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Sigilografia sau sfragistica este ştiinţa care se ocupă cu studierea sigiliilor. În
Imperiul bizantin acestea erau folosite atât pentru pecetluirea corespondenţei şi a
1locumentelor oficiale şi particulare - cu scopul de a le asigura autenticitatea şi a le
pOstra secretul -, cât şi la vamă pentru sigilarea mlrfurilor. Materialul cel mai frecvent
lolosit pentru confecţionarea acestora este plumbul. Sigiliile din metale preţioase (aur,
nrgint) erau întrebuinţate numai de împăraţi, când se adresau fie unor suverani străini,
lle unor principi vasali. Sigiliul se compunea din două plrţi circulare de plumb, fiecare
nvllnd câte o scobitură longitudinală, prin care se introducea o sfoară, cu ajutorul căreia
rrn legată corespondenţa. Mai apoi, cele două bucăţi de plumb erau strânse cu ajutorul
unui instrument special - asemănător cleştelui -, numit buloterion (~ouA.A.wî~piov)
1:nre avea gravat la extremităţi tipurile sigiliului pentru faţă şi avers'. Dimensiunile
,1giliilor bizantine erau variate. De exemplu, cele mai mari măsurau până la 55-60 mm
aparţineau clerului de la Sflnta Sofia sau altor personaje importante -, iar cele mai
mici nu depăşeau 8-9 mm 2 •
Întemeietorul sigilografiei bizantine este istoricul şi numismatul francez
<iustave Schlurnberger (1844-1928) care, în anul 1884, la Paris, publică lucrarea
rntitulat! Sigillographie de /'empire byzantin. De la sfflrşitul secolului al XIX-iea, până
111 zilele noastre, acest domeniu a fost reprezentat de un număr însemnat de istorici: M.
Mordtmann, K. Konstantopoulos, N. P. Lîhacev, B. A. Pancenko, J. Ebersolt, V.
< irumel, G. Zacos, J. Nesbitt, N. Oikonomides, W. Seibt, I. lordanov, Jean Claude< 'heynet. În România, la început, sigiliile bizantine au reprezentat un interes deosebit
1loar pentru colecţionarii de antichităţi: Mihail C. Sutzu (1841-1933) 3, W. Knechtel, E.
W. Becker (sculptor), Pericle Papahagi (1872-1943, director al Liceului din Silistra)4,
< 'onstantin C. Orghidan (om de afaceri)', Ion Mititelu (inginer din Călăraşi)6. Un
Facultatea de Teologie, Universitatea din Piteşti.
Schlumberger, Sigi//ographie de I 'emplre byzantin, Paris, 1884, p. 8-9.
I fh/dtm.
' <l parte din sigilii au fost publicate de Ion Bamea, Plombs byzanllns de la collec//on Miche/ C. Soutzo, în
„llESEE", 7, 1969, I, p. 21-33.
I l'cricle Papahagi, Sceaw: de plomb byzantins ined/ts trovves aSlllstrle, în „RESEE", 8, 1931, 10-12, p. 299111, unele dintre acestea au fost publicate de N. BAnescu, Les sceaw: byzanllns trouvt!s a Silistrle, în
,.llyzantion", 7, 1932, p. 321-331.
'Sigiliile au fost publicate de V. l..aurent, Documenta de slgillographie byzantine: la collection C. Orghldan,
111 llibliotheque byzantinc. Documents I, Paris, 1952.
' <i
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moment important în dezvoltarea acestui domeniu în România îl reprezintă anul 19!0,
când D. A. Sturdza (1833-1914), împreună cu Mihail C. Sutzu şi Ion Bianu (18561935), organizează un Cabinet numismatic pe lângă Biblioteca Academiei Române. Un
rol deosebit de important în activitatea desfăşurată de această institutie l-a avut
numismatul Constantin Moisil ( 1876-1958), care lărgeşte orizontul de cercetare,
acordând o atenţie aparte sigilografiei. Sub conducerea sa - la început ca secretar de
redacţie -, între anii 1913-194 7, la Bucureşti, apare Buletinul Societăţii Numismatice
Române1 . Ca urmare a acestor progrese, la scurt timp, în anul 1915, apar două studii
semnate de W. Knechtel 8 şi H. Metaxa9, care descriu sigilii bizantine găsite pe teritoriul
Dobrogei (cele mai multe, dacă nu toate, provin de la Constanţa, anticul Tomis).
Un rol important însă în dezvoltarea sigilografiei bizantine în România îl are
istoricul Nicolae Bănescu (1878-1971) 10 • Preocupat de prezenţa administraţiei
11
bizantine la Dunărea de Jos, în mod special, în secolele X-XII , el publică mai multe
sigilii găsite pe malul drept al Dunării, la Silistra (anticul Durostorum, mai apoi,
Dorostolon, Dristra, azi în Bulgaria) 12 • Dintre acestea, o importanţă ştiinţifică deosebită
o
are
exemplarul
care
aparţine
katepanului
(Demetrios)
Katakalon

( · Av6umi•ov mx•pidou Ka'i KaTrncivou Tof> Ilapa6ouvlipou Tov KaTaKaJ..C:,v),
conducătorul

militar al regiunii cte la Dunărea de Jos cunoscută în istoriografie sub
denumirea de Paristrion (Paradounavon) 13 . Un al doilea exemplar, publicat tot de
A I. Mititelu - I. Bamea, Sigilii de plumb bizantine din regiunea Dunărea de Jos, în „SCIV", 17, 1966, I, p.
43-50; I. Bamea, Noi sigilii din regiunea Dunlirea de Jos, în „SCIV", 17, 1966, 2, p. 277-297.
' C. Moisil, Douli ştiinţe surori: numismatica şi sigilografia, in „B. S. N. R.", 17, 1922, 17, 1922, p. 8-12;
idem. Michel Soutzo, sa vie el son oeuvre, în „Balcania", 4, 1941, p. 487; B. Milrea, /n amintirea lui
Conslanlin Moisil, în „SCN", 2, 1960, p. 20; Ilie Ţabrea, Constantin Moisil, Bucureşti, 1970, p. 41, 58;
C(onstantin) P(reda), Molsil Constantin, tn Enciclopedia istoriografiei romdneşli, coordonator ştiin!ific: prof.
univ. dr. Ştefan Ştefllnescu, Bucureşti, 1978, p. 224; pentru activitatea numismatului Constantin Moisil în
domeniul sigilografiei, vezi: Ilie Ţabrea, op. cit., p. 139-141.
"W. Knechel, Plumburi bizantine, ln „B. S. N. R.", 12, 1915, 2, p. 80-97.
• H. Metaxa, Plumburi de marcă de la Tomis, Buletinul Comisiunii monumentelor istorice, 8, 1915, p. 31-35.
w Pentru viaţa şi activitatea istoricului Nicolae Banescu, vezi: Petre S. Nlsturel, le 9(1 annlversalre du
profemmr Nicolae Blinescu, ln „RESEE", 7, 1969, I, p. 1-17; Gh. Cront, Nonagenarul Nicolae Bilnescu şi
progresul studiilor bizantine în Romdnia, în „Studii. Revista de istorie", 23, 1970, I, p. 157-160; idem,
Nicolae Bănescu (1878-1971), ln „Studii. Revista de istorie", 25, 1972, 2, p. 421-422; Stelian Brezeanu,
Bizantinistul Nicolae Blinescu (I 00 de ani de la naştere), ln „Revista de istorie", 31, 1978, 12, p. 2221-2233;
F(lorin) C(onstantiniu), Nicolae Btinescu, în Enciclopedia istoriografiei româneşti, coordonator ştiinţific:
prof. univ. dr. Ştefan Ştefllnescu, Bucureşti, 1978, p. 50-51; Nicolae-Şerban Tanaşoca, Balcanologi şi
bizantin/ş// români, Bucureşti, 2002, p. 93-117.
11
N. Blnescu, Changements politiques dans Ies Balkans apres la conqete de l'empire bulgare de Samuel
(1018). Nouveaux duches byzantins: Bulgarie el Parlstrion, în „BSH", 10, 1923, p. 49-72; idem, Â propos
des duches byzanlins de Par/strion el de Bulgarie, ln „RHSEE", 3, 1926, 10-12, p. 321-325; idem, Dobrogea
bizantină. Ducatul Parislrion, în voi. Dobrogea. Cincizeci de ani de via/li româneascli, Bucureşti, 1928, p.
297-302; idem, Paradounavon - Paradounavis, în „Balcania'', I, 1938, p. 55-58; idem, Precizlirl istorice cu
privire la ducatele bizantine Par/strion (Paradou/'IQvon) şi Bulgaria, 1n „AARMSI", 26, 1943, p. 59-81;
idem, Prt!cisions historiques relatives aux duches byzantins de Paristrion - Paradounav/s. us orig/nes. le
nom, în „BSH", 25, 1944, 2, p. 139-150; idem, us duches byzanlins de Paristrion (Paradaunavon) et de
Bulgarle. Bucarest, 1946.
12
N. Banescu, Les sceaux byzantins trouves a Sllistrle, in „Byzantion", 7, 1932, p. 321·33 I; N. Banescu - P.
Papahagi, Plombs byzantins decouvets a Silistrle, în „Byzantion", 10; 1935, 2, p. 601-606; N. Banescu, O
colecţie de sigi/I/ bizantine Inedite, în „AARMSr', 20, 1938, p. 115-126.
ii N. Blinescu, Sceau Inedit de Katakalon, katepano de Paradounalion, ln „Echos d'Orient", 35, 1936, p. 405408.
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colecţie particulară:

Kupu: ~ot10ei âTUJ.Tp:p\Cj> av0umit<t> 1ta'tp1.Kl<t> Ka\ K<l'reltlXV<t> 'tOU Ilapaaouv
n(}ou -r~v Ka-raKaA.wv (Doamne, ajută lui Demetrios Katakalon, anthypat, patriciu şi
kntepan de Paradouiiavon) 14 • În opinia istoricului Nicolae Bănescu, Demetrios

Katakalon va fi îndeplinit funcţia de katepan al Paradounavon-ului, cel mai probabil
i.::ltre sf!rşitul secolului XI-iea, în timpul domniei împăratului Alexios I Comnenul
(1081-1118) 15 • În ultima vreme, însă, cercetând mai atent sigiliile acestui demnitar
hi1.antin 16, istoricii au ajuns la concluzia că el a îndeplinit funcţia de katepan de
l'aradounavon la o dată situată către jumătatea secolului XI-iea (cca. 1050) 17 •
În ultimele decenii, studierea sigiliilor bizantine în România s-a bucurat de o
18
11tenţie deosebită din partea istoricului şi arheologului Ion Bamea , care publică un
număr mare de sigilii provenind atât din colecţii particulare (D. A. Sturza, Mihail C.
Sutzu, dr. G. Severeanu, maior Ştefan Nicolae, Pericle Papahagi, Nicolae Bănescu, Ion
Mititelu) 19, cât şi cu loc sigur de descoperire.
.
În Dobrogea, la Dinogeţia - Garvăn (comuna Jijila, jud. Tulcea), în imediata
npropiere a ruinelor bisericuţei, în campania arheologică din anul 1951, a fost găsit un
'igiliu bizantin de plumb, cu diametrul de 25,5 - 27 mm. Pe avers este înBţişat, în
relief pronunţat, din faţă un sfănt în picioare, purtând nimb, îmbrăcat în odăjdii de
episcop, binecuvântând cu mâna dreaptă, iar în stânga, ţinând Sfinta Evanghelie. În
p11rtea dreaptă se află scris în coloană cuvântul O ATIOS (·O ăyioc;, Sfântul).
Cuvântul corespunzător din partea stângă, care urma să indice numele sfintului, s-a ros
ln întregime, însă, cel mai probabil, este vorba despre Sfăntul Nicolae, una din
" Idem, Sceau de Dem,trius Katakalon, katepano· de Paradounavon, ln „Echos d'Orient", 39, 1940, p. I 57-

,.o.

1

a l'tpoque d' Alexis 1°' Comnene (I 081-1118), parce que c'est sous
rtgne que plusieurs membres de la familie de Katakalon jouerent un rOI important dens la hitrerchie
militeire de l'empire."
"·Al treilea exemplar provine de pe teritoriul Bulgariei (Ivan Jordanov, Sceawc de dewc notables byzan//ns de
la.fin du X!' s„ în „Etudes balcaniques", Sofia, 3, 1981, p. 93-94.
11
Jean-Claude Cheynet, Du stratege de theme au duc: chronologie de l'evolution au cours du Xf siecle.
lrevaux et M~moires, Paris, 6, 1976, p. 184: No11s chageons la data/Ion propo3'e par N. Btlnescu, car Ies
" Ibidem, p. I 58: „Nous nous arrftons

\llll

dtgniles d 'anthypatos, pair/ce, accompagnant la fonctlon du duc convlent m/eux au milieu du X!' sfecle
qu 'au regne d'Alexis Comnene; Ivan Jordenov - V. Tllpkove-Zeimove, Quelques nouvelles sur
/'admlnistration byzan//ne au Bas-Danube (fin du X"-Xl' s.), în voi. Geographle historique du monde
111td//eraneen, Paris, 1988, p. 123: „li feudrail reculer un peu Ies anntes de son gouvemement vers le milieu
1lu XI' siecle, aprts Michel, le fils d 'Anastasios"; P. Diaconu, Contrlburton ala connalssance de / 'histoire de
la Dobroudja en basse de quelques sceaux, în „Dacia NS", 3S, 1992, p. 182; idem, Sur la presence des
Ryzanlins au Bas-Danube (Xf-XIV" siecles), „RESEE", 32, 1994, 3-4, p. 370; Ion Bice, Thema Par/strion
(l'aradounavon) in istoriografia blzanlintl şi romană, Piteşti, 2003, p. 103-104, 138-139.
1
' Pentru viaţa şi activitatea istoricului şi arheologului Ion Bernea, vezi: C(onstantin) P(reda), Barnea Jon, în
i:nciclopedia istoriografiei romdneştl, coordonator ştiinţific: prof. univ. dr. Ştefan Şteflnescu, Bucureşti,

1978, p. 46-47; Mihai SArnpetru, în „Dacia NS", 32, 1988, 1-2, p. 20S-214; Al. Suceveanu, în „SCIVA", 44,
1993, 4, p. 315-319; Mircea Plicurariu, Dicţionaru/ teologilor români, Bucureşti, 1996, p. 31-33.
''' I. Mititelu - I. Bernea, în „SCIV", 17, 1966, I, p. 43-SO; I. Barnee, în „SCIV", 17, 1966, 2, p. 277-297:
idem, în „RESEE", 7, 1969, I, p. 21-33; idem, Sigilii bizantine inedite din colecţia Muzeului Naţional de
l.Ttnrie, în „Ccrcetllri numismatice", 4, 1982, p. 169-175; idem, Sigilii bizantine de la Drostorum-Dorosto/on,
Pontica, 1982, p. 201-211; idem, Sigi/11 bizantine Inedite din colecţia Muzeului de istorie al Republicii
Socialiste România, SCN, 8, 1984, p. 99-104; idem, Sigilii bizantine inedite din Dobrogea (1/1), ln „Pontica",
23, 1990, p. 316-317; idem, Unedierte byzant/nlsche Bleislegel aus Tomis-Constanta, în „Pontica", 25, 1992,
p. 281-296.
•
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reprezentările cele mai des întâlnite pe sigiliile bizantine20 • Pe reversul sigiliului, în

cerc perlat, este imprimat! următoarea legendă, alcătuitll. în şase rânduri, cu caractere în
relief bine conturare, dintre care cele de la începutul fieclrui rând au displl.rut în
întregime sau parţial:
[+K(upi)c) p(ot1)6(ci)
[I:)uµewv
IPJcoi:n (Ka\) Ka
['t) t:1tâ V(ţ) 'tOU
[Il)apaoou
[v]âpou
+Kupic po116ei :I:uµcwv peoi:n Ka\ Kan1tâv<t> i:ou Ilapaoouvapou
(Doamne, ajuta lui Simeon, vestis şi katepan de Paradounavon) 21 • Acesta este cel de-al
treilea document sfragistic care îl face cunoscut pe katepanul Simeon - câte un
exemplar a mai fost ~li.sit la Istanbul, la sfirşitul secolului XIX 22 şi la Preslav, în
Bulgaria, în anul 1927 3. Istoricul şi arheologul Ion Bamea, descoperitorul sigiliului de
la Dinogeţia - Garvlln, consideri cil Simeon a îndeplinit funcţia de katepan al
Paradounavon-ului în ultimii cinci ani de domnie ai împăratului Vasile al II-iea
Macedoneanul (976-1025). În argumentarea acestei opinii sunt invocate atât condiţiile
de descoperire a sigiliului, cât şi titulatura de katepan, similar celui purtat de David
Areianites, primul conducător bizantin al Bulgariei (Kanmivw BouÂ.yapCa~). numit
după distrugerea ţaratului bulgar ( l O18)24 • Analizându-se mai atent situaţia politică şi
administrativă a Bizanţului la Dunărea de Jos în secolul al XI-iea, s-a ajuns, însă, la
concluzia că Simeon n-ar fi putut îndeplini funcţia de katepan al Paradounavon-ului în
timpul lui Vasile al Ii-lea, ci în a doua jumătate a secolului al XI-iea, cel mai probabil
în perioada cuprinsă între anii l 050-107015 •
JO I. Bamca, Dinogeţla I, p. 332; pentru n:prczcntaru Stlntului Nicolae pe sigiliile bizantine de la Dunln:a
de Jos. din secolele X-XII, vezi; Ion Bice, Obiecte cu caracter creştin, din secolele X-XII, descoperile pe
teritoriul Dobrogei, in Buletin ştiinţific. Seria: Teologie ortodom, Piteşti, 7, 2002, 2, p. 47 ("'în voi. Studii
bizantine, Piteşti, 2003, p. 42).
21
Pentru descrierea sigiliului, vezi: I. Bamea, Jn ,,SCIV", 3, 1952, p. 407; idem, Relaţiile dintre cqezarea de
la Bisericuţa - GarvlJn şi Bizanţ in secolele X-XII, tn ,,SCIV", 4, 1953, 3-4, p. 646; idem, Â propos de la
decouverts de dewc sceaux byzantlns de Dlnogetia, în „Dacia NS'', 2, 1958, p. 473-475; idem, Dlnogeţla I, p.
332-333; idem, Monumente de artlJ cre1t1nll descoperite pe teritoriu/ Republici/ Populare Române, tn „Studii
teologiceu, 10, 1958, 5-6, p. 303-304; idem, DID, III, p. 322; idem, în „Byzantina", 3, 1971, p. 165-166;
idem, Byzanllnlsche Blelslgel aus Rum/Jnlen, tn „Byzantina'', 13, 1985, p. 304, 30S.
22
M.
Mordtmann, MoA.v{J4o{JovUa {Jv(avnvâ t'liÎv brapxuJv EVf"IJ1f'l'·
tn
·o tv
Kwvotavnvou1t6Âe1 tÂÂ1lV\lC°' qnA0Aoy11Co<;, 17, 1883, p. 144/ nr. I; J. Ebersolt, Sceawc byzantlns de
Musee de Constantlnople, in „Revue numismatique", 1914, p. 32S, nr. 310 apare o citire eronatA a legendei;
V. Laurent, Bui/elin de sigi/lographie byzantine, in „Byzantion", 6, 193 I, p. 791; N. BAncscu, Les duches
!'r..antins de Parlstrlon (Paradounavon) el de Bulgarie, Bucan:st, 1946, p. 70; I. Bamea, DID, III, p. 94.
2
N. A. Mouchmov, Noveotkrlli srednovecovnl peclate ot Blilgarla, lzvestia-lnstitut, 5, 1828-1929, p. 241
;irud Ion Bamea, DID, III, p. 94.
2
I. Barnea, DJD, III, p. 94.
25
V. ZllllarSki, Mollwlovulut na vesta Slmeona, ltatepan na Podunovlete, în ,,Si!icev Zbomik", Zagreb, 1929,
p. 143-148; Eugen StAnescu, DenU111lrlle bizantine ale regiunii de la Dun/Jrea de Jos (secolele X-XIII) li
senml lor Istoric, în „SCIV", 19, 1968, 3, p. 473; P. Diaconu, Istoria Dobrogei in unele lucrlJri strlJlne
recente (III), in „Revista de istorie", 30, 1977, 10, p. 1896; Ivan Jordanov - V. Tlpkova-Zaimova, op. cil., p.
124; Ion Bica, Rectificări fi discuţii referitoare la sigiliile lui „Simeon, vest/s şi lcatepan de Paradounavon, tn
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Tot în aşezarea bizantină de la Dinogeţia - GarvAn, în vara anului 1954, a fost
1lrscoperit un alt sigiliu de plumb, cu diametrul de 17 mm şi grosimea de 3-4 mm, aflat
ln :iitare bunii de conservare. Pe aversul sigiliului se află reprezentat chipul Maicii
I >umnului, cu icoana lui Hristos în medalion, la piept, în atitudine de rugăciune,
purtând pe cap vălul sfânt. De o parte şi de alta a capului se află iniţialele M 0,
prescurtarea la MP 01, întrebuinţată pentru M(t]tflp} 9(t:o~). Pe revers sigiliul
11re:r.intll o scurtA legendll metrică în limba greacă, pe patru rânduri, cu litere mărunte în
1dief: E<ppay\~ M1xai)A. no1µ&v"pxou · PwoCac; (Sigiliul lui Mihail, arhipăstorul
l(usiei). Titularul sigiliului a fost identificat de sigilograful Ion Barnea cu mitropolitul
Mihail al Kievului (1130-1145), ierarh de origine greacă. Prezenta micului obiect în
n)czarea dunllreană a fost pusă în legătură cu vreo scrisoare trimisă de ierarhul grec de
ln Kiev unui alt ierarh (cel mai probabil, unui episcop}26 • Descoperirea acestui
document sfragistic prezint! o importanţă deosebită pentru existenţa unei organiz!ri
h1scriceşti pe teritoriul Dobrogei în secolul al XII-iea. Alături de alte documente
nrhcologice (cruciuliţe duble - relicvar, o cruce engolpion de aur, o biserică de zid)
lnlllreşte ideea ci, în secolul al Xii-lea, aşezarea de la Dinogeţia - Garvlln reprezenta
•cdiul unei episcopii, dependenta de mitropolia de la Dorostolon (Dristra, azi Silistra,
111 Bulgaria)2 •
Sigilograful Ion Bamea a publicat, de asemenea, un număr însemnat de
1locumente sfragistice bizantine găsite în nordul Dobrogei, la Noviodunum (Isaccea,
111d. Tulcea)21 şi NuBru Gud. Tulcea) 29 • Dintre acestea, o importanţii istorică aparte o
nu cele două exemplare descoperite la Noviodunum, aparţinând împllratului Isaac al lllr11 Anghelos ( 1185-1195). Prezenţa lor pe teritoriul Dobrogei, unde au ajuns probabil

•ol Studii bizantine, Piteşti, 2003, p. 31-3S, cu prezentarea problemei; idem, Thema Parlstrlon
(l'urudounavon) ... , p. 96-98, 144.
' I Bamea, Sigiliul unul Ierarh al Rosiei En aşezarea de la Garvtln, în „SCIV", 7, 1956, 1-2, p. 189-195;
1clcm, ln „Dacia NSu, 2, 1958, p. 475-478; idem, Dlnogeţla I, p. 335-336; idem, DID, III, p. 324-325; idem,
Arta creşlind in Romdnia, 2 (secolele Vll-XJll), Bucureşti, 1981, p. 230-231; ln ceea ce priveşte cronologia,
•e.r.1 o alll pArerc la P. Diaconu, Dacia NS, 35, 1992, p. 183-185.
" l'milian Popescu, Ştiri noi di!spn i.Jtorla Dobrogei in secolul al Xi-lea: Epi!lCopla di! Axiopolis, ln voi.
Monumente Istorice şi izvoare creştine. Mlirturii de strliveche existenţd şi de continuitate a romdnilor pe
l•rttorlul Duntlrll di! Jos şi al Dobrogei, Gelali, 1987, p. 146, note 60 (versiune englezi: Notes on the Hlstory
"' l>obrudja ln the 11"' Century: The Bishoprlc ofAxiopo/11, ln voi. Chrlsllanlla1 daco-romana. Florilegium
1tudlorwn, Bucarest, 1994, p. 434, nota 60); I. Bemea, D/D, III, p. 181 (vezi şi supra nota 26); Mircea
l'Acurariu, Istoria Bi1erlcii Ortodou Romdne, voi. 2, ediţia a 11-a, Bucureşti, 1991, p. 233; Oh. Ştefan,
I Jlnogeţla /, p. 380, Pavel Gheorghiev, l 'organi:satlon re//gieU.Je dan.J Ies terres bulgares du nord-est apn1
I 't1n 971, ln voi. Dobrudta. Etudes ethno-culturelles, Sofia, 1987, p. 154.
" I Bamea, în .SCN", 4, 1968, p. 239-246; idem, în „SCW, 6, 1975, p. IS9-162; idem, în „Pontica", 16,
1°183, p. 264-266; idem, tn „Pontica", 18, 1985, p. 246-247; idem, Byzantinlsche Blel.Jlegel au1 Rumiinien, in
„llyzantina", 13, 1985, p. 300-302; idem, în „RESEE", 23, 1985, I, p. 29-35; idem, Noi contribuţii la istoria
1h-mti Paristrion (Paradounavon), în „SCIVA", 37, 1986, 3, p. 272-274; idem, ln „Pontica", 23, 1990, p.
117-327; idem, Les sceaux byzantins mls aujour a Noviodunum, ln „SBS", 2, 1990, p. 153-161, idem, Jn
\BS", 3, 1993, p. SS-61; idem, ln „SBS", 4, 1995, p. 101-108; idem, ln „SCIVA", 47, 1996, 2. p. 218-220;
lolcm, Noviodunum ln lumina sigiliilor bizantine, ln ,,SCIVA", 48, 1997, 4, p. 353-360; idem, în „EBPB", 3,
11rn, p. 93-97.
••I. Bemea, ln „Pontica", 16, 1983, p. 267-269; idem, ln ,,SCIVA", 37, 1986, 3, p. 270-272; idem, Pontica,
1.1. 1990, p. 327-331; idem, ln „EBPB", 3, 1997, p. 97-98; idem, ln „SBS", 4, 1995, p. 108-109.
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cu vreun ordin al basileului,
către sfdrşitul secolului

„arat6.J:etsistenţa

al XII-Ieri

themei Paristrion (Paradounavon) până

.

Sigilii bizantine, provenite de pe teritoriul Dobrogei, au fost publicate în
revistele de specialitate şi de alţi istorici· din România: Petre Diaconu (sigilii gAsite în
aşezarea bizantina de la Pacuiul lui Soare)31 , Bucur Mitrea32, H. Nubar3 3 şi Vasile
Culica (sigilii comerciale)34 şi Alexandru Bamea35 •
Sigilografia are un rol destul de însemnat pentru studierea istoriei Imperiului
bizantin. Multe dintre documentele sfragistice - descoperite în timpul campaniilor
arheologice sau întâmplator - aduc lumina în ceea ce priveşte transformările petrecute
în diverse domenii ale vieţii biz.antine (administrativ-militar, economic, ecleziastic).

a

Jo Idem. Les sceaux byzantlns mis aujour
Novlodunum, în „SBS", 2, 1990, p., 160; idem, Nov/odunum in
.
lumina sig//l/lor bizantine, în „SCIVA", 48, 1997, 4, p. 359.
H P. Diaconu, Un sigiliu de plumb al lui Alexie 1 Comnenul descoperit la PIJculul lui SOare, tn „SCN", 4,
1968. p. 249-250; idem, Un alt sigiliu al lui Constantin Y/I şi Zoe descoperii la Durostorum, ln „CCDJ", 5-7,
1988-1989, p. 175·177; idem, Un alt sigiliu al lui Constantin Theodorokanos, ln „Pontica", 25, 1994, p. 359-

MI.
.
12
B. Mitrea, Un sigiliu de plumb al lui Ghermanos al 11-lea, patriarh al Constantinopolului, ln „SCN", 4,
1968, p. 253-263.
.
H. NubAr, Un sigiliu bizantin descoperii la Histria, ln ,,SCIV", I 5, 1964, I, p. 81-83.
J.1 V. CuhcA, Plumburi comerciale din cetatea romano-bizantlnfl de la frvoarele (Dobrogea), ln „Pontica", 8,
1975,p.215-261;9, 1976,p.115-183; i2, 1979,p.145·149.
1
~ Al. Barnea, Sigilii fi inscripţii din Dobrogea (sec. VI-VII), ln „SCIVA'', 37, 1986, 2, p. 134-136.

JJ

http://cimec.ro

