–ХI в.). 

№ 45-46 (700-701). Рблбфqнпт урбибспкбндйдAфпт (Х–ХI в.). 

№ 50-51 (724-726). Èåüäùñïò Bóçêñ\ôéò (Х–ХI в.). 

№ 52 (729). ЛЭщн в’рсщфпурбиЬсйпт кбp Bузêñ\ôéò (Х–ХI в.). 

№ 53 (734). Мэсщн в’рсщфпурбиЬсйпт кбp Bузкс\ôéò (Х–ХI в.). 

№ 54 (736). ÓôÝöáíïò Bóçêñ\ôçò (Х–ХI в.). 
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№ 55 (737). ÓôÝöáíïò рсщфпурбиЬсйпт кбp Bóçêñ\ôçò (Х–ХI в.). 

№ 57 (757). НйкЮфбт в’нпфЬсйпт (Х–ХI в.). 

№ 59 (834). Нйкьлбпт в’пrкйуфйкьт (Х–XI в.). 

№ 60 (863). Чсйуфпцьспт рсймйкЮсйпт кбp чбсфпхлЬсйпт фп‡ дсьмпх ф\ò 
Äýóåùò (X в.). 

№ 61 (912). <ÉùÜííçò â<íïôÜñéïò ô\ò ìÝãáò êïõñÜôùñ (Х–ХI в.). 

№ 62 (931). Рб‡лпт впхллщф[т фп‡ Vрбсчпх (X в.). 

№ 63 (951). N., óðáèáñïêáíäqäáôïò êáp Tê ðñïóþðïõ (Х–ХI в.). 

№ 64-65 (952-953). Е•цЮмйпт рсщфпурбиЬсйпт кбp мЭгбт чбсфпхлЬсйпт … 

(Х–XI в.). 

№ 67 (956). ÄçìÞôñéïò ÷áñôïõëÜñéïò (X-XI в.). 

№ 76 (1052). Кщнуфбнфqнпт кьмзт фп‡ уфьлпх (Х–ХI в.). 

№ 77 (1065). Иеьдщсйпт урбибспкбндйдAфпт кбp фбойЬсчзт (последна чет-

върт на X в.). 

№ 79 (1074). Мйчб[л Φхфйбньт в’рсщфп/урбиЬсйпт кбp фбойЬсчзт (Х–ХI в.). 

№ 85-86 (1154-1155). Kщнуфбнфqнпт Ухсьрпхлпт урбибспкбндйдAфпт кбp 
кпммескйЬсйпт Девелфп‡ (X–XI в.). 

№ 87 (1167). Bбуйлйбнзт/BбуйлЬкзт в’рсщфпурбиЬсйпт кбp уфсбфзг{т ДсЯ-
уфсбт (X–XI в.). 

№ 88 (1172). ’Aндсьнйкпт в’урбиЬсйпт (?) кбp кпммескйЬсйпт ДсЯуфсбт (XI в.). 

№ 89 (1198). Xсйуфп5ьспт Bузкс\фйт, ксйф[т ДспхгпхвйфеЯбт (кбp) … (XI в.). 

№ 107 (1403А). ’IщЬннзт в’рсщфпурбиЬсйпт кбp уфсбфзг{т РесуклЬвбт (X–

XI в.). 

№ 113 (1430). Xсйуфьдпхлпт в’рсщфпурбиЬсйпт кбp уфсбфзг{т ф\т УЬмпт 
(X–XI в.). 

№ 115 (1443). ’IщЬннзт чбсфпхлЬсйпт, геннзмбфйк{т Xсхупрьлещт кбp ф™н 

Пьспн (X в.). 

№ 137 (1604). Кщнуфбнфqнпт фпхсмЬсчзт кбp кпхммескйЬсйпт … (Х–XI в.). 

№ 138 (1607). НйкЮфбт в’урбибспкбндйдAфпт кбp фпхсмЬсчзт (Х–ХI в.), Р. 

№ 140 (1611). Чсйуфпцьспт в’урбибспкбндйдAфпт кбp фпхсмЬсчзт (Х–ХI в.). 

№ 141 (1612). Чсйуфпцьспт N., в’урбибспкбндйдAфпт кбp фпхсмЬсчзт (Х–ХI в.). 

№ 144 (1635). ЛЭщн кпхвпхклЮуйпт (Х–ХI в.). 

№ 145-146 (1637-1638). НйкЮфбт кпхвпхклЮуйпт (Х–ХI в.). 

№ 146 (1639). НйкЮфбт (мпнбч{т) кбp кпхвпхклЮуйпт (Х-ХI в.). 

№ 149 (1674). УфЭцбнпт BсчйерЯукпрпт ’Aсkбдйпхрьлещт (X–XI в.). 

№ 155-156 (1745, 1747). Гсзгьсйпт TрЯукпрпт УевесйЬдпт (X–XI в.). 

№ 158 (1764). Нйкьлбпт TрЯукпрпт … (X в.). 

№ 159 (1765). Нйкьлбпт мзфспрплЯфзт … (Х–ХI в.). 

№ 185 (2099). Геюсгйпт (Х–ХI в.). 
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№ 187 (2107). Дбмйбн{т (Х–ХI в.). 

№ 192 (2137). #Йухт (?) (X–ХI в.). 

№ 193 (2163А). Кщнуфбнфqнпт (X–ХI в.). 

№ 195 (2196). Мбнпэлзт (X–XI в.). 

№ 222 (2597). Геюсгйпт … (X в.). 

№ 223 (2609). Гсзгьсйпт N., ðñùôïóðáèÜñéïò êáp … (X–XI в.). 

№ 224 (2613). <ЕхгЭнйпт кбp <ЙщЬннзт мбсдбqфбй (Х–ХI в.). 

№ 225-226 (2620-2621). Иеьдщспт рсщфпурбиЬсйпт кбp … (Х–ХI в.). 

№ 228 (2630). Иеп5Ьнзт / Иеп5Ьнпт or ИзсйЬнпт … (Х–ХI в.). 

№ 230 (2666). ЛЭщн в’рсщфпурбиЬсйпт кбp уфсбфзг{т (?) (Х–ХI в.). 

№ 232 (2692). НйкЮфбт N., … (Х–ХI в.). 

№ 233 (2711). >Сщмбн{т … (Х–ХI в.). 

№ 234 (2716). УфЭцбнпт рсщфпурбиЬсйпт кбp … (ХI в.). 

№ 235 (2742). N., (Х–ХI в.). 

№ 240 (2756). N., (Х–ХI в.). 

№ 243 (2760). N., (Х–ХI в.). 

№ 244-246 (2761-2763). N., (Х–ХI в.). 

№ 247 (2767). N., (Х–ХI в.). 

№ 248 (2772). N., (Х–ХI в.). 

№ 249 (2773). N., (Х–ХI в.). 

№ 255 (2922). N., (X–ХI в.). 

№ 263 (2969). НйкЮфбт (Х–ХІ в.). 

№ 264 (2970). N., (Х–ХІ в.). 

№ 265 (2971). N., (Х–ХІ в.). 

 

97 екз. за съжалени от тях близо 20 са с непълно разчетени тексто-
ве. Това е значителен дял – повече от 30 % от всички византийски печа-
ти намерени в Силистра. Това е на-активния период на града според 
данните на сфпрагстиката. Кой е писал до Дръстър? Трудно е да се отго-
вори еднозначно. Някъде през последната четвърт на Х в. тук са писали 
участниците в експедициите по завладяването на града и региона. Като 
се започне от самите императори командуващи редовна и темна войска, 
клирици и пр. 

След началото на ХІ в. преобладават на чиновниците от централна-
та администрация и частни лица (представени само чрез титлите си). 

И в този случай печатите илюстрират контактите вътре във Визан-
тия. Между центъра и една от перифериите и между различни центрове 
в провинцията. 
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ХІ в.- мрлапя пд жа ндозмга мр лафаймрм гм подгара ла ХІ в. 

№ 21 (464). МбсЯб рбфсйкЯб жщуфЮ (ХI в.). 

№ 31 (557). Кщнуфбнфqнпт рсщфпурбиЬсйпт (ХI в.). 

№ 35 (571). N., УкЬсбнпт рсщфпурбиЬсйпт (?) (ХI в.). 

№ 37 (593). Геюсгйпт рсщфпурбиЬсйпт Tрp фп‡ чсхупфсйклЯнпх (първа поло-

вина на XI в.). 

№ 48 (718). Óôõëéáí{ò ’ЙбуЯфзт ? ðñùôïóðáèÜñéïò êáp ðñùôïáóçêñ\ôçò (XI в.). 

№ 56 (755). ËÝùí ×ñõóïâáëáíôßôçò íïôÜñéïò (ХI в.). 

№ 58 (832). N., Bóçêñ\фзт, в’нпфЬсйпт ф™н пrкейбк™н (ХI в.). 

№ 66 (955). Ðïëýåõêôïò ðñùфпурбиЬсйпт Tрp фп‡ чсхупфсйклЯнпх, ксйф[т Tрp 
фп‡ sрпдсьмпх кбp чбсфпхлЬсйпт фп‡ … (XI в.). 

№ 73 (1020). Мйчб[л КпсдЯлзт рсщфпурбиЬсйпт кбp фпрпфзсзф[т ф™н 
учпл™н (ХI в.). 

№ 75 (1051). <ЙщЬннзт РспвбфAт урбибспкбндйдAфпт кбp кьмзт фп‡ уфьлпх 

(ХI в.). 

№ 78 (1072). ЛЭщн РедйЬуймпт фбойЬсчзт (ХI в.). 

№ 81 (1101). <ЙщЬннзт Н., рсщфпурбиЬсйпт Tрp фп‡ чсхупфсйклЯнпх кбp 
кпммескЯбсйпт <Бвэдпх (XI в.). 

№ 84 (1153). BбуЯлейпт (?) кпммескйЬсйпт Девелфп‡ (XI в.). 

№ 93 (1240). BбуЯлейпт ’Aсгхсьт рбфсЯкйпт кбp уфсбфзг{т ИсKкзт (20–40-те 

г. на XI в.). 

№ 96 (1274). УфЭ5бнпт Bузкс\фзт кбp ксйф[т ИсKкзт кбp ÌбкедпнЯбт (XI в.). 

№ 102 (1371). НйкЮфбт рсщфпурбиЬсйпт Tрp фп‡ чсхупфсйклЯнпх кбp ксйф[т 
Tрp фп‡ sррпдсьмпх, фп‡ вЮлпх êбp бнбгсб5е†т фп‡ ’O5йкЯпх (XI в.). 

№ 106 (1381). >Pщмбньт рсщфпурбиЬсйпт кбp уфсбфзг{т Рб5лбгпнЯбт (XI в.). 

№ 108 (1406). ’IщЬннзт МблЭузт рбфсЯкйпт кбp уфсбфзг{т ПсеуилбвЯфжбт 

(30–40-те г. на ХІ в.). 

№ 109-110 (1416, 1419). ЛЭщн ÏзгпнЯфзт рсщфпурбиЬсйпт кбp уфсбфзг{т 

ÏсеуилбвЯфжбт (средата на XI в.). 

№ 111-112 (1424-1425). ИепцЬнзт … кбp дйпйкйф[т фп‡ >PхндЬкпх кбp ф™н 

’Aнбфплйк™н (XI в.). 

№ 130 (1532). Е•уфЬийпт <Блбкуеэт урбибспкбндйдAфпт кбp уфсбфзг{т (XI в.). 

№ 131 (1539). Иепдюсзфпт рсщфпурбиЬсйпт кбp уфсбфзг{т (ХI в.). 

№ 133-134 (1557-1558). ЛЭщн Ксбфес{т урбибспкбндйдAфпт кбp уфсбфзг{т 

(ХI в.). 

№ 135 (1559). ЛЭщн РЬсдпт рсщфпурбиЬсйпт кбp уфсбфзг{т (XI в.). 

№ 136 (1603). <Йщу[ц Н., фпхсмЬсчзт (ХI в.). 

№ 142 (1616). Иеьдщспт Φйлйррпэрпхлпт рсщфпурбиЬсйпт кбp кьмзт (ХI в.), Р. 

№ 157 (1757). Мпн\т ф\т Иепфькпт ф\т Чсхупкецблпх (XI в.). 
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№ 162 (1789). РЭфспт мпнбч{т (ХI в.). 

№ 189 (2114). Е•уфЬийпт (XI в.). 

№ 190 (2129). Иеьдщспт (ХI в.). 

№ 196 (2209). Мэспн (ХI в.). 

№ 197 (2217). Рьипт (ХI в.). 

№ 227 (2625). Иеьдщспт … (ХI в.). 

№ 221 (2590). Вбсфб Кпхнзнпт (?) (ХІ в.). 

№ 229 (2641). <ЙщЬннзт Озс{т (ХI в.). 

№ 231 (2679). Мйчб[л (?) (ХI в.). 

№ 236 (2744). N., (ХI в.). 

№ 237 (2745). N., (ХI в.). 

№ 238 (2746). N., (ХI в.). 

№ 239 (2747). N., (ХI в.). 

№ 241-242 (2757-2758). N., (ХI в.). 

№ 250 (2781). N., (ХI в.). 

№ 251 (2784). N., (ХI в.). 

№ 252 (2863). N., (ХI в.). 

№ 253 (2920). N., (ХI в.). 

№ 254 (2921). N., (ХI в.). 

№ 256 (2923). N., (ХI в.). 

№ 258 (2925). N., (ХI в.). 

№ 260 (2966). N., (ХІ в.). 

№ 261 (2967). N., (ХІ в.). 

№ 262 (2968). N., (ХІ в.). 

№ 266 (2972). N., ( ХІ в.). 

№ 267 (3161). ВбуйлеЯпт деурьфзт (ХІ в.). 

 

57 екземпляра същите тенденции както по-горе, но заедно с пред-
ходящите те правят повече от половината печати от Силистра. 

Врмоа нмймвзла ла ХІ в. 

Тук следва една компактна група, където не при всички е възможно 
точно датиране. Това се отнася най-вече до тези на частни лица с патро-
ним или без такъв, анонимни и пр. Те са датирани най-общо във втората 
половина на ХІ в. 

Ето защо най-напред са представени тези за които има някакви да-
тиращи белези и след това всички, които се отнасят най-общо към вто-
рата половина на ХІ в. 
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ХІ в. (пйдг 1050 г.) 

№ 10 (231). Kщнуфбнфqнпт рсщфпурбиЬсйпт Tрp фп‡ кпйф™нпт кбp цэлбо 
(средата на ХI в.). 

№ 39 (612). <ЙщЬннзт Ренфбйлбт рсщфпурбиЬсйпт-‹рбфпт (средата на ХI в.). 

№ 40 (613). Мйчб[л рсщфпурбиЬсйпт-‹рбфпт (средата на ХI в.). 

№ 105 (1380). ’IщЬннзт КегЭнзт мЬгйуфспт кбp Dсчщн РбфжйнбкЯбт (1050–

1051). 

№ 103-104 (1373-1374). ДзмЮфсйпт Кбфбкбл˜н Bниэрбфпт рбфсЯкйпт кбp 
кбферЬнщ РбсбдпхнЬвпх (50-те г. на XI в.). 

№ 125 (1517). ВбсдЬнйпт ВблнЭбт рсщфпурбиЬсйпт kбp уфсбфзг{т (средата 

на ХI в.). 

№ 126 (1522). ВЬсдбт КбжЬнзт рсщфпурбиЬсйпт кбp уфсбфзг{т (средата на 

ХI в.). 

№ 127 (1524). Гсзгьсйпт <Блбньт рбфсЯкйпт кбp уфсбфзг{т (1050–1060). 

№ 128 (1527A). Гсзгьсйпт Мбхспкбфбкблщн рбфсЯкйпт кбp уфсбфзг{т (50–

60-те г. на ХІ в.). 

№ 129 (1531). ДзмЮфсйпт Кбфбкблщн рбфсЯкйпт кбp уфсбфзг{т (50-те г. на XI в.). 

№ 150 (1709). ЛЭпнфйпт мпнбчьт кбp TрЯукпрпт ДсЯуфсбт (50-те г. на XI в.). 

10-11 екз. предимно на местни управители, които са участници в съ-
битията около номадската инвазията и опитите на империята да я спре. 
Изключителен интерес представлява печата на архонта на Печенегия. 

ХІ в. ( 60-70 г.)  

№ 8 (111). Кщнуфбнфqнпт, К’ (1059–1067, 1062–1064). 

№ 17 (386). Гсзгьсйпт ’Бсфпклзнзт (?) веуфЬсчзт (трета четвърт на XI в.). 

№ 18 (411). ВЬсдбт гбмвсьт фп‡ дпхк{т Рб‡лпх веуфЬсчзт (трета четвърт на 

XI в.). 

№ 22 (475). КпфжЯлпт } фп‡ Мйлкп‡ рбфсЯкйпт (50–60-те г. на ХІ в.). 

№ 72 (1000). ЛЭщн Ресзньт мЬгйуфспт kбp дп†о рЬузт Дэуещт (трета четвърт 

на XI в.), Р. 

№ 74 (1050). Кщнуфбнфqнпт веуфЬсчзт кбp дспхггЬсйпт ф™н рлщАмщн (трета 

четвърт на XI в.). 

№ 90 (1203). Ìйчб[л Mбэсйо веуфЬсчзт кбp кбферЬнщ ДхссбчЯпх (1065–

1068). 

№ 101 (1366). ’IщЬннзт РзгпнЯфзт уфсбфзг{т Nйкпрьлщн (трета четвърт на XI в.). 

№ 116-117 (1450-1451). ВбуЯлейпт ’БрпкЬрзт мЬгйуфспт кбp дп†о (1064–1065). 

№ 118-120 (1455, 1459, 1461). Гсзгьсйпт Мбхспкбфбкблщн Bниэрбфпт кбp 
кбферЬнщ (50–60-те г. на ХІ в.). 
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№ 121 (1462). ДзмЮфсйпт Кбфбкблщн вЭуфзт, Bниэрбфпт рбфсЯкйпт кбp 
кбферЬнщ (60-те г. на ХІ в.). 

№ 123 (1487). Нйкзцьспт ВбфЬфжзт веуфЬсчзт кбp кбферЬнщ (трета четвърт 

на ХІ в.). 

№ 124 (1491). >Сщмбн{т ДйпгЭнзт веуфЬсчзт кбp кбферЬнщ (трета четвърт на 

ХІ в.). 

№ 143 (1617). КЬлпт Мб‡спт кьмзт (трета четвърт на ХІ в.). 

№ 147 (1642). <БрлбуЬкзт рсщфпуэгкеллпт (трета четвърт на ХІ в.). 

179-180] 2005-06. НЭуфщс Dнисщрпт Dнбкфпт фп‡ Дпэкб (1068-1071). 

19 екз. важен период, когато според данните на сфаргистиката фун-
кционира и катепантът Подунавие. Почти всички печати са на пълко-
водци от редовната армия (тагма). Били са изпращани по различни по-
води на Долния Дунав и са контактували с катепаните на Подунавието, 
които са били получателите на тази кореспонденция за координиране на 
общи действия. 

ХІ в. (нмпйдгла фдрвъор) 

№ 19 (444). Нйкзцьспт Чсхупфжецпэдзт кпхспрблЬфзт (80–90-те г. на ХІ в.). 

№ 20 (457). Пплэехкфпт мЬгйуфспт (последна четвърт на ХI в.). 

№ 26 (507). Пплэехкфпт рсьедспт (последна четвърт на ХI в.). 

№ 27 (520B). >ÑïõðÝíéïò Èåüäùñïò ðñùôïíùâåëëßóéìïò (края на XI в.). 

№ 122 (1482). Кщнуфбнфqнпт П•мресфпрпэлпт (80–90-те г. на ХІ в.). 

№ 132 (1547). ’ЙщЬннзт Неуфьггпт рсьедспт кбp уфсбфзг{т (70–80-те г. на ХІ в.). 

№ 151-152 (1711, 1714). Чсйуфпцьспт мзфспрплЯфзт ДсЯуфсбт кбp рсщфпуэг-
келлпт (80-те г. на ХІ в.). 

№ 174 (1926). Êßíäõíïò ÍéкЮфбт (края на ХI в.). 

№ 175 (1939). Êïìíçí{ò (?) Нйкзцьспт (края на ХI в.). 

№ 176 (1953). Êïõñôßêéïò Âáóßëåéïò (края на ХI в.). 

№ 183 (2059). Фбсчбнейюфзт Кбфбкбл˜н (1074–1095). 

12 екз. Датират се най-общо във последната четвърт на ХІ в Свър-
зани са може би с похода на Алексий І Комнин тук през 1087 г. и въобще 
с опитите на империята да си възстанови контрола над този регион в 
края на ХІ в. За съжаление не можем да посочим със сигурност дали 
през втората половина на ХІ в. съществува някакъв хиатус, т.е. време 
когато тук не е получавана кореспонденция и когато византийското при-
съствие е ликвидирано. 

Наи-мбщм врмоа нмймвзла ла ХІ в., тъй като се отнася най-вече до 
печати на частни лица с едно или две имена, а също и такива чиито име-
на не са изписани (анонимни). 
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№ 14 (262). ЛЭщн рсбйрьуйфпт (втора половина на XI в.). 

№ 163 (1801). >AгйпжбчбсЯфзт Уфхлйбн{т (втора половина на XI в.). 

№ 164-165 (1844-1845). Â\êåíçò ÐáãêñÜôéïò (втора половина на XI в.). 

№ 166 (1851). Âåññïqôçò Êùíóôáíôqíïò (втора половина на XI в.). 

№ 168 (1876). Årñéíéêüò Èåüäùñïò (втора половина на XI в.). 

№ 169-172 (1891-1892, 1895-1896). ÈåïäùñïêÜíïò Êùíóôáíôqíïò (втора поло-

вина на XI в.). 

№ 173 (1907). Êáéíï÷ùñßôçò Ìé÷á[ë (втора половина на XI в.). 

№ 177 (1991). ÌåëéãáëAò Ãñçãüñéïò (втора половина на XI в.), Р. 

№ 178 (1993). Мелйуупрефсйюфзт Е•уфсЬфйпт (втора половина на XI в.). 

№ 181 (2013). ÐáêïõñéÜíçò N., (втора половина на XI в.). 

№ 182 (2023). ÐÜñäïò Ãåþñãéïò (втора половина на XI в.), Р. 

№ 184 (2062). Фжйнфжйлэкзт ЛЭщн (втора половина на XI в.). 

№ 188 (2111). ДзмЮфсйпт (края на ХI в.). 

№ 191 (2132). Иеьдщспт (края на ХI в.). 

№ 194 (2170). Кщнуфбнфqнпт (втора половина на XI в.). 

№ 200 (2225). УфЭцбнпт (края на ХI в.). 

№ 201 (2227). Чсйуфьцпспт (края на ХI в.). 

№ 209 (2456). Anonymous (края на ХI в.). 

№ 210 (2470). Anonymous (края на ХI в.). 

№ 211 (2479). Anonymous (края на ХI в.). 

№ 212-213 (2488-2489). Anonymous (края на ХI в.). 

№ 214 (2521). Anonymous (втора половина на XI в.). 

№ 215 (2525). Anonymous (втора половина на XI в.). 

№ 216 (2527). Anonymous (втора половина на XI в.). 

№ 217 (2528). Anonymous (втора половина на XI в.). 

№ 218 (2533). Anonymous (втора половина на XI в.). 

№ 219 (2534). Anonymous (втора половина на XI в.). 

№ 220 (2535). Anonymous (втора половина на XI в.). 

ХІІ в. 
№ 41 (648). ’IщЬннзт ФбсщнЯфзт уевбуфьт (ХII в.), Р. 

№ 153 (1717). Ф\т лбэсбт фп‡ CгЯпх Е•ихмЯпх фп‡ МегЬлпх (XІІ в.). 

№ 167 (1862). Gravina Alexander (ХII в.), Р. 

Те са изключение. В Силистра не са засвидетелствувани със сигур-
ност находки на печати от ХІІ в. Тези екземпляри идват от колекции в 
Румъния и е трудно да бъдем категорични дали са свързани с Дръстър, 
но имат място в събитията развили се тук през ХІІ в. 
№ 161 (1780). <БсуЭнйпт ФжбмрлЬкщн мпнбч{т (XIV в.). 

Изолиран екземпляр! 
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Лзуа нодбзвайз в Доъпръо пнмодг лаоарзвлзрд зжрмфлзуз: 

Писмени сведения за съществуването на военно-административни 
учреждения в Дръстър. 

През 1017 г. ”… той получил писмо от доростолския стратег Цици-
кий, син на патриция Тевдат, ивир”

34
. 

През 1043 г. Кбфбкбл˜н КекбхмЭнпт вЭуфзт кбp Dсчщн £н ф™н ресp 
ô{í #Éóôñïí ðüëåùí êáp ÷ùñßùí, разбил при Варна завръщащите се от 
Константинопол руски дружини

35
. 

През 1048 г. Мйчб[л рбфсЯкйпт кбp Dсчпнфб ф™н рбсйуфсЯщн рьлещн 
съобщен във връзка с печенежкото нашествие

36
. 

През 1064/1065 г. Âáóßëåéïò <ÁðïêÜрзт мЬгйуфспт кбp Tрбсчпнфпт ф™н 
êáô@ ô{í #Éóôñïí ðüëåùí37

. 
Преди 1067 г. >Сщмбн{т ДйпгЭнзт Dсчщн ф™н ресp ф{н #Йуфспн 

ðüëåùí38
. 

През 1071–1072. ÍÝóôùñ âåóôÜñ÷çò êáp êáôåðÜíù ô\ò Äñßóôñáò или 
дп†о РбсйуфсЯщн39

. 
През 1091 г. ËÝùí Íéêåñßôçò [êïõñïðáëÜôçò] êáp äп†о 

РбсбдпхнЬвпх40. 

Тдтлзяр cursus honorum мр лаоарзвлзрд зжрмфлзуз з пнмодг гал-
лзрд ла псоагзпрзкара: 

1. Кбфбкбл˜н КекбхмЭнпт41. 

                                                           
34 Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum / Rec. I. THURN. Berlin, N.Y., 1973. 

P. 356.27. За него и произхода му виж: СТЕПАНЕНКО В.П. Цоцикии в Тао и Ви-
зантии конце Х–ХІ вв. // Acta Musei Varnaensis. 2008. T. VII. Part. 2. C. 186-195 
и цит. там литература. 

35 Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum. P. 433.27-28. 
36 Ibid. P. 457.31-32. 
37 Michaelis Attaliotae Historia / Rec. I. BEKKER. Bonnae, 1853. P. 83; ФуплЬкзт Е. 
Ἡ ухнЭчейб фῆт ЧспнпгсбцЯбт фпῦ ἸщЬннпх УкхлЯфжз. ИеуублпнЯкз, 
1968. У. 113-114 (дал. – Skylitzes Continuatus). 

38 Michaelis Attaliotae Historia. P. 97.8-21; Skylitzes Continuatus. P. 121.22-23. 
39 Skylitzes Continuatus. P. 166.16-17; Michaelis Attaliotae Historia. P. 97.8-21. 
40 Anne Comnène. Alexiade / Éd. par B. LEIB. P., 1945. Τ. III. P. 155.6-12; SKOULATOS 

B. Les personnages byzantins de l’Alexiade. Analyse prosopographique et synthèse. 
Louvain, 1980. P. 179-180, no. 116. 

41 КАЖДАН А.П. Армяне в составе господствующего класа Византийской импе-
рии в ХI–ХII вв. Ереван, 1975. С. 31-32, № 8.4. 



Ймогалмв Ив. Содглмвдкмвлзяр Доъпръо…

113 

През 1039 г., Кбфбкбл˜н КекбхмЭнпт рсщфпурбиЬсйпт кбp фп‡ 
фЬгмбфпт Dсчщн ф™н <Бсменйбк™н се отличил при отбраната на Месина

42
. 

През 1042 г. императорът Михаил V (1041–1042) му възложил по-
тушаване на народните вълнения в столицата Константинопол

43
. 

През 1043 г. Кбфбкбл˜н КекбхмЭнпт вЭуфзт кбp Dсчщн £н ф™н ресp 
ô{í #Éóôñïí ðüëåùí êáp ÷ùñßùí, разбил при Варна завръщащите се от 
Константинопол руски дружини

44
. 

През 1044–1048 г. Кбфбкбл˜н КекбхмЭнпт вЭуфзт кбp дп†о <БнЯпн кбp 
ô\ò <Éâçñßáò заедно с Аарон воюват срещу ceлджуките

45
. 

През 1050 г. е повишен в óôñáôçëÜôçò ô\ò <Áíáôïë\ò и е изпратен да 
воюва срещу печенегите в Северна България

46
. 

Около 1056 г. е ìÜãéóôñïò êáp дп†о <БнфйпчеЯбт47
. От това време е и 

неговият печат в Лвов
48

. 
През 1057 г. е привърженик на Исак Комнин и след възцаряването 

на последния е повишен в ранг на êïõñïðáëÜôçò49
. 

2. Мйчб[л рбфсЯкйпт кбp Dсчпнфб ф™н рбсйуфсЯщн рьлещн. 

Името на същия е съобщено без патроним, което затруднява иден-
тифицирането му. Той е известен във византийското общество повече 
чрез баща си Анастасий логотет (Мйчб[л } фп‡ <БнбуфбуЯпх лпгпиефпх 
‣й{т). 

а) ðáôñßêéïò êáp êáôåðÜíù Äõñá÷ßïõ – през 1042 г., когато неговата 
армия е била разбита от сърбите

50
. 

б) рбфсЯкйпт кбp Dсчпнфб ф™н рбсйуфсЯщн рьлещн, през 1048 г. във 
връзка с печенежкото нашествие

51
. 

в) ìÜãéóôñïò през 1057 г. във връзка с узурпацията на Исак I Ком-
нин

52
. 

                                                           
42 Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum. P. 406-407. 
43 Ibid. P. 406-407. 
44 Ibid. P. 433.27-28. 
45 Ibid. P. 438.62, 448.54-55. 
46 Ibid. P. 467.4-5. 
47 Ibid. P. 483.2-3. 
48 SWIENCICKYJ I. Byzantinische Bleisiegel in den Sammlungen von Lwow / Recueil 

dédié à la mémoire du prof. P. Nikov. Sofia, 1940. С. 434-441. 
49 Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum. P. 500.86. 
50 Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum. P. 424.66-68. 
51 Ibid. P. 457.31-32. 
52 Ibid. P. 498.31-32. 
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3. >Сщмбн{т ДйпгЭнзт Dсчщн ф™н ресp ф{н #Йуфñïí ðüëåùí. 

Според наративните източници преди 1067 г. Роман Диоген е бил: 
а) ф™н ресp ф{н #Йуфспн Dсчщн рьлещн; 
б) ðáôñßêéïò êáp дп†о Убсдйк\ò; 
в) âåóôÜñ÷çò êáp êáôåðÜíù53. 

Според достигналите до нас негови печати той има следният cursus 
honorum: 

а) ðáôñßêéïò êáp óôñáôçã{ò (50-те г. на ХI в.)
54

. 
б) âÝóôçò Bíèýðáôïò ðáôñßêéïò êáp óôñáôçã{ò (50–60-те г. на ХI в.)

55
. 

в) âåóôÜñ÷çò êáp êáôåðÜíù (?–1067)
56

. 

4. Âáóßëåéïò <БрпкЬрзт кбp Tрбсчпнфпт ф™н кбф@ ф{н #Йуфспн рьлещн. 

1054/1055 г.: ðáôñßêéïò êáp óôñáôçã{ò [Ìáíæéêßåñôå]. Той ръководил 
успешно отбраната на града срещу обсаждащите го селджуки начело със 
султана Тогрул-бек

57
. 

Преди 1064/1065 г.: âåóôÜñ÷çò êáp êáôåðÜíù Âááóðñáêáíßáò58
. 

                                                           
53 Michaelis Attaliotae Historia. P. 97-98; Советы и рассказы Кекавмена. Сочине-

ние византийского полководца XI в. / Подг. текста, пер. и комм. Г.Г. ЛИТАВРИ-

НА. М., 1972. С. 266.7-8. 
54 Според непубликувани моливдовули от колекциите на Fogg A.M. (no. 1396) и 

Г. Закос (no. 1532/8). Вж.: CHEYNET J.-CL. Byzantine Seals from the collection of 
George Zacos // Spink Auction. Sale 132 (25.05.1999). Part II. L., 1999. No. 283; 
CHEYNET J.-CL. La société byzantine. L’apport des sceaux. P., 2008. P. 574-575. 

55 Според моливдовул от колекцията на Атинския нумизматичен музей. Вж.: Кпн-
уфбнфьрпхлпт К.М. Вхжбнфйбкὰ мплхвдьвпхлб фпῦ ἐн ἈиЮнбт Ἐинйкпῦ 
Нпхмйумбфйкпῦ Мпхуеίпх. БиЮнб, 1917. У. № 622á; STAVRAKOS CH. Die by-
zantinischen Bleisiegel mit Familiennamen aus der Sammlung des numismatischen 
Museums Athen. Wiesbaden, 2000. S. 130-131, Nr. 64. 

56 Според 3 моливдовула, отпечатани чрез различни булотириони. Вж.: JORDA-
NOV I. Corpus of the Byzantine Seals from Bulgaria. Vol. II. P. 128-130, no. 167; Auc-
tion Hirrsch, Sale 177 (10-13.02.1993), no. 1419. 

57 «Повествование» вардапета Аристакэса Ластивертци / Пер. с древнеарм., 
вступит. статья, комм. и прилож. К.Н. ЮЗБАШЯНА. М., 1968. С. 101; Michaelis 
Attaliotae Historia. P. 46.12-13; Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum. P. 462.61-
62; Armenia and the Crusades: tenth to twelfth centuries. The Chronicle of Matew 
of Edessa / Ed. A.E. DOSTOURIAN. Lanham, 1993. P. 87. 

58 Според 5 моливдовула от Силистра, Плиска и Истанбул. Вж.: ЙОРДАНОВ И. 
Печатите на Василий Апокап от втората половина на ХI в. // Нумизматика и 
сфрагистика. 1995–1997. № 4. С. 107, Обр. 2; GRÜNBART M. Die Familie 
Apokapes im Lichte neuer Quellen // SBS. 1998. Vol. 5. S. 35-36. 
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1064/1065 г.: Tрбсчпнфпт ф™н кбф@ ф{н #Йуфспн рьлещн59
. 

1064/1065 г. – (?) ìÜãéóôñïò вЭуфзт кбp дп†о60
. 

(1066–1083): 
рсьедспт кбp дп†о според 2 моливдовула

61
. 

рсьедспт кбp дп†о <ЕдЭузт според 3 моливдовула
62

. 
рсщфпрсьедспт кбp дп†о <ЕдЭузт според 3 моливдовула

63
. 

рсщфпнщвеллЯуймпт кбp дп†о <ЕдЭузт според 1 екземпляр
64

. 
уевбуф{т кбp дп†о <ЕдЭузт според 1 екземпляра от колекцията на му-

зея в Антиохия no 2349
65

. 
Починал е в 1083 г. и бил погребан в арменската църква Готевор 

Сурб Георг
66

. 

5. ÍÝóôùñ âåóôÜñ÷çò êáp êáôåðÜíù ô\ò Äñßóôñáò или дп†о 

РбсйуфсЯщн. 

а) ðáôñßêéïò êáp ðñáéðüóéôïò (?–1067 г.), според един негов печат
67

; 
б) Dнисщрпт Dнбкфпт фп‡ Дпэкб (1067–1071)

68
; 

в) âåóôÜñ÷çò êáp êáôåðÜíù ô\ò Äñßóôñáò или дп†о РбсйуфсЯщн (1071–
1072)

69
. 

 

                                                           
59 Michaelis Attaliotae Historia. P. 83. 
60 Според 5 моливдовула, отпечатани чрез един и същи булотирион, 3 от които 

намерени в района на Долния Дунав. Вж.: Jordanov, Corpus, III, nos. 1449-1451; 
GRÜNBART M. Die Familie Apokapes… S. 37-38. 

61 CHEYNET J.-CL. Sceaux de la collection Khory // RN. 2003. Nr. 159. P. 419-456; 
ЙОРДАНОВ И. Печатите на Василий Апокап… C. 108-109, Обр. 4; GRÜNBART M. 
Die Familie Apokapes… S. 38-39. 

62 ЙОРДАНОВ И. Печатите на Василий Апокап… C. 108-109, Обр. 4; GRÜNBART M. 
Die Familie Apokapes… S. 38-39. 

63 GRÜNBART M. Die Familie Apokapes… S. 39. 
64 Ibid. S. 40. 
65 CHEYNET J.-CL. Sceaux byzantins des Musées d’Antioche et de Tarse // TM. 1994. 

Vol. 12. P. 391-478, no 53. 
66 Chronique de Matthieu d’Édesse (962–1136) avec la continuation de Grégoire le 

Prêtre jusq’en 1162 / Ed. E. DULAURIER. P., 1858. P. 180-181. 
67 Jordanov, Corpus, III, no. 263. 
68 Според 4 моливдовула, 2 от които са намерени в Силистра, единия в Бояново, 

Елховско и другия в Истанбул. Вж.: Jordanov, Corpus, III, nos. 2005-2007;                  
OIKONOMIDES N. A collection of dated Byzantine lead seals. Washington, 1986. 
P. 93-94, no. 95. 

69 Skylitzes Continuatus. P. 166.16-17; Michaelis Attaliotae Historia. P. 205, 207. 
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6. ËÝùí Íéêåñßôçò. 

От достигналите до нас наративни източници и сфрагистични па-
метници е предложен следният cursus honorum

70
: 

a) âåóôÜñ÷çò (70-те г. на ХI в.). 
б) ðñüåäñïò (70–80-те г. на ХI в.). 
в) ðñùôïðñüåäñïò êáp Bíáãñáöåýò >ÅëëÜäïò êáp ÐåëïðïííÞóïõ (80-те г. 

на ХI в.). 
г) през 1087 г. е на разположение на императора в преговорите с пе-

ченегите. 
д) [êïõñïðáëÜôçò] êáp äï†о РбсбдпхнЬвпх (1091 г.). 
е) ðñóôïíïâåëëßóéìïò (1103 г.). 
ж) рсуфпнпвеллЯуймпт кбp мЭгбт дп†о êáp Bíáãñáöåýò Êýðñïò (след 

1103 г.). 
з) ðñóôïíïâåëëßóéìïò (1103 г.). 
и) командир на гарнизона в Девър по време на войната срещу нор-

маните в 1108 г. 
й) командир на аванград по време на военна експедиция срещу сел-

джуките в 1116 г. 
Накрая като заключение бих изтъкнал, че информацията от всички 

групи печати (повече от 300) е пълноценен извор за историята на Дръс-
тър от VІ–ХІІ в. Съобщава ни имена на лица, институции и учреждения, 
участвували в живота на града и обогатяват познанието ни за Дръстър и 
региона. Те ни правят съпричастни на ежедневието на жителите на града 
и региона или кто е посочено в един печат на Подунавитяните. 

                                                           
70 SEIBT W. Die byzantinischen Bleisiegel in Österreich. 1. Teil: Kaiserhof. Wien, 

1978. S. 225-227, Nr. 99. 
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