UN ALT SIGILIU AL LUI CONSTANTIN THEODOROKANOS
PETRE DlACONU

Printre ruinele cetăţii Vecina1 , aflată în insula dunăreană Păcuiul
lui Soare (corn. Lipniţa, jud . Constanţa), în vara anului 1989, s-a descoperit
şi un sigiliu de plumb aparţinând lui Constantin Theodorokanos. Exceptând
partea stângă a feţei unde, datorită coroziunii, sunt dăunate 5 litere - două
din rândul doi şi trei din rândul trei - restul sigiliului se păstrează în bune
condiţii (fig. 1).
Diametrul total măsoară 20-22 mm, iar diametrul câmpului mscnpţiei măsoară 16 mm.
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(Născătoare

de Dumnezeu ajută robului tău Constantin Theodorokanos)
Sigilii identice, în sensul că au ieşit din aceeaşi stanţă, au fost descoperite la Silistra-2 exemplare 2 şi Preslav - 2 exemplare3 • în sfârşit, alte
două sigilii identice cu acestea au fost publicate de G. Schlumberger4 şi
respectiv, Vitalien Laurent 5 •
Din spusele lui 1van Iordanov aflu de existenţa, în Colecţia de la
Dumbarton Oaks (USA), a patru sigilii ale aceluiaşi personaj, dintre care
') Asupra aşezării din insula Păcuiul lui Soare şi identificării e i cu Vecina, celebrul
nledieval, vezi lucrarea mea, Păcu.iullui Soare - Vicina, in Byzantina, 8, Thessalonique,
1976, p. 409-447.
2) Ivan Iordanov , Izvcstija· Yarna, 19(98), 1983, p. 104, 11r. 3; 24 (39) 1988, p . 96,
nr . 10.
") Idem. Pecatite ot st rateghiata v Preslav, Sofia, 1993, p . 193- 194, 111'. 402-403.
') G. Schlumberge r, SigillograPhie de l'Empire Bizantin. Paris, 1884, p. 707, nr. 1.
5) V. Laure11t, Doe",nents de sigillograPhie byzantine, La Colleetion C. Orghidan, nr. 471.
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Fig. 1. Sigiliul lui Constantin Theodorokanos.

i eş it d in aceeaş i s tanţă
Î n că două exemplare păstrat e

ca şi exemplarele citate până aici, cum şi a
în Colecţia Muzeului Na ţional din Sofia6 .
Lui Constantin Theodorokanos i se mai atribuie înc ă dou ă piese , una,
păstrată în Muzeul din Atena, în care poartă rangul de patriciu 7 , iar ce a l a lt ă,
păstrată în colecţiile Ermitajului din Sankt P et ersburg, În care poart ă. rangul de anthypatos şi patriciu 8 .
Se presupune 9 , pe bună. dreptate - socotesc eu , că acest Constantin
Theodorokanos este una ş i aceeaş i persoană cu proedros-ul Constant in Theodorokanos, care a fost arest at pe la 1077- 1078 de către Nicephor Brienus,
în contextul luptelor intestine din Bizanţu l acelor vremuri 10 .
Se susţ in e că proedros-u l Constantin Theodorokanos se trăge a dintr-o
familie c el ebrăll, ceea ce ar putea să însemne că printre strămoşii săi se num ără şi vestitul "patriciu Theodorokanos", cel care , pe la anul 1000, recucerise împreun ă cu' strategul ~ice ph or Xiphias Preslavul Mare, Preslavul
Mic şi Pliska 1 2 . In acest caz proedros-ul Constant in Theodorokanos t rebuie
să fi fost rudă şi cu Vasile Theodorokanos 13 , katepanul Italiei de prin anii
1037-1038, despre 'care se şti e sigur că era ru dă cu cuceritorul celor două
Preslave si a Pliskăi la răscrucea dintre m ileniile 1 si II.
In t~-eacăt vo i aminti că Vasile Theodorokanos pe la 1040 a fost arestat, împreună cu Mauriakos, care intrase în conflict cu Ştefan Kalafates,
ginerele împăr atului.
trei au

6) Ivan I ordanov , op. cii., p. 193 .
7) G . Sch lumberger, MeIanges d'archcologie byzant ine, Paris , 1985, p . 250, nr. 96 .
Cf. Konstantopulos.
8) \'.S. Sandro" skaja, Sjragislikav Issku.slvo Vizantij v sobranijah SSSR, Kalalog vâstavki, 1-3, Moscova, 1977 , p. 138, Il. 728, ap . Ivan IordaI1ov, op . cit. , p. 193.
9) V. Laurent , op. cit., p . 237 ş i Iv. Iordanov, op. cit., loc. cit.
10) Cedren, Hist. Comp . , II , Bonn, 1839, p. 728.
") Attaleiates, Historia, Bonn , 1853, p. 247.
12) Cedren, II, p. 542.
13) N. Adontz, Etudes armeno-hyzantines, Lisabona, 1965 , p. 160 , a.p . Iv. I ordanov,
op . cit. , loc. cii.
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Dacă p1'Oedros-ul Constantin Theodorokanos este tot una cu titularul
sigiliului pe care l-am prezentat aici, s-ar putea admite că el era patricin
prin anii 60 ai sec . XI, iar anihypaios prin anii 70 ai aceluiaşi secol14.
În ce mă priveşte, eu cred că sigiliul d e la Păcuiul lui Soare, ca şi cel elalte identice lui, datează dintr-o vreme ulterioară primirii rangului de
proedros de către Constantin Theodorokanos . La acea dată el trebuie să fi
îndeplin it o funcţie foarte impor tantă şi atât de cunoscută încât nu mai era
neyoie să-ş i decline rangurile şi calitatea in legenda sigiliilor .
Ce funcţie avea atunci este greu de ştiut, dar nu este exclus ca el să fi
fost conducătorul themei Paradounavon. Este o sirnplă ipoteză care nu poate
fi confirma tă decât printr-un nou sigiliu sau yreun izvor literar încă inedit.

UN AUTRE SCEAU DE CONSTANTIN THEDOROKANOS

Resume
L "artick presente \111 sceal1 de Consta.ntin Theodoroka nos, quc l 'autcur suppose avoir
6t6 le chef de la nrovj nce Paraduna\' on penda.nt la del1x temc moiti 6: du X le s. Le nomme Constanti n Thecl o rol~an{)s > sem bIe proveni 1: de la fa.n1 lle de TJlC'odorokanos , qu i avec Xlphias,
ont rccon'l"is en I'an 1000 les localites Prcshwd '\Iare, Preslavul ~1ic et Pliska.
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honol'um la Iv. Iordanov, op. cit., loc. cii .

