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ПЕЧАТИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ВЛАДЕТЕЛИ
ОТ ІХ–Х ВЕК В ДРЪСТЪР (СИЛИСТРА)
Георги Атанасов
Вече може да се отчете, че извън столиците Плиска и Преслав, Дръстър (Силистра)
е крепостта, в която са открити най-много моливдовули от VІ-ХІ в., включително владетелски. Още през 20-те години на ХХ в. оттук е публикуван печат на Симеон Велики,
свързан с първите години на управлението му, който и досега привлича вниманието на
изследователите1. Непосредствено след него в научно обръщение е въведен печат на цар
Петър с царица Мария2. В границите на средновековния Дръстър до северната крепостна
стена край р. Дунав през 1984 г. бе намерен и публикуван моливдовул на княз Борис І
Михаил3.
Тази тенденция продължи с находките от последните години. През 2003–2005 г. при
мащабни изкопни работи за строителството на хотел „Дръстър“ в североизточната част
на цитаделата на средновековния град, бяха депонирани огромни количества землени
маси върху разположения в близост тенис корт (сега паркинг на хотела). Оттам с металотърсачи бяха добити много находки, включително и оловни печати, които са заведени във
фонда на Археологическия музей. Сред тях по-специално внимание заслужават 5 владетелски печата – 2 на ромейския василевс Василий ІІ и три на български владетели – на
княз Борис І Михаил, цар Симеон Велики и цар Петър І. С тях българските владетелски
печати от Силистра са вече 6. Имаме непотвърдени данни и за още един печат на цар
Симеон от типа „анонимни“, но този екземпляр не е добре документиран и не може да се
използва пълноценно4.
За придобиване на по-пълна представа за българските владетелски печати от Дръстър ще представя всичките досега известни образци, както наскоро откритите, така и
публикуваните досега.
1. Печат на михаил, архонт на България (864–889)
Върху лицевата страна по периферията между два псевдобисерни кръга е изписано
„†Κ(ýρι)е βοήθει Μιχα[λ Dρχοντα Βουλγαρίбς» (“Господи, помагай на Михаил, архонта
на България“). В центъра бюст на Христос във фас с кръстат нимб, дълга коса, мустаци
и брада. В лявата ръка – евангелие, дясната – в благослов.
Върху опаката страна, по периферията между два псевдоперлени кръга е изписано
„†È(εοτόκ)έ βοήθει Μιχα[λ Dρχοντα Βουλγαρίбς“ (“Богородице, помагай на Михаил, архонта на България“). В центъра – бюстов портрет на Богородица във фас с нимб, мафорий и мантия. Ръцете са в молитвена поза с разтворени длани пред гърдите.
Печатът е с инв. № 99 и се съхранява в РИМ – Силистра. Размери: диаметър 2,5 см.
Сравнително добре запазен, но силно изтрит със следи от механични наранявания. Открит в депото с изхвърлена пръст от изкопа за хотел „Дръстър“ в Дунавския парк на гр.
Силистра. Непубликуван (обр. 1).
2. Печат на михаил, архонт на България (864–889)
Аналогичен на гореописания, със същия инвокационен текст. Запазен е само малък
фрагмент с размери 9,5х2,5 мм, но същевременно отпечатъкът е бил много по-добър.
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Както вече се спомена, открит е край брега на р. Дунав до северната крепостна стена на
Дръстър. Инв. № 45 Публикуван от Ив. Йорданов преди 25 г.5 (обр. 2).
3. Печат на Симеон, архонт на България (893–897?)
Върху лицевата страна по периферията между два псевдобисерни кръга е изписано
„†x(ριóτ)S βοήθç Συμε˜ν Dρχοντα Βουλγαρίбς» (“Христе, помагай на Симеон, архонта
на България“). В центъра бюст на Христос във фас с кръстат нимб, дълга коса, мустаци
и брада. В лявата ръка евангелия, дясната в благослов.
Върху опаката страна по периферията между два псевдоперлени кръга е изписано „†È(εοτόκ)έ βοήθç Συμε˜ν Dρχοντα Βουλγαρίбς“ (“Богородице, помагай на Симеон,
архонта на България“). В центъра бюстов портрет на Богородица в пълен фас с нимб,
мафорий и мантия. Ръцете са в молитвена поза с разтворени длани пред гърдите. Сравнително схематизирани изображения, надписите дело на не особено грамотен гравьор,
който по-скоро имитира от някакъв първообраз.
Размери: 2,7 х 2, 8 см. Сравнително добре запазен екземпляр. За разлика от останалите печати е лят от медна сплав със следи от сребърна баня, по-добре забележими
върху опаката страна. Открит в депото с изхвърлена пръст от изкопа за хотел „Дръстър“
в Дунавския парк на гр. Силистра6. (обр. 3).
4. Печат на Симеон, архонт на България (864–889)
Аналогичен на гореописания, със същия инвокационен текст. Сходни са още размерите (2,7х2,7 см.), стила на изпълнение и дори несръчно гравирания текст. И този печат
не е оловен, но се спореше за метала, от който е бил отсечен (сребро, калай, алпака или
нещо друго) и дори имаше съмнение за модерен фалшификат. В началото споменах, че е
публикуван от В. Папхаджи и коментиран от В. Герасимов и Ив. Йорданов7(обр. 4).
5. моливдовул на Петър, благочестив василевс (40–50-те години на х в.?)
Върху лицевата страна бюст на Христос с кръстат нимб в хитон и химатион. Дясната ръка е вдигната в благослов, а лявата придържа евангелие. По периферията надпис
„†’Ιησο‡т Χριστός“
Върху опаката страна допоясни портрети на цар Петър и царица Ирина (Мария).
Царят отдясно в дивитисий и хламида, чиято периферия е обточена с ред скъпоценни
камъни и бисери. Закопчана е с фибула за лявото рамо. Върху главата му корона тип
стема. Представлява диадема с вградени скъпоценни камъни и бисери и с бисерен кръст
върху челната плочка. Долавят се и резките на ниската мека шапка. Липсват пропендулите. До владетеля е царицата, чието тяло е обгърнато от богато декорирана хламида на
геометрични фигури и маниакион около врата, обшити със скъпоценни камъни и бисери. Короната включва стемоподобна диадема с вградени камъни и бисерни редове. Над
нея се издигат два роговидни израстъка (корнули), между които се долавя мека шапка с
кръст над стемната начелна плочка. От двете ѝ страни се спускат бисерни пропендули с
трилистно разклонение в края. Между двамата владетели е представен висок двоен „патриаршески“ кръст със сфера в основата, придържана от дясната ръка на Петър и лявата
ръка на Ирина. Околовръст по периферията на гръцки език е гравиран надпис „ПЕTPOC
RACIΛEV EVC“ Πέτροò βασιλеˆ(ς) εˆσ(εβήò) (“Петър, благочестив василевс“)8. Инв. №
101. Размери: диаметър 2,1/2,4 см. Открит в депото с изхвърлена пръст от изкопа за хотел
„Дръстър“ в Дунавския парк на гр. Силистра през 2005 г. (обр. 5).
6. моливдовул на Петър, благочестив василевс (40–50-те години на х в.)
Върху лицевата страна бюст на Христос и кръгов надпис като на по-горния.
Върху опаката страна отново допоясни портрети на цар Петър и Мария с кръст
между двамата, но в различна иконография – образите стилизирани, инсигниите и осо-
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бено короните са схематизирани, без да се долавят подробности. В случая, стемата на
Петър е с пропендули. Има отлики и в гравирания по периферията надпис „ΠΕΤΡΟC
RΑCΙ’ΕVHC“ Πέτροò βασι(λеˆς) εˆ(σεβ)ήò (“Петър, благочестив василевс“). Публикуван,
но погрешно определен от В. Папхаджи и Н. Бънеску, коментиран и прецизно идентифициран от Ив. Йорданов9.
Двата печата на гняз Борис І Михаил от Силистра са от тип 1 Б (по Ив. Йорданов),
защото инвокацията започва с «†Κ(ýρι)е βοήθει», докато тип 1 А започва с «†x(ριóτ)S
βοήθει»10. Трудно е да се определи дали тази специфика има датираща стойност. Ако да,
то печатите с инвокацията «†Κ(ýρι)е βοήθει» може да са по-ранни. Косвен показател за
това е единствено забелязаното вече пълно сходство със следващите ги хронологически
най-ранни печати на Симеон тип 2 А (по Ив. Йорданов)11. По иконография, стил и надписи първите симеонови моливдовули са еднакви с тези на баща му княз Борис І, но всички
досега открити екземпляри започват с «†x(ριτ)έ βοήθει». В този смисъл може да се предполага, че хронологически те следват борисовите печати тип А, чиято инвокация също
започва с «†x(ριóτ)S βοήθει», а не тип Б с инвокацията «†Κ(ýρι)е βοήθει»
И в печатите на Симеон от коментирания тип 2 има отлики, отчетливо свидетелство за което са специално двата екземпляра от Силистра. Това е забелязано още след
публикуването на екземпляра от колекцията на А. Папахаджи (обр. 3), защото е доловен
имитационен стил на изпълнение, грубоватост, неточно пресъздаване на надписите и пр.
Затова и се обособяват в тип 2-Б. Докато всички симеонови печати от тип 2-Б, подобно
на тип 2-А (това важи изобщо за откритите досега владетелски печати в България) са от
олово, то при образците от Силистра не е така. Споменах за спора относно екземпляра
в колекцията на Папахдажи (лят от сребро, калай, алпака или нещо друго), който не бе
доведен до успешен завършък, защото специалистите след откривателя му не са имали
достъп до него12. Новият екземпляр от Силистра (обр. 4) в голяма степен решава проблема, защото безспорно се установи, че е от медна сплав със сребърно покритие. Редом с
това може да се приеме, че и първият печат на Симеон от Силистра, публикуван от В.
Папахаджи, също е от медна сплав, но очевидно сребърното покритие е било по-запазено
и това се долавя от снимките. Най-сетне, това означава, че не става въпрос за фалшификати, както се съмняваше Т. Герасимов, а за уникален случай в практиката на българските
владетели, и специално на Симеон Велики, да се леят печати от медна сплав и след това
да се посребряват, имитирайки аргировулите (сребърните печати). Нормално е да се запитаме на какво се дължи това отклонение, без аналог сред сфрагистичните паметници
от Ранното средновековие не само в България, но доколкото ми е известно и във византийския културен кръг през VІ-ХІІ в. Познати са владетелски златни печати (хрисовули),
с които императорът скрепява кореспонденцията си до други държавни глави, сребърни
печати (аргировули), скрепяващи владетелската кореспонденция с патриарсите и папата
и най-сетне оловни печати (моливдовули), скрепяващи владетелската кореспонденция
до всички останали лица. На този фон печатите от медна сплав от Силистра стоят някак
странно. Впечатляващо е, че и двете изключения са единствено от Силистра – средновековния Дръстър. Обстоятелството, че са посребрени предполага, че в тях е закодирана
идеята за аргировули. Кое налага обаче това странно решение и то на канцелария, свързана с изключително информирания в тази материя Симеон Велики, школуван в самия
Константинопол. Предполагам, че иде реч за извънреден случай, продиктуван от някакви
необичайни обстоятелства и събития, защото няма аналог нито преди, нито след това, в
практиката както на Симеон, така и на предшествениците и следовниците му. Предвид
местонахождението на двата печата хипотетично може да се предположи, че са работе-
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ни и разпращани в кратък отрязък от време, примерно в необичайна ситуация. Такава
е примерно мащабната маджарска инвазия през 894–895 г., когато Симеон превръща за
кратко Дръстър в своя постоянна резиденция13. От тук той води оживена кореспонденция
с упълномощени сановници (друнгария Евстатий и известния дипломат Лъв Хиросфакт)
на ромейския василевс14. Ако при тези обстоятелства, блокиран от маджарската конница
в цитаделата на Дръстър, не е разполагал с булотирион, то е възможно да се е наложило
извънредно леене на печати от медна сплав в набързо приготвени матрици и посребряването им с цел възпроизвеждане на аргировул. Видно е голямото сходство в изпълнението,
размерите, иконографията на образите и надписите в двата екземпляра от Силистра. Те
обаче не са излезли от един булотирион или по-скоро от една и съща матрица, защото се
долавят дребни отлики. Същевременно стилът на изображенията и надписите подсказват
бърза продукция, нехарактерна за официалните владетелски канцеларии в Плиска и Преслав. Това е обаче само една хипотеза за произхода им, с която се прави опит да се обясни
странността и уникалността на двата симеонови печата от Дръстър. Само нови находки
могат да решат този любопитен случай.
Печатите на Петър, показан заедно с Мария (Ирина), но с инвокативен надпис
включващ само неговото име са добре познати. На този фон печатът от Силистра, публикуван от А. Папахаджи и Н. Банеску се вписва изцяло в обособения от Ив. Йорданов
тип 3Ав., който включва около 20 екземпляра15 (обр. 6). Приемам още веднъж уточнението, че са сечени след 945 г., когато Роман I и синовете му окончателно са отстранени от
престола16. Тогава еднолично започва да управлява Константин VII (той също включил в
титулатурата си прилагателното „благочестив“!), с което връзката на Ирина с императорската фамилия фактически е прекъсната17. Остава традицията, позната от предните две
по-ранни групи печати, до царя да се изобразява царицата, но при тях в инвокационния
текст присъства и нейното име18.
Вторият печат на цар Петър, открит наскоро в Силистра (обр. 5) обаче не се вписва
в типологията, изградена от Ив. Йорданов и други автори, работили по проблематиката, защото засега се оказва без аналог. На пръв поглед по инвокацията той наподобява
предния петров печат от Силистра и изобщо моливдовулите от посочения тип 3Ав. Забележителното в случая е обаче, че върху останалите познати печати на Петър, сечени
след 945 г. с инвокацията „Πέτспт βбóéλеˆт еˆóеβŢт“ (“Петър, благочестив василевс“)
откриваме съществени отлики в инсигниите на двамата владетели (обр. 6) в сравнение
с екземпляра от Дръстър. Върху тях образите са по-схематизирани, върху короната на
Петър има пропендули, но липсват детайли от конструкцията на стемата (бисери, скъпоценни камъни, мека шапка). Много схематична, без подробности в детайлите и конструкцията е изобразена фигурата, дрехата, лицето и най-после короната на царицата. Всички
посочени специфики и детайли във владетелските портрети и инсигнии откриваме върху
т.нар. втора (по-ранна) група печати на Петър с Мария, където обаче нейното име присъства в инвокационния текст „Πέτροò êбp Μαρίαò Tν Χριστ© αˆτοκράτορεò ΒουλγÜсων“
(“Петър и Мария в Христа автократори на българите“) (обр. 7)19. Тези печати се датират
след 931 г., когато умира Христофор, бащата на Мария-Ирина, а старият василевс Роман
I започва изтощителни войни на изток и влиза в конфликт със синовете си Константин
и Стефан. Така към края на тридесетте години Петър прави първи стъпки в борбата за
по-висока легитимност, обявявайки се за автократор и въвеждайки определението «български». По този начин постепенно се измъква от сянката на Константинопол и коригира
част от прекалените отстъпки, направени вследствие младост, несамостоятелност и неопитност през 927 г. Положението на Мария Ирина като съуправител обаче остава нена-
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кърнено, което предполага, че този тип моливдовули е сечен преди 945 г., когато дядо ѝ
все още управлява Империята. Остава въпросът как така инвокационният текст «Πέτспт
βбóéλеˆт еˆóеβŢт“ (“Петър, благочестив василевс“) от печата в Дръстър, характерен
за петровите печати от трета група (след 945 г.) е нанесен около владетелските фигури,
чиято иконография и инсигнии са характерни за печатите от т.нар. втора група, т.е. сечените по-рано между 931–945 г. Най-после, долавяме специфики и в инвокационния текст.
Обикновено се чете „ΠΕΤΡΟC RΑCΙ’ΕVHC“, докато върху новооткрития екземпляр е
изписано „ПЕTPOC RACIΛEV EVC“, т.е. добавена е буквата Λ. При тези специфики печатът от Дръстър засега е уникат и може да означава, че е отсечен точно в годината на
промяната, т.е.при подмяната на инвокационния текст, който е водещ. В този смисъл се
явява своеобразен преходен подтип между петровите печати от тип 3Аб и 3Ав.
В заключение може да констатираме, че средновековният Дръстър следва столиците
Плиска и Преслав не само по количеството открити ранносредновековни моливдовули,
но и по броя на печатите на византийските василевси20 и владетелите на Първото българско царство. На практика и тримата християнски владетели, от които са регистрирани
печати, княз Борис І, цар Симеон Велики и цар Петър І, са представени с екземпляри от
Дръстър. И това не е за учудване, защото между началото на ІХ в. и до края на Х в. той
е главната дунавската крепост, резиденция на българските ханове (преславният дом на
Дунав на Омуртаг), царе и патриарси21. На този фон е напълно естествено откриването
на владетелски печати, скрепяващи кореспонденцията на българските владетели с църковната, военната и гражданската администрация, резидиращи в такъв водещ държавен
център като Дръстър през ІХ–Х в. Забележително е също, че през ІХ–Х в. Дръстър е
свързан с пряк път със столиците Плиска и Преслав, снабден с пътни станции-крепости
през около 30 км22. В повечето (Цар Асен,Скала, Руйно) са открити моливдовули от ХІ в.,
а от някои са известни печати на българските владетели (Попкралево)23 и византийските
василевси (Цар Асен – печат на императора Роман І Лакапин)24. Явно кореспонденцията
между столиците Плиска и Преслав и резиденцията на патриарха и владетелите в Дръстър
се осъществява именно по този път, може би най-важния в царството през ІХ–ХІ в.
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THE BULGARIAN RULER’S SEALS FROM IX-X C.
FOUND IN DRASTAR (SILISTRA)
Georgi Atanasov
Abstract
Six seals of Bulgarian rulers were discovered in Silistra along with the hundred Byzantine
lead seals from VI-xII c.
1. Seal of Mihaďl, archon of Bulgaria (864-889)
2. Seal of Mihaďl, archon of Bulgaria (864-889).
3. Seal of Simeon, archon of Bulgaria (893-897 ?)
4. Seal of Simeon, archon of Bulgaria (864-889).
5. Lead seal of Peter, pious basileus /40-50s years of the x c. ?/
6. Lead seal of Peter, pious basileus /40-50s years of the x c./
In conclusion, we can ascertain that medieval Drastar follows third after the capitals Pliska and Preslav not only in the quantity of the Early Medieval lead seals, but also of the amount
of seals of Byzantine basilei and rulers of the First Bulgarian Kingdom. The seals are indirect
proof for correspondence between the capitals Pliska and Preslav and the patriarch’s and ruler’s
residence in Drastar in Ix-xI c.
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