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

Античная древность и средние века. 2011. Вып. 40 

 

 

 

 

 
П.П. ГЕОРГИЕВ 

ШУМЕН 

 

ЗА СТРАТОРСКАТА КОЛЕГИЯ ВЪВ ВИЗАНТИЙСКАТА ПРОВИН-

ЦИАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗ Х–ХІ В. 
(ПО ДАННИ НА НАХОДКИ ОТ СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ) 

 

 
В края на Х в. североизточните български земи са включени в пре-

делите на Византия. За Империята това е акт на Реконкиста, към който 
тя се стреми близо три столетия. Последната четвърт на Х и първите 
години на ХІ в. са време (с прекъсване към 986–1001 г.) на устройване 
на управление, което е трябвало да възстанови “ромейската власт” на 
нейните вековни и традиционни начала

1
. 

Главен източник за изучаване на тези процеси са данните на сфра-
гистиката и закономерно усилията на изследователите са насочени към 
обобщаване на информацията от изучаване на многобройните моливдо-

                                                           
1 ЛИТАВРИН Г.Г. България и Византия (ХІ–ХІІ век). София, 1987; BARNEA I., STE-

FANESCU ST. Din Istoria Dobrogei. Bucharesti, 1971. Vol. III. Р. 15-19, 121 sq.; 
ТЪПКОВА-ЗАИМОВА В. Долни Дунав – гранична зона на византийския Запад. 
Към историята на североизточните български земи, края на Х–ХІІ в. София, 
1976; БОЖИЛОВ ИВ. Към въпроса за византийското господство на Долния Ду-
нав в края на Х век // Studia Balcanica. 1970. Т. II. С. 75-96; БОЖИЛОВ ИВ., ГЮ-

ЗЕЛЕВ В. История на средновековна България VІІ–ХІV в. София, 1999. С. 351 и 
сл.; DIACONU P. Despre organizarea administrativ-militara a regiuni Dunarii de Jos 
in vremea lui Ioan Tzimiskes // Studii si cercetari de istorii veche. 1986. Vol. 2. 
Р. 167-178; СТОИМЕНОВ Д. Временна византийска военна администрация в бъл-
гарските земи (971–987/989 г.) // ГСУ ЦСВП. 1988. № 82 (2). С. 39-66; БОЖИ-

ЛОВ ИВ., ГЮЗЕЛЕВ В. История на Добруджа. В. Търново, 2004. Т. 2. С. 87 и сл.; 
ЙОТОВ В. Византийската тема Тракия и Йоанопол и въпросът за североизточ-
ните български земи в края на Х – първите години на ХІ в. // Тракия и Хеми-
монт ІV–ХІV век. Варна, 2007. Т. 1. С. 183-189. 
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вули (отделни находки или “колекции”) и допълване на скромния нара-
тивен материал

2
. 

Напоследък станаха известни “печати” с друг характер, които ос-
ветляват “низовите” равнища на византийското управление в североиз-
точните български земи през последните десетилетия на Х и началото 
на ХІ в. Нашата задача тук е да ги представим заедно с опит за коментар 
на техните данни. 

1. Бронзово пдчатчд за восъчни отпдчатъци с кръст и нагпис 
ΣΩΝ ΣΡΑΣΟΡΩΝ 

Става въпрос за “случайна” находка, която беше публикувана нас-
коро

3
. Тя произхожда от землището на с. Водно, на около 35 км, южно от 

Силистра, някогашният Дуросторум – Дръстър – Доростолон. Там е ре-
гистриран ранносредновековен обект с материали VІІІ–Х в.

4
 Авторът на 

публикацията е склонен да допуска, че печатчето е от “колекция” от 
разнообразни предмети, между които много оръжие и десетки моливдо-
вули на Алекси І Комнин, попаднали по време на злополучния негов 
поход и поражение при Дръстър през 1087/1088 г. и намирани в района 
на град Дулово и с. Водно от търсачи на археологически ценности

5
. 

Печатчето е с кръгла форма и диаметър 32 мм (Обр. 1, а–б). Върху 
подпечатващата страна е гравиран двоен (патриаршески) кръст с вилооб-
разни краища (вис. 26 мм), а на обратната, около малка дръжка с отвор за 

                                                           
2 ЙОРДАНОВ ИВ. Печатите от стратегията в Преслав. София, 1993; WASILEWSKI T. 

L’administration byzantine dans la vallée du Danube au Xe et XIe siècle selon la sigi-
lographie // Добруджа. 1995. Т. 12. Р. 191-203; JORDANOV I. The Byzantine Admin-
istration in Dobroudja (10th – 12th Century) according to Sphragistic Data // Idem. 
Р. 204-223; KOSTOVA R. Space and Power on the West Black Sea Coast Late 
10th to 12th C.: The Sigilographic Evidence // Сто години от рождението на д-р 
Васил Хараланов (1907–2007). Юбилеен сборник / Под ред. ИВ. ЙОРДАНОВ. 
Шумен, 2008. Р. 207-223. 

3 НИКОЛОВ Н. Новооткрит печат с кръстен знак и надпис ΣΩΝ ΣΡΑΣΟΡΩΝ // 
Проблеми на прабългарската история и култура. 2007. Т. 4. № 2. С. 321-324. 
Частна колекция. 

4 Материали за археологическата карта на Североизточна България // Плиска-
Преслав. 1995. № 7. С. 193. 

5 Информация за това вж.: ЙОТОВ Й., НИКОЛОВ Н. Походът на Алексий І Комнин 
към Дръстър (1087 г.). Нови данни и интерпретация // Пътуванията в среднове-
ковна България. Материали от Първата национална конференция (Шумен, 
8-11.05.2008 г.). В. Търново, 2009. С. 432-447. 
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тънък шнур, е изрязан грижливо кръгов надпис: +ΣΩΝΣΡΑΣΟΡΩΝ. 
Авторът на публикацията го превежда “на стратора” и приема, че печа-
тът е принадлежал на лице от византийската администрация в близкия 
Доростолон (Силистра). След кратък преглед върху използването на 
“стратор” (според него след VІІ в. това е: “титла от доста нисък ранг”, 
която “изчезва от изворите в края на Х – началото на ХІ в.”), Н. Николов 
заключава, че това ще да е датата на попадане на печатчето в околности-
те на Доростолон – Дръстър. В подкрепа на датировка “в края на Х и 
първа четвърт на ХІ в.”, според него говори и палеографията на буквите. 

2. Бронзови пдчатчдта с имитативдн нагпис (псдвгонагпис) 

Тези находки са познати в българската археологическа литература 
от преди повече от три десетилетия. Първият екземпляр произхожда от 
столицата Велики Преслав и това е основание да бъде датиран в ІХ–
Х в.

6
 В. Бешевлиев го причисли към т. нар. първобългарски амулети, 

като посочи, че “надписът” откъм дръжката е “подражание на гръцки 
надпис от вида Κύριε βοήθει”7

. В края на 70-те години в Преслав беше 
открито второ печатче, което беше датирано, според археологическата 
си среда, в края на Х или началото на ХІ в.

8
 Авторите на публикацията 

заключиха правилно, че въпросните печатчета “са варварско подража-
ние”, произведени “на основата на неизвестен засега оригинал, при кой-
то гравираният надпис е имал точно смислово значение”. Трето поред 
печатче от Преслав беше открито при разкопките на извънградска бази-
лика от ІХ–Х в.

9
 Преди няколко години екземпляр от този тип беше на-

мерен далече от Преслав, в землището на с. Красен дол, Новопазарска 
община (Обр. 2, а–б)

10
. Авторката на неговата публикация приема също, 

                                                           
6 ТОТЕВ Т. За един бронзов печат с кръст и неясен надпис от Преслав // ИНМВ. 

1971. Т. VІІ (ХХІІ). С. 201-203. Инв. № 1639 – музей Велики Преслав. 
7 БЕШЕВЛИЕВ В. Първобългарски амулети // ИНМВ. 1973. Т. ІХ. С. 58 и сл. 
8 ВЛАДИМИРОВА Д., АЛАДЖОВ Ж. Новопостъпил бронзов печат от Преслав // Ну-

мизматика. 1979. № 4. С. 3-5. Инв. № 3677 – музей Велики Преслав. 
9 ТОТЕВ Т. За една група печатчета-амулети от Преслав // Проблеми на прабъл-

гарската история и култура. 1989. № 1. С. 368, Обр. 2, в; СЪЩИЯТ. Сондажни 
проучвания в м. Стамбол йолу край Велики Преслав // Плиска-Преслав. 2004. 
№ 10. С. 236, Обр. 6, 2 а-б. Инв. № 2744 – музей Велики Преслав. 

10 СТОЯНОВА Х. Средновековни бронзови печати-амулети от Североизточна Бъл-
гария // Културните текстове на миналото. Носители, символи, идеи. Сборник 
в чест на проф. К. Попконстантинов. София, 2005. Ч. ІІІ. С. 78-79, Обр. 7. 
Инв. № 4275 – музей Плиска. 
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че то е “копие на неизвестен византийски оригинал, а надписът е само 
варварско подражание”. 

С публикацията си Н. Николов на практика въведе в обръщение 
възможния “византийски оригинал”. Заедно с това той обнародва чет-
върто поред печатче от Преслав, и съобщи за съществуването на още 
едно, намерено “в района на Плиска”

11
. Съгласявайки се с цитираните 

по-горе автори, той заключи: “наличието вече на няколко (6 бр. – П.Г.) 
печата с псевдонадписи, техните еднакви технически параметри, както и 
еднаквото им функционално предназначение – т. е. да се отпечатва с тях 
кръст, води до убеждението, че тяхната изработка и начин на функцио-
ниране е повлияна от оригинален сфрагистичен паметник със същата 
форма и предназначение. Най-вероятно печатът с надпис “На стратора” 
или друг, с различен надпис, но еднакъв по форма и начин на функцио-
ниране, са прототипи на печатите с псевдонадписи”. 

Последното допускане се оказа основателно, тъй като преди две го-
дини при разкопки на К. Попконстантинов в м. Селище на Преслав беше 
открит втори поред, екземпляр на бронзово печатче със същински над-
пис. По устна информация на откривателя, той носи текста 
ΒΟΤΛΑ(Α)ΠΟΧΩΡΙΟΝΙΧΩΡΙΟΝ12

. 

3. Комднтар върху бронзовитд пдчати за восък с гръкодзичдн 
и имитативдн нагпис 

Преди всичко трябва да се съгласим, че става въпрос за находки, 
които са били в употреба в или край големите центрове на византийска-
та власт в Североизточна България към края на Х и, евентуално, през 
първите десетилетия на ХІ в. и че “е възможно притежателят на печата 
да е бил на някаква служба в новосформираната администрация”

13
. 

Правдоподобно изглежда също подражанията да са местна изработка в 
ателиета на бившите столици Плиска и Преслав. През последните годи-
ни такива центрове за производство на дребна металопластика от цвет-
ни метали (преди всичко от бронз и олово) бяха открити в околностите 

                                                           
11 НИКОЛОВ Н. Новооткрит печат… С. 322, Обр. 3. 
12 Публикацията на паметника е под печат. Благодаря на К. Попконстантинов за 

предварителната информация. Работата ми върху печатчето от Красен дол по-
казва, че неговият надпис имитира този или близък до него текст, а не на пе-
чатчето от Водно. Частна колекция (?) 

13 НИКОЛОВ Н. Новооткрит печат… С. 322. 
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на Велики Преслав
14

, както и в чертите на крепостта на Плиска
15

. Това 
не означава обаче, че сме попаднали на ателие, в което са изработвани 
въпросните бронзови печати, тъй като сред богатата им продукция, 
включително и от този при Надарево, Търговищко, не са намерени по-
добни екземпляри. Това може да се дължи на несъвпадение на времето 
на тяхното съществуване, или просто на случайност. Обективно поглед-
нато, “разминаването” свидетелства, че печатчетата с псевдонадписи не 
са били серийно производство, както украшенията и принадлежностите. 
То подсказва още, че са били употребявани сравнително кратко време. 

Няма да се спираме на технологичните характеристики на печатче-
тата, тъй като са задоволително обяснени. Ще разгледаме обаче някои 
детайли от изображението на лицевата страна и особено от надписа на 
обратната. 

Обстоятелството, че подпечатващата страна е “иконична”, но 
“аналфабетна”, е интригуващо. От пръв поглед изглежда, че става въп-
рос за изображение на основния християнски символ, което е имало 
апотропеичен смисъл върху восъчните “пломби”, които е скрепял. Него-
вият усложнен тип, известен като “патриаршески”, е широко използван. 
Виждаме го да увенчава скиптъра на византийски императори от 
Х век

16
, както и на българския цар Петър І (927–969). С раздвоените 

краища на рамената си кръстът от бронзовите печати наподобява доня-
къде оформлението на кръста от техните скиптри, но при печатчетата 
раздвояването е подчертано “вилообразно”. 

Така са оформени рамената на “патриаршеския” кръст върху двуст-
ранни бронзови нагръдни медальони, произхождащи от различни цент-
рове на Североизточна България през Х–ХІ в. (Обр. 3, а–б). На другата 
страна на повечето от тях е гравиран разпространеният в българските 

                                                           
14 БОНЕВ С., ДОНЧЕВА С. Старобългарски производствен център за металоплас-

тика при с. Новосел, Шуменско // АОР през 2007 г. София, 2008. С. 636-639; 
ДОНЧЕВА С. Център за производство на художествен метал при с. Златар, 
Преславско // АОР през 2007 г. София, 2008. С. 639-643. 

15 ГЕОРГИЕВ П., ДИМИТРОВ Я., ИВАНОВ С., ВАСИЛЕВ Р. Аварийно-спасителни раз-
копки на строежа на “база на НАИМ” в Плиска // АОР през 2008 г. София, 
2009. С. 567. 

16 MALADAKIS V. The Coronation of the Emperor on Middle Byzantine Coinage: 
A case of Christian Political Theology (10th – mid 11th Centuries) // Acta Musei 
Varnaensis. 2008. T. VII. Part. 1. P. 340 sq.; KYUTCHOUKOVA I. Les regalia des Pa-
léologues d`après l`iconographie // Сто години от рождението на д-р Васил Ха-
раланов… P. 372-373. 



Гдоргидв П.П. За страторската колдгия…

194 

държавни и културни центрове през ІХ и особено през Х в. знак ΙΤΙ.17
 

Медальоните се приемат с основание за вещи, носени от служители, 
като средство за легитимация на властта, която представляват. Наред с 
това трябва да се изтъкне, че наличието на знака ΙΤΙ върху тях, дава се-
риозни основания да се мисли, че предшестват по време разглежданите 
тук бронзови печатчета. С известни резерви медальоните могат да се 
отнесат към периода на самостоятелно българско управление (до 971 г.), 
докато печатчетата са от времето на последвалата го византийска поли-
тическа и културна доминация. Разграничаващият белег е наличието 
или отсъствието на знака ΙΤΙ. Подобен подход, без да навлизаме в дис-
кусията за семантиката на този символ, показва интересна зависимост 
между двете групи вещи. При формална съпоставка излиза, че на знака 
“ипсилон с хасти” от медальоните съответства надписът (гръкоезичен 
или имитативен) върху бронзовите печатчета. Това подсилва аргумента-
цията за тяхното значение като атрибути на някаква власт. В подкрепа на 
това говорят и откритите напоследък в Преслав моливдовули с двуст-
ранно представяне на знака ΙΤΙ.18

 
“Патриаршеският” кръст върху бронзовите печатчета е несъмнено в 

ролята си на първостепенен апотропей и “могъщо оръжие” (krataion 
hoplon). Като особено популярна форма той се налага между 850 и 1000 
година

19
. Забележително е, че е предпочитан символ повече в светските, 

отколкото в църковните, среди и се използва активно по времето на Ни-
кифор Фока (963–969) и Йоан Цимисхий (969–976) и по-малко при Ва-
силий ІІ (976–1025). Археологическите материали от Североизточна 
България, както преди 971 г., така и след тази дата, потвърждават това 
наблюдение. В нашия случай то е допълнително основание да считаме, 
че бронзовите печатчета с Кръст са по-скоро от последните десетилетия 
на Х, отколкото от началните на ХІ в. През втората половина на Х в. 
именно ролята на Кръста като победен символ във византийската армия 

                                                           
17 АТАНАСОВ Г. За датировката, разпространението и семантиката на медальони-

те с ΙΤΙ и двоен кръст // Studia protobulgarica et mediaevalia Europensia. В чест 
на проф. В. Бешевлиев. В. Търново, 1992. С. 163-171; СЪЩИЯТ. Християнският 
Дуросторум – Дръстър. Варна, 2007. С. 208-209, Табл. LX, 207-209. 

18 ЙОРДАНОВ ИВ. “Корпус на печатите на средновековна България”. Addenda et 
corrigenda // Нумизматика и епиграфика. 2003 № 1. С. 106-107. 

19 CASEAU B. L’iconographie des sceaux après la fin de l’iconoclasme IXe – XIe siècle // 
Сто години от рождението на д-р Васил Хараланов… С. 228-229. 
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нараства отново
20

. Напълно естествено е да се очаква, че нейните дейст-
вия в района на Преслав, Плиска и Дръстър по това време са оставили 
следи от неговото предпочитание във военни среди. В тази връзка е 
важно да се изтъкне, че печатчетата с кръст откъм лицевата си страна и 
плоска, вертикална дръжка - на обратната, са умалено подобие на вой-
нишки щит, а символът върху него е апотропей и егида. Специфичната 
му форма с 12 края подчертава неговата максимално разнопосочна мощ 
и сила. Може би това е същинската причина да го виждаме, особено 
върху медальоните с ΙΤΙ, подчертано “деформиран”, като двете му хори-
зонтални рамена са изтеглени към краищата на вертикалното рамо и 
имат приблизително еднаква дължина, близка до тази на вертикалното 
рамо. По такъв начин се получава не само съчетание от шест “ипсило-
ноподобни” фигури

21
, но и “сдвоен” по вертикалата кръст (Обр. 3). 

В нашия случай “шестораменният” (“дванадесетоконечен”) кръст е мно-
го близък до неговата класическа форма върху византийски паметници, 
но заедно с това напомня за “ипсилоподобните” начертания, срещани 
често в различни съчетания върху български паметници от ІХ–Х в. 

В този смисъл сигниращият знак-кръст върху бронзовите печати от 
Североизточна България от края на Х или началото на ХІ в. изглежда да 
е символ на лица от византийската армия или администрация, а самите 
те – инсигния на длъжностни лица. 

Надписът върху печатчето от Водно позволява да навлезем по-
дълбоко в тяхното предназначение. 

Преди всичко, заслужава да се обърне внимание на това, че в кръго-
вия надпис е включен кръст, който се схваща като инвокативен. В нашия 
случай той е и краен символ. В гръцки ръкописи от Х в. кръст с подобна 
форма (близка до “глаголическо” азъ) можем да видим в края на надс-
лова на всяко от четирите евангелия

22
. Така, че той изглежда подчертава 

“титулният” характер на лаконичния текст и е сакрален разграничител 
между неговото начало и край. 

                                                           
20 THIERRY N. Le Culte de la Croix dans l`Empire byzantin, du VIIe – au Xe siècle 

dans ses rapports avec la guerre contre l’infèdele. Nouveaux témoignages archéolo-
giques // Rivista di Studi Bizantini et Slavi. 1981. T. 1. Р. 205-228; CHEYNET J.-CL. 
La société byzantine. L’apport des sceaux. P., 2008. Vol. 1. Р. 53, 275-284. 

21 БЕШЕВЛИЕВ В. Първобългарски амулети… С. 58; ОВЧАРОВ Д. За прабългарски-
те амулети // Музеи и паметници на културата. 1977. № 1. С. 11-14. 

22 ГЕОРГИЕВ П. Глаголическият азъ. За прототипа на Константин-Кириловите 
сакрални букви // Преславска книжовна школа. 2010. № 11. С. 9-23 и спец. 
С. 11 и сл. 
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Съществителното име в съчетанието ΣΩΝ ΣΡΑΣΟΡΩΝ е в мно-
жествено число, така че трябва да се преведе “на страторите”. И, тъй като 
пред него стои големият “патриаршески” кръст, надписът може да се ос-
мисля така: “Кръст (разбирай: восъчният отпечатък!) на страторите”. 

Такава зависимост между подпечатващия знак (signum) откъм ли-
цевата страна и текст (алфабетен или кодиран със знаци) на обратната, 
е засвидетелствана и върху други “особени” сигилографски паметници 
от североизточните български земи през Х и ХІ в. Така оформена е 
бронзовата седмолъчева розета от Плиска, за която от четири десетиле-
тия в българската литература се изказват различни мнения (Обр. 4, а–
б)

23
. По своето оформление и разположение на символите тя е също пе-

чат (диам. 4,3 см). Нейната подпечатваща плоскост носи горепосочения 
знак ΙΤΙ, а обратната е с дръжка, аналогична по положение и оформле-
ние на бронзовите печати с “патриаршески” кръст. Върху всеки от се-
демте лъча откъм дръжката има по чифт “руноподобни” знаци. Схва-
щайки така паметника, ние установихме, че става въпрос за т. нар. 
“Седмопечатие”, с което, съгласно апокрифни християнски текстове, 
Иисус Христос подпечатал своето писмо да царя на Едеса Абгар V Ука-
ма

24
. За нас в случая, розетата е важна преди всичко с това, че показва 

начина на “четене” на подобни печати. В началото е подпечатващия 
символ - знакът “ипсилон с хасти”, който е всъщност редуциран 
Тetragrammaton със значение “Всевишният”. При разглежданите брон-
зови печати неговата роля изпълнява Кръстът, като символ на християн-
ската победа и на Божията подкрепа изобщо. На обратната страна, чрез 
14 други знака (Обр. 4, б) от Седмопечатието, се предават, от една стра-
на, основните качества на Иисус Христос, а от друга – седемте плане-
тарни символа, изразители на Универса. Формулите, които стоят зад 
всеки от 14-те знака са своеобразно тълкувание на всеобхватността на 
Божието творение. Тази информация обаче е била достъпна само за при-
тежателя на розетката-печат, както е и при бронзовите печати с кръст. 

Върху плочка от “единично” печатче, намерено недалече от Плиска, 
е гравирана в негатив фигура на грифон и околовръстен гръцки надпис 
от 15 или 16 букви, (Обр. 5, а–б)

25
. Те съставят следния текст: 

                                                           
23 VAKLINOV S. Ein Denkmal runischen Schrifttums Pliskas // Studia in honorem 

Veselini Beševliev. Sofia, 1978. S. 245-254. 
24 GEOGIEV P. The Bronze Rosette from Pliska. On decoding the Runic Inscription in 

Bulgaria // BS. 1995. T. LVI. P. 547-555. 
25 ГЕОРГИЕВ П. Пластинка с изображение на грифон и надпис. За т.нар. единични 

печатчета // Археология. 2007. № 1-4. С. 67-78. 
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Λέω(=ο)(ντος) tσου τηρ{ς �λω(=ο)υ, който може да се преведе: “(Пе-
чат) на Лъв, равен (по сила) на грифон, изцяло” или “На Лъв, подобен на 
грифон, напълно”. Името на притежателя се чете нормално върху отпе-
чатъците (Обр. 5, б), докато останалата част от надписа е в позитив вър-
ху самата матрица (Обр. 5, а). При това положение, уподобяването на 
Лъв с грифон е било лесно четимо от този, който използва печатчето 
(а именно Леон!), докато тези, които са получавали произлезлите от него 
восъчни отпечатъци са разчитали направо само неговото име, докато 
останалата част, бидейки в негатив, е изглеждала като анаграма. 

На съшия принцип са оформени и гръкоезичните надписи върху 
печатчетата от Водно и Преслав. Легендата на откритото от К. Попконс-
тантинов печатче съдържа още думата ΒΟΤΛΑ. Тя пояснява значението 
на восъчните отпечатъци с Кръста като “була”, т.е. подпечатана грамота 
или документ, но може да се отнася за самото подпечатващо устройство, 
което представлява едностранен “булотирион”, оставящ отпечатъци от 
типа на това, което в латинския език се означава с думата bulla. Така че, 
макар и различни, надписите върху печатчетата от Водно и Велики 
Преслав имат сходен смисъл. 

На техните надписи-прототипи (или на други!) съответстват едно-
образни, местни занаятчийски копия с псевдонадписи. Те ще да са били 
притежание на неграмотни (поне в гръцкия език!) лица, най-вероятно 
хора с български произход, които са били привлечени от византийската 
администрация в управлението с определени задължения. 

В печатчето от Водно става въпрос за “колегия” от стратори. С дру-
ги думи оставените от него восъчни отпечатъци върху документи, писма 
или вещи, са удостоверявали нейния контрол и намеса. Въпросната об-
щност е действала към края на Х или началото на ХІ в. на територията 
на Североизточна България, в услуга на новоучредената византийска 
власт. Подобно значение е имало изглежда и печатчето с гръцки текст от 
Преслав. Неговият надпис разяснява по същество функциите на прите-
жателите му: те са имали пълномощия “от селище в селище” или от 
“укрепление в укрепление”. 

Разкриването на същността на въпросната общност на страторите, 
включваща, както излъчени от гръкоезични среди, лица, така и техни 
“помощници” е възможно, ако разгледаме историята на тази длъжност в 
римската армия и провинциална администрация. 

Страторът в римско време е войник, който се грижи за конете и ко-
нюшнята на главните офицери, служи за техен щитоносец и ординарец 
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(вестовой)
26

. В армията те се числят към т. нар. immunes, т.е. войнишкия 
елит и през късната античност образуват своя scola (CTh., VI.31), начело 
с трибун (tribunus stabuli)

27
 към ведомството на magister officiorum и по-

лучават различни задачи, свързани с ремонти и осигуряване на кварти-
ри, но най-вече с окачествяване на конете за армията или държавните 
служби (collatio equorum) (Amm. XXIX.3,5 etc.), което понякога е с ха-
рактера на контрибуция (collativum). Важна функция на късноримсксите 
stratores са и осигуряване на различни доставки за армията и държавни-
те служби. Споменават се от Светоний и като конни куриери в създаде-
ните от Август държавни пощенски служби

28
. В епиграфски паметници 

от римската императорска епоха по българските земи страторите се 
споменават като лица на длъжност при управителите на провинцията 
(strator consularis) и тяхната длъжност се приема обикновено за “коняр 
на провинциалния наместник”

29
. В по-нови изследвания страторите се 

сочат и като влизащи в състава на конната гвардия на провинциалните 
управители. В мирно време те служат в техните канцеларии, където им 
се възлагат широк кръг задачи. От времето на Северите насетне добиват 
обществена тежест и това се свързва с нарастващата роля на военните 
лица в провинциалното управление

30
. Съгласно някои текстове, те се 

числят към officium, т. е. служба на т. нар. equites singulares при проку-
ратора на провинцията, наречена stratura или collegium stratorum

31
. 

В светлината на тези данни от Античността, можем да приемем пе-
чатчето от Водно, както и подобните нему, за археологически документи 
за съществуване в долнодунавска провинциална власт на служба, която 
ще да е била до известна степен реципрочна на римската stratura. 
По всяка вероятност нейните членове са изпълнявали аналогични или 

                                                           
26 Dictionnaire des antiquités grecques et romaines / Ed. CH. DAREMBERG, E. SAGLIO, 

E. POTTIER. Vol. IV. Paris, 1918. P. 1530; LAMMERT F. Strator // RE. Zweite Reihe. 
1931. Bd. IV A. HBd. 1. Col. 329-330. 

27 За т. нар. Tribunus saeri stabuli: Dictionnaire des antiquités grecques et romaines. 
Vol. V. 1919. P. 423 (sub verbum). 

28 Dictionnaire des antiquités grecques et romaines. Vol. I. 1887, P. 1648 (s.v. cursus 
publicus). 

29 ТОРБАТОВ С. Латински посветителен надпис от Долна Мизия // Археология. 
1989. № 1. С. 34-37 и цит. там източници и литература; БУЮКЛИЕВ ХР., ША-

РАНКОВ Н. Два посветителни надписа от Пизос // Епохи. 2004. № 1-2 (В чест 
на проф. Зл. Гочева). В. Търново, 2006. С. 204-205. 

30 ТОРБАТОВ С. Латински посветителен надпис… С. 35. 
31 SHARANKOV N. Stratura Praesidis Thraciae // The Lower Danube in Antiquity. 

Sofia, 2007. Р. 182-184 и пос. литература. 
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близки задачи, между които снабдяване с бойни и пощенски коне, ре-
монти на пътища и крепости, както и различни доставки за провинциал-
ния управител. В този смисъл потребността от подпечатващи устройства 
за стратори или близки до тях лица трябва да е била значителна. С брон-
зовите печатчета са си служели, както страторите на наместника (при-
емници на античните stratores consularis или stratores praesidis), така и 
още по-многобройни техни “пълномощници”, наети изглежда сред мес-
тното население за изпълнение на различни задачи, включително и за 
събиране на данъци, които в първите десетилетия на византийското уп-
равление са имали изключително натурален характер. Те, въпреки своя-
та неграмотност, са подпечатвали с еднообразния печат на своята коле-
гия (различията между отделните екземпляри са незначителни!), дос-
тавките до провинциалната канцелария и складове. Засега изглежда не-
възможно да се реши по каква инициатива са били изготвяни имитатив-
ните техни копия: по поръчка на самата администрация, или пък това е 
било някаква самоинициатива. Доколкото имитацията на гръкоезичните 
надписи е дело на гравьори от самите ателиета, не бива да се изключва и 
възможността от злоупотреба в производството на подпечатващите 
средства, равносилна и на застъпеното, както изглежда, доста широко, 
имитативно монетосечене в земите на Долен Дунав към края на Х и 
ХІ век

32
. Все пак, повечето от имитативните печатчета са намерени в 

близост до големите центрове: Преслав, Плиска и Дръстър, и това гово-
ри в полза на тяхната “легитимност” като инсигнии. Сигурното решение 
на тези въпроси следва да става на по-широка основа, след обработка и 
корелация на цялостния материал. 

С изнесеното до тук се постарахме да посочим, че византийската 
власт на Долни Дунав е включвала, в духа на запазената във Византия 
управленска традиция от Рим, низови служби за изпълнение на различ-
ни държавни доставки. 

Наскоро, в подкрепа на съществуването на колегия от стратори, 
т.е. доставчици специално на коне, се появи още една интересна находка 
от края на Х или началото на XІ в. Тя спада също към подпечатващите 
средства, но е от друг тип, известен като “двойни” (двучерупчести) пе-
чатчета. Намерена е отново в землището на с. Войвода, недалече от 
Плиска и по пътя към Доростолон – Дръстър (Обр. 6, а–б)

33
. Има осо-

                                                           
32 ЙОТОВ В., АТАНАСОВ Г. Скала – крепост от Х–ХІ век до с. Кладенци, Тервелс-

ко. София, 1998. С. 129 и сл. и цит. там литература. 
33 ГЕОРГИЕВ П. Двойно печатче с гръцки надпис от околността на Плиска // Ар-

хеология. 2009. № 1-2. С. 120-124. 
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беностите на т. нар. миниатюрни булотириони за подпечатване върху 
восък. Неговите подпечатващи плоскости имат форма на раковина             
(мида) и са окачени на кобиличка с отвор за носене, най-вероятно на 
шията. Върху всяка от двете половини е гравиран в негатив еднообразен 
надпис от две думи, които разчетохме, съобразно спецификата на “ини-
циала” и формата на печатчето така: “Κ(άππα) |σ(τρε)ικός 
κοππ(ατία)ς “Капа (с архаично начертание!) – черупчесто жигосване с 
Копа (с архаично начертание, включено лигатурно в инициала)”. Изрич-
ното споменаване на термина koppatias, т.е. характерното още от антич-
ността “жигосване” на коне с архаичната гръцка буква koppa, дава осно-
вание да се допусне, че собственикът на личното печатче (изглежда ли-
це, чието име е започвало с K) е имал длъжност, свързана с констатира-
ната по-горе в североизточните български земи колегия от стратори 
(protostrator?). 

Във връзка с всичко това, е уместно да се опитаме да установим по-
явата на страторската колегия на Долен Дунав през Х–ХІ в. Писмените 
данни позволяват това само донякъде, а тези от разгледаните археологи-
чески находки не носят конкретна информация. Главният проблем при 
тях, освен отсъствието на данни за техните притежатели, е липсата на 
точна датировка. 

При тази ситуация единствено данните на сфрагистиката могат да 
подпомогнат решението на въпроса за времето, в което във византийска-
та провинциална администрация.на Долен Дунав е функционирала стра-
торска колегия. 

4. Данни от моливговулитд 

Сред публикуваните оловни печати от долнодунавските земи има и 
три моливдовула, които имат отношение към страторската колегия на 
Долен Дунав.  

Първият от тях е на известния с многобройните си печати от Прес-
лавската стратегия Лъв Саракинопул

34
. На него Лъв е с патрицианско 

звание и длъжност κόμης το‡ σταυλο‡, сиреч “комес на императорски-
те конюшни”. Най-важното за нас в случая е това, че в легендата на съ-
щия печат Лъв Саракинопул е определен като πρωτοστράτωρ, длъж-
ност, която издателят основателно определя като началник на стратори-
те, уточнявайки, че през ХІ в. в столицата тя придобива церемониално 
значение, но заедно с това е давана на приближени на императора, осо-

                                                           
34 ЙОРДАНОВ ИВ. Печатите от стратегията в Преслав. С. 104-105, № 191. 
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бено по време на военна експедиция, а още по-късно и на лица със са-
мостоятелен пълководчески статут

35
. 

Въпросната длъжност Лъв Саракинопул добива едва към края на 
своята кариера. Ив. Йорданов я поставя на шесто, последно, място в 
познатия от неговите печати cursus honorum и я датира към 70–80-те 
години на Х в. В годините преди това той е бил в североизточните бъл-
гарски земи като “доместик на иканатите” (вероятно по време на похода 
на Йоан Цимисхий през 971 г.; “стратег на Доростол”, после и “стратег 
на Йоанопол (Преслав до 976 г.) и Доростол”, а най-накрая и “стратег на 
Тракия и Йоанопол”. Ранг на патриций и длъжност на началник на им-
ператорските конюшни той получил в края на управлението на Йоан 
Цимисхий или в началото на царуването на Василий ІІ. С други думи, 
най-вероятно е той да е прекарал на стратегска длъжност в Доростол, 
а след това и в Йоанопол до или малко след 976 г.  

На тази основа можем да изкажем относително логичното заключе-
ние, че, бидейки императорски наместник в старите български центрове 
Дръстър и Преслав, Лъв Саракинопул ще да е вероятният учредител на 
страторската колегия на Долен Дунав

36
. След повишение и заминаване 

на длъжност към Двореца, той изглежда е продължил да си пише със 
своя приемник или със свои подчинени от неговата администрация. До-
кументът, който е скрепял въпросния печат от Преславската стратегия е 
неопровержимо доказателство за това. Разбира се, не знаем дали печатът 
е придружавал частно или служебно писмо. Ако допуснем втората въз-
можност, трябва да предположим, че става въпрос за негово разпореж-
дане като “протостратор” до местната колегия от стратори с вероятен 
център в бившата българска столица Велики Преслав. 

За интереса на византийски стратори към районите на българските 
столици , вероятно в един по-ранен период, свидетелстват два уникални 
моливдовула от колекцията на Шуменския музей

37
. Първият от тях про-

                                                           
35 ЙОРДАНОВ ИВ. Печатите от стратегията в Преслав. С. 105, бел. 3 и цит. литера-

тура. 
36 Споменатото единично печатче от землището на с. Войвода, притежание на 

“грифоноподобния” Леонтий, може да се разглежда като свидетелство за изг-
раждане на провинциалната византийска администрация непосредствено след 
971 г. на основата на състава на командвания от доместика на иканатите Лъв 
Саракинопул корпус от императорската гвардия. Срв.: ГЕОРГИЕВ П. Пластинка 
с изображение на грифон… С. 70-71. 

37 JORDANOV I., ZHEKOVA ZH. Catalogue of Medieval Seals at the Regional Historical 
Museum of Shumen. Shumen, 2007. P. 80-81, nos. 187-188. 
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изхожда от околностите на Плиска и на лицевата си страна е с тристъпа-
лен “патриаршески” кръст и околовръстна инвокация, а на обратната с 
четириредов надпис: Θεοφυλάκτο β` στράτορι, т.е. “на Теофилакт, им-
ператорски стратор”. Издателите датират находката в ІХ в. Към това 
време те отнасят и втория печат, който е с инвокация във вид на кръсто-
виден монограм, а на обратната - повреден надпис, върху който разчитат 
името на “Photeinos, vasliko stratori”. Този печат, по данни на колекцио-
нера, е от района на Дебелт, Южна България. Различието между двата 
моливдовула е очебийна и е трудно да се приеме еднаква датировка. 
Може би е по-правилно “императорският стратор” Теофилакт да е писал 
на свой адресат някъде в околността на Плиска в по-късно време? 
От края на Х или началото на ХІ в., например, е един спорно четен мо-
ливдовул от Калараш, Румъния, в който В. Лоран разчита името на 
Λέοντ(ι) βασιλικ(©) στράτορι καp τριβούν¥38

. 
Сфрагистичните проблеми, в случая обаче могат да бъдат оставени 

на заден план. По важно е, че находките от Преславската стратегия, а съ-
що и от района на Плиска, документират траен интерес на императорски-
те стратори към района около българските столици Плиска и Преслав. 
Налице са данни, за които тук няма да говорим, че в района на “така наре-
чената Чика”, още през VІІІ–ІХ в. е съществувал (както впрочем и през 
ХІХ и ХХ в., чак досега) коневъден район, към който византийската цент-
рална и провинциална администрация е проявявала оправдан интерес. 
Впрочем, за съществуването на такъв център в района на пътната станция 
Палматис, на границата между Лудогорието и южна Добруджа, има бегли 
податки още преди създаването на българската държава

39
. 

При тези данни сме склонни да приемем, че археологическите на-
ходки, които по един или друг начин свидетелстват за съществуването 
на “страторска колегия”, датират от времето на установяване на визан-
тийска власт през 70-те или 80-те години на Х в., или, в краен случай, 
малко по-късно. 

                                                           
38 Вж.: Seals Published 1931–1986 // SBS. 1998. Vol. 5. P. 89. За дискусията вж.: 

ТЪПКОВА-ЗАИМОВА В. Долни Дунав… С. 36. 
39 ТОРБАТОВ С. Латински посветителен надпис… С. 36. 
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P. GEORGIEV 

SHUMEN 

 

ON THE STRATORES BODY 

IN THE BYZANTINE PROVINCE ADMINISTRATION DURING THE X–XI C. 

(BASED ON FINDINGS FROM NORTH-EASTERN BULGARIA) 

 

In this article the author examines several archaeological findings from 
the second half of the 10

th
 century and the beginning of the 11

th
, which he 

connects with the functioning of the byzantine administration in north-eastern 
Bulgaria after 971. 

These findings are bronze seals for stamping on wax (Fig. 1, 2, 3). 
On the faces is engraved a double “patriarch” cross and on the reverses – 
Greek texts or imitative inscriptions (pseudoinscriptions). The findings are 
7 in total and they come from the Old Bulgarian capital Veliki Preslav, or are 
from the vicinities of Pliska and Durostorum. After the conquest campaign of 
John Tcimiskès, they become leading centers of the Byzantium province gov-
ernment of Lower Danube. 

These bronze seals, despite their similar design, fall into two categories. 
The first one includes 2 findings: one from the Vodno village in Silistra re-
gion and one from Veliki Preslav. They have Greek inscriptions, which clari-
fies their roles of insignia for the lower levels of the byzantine administration 
in Lower Danube. On the seal from Vodno is a circular inscription: 
ΣΩΝΣΡΑΣΟΡΩΝ+. It explains to whom the typical stamping symbol – 
The Cross belongs, so it should be translated as “The stratores’ cross-seal”. 

So the seal from Vodno can be considered as a proof for the existence of 
a body of stratores in the byzantine administration. The author uses data from 
the Antiquity and the Late Antiquity to explain the character and the func-
tions of this body. At that time the stratores form a structure (stratura, colle-
gium stratorum) which is under the jurisdiction of the prеvice governor or 
strategus, and it has different functions. The supplying of the army or postal 
service with horses, the repairmen of roads and fortresses and collecting of 
different packages are the most important among them. 

Based on this data, the author reaches the conclusion, that the seal from 
Vodno belonged to a functioning (by roman model) stratura, and its staff 
(stratores) had seals to stamp the correspondence or the supplies for the pro-
vincial administration. The existence of a significant number of seals with 
pseudoinscriptions can be explained with the presence of local people, who did 
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not know the Greek language, in the stratores’ body. They probably had the 
task of the immediate collection of the supplies for the provincial governor. 

To determine the time of creation of the low level administrative office 
of the stratores in Lower Danube, unknown by any other sources, the author 
uses sygilographic data, too. The most important is a molybdobul found in 
the Preslav strategy, issued by Leon Sarakinopoulos, who is famous for his 
numerous lead seals after 971. In the molybdobul, his position is “comes of 
the imperial stables” and protostrator. It is known that Leo had these func-
tions at the end of his career, a little before, or after the death of John Tzi-
miskès (†976), when he gets a position in the palace and has the rank of a 
patricius. But in the years after 971 he occupies different positions in north-
eastern Bulgaria: “strategus of Dorostolon (Durostorum)”, “strategus of Jo-
hanopolis (Preslav) and Dorostolon” and “strategus of Thrace and Johanopo-
lis”. As the head of the byzantine administration in the newly conquered Bul-
garian territories, Leon Sarakinopoulos should have been in the centre of the 
creation of the stratores’ office in Lower Danube. 

The seal of the protostrator Leon Sarakinopoulos, received in the Preslav 
strategy, allows the cautious statement, that around 976 (?) he had official con-
tacts with the local stratura (?), maybe about supping the byzantine army with 
horses. Evidence about the interest of byzantine stratores’ bodies in the region 
of the Old Bulgarian capitals, are other molybdobuls or seals, like the one re-
cently found near Pliska. They indirectly prove, that there, probably from the 
times of the independent Bulgarian state (the end of the VII century – 971), has 
been a significant horse breeding resource, which kept its importance for the 
byzantine administration, too. 
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а                                                           б 

Обр. 1. Бронзово печатче с гръцки надпис от с. Водно, Силистренско: 

а – лице, б – опако 

 

 

              
 

Обр. 2. Бронзово печатче с псевдонадпис от с. Красен дол,  

Новопазарско: а – лице, б - опако (рис. на Св. Стоянов) 
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                                 а                                                      б      

Обр. 3. Бронзов медальон: а – лице, б - опако 

 

                        
                             а                                                 б      

Обр. 4. Бронзова розетка-печат от Плиска: а – лице, б – опако 

 

          
                                 а                                                            б      

Обр. 5. Пластина от единично печатче от с. Войвода:  

а – матрица, б – отпечатък 

 

 


