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ПЕЧАТИ НА НОБЕЛИСИМИ И ПРОТОНОБЕЛИСИМИ, 

НАМЕРЕНИ В БЪЛГАРИЯ 

 

 
След публикуването на моята статия за печати на куропалати от те-

ритория на днешна България1 в рамките на настоящето изследване се 
предлага публикация на печатите на нобелисими и производните от този 
титул протонобелисим и протонобелисимохипертат. 

Анкетата ми е улеснена от разработка относно този титул, направена 
също на страниците на настоящият том от Н. Кънев. Това ми позволява да 
премина директно към излагане на материала: 

Печатите са подредени според азбучния списък (на гръцки) на лич-
ните имена на притежателите им. 

1. ’ÁëÝîйпт Óйáп†т ðñщфпíпâåëßууймпт – 90-те г. на ХІ в. (Рис. 1) 

Съхранява се в Археологическия музей на г. Созопол. Липсва кон-
кретна информация за намирането му, но все пак е в рамките на града. 
Размери: 27-29 (22) 2-3 мм. Отпечатъкът е добре центриран и пълен. 
Лицевата страна на моливдовула се откроява с високия си и хубав ре-
леф. Цялостния му вид свидетелствува за работа на опитен гравьор. 

Публикуван2. Няма познати паралели. 
Л. Бюстово изображение на Богородица с нимб, химатион и мафо-

рий, представена във фас. На гърдите си носи медальон с лика на Мла-
денеца. Ръцете и са вдигнати встрани в оранс. Над тях са изписани ти-
тулите: .. || ИV. 

                                                        
1 ЙОРДАНОВ И. Печати на византийски куропалати, намерени в България // 

АДСВ. 2003. Вып. 34. С. 239-264. 
2 ЙОРДАНОВ И. Новооткрит печат на протонобелисима Алексий Сиаус // ГНАМ. 

1993. Т. IХ. С. 219-223. 



 
Йорданов И. Печати на нобелисими и протонобелисими… 

 

 

105

Оп. Петредов надпис: 
 - + - | ИK�R’И’| AË�ÎIW | A’NWR�ËË | CIMWTW | CIAŸC 
+И(епфό)kе â(пЮ)2(ей) ’ÁëеîЯ¥ (ðñùфп)нùâеëë(й)уЯм¥ ф© Уйбпэт 
Собственикът на печата, чиято кореспонденция е била получена 

в Созопол е някои си Алексий Сиаус, притежаващ титлата протонобе-
лисим. 

По-главните въпроси, които възникват от неговото намиране в Со-
зопол са: кой е този Алексий Сиаус, кога и до кого в Созопол е писал. 

За да се отговори на някои от тях или поне да се направи опит за 
отговор на други, е необходимо най-напред да се датира печата и след 
това направи опит да се свърже името на собственика му с някоя лич-
ност от наративните източници. 

Датировката на разглеждания печат според неговите характеристи-
ки е след осмото десетилетие на ХI в. – до последните му години. 

В «Алексиадата» на Ана Комнина на няколко пъти се съобщава име 
близко до изписаното върху печата. 

И така през 1086/1087 г. във византийската столица Константино-
пол пристигнало пратеничество от великия султан Мелик шах с пред-
ложение за сродяване и мир. Начело на посланичеството бил някои си 
Уйбпэт3, по майка грузинец. По-нататък, Ана Комнина разказва, 
че в хода на преговорите между византийците и селджуките, баща 
й (императорът Алексий I Комнин) привлякъл на своя страна Сиаус и се 
възползувал от пълномощията, които последният имал по отношение на 
завладените преди това от селджуките византийски приморски градове. 
Сиаус посещавал тези градове и предавал нарежданията на султана за 
опразването им. Най-напред бил освободен Синоп, където бил управи-
тел някой си Харатик, а след това и останалите градове и крепости4. 

След като извършил тези неща, продължава Ана Комнина, «Сиаус 
се върнал при него (императора). После получил светото кръщение, бил 
надарен с много дарове и бил назначен за дук на Анхиало»5. 

Въпросът който възниква от това известие на Ана Комнина е: 
възможно ли е собственикът на печата протонобелисима Алексий Сиаус 
и селджукът Сиаус да са една и съща личност. 

За положителен отговор би следвало да се имат предвид две об-
стоятелства: 

                                                        
3 Превеждан по различен начин от отделните издатели на Алексиадата – едни 

предпочитат името Чауш, а други Сиаус. 
4 Anne Comnène. Alexiade / Éd. B. LEIB. P., 1937-1945. Vol. II. P. 65-66, 74.18. 
5 Ibid. P. 66.32. 
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1. Ана Комнина, като правило съобщава действуващите лица 
от книгата за баща си чрез патронима им. 

2. Името Сиаус е мюсюлманско. Навярно след покръстването 
същия е приел християнско име. Като се имат предвид взаимоотноше-
нията му с императора, най-вероятно е той да е бил и негов кръстник, 
при което християнското му име Алексий е съвсем естествено, а мю-
сюлманското Сиаус, съгласно традициите във Византия е станало па-
троним6. 

След покръстването си Сиаус е бил назначен за дук на Анхиало, 
при което намирането на моливдовула му в Созопол е още едно, макар 
и косвено доказателство за идентифициране на личността от наративния 
източник и от текста на печата. 

Кога точно в Созопол е била получена кореспонденцията му ? 
Върху печата е изписана само титлата му протонобелисим, при 

което възникват немалко въпроси, а именно: 
а) точно с тази ли титла е бил удостоен Сиаус в 1087 г. след по-

кръстването му; 
б) защо върху печата му не е изписана длъжността дук на Анхиало 

и въобще в буквалния ли му смисъл следва да се приеме сведението на 
Ана Комнина, че е бил назначен за дук на Анхиало. Дали все пак из-
пращането му в Анхиало не е било едно почетно заточение. Бил 
е удостоен с висока титла, надарен с много дарове (навярно и имоти 
в тази част на империята) и изпратен в провинцията за да не пречи, мо-
же би, на някакви следващи взаимоотношения със селджуките. 

Тези разсъждения и фактите – отсъствието на длъжността дук или 
катепан на Анхиало и високата титла на Алексий Сиаус, без да са кате-
горични насочват към въпроса : дали печатът на протонобелисима 
Алексий Сиаус не се отнася към един по-късен етап в живота му, след 
престоя му в Анхиало, когато той се е завърнал в столицата Константи-
нопол, заседавал е в сената и е взимал участие в дворцовия живот на 
империята чрез високата си титла. 

На въпроса до кого е била адресирана кореспонденцията изисква 
цялостна информация относно живота в Созопол в края на ХI в. 
По същото време тук в Созопол е била получена кореспонденция от 
двамата братя Декани (Георги и Никифор)7, тук е бил заточен сенатора 
Йоан Соломон и др. съвпадения, които може би не са случайни. 

                                                        
6 CHEYNET J.-CL. Du prénom au patronyme: les étrangers à Byzance (Xe–XIIe siècles) // 

SBS. 1987. Vol. 1. P. 57-67. 
7 ЙОРДАНОВ И. Печати на византийски куропалати… С. 248-255. 
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2-3. Ãåţñãйпт Ðáëáйпëьãпт ðñщфпíщâåëßууймпт – 90-те г. на 
ХI в. (Рис. 2-3) 

2. Съхранява се в колекцията на Исторически музей-Перник, инв. 
№ 937. Намерен е при разкопки на крепостта до града. Размери: 21-21 
(над 21) 3 мм. Непълен отпечатък, едно поради по-малкото ядро и дру-
го, поради разхлабения булотирион. Релефа на изображението и най-
вече лицето на светеца е поизтрито. Същото се отнася и до буквите 
от опаката страна. 

Публикуван8. Няма познати паралели. 
Л. Вертикален надпис: È-Г�-W-Ñ || ..... 
Бюст на св. Георги, представен като войн във фас. В дясната ръка, 

поставена пред гърдите държи копие, а в лявата придържа щит. Виждат 
се детайлите от плочките в ризницата му. 

Оп. Петредов надпис: 
..W.ГIО. | .POTONOR. | .HCHMONT. | ÐÁË�ÏËÏ | ГON 
[Ãе]þ[ñ]ãйп[н ð]ñпфпнпâ[еë]Юузмпн ф[{(н)] Ðбëбйпëόãпн 
3. Съхранява се в колекцията на В. Пантелеев от Варна. Неизвестен 

произход. Размери: 18-19 (19.5 ?) 3 мм, 5.8 г. Непълен отпечатък. 
Първия ред от текста е останал извън ядрото. 

Непубликуван. Няма познати паралели. 
Л. Вертикален надпис: А-ГI-О-Г || .-WÑ-Ãi-...... 
Бюст на св. Георги, представен като войн във фас. В дясната ръка 

държи копие на рамо, а в лявата придържа щит. 
Оп. Шестредов надпис: 
...... | Г�WРГI. | A’NOR�Ë. | CIMWTW | ÐÁË�ÏË | -ГW 
[+К(эñй)е â(пЮ)2(ей)] ÃеùñãЯ[¥] (ðñùфп)нпâеë[й]уЯм¥ ф© Ðбëбй-

пë(ό)ã¥ 
В колекция Fogg A.M. nos. 1355 и 1508 се съхраняват два непубли-

кувани моливдовула, отпечатани чрез трети булотирион или трета двой-
ка матрици. 

Л. Бюст на св. Георги като войн във фас. В дясната ръка държи ко-
пие на рамо, а в лявата ръка придържа щит. 

Оп.: �ROHИ’|.�WРГIWN|.РОТОNOR|.ËICIMONT’|.AË�OËO|ГON 
В колекцията на Дъмбъртън Оукс се съхранява непубликуван мо-

ливдовул (DO. 55.1. 3216) на личност със същите имена, същия иконо-
графски сюжет, но с различна титла – куропалат: 

                                                        
8 ЮРУКОВА Й. Нумизматични и сфрагистични паметници (867–1195/1203) // 

Перник. София, 1983. Т. 2. С. 121-123. 
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Л. Бюст на св. Георги като войн във фас.В дясната ръка държи ко-
пие на рамо, а в лявата ръка придържа щит. 

Оп.: ......|Г�WРГIW|KWРОПAË’T’|TWПАË�О| ËWÃW 
Тези съвпадения дават основание да се допусне, че двете групи пе-

чати принадлежат на едно и също лице – Георги Палеолог. Основание 
за това дава и приемствеността в титулатурата му. 

Собственикът на разглежданите печати би следвало да се различава 
от известния Георги Палеолог, баджанак на Алексий І Комнин. 
В подкрепа на това са и сведенията от наративните източници9. 

На заседание на синода от 1094 г. във Влахерн е взел участие 
и протонобелисимът Георги Палеолог10. На същия синод взима участие 
и севастът Георги Палолог. Както отбелязва по този повод П. Готие той 
не би могъл да се приеме, че е син на севаста, тъй като неговите деца са 
също севасти. Представеният тук протонобелисим Георги Палолог 
е навярно по-нископоставен член на същата фамилия – Палеолози. 

Печатът от Дъмбъртън Оукс с титлата куропалат отразява по-ранен 
етап от кариерата на Георги Палеолог, навярно от края на 80те и нача-
лото на 90те г. на ХI в. 

4. Ãåţñãйпт Ðáëáйпëьãпт ðñщфпíщâåëßууймпт – 80-те г. на 
ХІ в. (Рис. 4) 

Съхранява се в колекцията на Веселин Станков от град Батак. На-
мерен е в землището на с. Факия, окръг Бургас. Размери 18-19 мм. Не-
пълен, но добре съхранен отпечатък. 

Непубликуван. Паралели: непубликуван екземпляр от колекцията 
на DO. 58. 106. 3131. 

Л. Между два зрънчести кръга е изписано: .....HИ�IÃ�.. 
В средата бюст на Богородица от типа оранта с медальон. Титули: 

М||И. 
Оп. Четириредов надпис: 
..... | NWR�ËI | CIMWTW | ÐAËAI. | ËOГW 
[+И(епфό)ке â]пЮией Ãе[ùñã(Я¥) ðñùфп[нùфâеëйуЯм¥ ф© Ðбëбй-

пëόã¥ 

                                                        
9 CHEYNET J.-CL., VANNIER J.-F. Études prosopographiques. P., 1986. P. 144-145. 

№ 11. 
10 GAUTIER P. Le Synode des Blachernes ( fin 1094). Étude prosopographique // REB. 

1971. Vol. 29. № 15. 
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Въпреки пълното съвпадение в имената с горните екземпляри, соб-
ственика на разглеждания тук печат се свързва с личността на баджана-
ка на Алексий І Комнин – Георги Палеолог11. 

5-6. Êщíуфáíфqíпт Ïˆмðåñфьðпõëпт (80-те – 90-те г. на IХ в.) 
(Рис. 5-6) 

5. Нобелисим и дук: 
Съхранява се в колекцията на Исторически музей – Перник. Наме-

рен е при разкопки на средновековната крепост до днешния град. Раз-
мери: 21-21 (20) 3 мм. Добър отпечатък, но все пак крайните букви 
в текста са неясни. 

Публикауван12. В колекцията на IFEB, no. 239 се съхранява непуб-
ликуван екземпляр, отпечатан чрез същия булотирион. Чрез него 
корrгирам някои грешки на първоиздателя. 

Л. Архангел Михаил с нимб и широко разперени криле 
е представен прав във фас стъпил върху супендиум. Облечен е в дълъг 
хитон и химатион. В дясната ръка държи лабарум, а в лявата кълбо, 
увенчано с кръст. 

Оп. Шестредов надпис: 
+ K�R’И’| .WCWÄŸË’ | .WNNWR�. | .CIMSÄŸK | ....П�P | - T -  
+ К(эñй)е â(пЮ)и(ей) [ф]© у© дпэë(¥) [К]ùн(уфбнфЯн¥) 

нùâе[ëй]уЯм(¥) (кбp) дпхк(p) [ф© Ïˆм]ðİñф(¥) 
6. Протонобелисим и дук: 
Съхранява се в колекцията на Археологически музей Велики Пре-

слав, п.инв. № 26851. Намерен е при разкопки, недалеч от резиденцията 
на византийския стратег на града. Размери: 26-26 (18) 4 мм. Тегло 
16.45 г. Добър отпечатък с релефни изображения. 

Публикуван13. Паралели: В околностите на Сирмиум е бил намерен 
друг екземпляр, отпечатан чрез същата двойка матрици14. 

                                                        
11 За него вж.: GAUTIER P. Le Synode des Blachernes… № 4; SKOULATOS B. 

Les personnages byzantins de l'Alexiade. Analyse prosopographique et synthèse. 
Louvain, 1980. № 69; CHEYNET J.-CL., VANNIER J.-F. Études… P. 137-141. № 6; 
ЙОРДАНОВ И. Печати на византийски севасти от територията на България // 
Нумизматика и сфрагистика. 1998. Т. 2. С. 13-16. 

12 ЮРУКОВА Й. Нумизматични и сфрагистични паметници… С. 117-118. 
Табл. II. 3. 

13 ЙОРДАНОВ И. Печатите от стратегията Преслав. София, 1993. № 331. 
14 BARISIÆ F. Vizantijski olovni pecat iz Sirmijma / Mélanges Μ. DINIÆ // Zbornik 

filoz. Fak. Belgrade, 1964. P. 183-190. 
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Л. Архангел Михаил, както по-горе, но отпечатан с друга матрица. 
От двете му страни титули: М-I || Х-. 

Оп. Седемредов надпис: 
+ K�R’И’| ТWCWÄŸË’ | KWNA’NW | R�ËËICHM’| SÄŸKI TW | 

ŸMÐ�P | T’  
+ К(эñй)е â(пЮ)и(ей) ф© у© дпэë(¥) Кùн(уфбнфЯн¥) 

(ðñùфп)нùâеëëйуЯм(¥) (кбp) дпхкp ф© Ïˆмðİñф(¥) 
С имената на Константин Умбертопул са известни и други групи 

печати: 
1. В качеството му на протопроедър, според екземпляр, съхраняван 

в колекцията на Атинския нумизматичен музей, който е частично 
съхранен и има следното описание15: 

Л. Бюст на св. Йоан Продром. 
Оп. +| KWNC |...THN’A’|.. . �ÄP’O|...П�P | TOC 
+ Кùну[фбн]ф\н(пт) (ðñùфп)[ðñό]едñ(пт) } [Ïˆм]ðİñфпт 
2. В качеството му на протокуропалат и дук, според два непублику-

вани моливдовула от DO. 58. 106. 1089 и 55. 1. 3058: 
Л. Права фигура на Богородица между два архангела. 
Оп. + K�R’И’| .WCWÄŸ’| KWNA’KŸP | .AËATI’S. | K’TWŸM | 

Ð�PTW  
3. В качеството му на севаст и дук, засвидетелствуван чрез 

4 екземпляра: единия намерен при разкопки на средновековната крепост 
до днешния град Перник16 и други три непубликувани от DO. 55. 1. 3059 
и Zacos, III, no. 1472/2-1. 

В Алексиадата Ана Комнина на няколко пъти съобщава името на 
Кùнуфбнфqнпт } Ïˆмðеñфόðпхëпт, като на един от съратниците на 
баща и. 

Той е норманин по произход. Предполага се, че е племенник на Ро-
берт Гискар и син на Умбер дьо Отьовил (Humbert de Hauteville)17. Пре-
минал на служба при ромеите още при управлението на император Ни-
кифор III Вотаниат (1078–1081). На 14.02.1081 г. бъдещият император 
се среща с Константин Умбертопул и получава подкрепата му за пред-
стоящия бунт18. 

                                                        
15 KONSTANTOPULOS K.M. Вхæбнфйбк@ мпëхâдόâпхëëб фп‡ Tн <ÁиЮнбйт 

<Еинйкп‡ Íпмйумбфйкп‡ МпхуеЯпх. , 1917. № 498g. 
16 ЮРУКОВА Й. Нумизматични и сфрагистични паметници… С. 119-120. 

Табл. II. 4. 
17 SKOULATOS B. Les personnages byzantins de l’Alexiade. № 41. 
18 Anne Comnène. Alexiade, I, 74.5-11. 
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Същата година по време на битката с норманите при Дирахиум 
(18.10.1081) той командува подразделение съставено от франки 
«… и над франкските отряди началствували Панукомит и Константин 
Умбертопул, наречен така заради своя произход»19. 

Преди 1086 г. е управител на Кизик. След смъртта на великия доме-
стик Григорий Пакуриани през същата година императорът заповядал на 
Умбертопул да остави в Кизик силен гарнизон и само с отряда на келтите 
да се яви при Татикий в Адрианопол. След частични успехи срещу пече-
негите в Тракия, отряда на келтите презимува във Адрианопол20. 

В решителната битка срещу печенегите при Левунион (29.04.1091 г.) 
отново началствува над келтите и се намира на западното крило на визан-
тийската армия до куманите21. 

През 1093/1094 г. името на Константин Умбертопул се съобщава 
във връзка със заговора на арменеца Ариева. Водачите на заговора 
(Константин Умбертопул и Ариева) били осъдени на конфискация на 
имотите им и заточени22. Зонара твърди, че двамата водачи били осъде-
ни да направят «позорна обиколка» на Константинопол23, докато Ана 
Комнина изрично отбелязва, че императорът решил да не прилага пред-
видените от закона наказания24. 

Във всички случаи, навярно заради минали заслуги, Константин 
Умбертопул е бил опростен, защото го срещаме сред участниците във 
Влахернския синод в качеството му на севаст25. 

През 1095 г. Константин Умбертопул командува военна част във 
войната срещу куманите. На това подразделение е възложено защитата 
на теснините в Зигос26. 

В досегашните публикации на печати с името на Константин Ум-
бертопул е прието, че той е идентичен с едноименника му от Алексиа-
дата. Не виждам реални основания да се разгранича от тях. С това обаче 
проблемите около личността му и неговият cursus honorum не се реша-
ват. Това се дължи на фактът, че Ана Комнина на нито едно място 
не е посочила неговите титли и длъжности. 

                                                        
19 Anne Comnène. Alexiade, I, 152.1-4. 
20 Ibid., II, 83.22-28; 86.2-3. 
21 Ibid., II, 141.17-21. 
22 Ibid., II, 146-147. 
23 Ioannis Zonarae epitomae historiarum libri XVIII / Ed. TH. BÜTTNER-WOBST. 

Bonn, 1897. T. 3. XVIII, 23. 
24 Anne Comnène. Alexiade, II, 147.4-6. 
25 GAUTIER P. Le Synode des Blachernes… № 80. 
26 Anne Comnène. Alexiade, II, 193.7-11. 
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В светлината на представените по-горе групи печати би могъл да 
се предложи следният cursus honorum: 

1. ðñùфпðñόедñпт – преди 1081 г., ако разбира се попълването 
на печата от Атина е вярно. 

2. ðñùфпкпхñпðбëÜфзт кбp дпэî (след 1081 г.) 
3. нпâеëЯууймпт кбp дпэî (средата на 80-те г. на ХI в.) 
4. ðñùфпнпâеëЯууймпт кбp дпэî (началото на 90-те г. на ХI в.) 
5. уеâбуфόт (около 1094 г.) 
6. уеâбуфόт кбp дпэî (след 1094 г.) 
Константин Умбертопул имал блестяща кариера. Що се отнася до 

длъжността му, той през всичкото време е командир на наемници, най-
често келти (нормани) или изписаното върху печатите – дукс. 

Навярно някаква връзка с личността му имат и следните две групи 
печати на някои си Ïˆмðİñфпт: 

а) ðбфñЯкйпт, уфñбфзã{т кбp дпмİуфйкпт ф™н пŠæпхн ? 
(DO.55.65.9-2566): 

Л.: Бюст на св. Никола, представен като архиерей във фас. 
Оп.: + K�R’И’| TWCWÄŸË’ | OVNÐ�PTW | ÐPICTPAT’Ã’| 

SÄOM�CTI | KWTONOV | ZOVN 
б) âİуфзт кбp уфñбфзãόт (DO. 55.59.13.1890): 
Л.: Бюст на св. Никола, както по-горе. 
Оп.: + K�R’И’| OVÌÐ�P | TIR�CTH | SCTPA | THÃW 
Ако не се отнася до някои друг норманин с името Умперт, то тези 

печати, датирани най-общо в третата четвърт на ХI в., биха могли да 
принадлежат на бащата на Константин Умбертопул. 

Представените печати освен, че внасят яснота в кариерата на Кон-
стантин Умбертопул поставят и въпроса за връзките на този аристо-
крат с българските земи. Той изпраща своя кореспонденция до раз-
лични адресати в Перник, Преслав и Силистра, навярно това е било 
във връзка с неговото участие във военни кампании в българските  
земи през 80–90-те г. на ХI в. 

7. ËÝщí ÊáæЬíçт ðñщфпíпâåëßууймпт (ХII в.) (Рис. 7) 

Съхранява се в колекцията на Исторически музей-Добрич, 
инв. № 1278, закупен е от Силистра. Размери: 21-22.5 (над 21)3.5 мм, 
6.98 г. Непълен отпечатък, тъй като ядрото е било по-малко или равно 
на печата на матриците. Също така центрирането не е било съвършено. 
Самият моливдовул е много добре съхранен. 
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Публикуван27. 
Паралели: В колекциите на Эрмитажа (М-8927)28 и Дъмбъртън 

Оукс (DO. 58. 106. 3202, последният е непубликуван) се съхраняват два 
моливдовула отпечатани чрез същия булотирион. 

Л. Сцена на Разпятието. Христос разпнат върху кръста на Голгота. 
Под него (вляво) е представена Богородица и св. Йоан (вдясно). 

Оп. Петредов надпис: 
СФРАГIС | Ë�ОNTOCA’| NWR�ËËIС | MŸTŸK . | ZANH 
Уöñбãpт Ëİпнфпт (ðñùфп)нùâеëëйу(Я)мпх фп‡ К[б]æÜнf 
Отново в колекцията на Эрмитажа се съхранява моливдовул 

(М-8940), близък по иконография и текст с по-горе представените29. 
Л. Представено е Разпятието е с повече подробности. 
Оп. + Ë�WÍ | ПРWTONW | R�ËIСIМО’ | OKAZA | NHC 
В колекцията на Г. Шлюмбергер, се е съхранявал моливдовул, при 

който на лицевата страна се наблюдава същия иконографски сюжет, 
но все пак от друга матрица, а на опаката е изписано: + К�ROH | 
И�IË�ОN | TATONK | .ZAN’ от него авторът е разчел патронима 
ГAZAN30. 

Очевидно е, че трите групи печати принадлежат на едно и също 
лице – протонобелисима Леон Казан, за когото не можем да съобщим 
никаква информация. Името му не е засвидетелствувано в наративните 
източници. 

Датировката на печата е най-общо в ХII в., като е по-вероятно тя да 
се конкретизира във втората му половина. 

8-9. Ìй÷á[ë Áˆëţпíá ðñщфпíщâåëßууймпт (ХI–ХII в.) (Рис. 8) 

8. Съхранява се в колекцията на Върбан Върбанов от Елхово. Про-
изхожда от района на с. Мелница. Размери на ядрото 16-17 мм. Въпреки 
малкото ядро почти всички букви са отпечатани с изключение на някои 
от последния и предпоследния редове. Добре запазен отпечатък. 

                                                        
27 ЙОРДАНОВ И. Неиздадени византийски печати от Силистра (IV) // ИНМВ. 

1992. Т. 28. С. 229-245. № 12. 
28 ЛИХАЧЕВ Н.П. Историческое значение итало-греческой иконописи; изображения 

Богоматери в произведениях итало-греческих иконописцев и их влияние на 
композиции некоторых прославленных русских икон, СПб., 1911. С. 141-142. 
Рис. 327; ШАНДРОВСКАЯ В.С. Сфрагистика // Византийское искусство в музеях 
СССР. Каталог выставки. М., 1977. Т. 2. С. 142. № 778. 

29 ЛИХАЧЕВ Н.П. Историческое значение итало-греческой иконописи… 
С. 141-142. Рис. 326; ШАНДРОВСКАЯ В.С. Сфрагистика… С. 142. № 777. 

30 SCHLUMBERGER G. Sigillographie de l’Empire byzantin. P., 1884. P. 666. № 1. 
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Публикуван31. Няма познати паралели. 
9. Съхранява се в колекцията на Иван Йотов от Ямбол. Произхожда 

от същия регион. Размери 18-19 мм. Силно повреден екземпляр, който 
може би е бил и непълен отпечатък. От наличните букви се прави алю-
зията, че печатът е на същия сановник Михаил Авлона. 

Непубликуван.Няма познати паралели. 
Двата екземпляра са отпечатани чрез един и същи булотерион. 
Л. Бюстово изображение на Богородица с нимб, химатион 

и мафорион, представена във фас. Ръцете и са вдигнати в оранс. Над тях 
са изписани титулите: .. || ИV. 

Оп. Четириредов надприс: 
8. +| MIXAHË| A’NOR�ËH | CIM’TON. | .ËONA 
9. +| . . XAH . | . . UR�Ë I | . . . . . . . | . . . . . 
+ Мй÷б[ë (ðñùфп)нпâеëзуЯм(¥) ф{н [Áˆ]ëпнб 
Основния проблем в интерпретацията на този печат е свързана 

с несигурното четене на последните два реда, където е бил изписан па-
тронима. Наличието на буквите .|.ËONA ми дават идеята за свързване 
на патронима с името на града Авлона-Валона ( Áˆë™нб). 

Датировката на моливдовула е най-общо в края на ХI или в начало-
то на ХII в. Ако попълването на липсващите букви е правилно, то соб-
ственика на печата произхожда от града Авлона. Този град е бил страте-
гическа крепост във войната на Алексий I Комнин срещу норманите, 
както през 1081, така и през 1108 г.32 

Името на Михаил Авлона не ми е известно от наративните източ-
ници. През 1108 г. за командуващ византийските сили в Авлона е бил 
оставен Михаил Кекавмен, навярно също протонобелисим33. Възниква 
въпроса дали не е възможно Ана Комнина да е сгрешила имената или 
пък този пълководец след удържаната от него победа да е получил про-
звището Авлонски, което да е изписано и върху печатът му. 

 

 

                                                        
31 JORDANOV I. Byzantine Lead Seals from the Village of Melnitsa (district of            

Elkhovo, Bulgaria) // SBS. 2002. Vol. 7. P. 21-57. № 38. 
32 За хода на събитията, вж.: ЗЛАТАРСКИ В.Н. История на българската държава 

през средните векове. София, 1972. Т. 2. С. 170-177, 240-246. 
33 SKOULATOS B. Les personnages byzantins de l’Alexiade. № 133; SAVVIDES A. 

The Byzantine Family of Kekaumenos (Cecaumenus) (Late 10th – early 12th Cen-
tury) // . 1986-1987. T. 4. P. 13-26. № 6. 
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10. Ìй÷á[ë <ÁмЬуфñйдпт ðñщфпíщâåëßууймпт (ХI/ХII в.) (Рис. 9) 

Съхранява се в колекцията на В. Пантелеев от Варна. Неизвестен 
произход. Размери: 16-19 (16) 3 мм, тегло 5.60 г. Добре центриран 
и съхранен, но непълен отпечатък. 

Непубликуван. Няма познати паралели. 
Л. Бюстово изображение на Богородица оранта без медальон. Титу-

ли: М || . 
Оп. Петредов надпис: 
. K�R’И’| .IXAHË| ….�ËI | ..MWTONA | .ACTPH | .. 
[+]K(эñй)е â(пЮ)и(ей) [М]й÷б[ë [(ðñùфп)нпâ]еëй[уЯ]м¥ ф{н 

<Á[м]буфñЮ[дй] 
В попълването на текста на печата има най-малкото два проблема – 

титула. Дали е нобелисим или протонобелисим и патронима. Тъй като 
в досегашните случи при печатите от ХІ–ХІІ в. се отнасяше до протоно-
белисим и в този случай няма основание за различие,още повече, че мяс-
тото за липсващите букви на третия ред допуска те да са четири. 

Попълването на патронима е донякъде провакирано от наличието 
на личност с подобни имена в Алексиадата. 

Ана Комнина ни съобщава, че около 1111 г.някои си Михаил 
от Амастриада (селище в Пафлагония), управител на Акруна се разбун-
тувал, завладял града и започнал да опустошава околностите. Срещу 
него с войска бил изпратен Георги Декан, който след тримесечна обсада 
отвоювал града, пленил Михаил и го изпратил на императора. Отначало 
императора го осъдил на смърт, но впоследствие го помилвал и дори 
възнаградил. Повече нищо не се знае за този Михаил34. 

Ако приемем идентифицирането на собственика на нашия печат 
с този Михаил от Амастриада, то възниква въпроса кой период от кари-
ерата му отразява. Дали преди 1111 г. или след тази дата. 

11. Ìй÷á[ë Êáмáфçñ{т íщâåëßууймпт (трета четвърт на ХІІ в.) 
(Рис. 10) 

Съхранява се в колекцията на В. Пантелеев от Варна. Низвестно 
местонамиране. Размери : 34-36 (29) 3.9 мм, тегло 20.30 г. Пълен, но зле 
съхранен отпечатък. 

Непубликуван. Няма познати паралели. 
Л. Четириредов метрически текст: 
.+. | ПРАÎ�IC | CÖPAÃIÆW | MIXAHËTAC | �ГГРАФŸC 

                                                        
34 Anne Comnène. Alexiade, III, 156.19-26; SKOULATOS B. Les personnages byzan-

tins de l’Alexiade. № 127. 
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Оп. Четириредов метрически текст: 
NWR�ËËI | CIMOVKA | MATHPWN | �KГ�NOVC | -.- 
+ÐñÜîейт уöñбãЯæù Мй÷б[ë ф@т TããñÜöпхт нùâеëëйуЯмпх 

Кбмбфзñ™н Tк ãİнпхт 
От сфрагистични паметници и някои наративни източници са позна-

ти личност или личности с това име, отнасящи се до периода ХI–ХII в. 
1. ðñùфпуðбиÜñйпт кбp âґнпфÜñйпт, датира се в XI в., според два 

непубликувани екземпляра от колекцията на DO. 55. 1. 3076 и 58. 106. 
4107: 

Л. Бюст на архангел Михаил с владетелски инсигнии. 
Оп. MIXAHË | A’CÐAИAP’ | SRACIËH | KOCNOTA | 

PHOCOK’|MAT�P’ 
2. ðбфñЯкйпт, кñйф[т Tðp фп‡ ‘Éððпдñόмпх кбp ÷бñфпхëÜñйпт ф™н 

еˆбã™н пtкùн, датира се в третата четвърт на XI в.35 
3. ðñùфпðñόедñпт, кñйф[т кбp Tîйуùф[т ф\т Äэуеùт, датира 

се в последната четвърт на XI в.36 
4. Без титул и длъжност, датиран в края на ХІ в., според непубли-

куван екземпляр от колекция на DO. 55. 1. 3075: 
Л. Бюст на архангел Михаил, както по-горе. 
Оп. .PXI | CTPATIÃ’|TŸ..ROHИ’| MIXAHË | TWKAMA | THPW 
5. Без титул и длъжност, датиран в края на ХІ в., според два непуб-

ликувани екземпляра от колекция Zacos, III, no. 1492: 
Л. Св. Йоан Продром прав. 
Оп. +K�R’И’ | MIXAHË | TOKAMA | TIPO 
6. Без титул и длъжност, датиран в края на XI в.37 
7. Без титул и длъжност с метрически текст, датиран в ХІІ в., спо-

ред непубликуван екземпляр от DO. 58. 106. 1672: 
Л. Права фигура на Богородица Оранта. 
Оп. + | TONKAMA | THPONMI | XAHËCK� | ÐOICKOPH 
 
 

                                                        
35 SZEMIOTH A., WASILEWSKI T. Sceaux byzantins du Musée National de Varsovie // 

Studia Źródloznawcze Wacze. Warszawa, Poznan, 1966. T. 11. № 10. 
36 MORDTMANN A.D. Мпëхâдόâпхëëб âхæбнфйн@ ф™н Tðбñ÷й™н ф\т Еˆñþðзт // 

‘Еëëзнйк{т Öйëпëпãйк{т Уэëëпãпт Кùнуфбнфйнпхðόëеùт. 1882-1883. T. 17. 
У. 144-152. № 15; SCHLUMBERGER G. Sigillographie… P. 516. № 1; EBERSOLT J. 
Sceaux byzantins du musée de Constantinople // RN. 1914. T. IV. № 18. 
P. 207-243, 377-409. № 392 (272). 

37 ZHKOУ Н. Вхæбнфйн@ мпëхâдόâпхëëб фп‡ МпхуеЯпх КпмпфзнЮт // SBS. 
1990. Vol. 2. P. 171-185. 
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8. Без титул и длъжност с метрически текст, датиран в ХІІ в.38 
9. ðñùфпнпâеëЯууймпт, датиран в третата четвърт на ХII в.39 
10. уеâбуфόт кбp ðñùфпнпфÜñйпт, датиран във втората половина 

на ХІІ в., според непубликуван екземпляр от колекцията на DO. 58. 106. 
1672: 

Л. СФРАГIC | C�RACTOV | TOVÐPW | TONOTA | PIOV  
Оп. | MIXAHË | ÐË�RPH | KAMATH | PWN�K | Ã�NŸC 
Едно от писмата на Михаил Италик, датирано в 1139–1141 г. 

е адресирано до неговия ученик Михаил Каматир, син на Роман в кое-
то го упреква, че е пренебрегнал служенето на писмената пред това на 
императора40. 

В писмо на Йоан Цец, датирано през 40-те г. на ХII в. и адресирано 
до севаста Теодор Каматир, се споменава и името на неговия племенник 
– философа Михаил41. 

На заседания на Синода от 1157 г. е участвувал и Михаил Каматир 
в качеството му на ðñùфпкпхñпðбëÜфзт кбp Tðp ф™н деЮуеùн42 а през 
1166 г. е вече ðñùфпнпâеëЯууймпт кбp Tðp ф™н деЮуеùн кбp öэëбî43. 

Докато сфрагистичните паметници биха могли да се свържат най-
малкото с две или три различни личности, живели през ХІ–ХІІ в., 
то сведенията от наративните източници биха могли да се отнасят към 
една личност, която да се идентифицира със собственика на представе-
ния тук печат, върху който е изписана непознат от другаде негов титул – 
нобелисим. 

Той би могъл да има следният cursus honorum: 
a) ðñùфпкпхñпðбëÜфзт кбp Tðp ф™н деЮуеùн (1157 г.) 
b) нùâеëЯууймпт (между 1157 и 1166 г.) 
c) ðñùфпнпâеëЯууймпт кбp Tðp ф™н деЮуеùн кбp öэëбî (1166 г.) 
d) уеâбуфόт кбp ðñùфпнпфÜñйпт (края на XII в.). 
 

                                                        
38 ЙОРДАНОВ И. Анхиало според данните на сфрагистиката // Археология. 1993. 

№ 3. С. 36-51. № II. 9. 
39 KONSTANTOPULOS K.M. Вхæбнфйбк@ мпëхâдόâпхëëб… № 419a; STAVRA-

KOS CHR. Die byzantinischen Bleisiegel mit Familiennamen aus der Sammlung des 
numismatischen Museums Athen. Wiesbaden, 2000. № 104; LAURENT V. Documents 
de sigillographie byzantine. La collection C. Orghidan. P., 1952. № 96. 

40 Michel Italikos. Lettres et discours / Éd. P. GAUTIER. P., 1972. № 13. 
41 Ioannes Tzetzes. Epistolae / Ed. P. LEONE. Leipzig, 1972. P. 129.19-20. 
42 PG., 140, col. 180 A. 
43 Ibid., col. 253. 
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12. Ôáфпэëçт Ðáкпõñйáí{т ðñщфпíщâåëëßуймпт } Dñ÷щí ф™í 
Bñ÷ьíфпí (след 1100 г.) (Рис. 11) 

Съхранява се в колекцията на Веселин Станков от Батак. Намерен 
е от иманяр в околностите на Пловдив на разклона за с. Марково. Раз-
мери: 27-27 (23) мм. Някога е бил пълен и добър отпечатък. Сега лице-
вата страна е захабена, в долния край е отрязано парче. 

Непубликуван. 
Паралели. Друг екземпляр, отпечатан чрез същия булотирион 

се съхранява в колекцията на Закос с фамилни имена44. 
Л. Права фигура на св. Теодор, представен като войн. С дясната ръ-

ка се подпира върху копие, а в лявата държи щит, опрян в земята. 
От вертикалния надпис е съхранено: ..-И�-.|| Ä-W-P-O-C 

Оп. Надпис в седем реда: 
+ K�R’И’| TATŸËHA’ | NŸR�ËICIMS | APXONT’TWN | 

APXONTWN | TW..KŸP | ...W  
+K(эñй)е â(пЮ)и(ей) Ôбфпэëf (ðñùфп)нпхâеëйуЯм(¥) Dñ÷пнф(й) 

ф™н Bñ÷όнфùн ф© [Ðб]кпхñ[йбн] 
Личност с името Татул и титула архонт на архонтите се споменава 

на два пъти у Матей Едески: «През този период (т.е. 1100/1101 г.), ро-
мейският военачалник, княз на князете, се бе установил в Мараш, град 
който беше под контрола на гръцкия император Алексий. Предната го-
дина този град бе предаден на Алексий от франкските водачи, които 
скоро съжалили за стореното». Следва пасаж за обсадата на Мараш 
от Боемунд и Ришар. Но «князът на князете, чието име беше Татул, доб-
лестен боец, с многобройното благородничество около него» отбива 
всички атаки чак докато приближаването на Данишменд от Севастия 
принуждава франките да вдигнат обсадата. Малко по-късно Татул на-
пуска Мараш: «През същата тази година (1104/1105), крепостта на Ма-
раш била отнета от гърците; князът на князете изостави града и го даде 
на Жослен. Той продаде за голяма сума жълтици една икона на Девата 
на арменския княз Торос, син на Константин, син на Рубен и тогава 
отиде в Константинопол»45. 

                                                        
44 CHEYNET J.-CL. Byzantine Seals from the Collection of George Zacos // Spink Auc-

tion, 132 (25.05.1999). № 129. 
45 Маттэос Урхайеци. Хронография / Древнеарм. текст подг. М. МЕЛИК-АДАМЯН, 

Н. ТЕР-МИКАЕЛЯН. Арм. пер. и комм. Р. БАРТИКЯНА. Ереван, 1991. C. 292; 
DOSTOURIAN A.E. The Chronicle of Matthew of Edessa / Transl. from Origrnal 
Armenian, Comm. and Introd. New Brunswick, 1972. P. 316-317. 
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С името на Татул са засвидетелствувани две групи печати.          
При първата е протонобелисим и архонт на архонтите46, а при втората, 
от която е и нашият екземпляр, е добавено и фамилното име Пакуриани. 
Този факт е от изключително значение, тъй като приобщава Татул към 
фамилията Пакуриани. Също така от изключително значение 
е намирането на нашия екземпляр недалеч от Бачковския манастир, ос-
нован през 1083 г. от един от видните представители на фамилията Гри-
горий Пакуриани. 

Ако приемем, че собственика на двете групи печати е идентичен 
с господаря на Мараш, от тях, освен фамилната му принадлежност, нау-
чаваме и византийският титул, който той е притежавал – протонобели-
сим. Матей Едески го съобщава като архонт на архонтите, титул или 
длъжност, които не се отнасят към византийската администрация. С тях, 
както отбелязва Шейне са били удостоявани някои арменски князе, за да 
се подчертае върховенството им спрямо техните «колеги»47. 

Болшинството от изследователите приемат, че Татул е бил арме-
нец-халкидонит, въпреки, че, както отбелязва В. Степаненко няма неоп-
ровержими доказателства в полза на това твърдение. Матей Едески го 
нарича «ромейским зорапет» и нищо повече48. Шейне допуска, че Татул 
би могъл да е внук на Татул, азат на Гагик от Карс, убит през 1053 г. от 
Тогрул-бег49. 

Не на последно място възниква и въпроса до кого и кога Татул Па-
куриани е изпратил своята кореспонденция. Преди описаните събития 
или след тях. Разбира се конкретни отговори е невъзможно,навярно ко-
респонденцията на Татул е получена тук след гореописаните събития, 
когато той се е оттеглил от активна служба и ще е била адресирана до 
игумена на манастира или до някои временно пребиваващ тук предста-
вител на фамилията Пакуриани, а защо не и до управителя на свое име-
ние, намиращо се в околностите на дн. Пловдив. 

 

 

                                                        
46 CHEYNET J.-CL. Thatoul, archonte des archontes // REB. 1990. Vol. 48. P. 233-242. 
47 CHEYNET J.-CL. Thatoul, archonte des archontes. P. 240. 
48 СТЕПАНЕНКО В.П. Пакурианы в Византии // Христианский Восток. СПб., 2001. 

T. 2 (VIII). С. 271; ОН ЖЕ. Армяне в Византии XI в. в свете новых данных си-
гиллографии // Мир Александра Каждана. М., 2003. С. 184-186. 

49 CHEYNET J.-CL. Thatoul, archonte des archontes. P. 236. 
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13. Êщíуфáíфqíпт MáíйЬкçт ðñщфпíщâåëйууймпûðÝñфáфпт 
(втора половина на ХII в.) (Рис. 12) 

Съхрнява се в частна колекция. Бе ми предоставен за документира-
не от Емил Косев от Шумен на 30 април (Великден) 1989 г. Произхожда 
от крепостта до с. Мелница, Елховско.Размери 33-35 мм. Непълен отпе-
чатък, навярно пораде неизправност на булотириона. 

Публикуван50. Няма познати паралели. 
Л. Петредов метрически текст: 
+TWNPAФWN|KWN%ANTINŸ|VП�PTATŸÄ�|ПPWTON...| 

ËICIMO. 
Оп.. Петредов метрически текст: 
+CIÄHPO|�KTVПWN..|KË�ICMOËV|...NTOV |...IAKŸ  
+Ô™н ãñбö™н КùнуфбнфЯнпх ‰ðеñфÜфпх ðñùфпн[ùâеë]ëйуЯмп[х] 

уйдЮñ(ùн) Tк фэðùн [дS] кëеpт мпëх[âдЯ]н(з) фп‡ [Мбн]йÜкпх 
Собственикът на печата Константин Маниак притежава титула 

протонобелисимохипертат. 
За етимологията на фамилията MбнйÜкзт се дискутира от доста 

време. Повечето учени приемат нейният тюркски произход51, но не бива 
да се отрича и връзката и с гръцкото мбнйÜкзт, означаващо гривна, 
огърлица и др.52 

За повече яснота относно личността на Константин Маниак 
е необходимо да приведем в наличност познати от различни източници 
представители на фамилията Маниаки от ХI-ХII в.: 

1. Ãеþñãйпт MбнйÜкзт, известния пълководец и метежник през 
30–40 г. на ХІ в.53 

2. Ãеþñãйпт MбнйÜкзт ðñùфпуðбиÜñйпт – земевладелец в района 
на Тива, съобщен в края на ХІ в.. Според Н. Своронос той би могъл да 
се идентифицира с № 1 или някои негов родственик54. 

                                                        
50 JORDANOV I. Byzantine Lead Seals from the Village of Melnitsa. № 35. 
51 MORAVCSIK G. Byzantinoturcica. Berlin, 1958. Bd. 2. S. 181. 
52 MORITZ H. Die Zunamen bei den byzantinischen Historikern und Chronisten / Pro-

gramm des K. Humanistischen Gymnasiums in Landshut. 1897-1898. Bd. I. S. 14, 
49; Bd. II. S. 23. 

53 За него и личността му вж.: Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum / Rec. 
I. THURN. Berlin, N.-Y., 1973. P. 381.38-39, 387.87, 397.49-52; FALKENHAUSEN V. 
VON. Untersuchung über die byzantinische Herrschaft in Süditalien vom 9. bis ins 
11. Jahrhundert. Wiesbaden, 1967. S. 97; ШАНДРОВСКАЯ В.С. К истории фемы 
Васпуракан // ВВ. 1994. T. 55. С. 155-156. 

54 SVORONOS N. Recherches sur le cadastre byzantin et la fiscalité aux XIe et XIIe 

siècles: Le cadastre de Thebes // L.: VR, 1973. III. P. 69. 
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3. Иепöэëбкфпт MбнйÜкзт пълководец, който в царуването на 
Михаил V (1041–1042) командувал харсианитите55. 

4. Кùнуфбнфqнпт MбнйÜкзт уеâбуфόт – участник в заседанието на 
Влахернския синод от 1094 г. Не се знае нищо за него56. 

5. <Áëİîйпт MбнйÜкзт кпхñпðбëÜфзт е засвидетелствуван в над-
пис от Драма, датиран в 1145 г. Изглежда е бил ктитор на църквата на 
св. Богородица57. 

6. Ëİùн MбнйкбÀфзт ðñùфпнùâеëЯууймпт кбp âґðñймйкЮñйпт, за-
свидетелствуван в документи на Лаврата от 1196 г.58 

Според сфрагистични паметници са известни следните представи-
тели на фамилията Маниаки: 

1. Ãеþñãйпт MбнйÜкзт: съществуват няколко групи печати с тези 
имена59. 

2. ЕˆдпкЯб MбнйÜкйнб ðñпİдñйууб – засвидетелствувана чрез не-
ин моливдовул от непубликуваната колекция на Zacos, III, no 1522.      
Датира се в последната четвърт на ХI в. 

Л. Права фигура на Богородица от типа Оранта с медальон пред 
гърдите. 

Оп. + K�R’И’| �VÄOKIA| ÐÑO�ÄÑÉ | CATIMANI | AKHNA  
3. Иеόдùñпт MбнйÜкзт кбфеðÜнù ф™н âбуйëйк™н засвидетелст-

вуван чрез непубликуван негов печат от колекцията на Fogg A.M. 
no 1123. Датира се най-общо в ХI в. 

Л. Бюстово изображение на Богородица, държаща Младенеца на 
ляво. 

Oп. ..OÄ. | .A’CÐAИ’| .KAT�Ð | .RACË. | OMANI | AK 
4. Иепöэëбкфпт MбнйÜкзт ðбфñЯкйпт, засвидетелствуван чрез не-

гов непубликуван печат от колекцията на комисията по византинистика 
във Виена (№ 220). Датира се след средата на ХI в. Той би могъл да се 
идентифицира с представения по-горе № 3. 

Л. Бюст на св. Димитър, представен като войн във фас. 

                                                        
55 Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum. P. 492.65-66. 
56 GAUTIER P. Le Synode des Blachernes… P. 217.11, 239. № 7. 
57 GIANOPULOS N. Мпëхâдόâпхëб ðñпеñ÷όменб Tк фп‡ ÍпфЯпх Меубйùнйкп‡ 

Áëмхñп‡ // BCH. 1892. T. 16. P. 88; GUILLAND R. Le curopalate // Byzantina. 
1970. T. 2. P. 208. 

58 Actes de Lavra / Éd. P. LEMERLE, N. SVORONOS, A. GUILLOU, D. PAPACHRYSSANTOU. 
P., 1970. T. I. № 67-68. 

59 ШАНДРОВСКАЯ В.С. К истории фемы Васпуракан. С. 155-156; CHEYNET J.-CL. 
Sceaux de la collection Zacos. P., 2001. № 274. 
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Оп. +K�R’И’| И�OФVË | AKTOПP.| SCTPATH | ГWTWM | 
ANAKH 

5. ’IùÜннзт MбнйÜкзт, частно лице според негов непубликуван 
моливдовул от колекция Shaw 1361 (no 1184). Датира се във втората 
половина на ХI в. 

Л. Прав фигура на Богородица, представена във фас, държаща 
с двете си ръце Младенеца на височината на гърдите си. 

Оп. .K�. |IWAN. | TWMANI | AKH 
6. ’Iùу[5 MбнйÜкзт фпхñмÜñ÷зт ф™н Mпãëен™н – от края на 

ХI в., според негов моливдовул от Стара Загора60. 
7. Кùнуфбнфqнпт MбнйÜкзт âеуфÜñ÷зт кбp уфñбфзã{т ×бн-

фйÜñфзт от втора половина на ХI в.61 и частно лице според негов непуб-
ликуван моливдовул от колекция Zacos, III, no 1414, който се датира 
в края на ХI или началото на ХII в. 

Л. Бюст на Богородица от типа Оранта във фас с медальон пред 
гърдите си. 

Оп. KWN | CФPAГIC | MATŸMA | NIAKH 
8. Мй÷б[ë MбнйÜкзт – частно лице според негов непубликуван 

моливдовул от колекцията на DO 58. 106. 4307. Датира се във втората 
половина на ХI в. 

Л. Неясна фигура на Богородица с Младенеца (права или седяща на 
трон). 

Оп. + K�R’И’| MIXAHË | TWMANI | AKH 
9. Í., MбнйÜкзт – ХI–ХII в., според непубликуван екземпляр 

от колекцията на В. Пантелеев от Варна. 
Л. Бюст на Богородица от типа Оранта с медальон на гърдите. 
Оп.- + - | MP ИV | CK�ПOIC | M�TONMA | NIAKHN  
+ М(Юфз)ñ И(еп)‡ укİðпйт ме ф{н МбнйÜкзн 
Целта на направения преглед на сановници с фамилно име Маниа-

ки бе да се установи дали съществува някаква връзка между тях и соб-
ственика на представения тук печат. 

Неговата датировка е най-общо във втората половина на ХII в., при 
което не би могъл да се идентифицира със севаста Константин Маниак 
участвувал в заседанията на Влахернския синод от 1094 г. Също така 
той не би могъл да се идентифицира и с Константин Маниак, стоящ зад 

                                                        
60 JORDANOV I. Corpus of the Byzantine Seals from Bulgaria. Vol.: 1: The Byzantine 

Seals with Geographical Names. Sofia, 2003. № 50.1. 
61 KOLTZIDA-MAKRE I. Вхæбнфйн@ мпëхâдόâпхëëб ухëëпãЮт ÏñöбнЯдз-
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печатите под № 7, които са по-ранни и се датират в края на ХI или 
в началото на ХII в. 

Би могло да се установи хронологическа връзка между собственика 
на представения тук печат и куропалата Алексий от 1145 г., и протоно-
белисима и примикир Леон от 1190 г., но без да сме в състояние да на-
влезем в подробности относно роднинската линия. 

Представените печати, притежатели на титула нобелисим и неговите 
производни хронологически се разпределят в две групи: управлението на 
Алексий І Комнин (1081-1118) и втората половина на ХІІ в. 

Печатите от първата група са най-често пълководци или съратници 
на Алексий І. Техните имена намираме в книгата на неговата дъщеря, 
като участници в различни събития и най-често сражения. Каква е все 
пак относителната датировка на отделните случаи: 

1. Сиаус (1087–?); 2-3. Георги Палеолог (?–1094); 4. Георги Палео-
лог (1082–?); 5-6 . Константин Умбертопул (?–1094); 8-9. Михаил Авло-
на (?–1108); 12. Михаил от Амистриада (?–1111); Татул Пакуриани 
(1104–1105). 

Въпреки, че материалът е ограничен оставаме с впечатлението, че в 
началото на царуването на Алексий І Комнин титулът протонобелисим 
е от висок ранг с него е удостоен – баджанакът на императора и негов 
съратник Георги Палеолог. Вече в диапазона края на 80-те до 1094 г. 
Намираме значителен брой титуляри, които нямат роднинска връзка 
с императора. 

За ХІІ в. картината не е така наситена и вече се отнася за сановници 
от доста нисък ранг. 

 
 

I. JORDANOV 
ŠUMEN 

 
SIEGEL VON NOBELISSIMI UND PROTONOBELISSIMI, 

GEFUNDEN IN BULGARIEN 
 

Im Anschluss an den Artikel des Autors über die auf dem heutigen Ter-
ritorium von Bulgarien gefundenen Siegel der Kuropalatai werden im Rah-
men der vorliegenden Untersuchung dort aufgefundene Siegel der Nobelis-
simi und Träger der davon abgeleiteten Titel „Protonobelissimos“ und „Pro-
tonobelissimoypertatos“ publiziert. 

Die Untersuchung berücksichtigt auch die Behandlung dieses Titels 
in der Publikation von N. Kǔnev. 
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Die Siegel sind nach den Vornamen ihrer Besitzer in der Reihenfolge 
des griechischen Alphabets geordnet. 

1. Alexios Siaus, Protonobelissimos (90-er Jahre des 11. Jh.s), 
2.–3. Georgios Palaiologos, Protonobelissimos (90-er Jahre des 11. Jh.s), 
4. Georgios Palaiologos, Protonobellisimos (80-er Jahre des 11. Jh.s), 
5.–6. Konstantinos Umpertopulos (80-er – 90-er Jahre des 11. Jh.s), 

a) Nobelissimos und Dux, 
b) Protonobelissimos und Dux, 

7. Leon Kazanes, Protonobelissimos (12. Jh.), 
8.–9. Michael Aulonas, Protonobelissimos (11.–12. Jh.), 
10. Michael von Amastris, Protonobelissimos (11.–12. Jh.), 
11. Michael Kamateros (3. Viertel des 12. Jh.s), 
12. Tatules Pakurianos, Protonobelissimos und Archon der Archonten 
(nach 1100), 
13. Konstantinos Maniakes, Protonobelissimoypertatos (2. Hälfte des 
12. Jh.s). 

Die vorliegenden Siegel sowie die Träger des Titels Nobelissimos und 
seiner Ableitungen verteilen sich auf zwei Gruppen, auf die Regierungszeit 
Alexios I. Komnenos (1081–1118) und auf die zweite Hälfte des 12. Jh.s. 

Die Siegel der ersten Gruppe gehörten am häufigsten Heerführern oder 
Mitkämpfern Alexios’ I. Ihre Namen finden sich im Werk seiner Tochter als 
Teilnehmer an verschiedenen Ereignissen, insbesondere an militärischen  
Aktionen, wieder. Im folgenden wird die relative Chronologie der Ereignisse 
angegeben, mit denen die einzelnen Personen in Zusammenhang stehen: 

1. Siaus (1087–?); 2.-3. Georgios Palaiologos (?–1094); 4. Georgios 
Palaiologos (1082–?); 5.–6. Konstantinos Umpertopulos (?–1094); 
8.-9. Michael Aulonas (?–1108); 12. Michael von Amastris (?–1111); Tatules 
Pakurianos (1104–1105). 

Obwohl das Material begrenzt ist, ergibt sich der Eindruck, dass zu    
Beginn der Regierung Alexios’ I. Komnenos der Titel Protonobelissimos 
einen hohen Rang hatte. Im Bereich zwischen dem Ende der 80-er Jahre und 
1094 finden wir eine bedeutende Anzahl von Titelträgern, die in verwandt-
schaftliche Beziehung zum Kaiser treten. 

Im 12. Jh. verlor der Titel an Bedeutung. 








