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СРЕБЪРНОТО МОНЕТОСЕЧЕНЕ НА АПОЛОНИЯ ПРЕЗ V - ІV 

В. ПР. ХР. 

 

Двете политии – Аполония и Месамбрия, разположени от двете страни 

на Бургаския залив, започват да секат сребърни монети почти 

едновременно, през първата половина на V в. пр. Хр. Още тогава 

техните монетарници емитират монетни типове, съвършено различни, 

но станали впоследствие основни за тях. Сближава ги само 

обстоятелството, че и Аполония, и Месамбрия секат първоначално 

малки номинали – хемиоболи (Аполония) и оболи (Месамбрия), но 

твърде скоро те прибягват и до отсичането на драхми. 

Хемиоболите на Аполония от типа „Изправена котва - Свастика” 

трябва да се датират, според мене, в първата половина на V в. пр. Хр. 

При тях липсват обичайните за по-късните емисии буква „А” и рак от 

двете страни на изправената котва. Свастиката върху реверса няма 

букви между раменете, а при някои екземпляри са гравирани 

миниатюрни делфинчета. Хемиоболите без надпис се срещат рядко. В 

частна колекция в Бургас има два екземпляра, открити на Созополския 

плаж: 

Лице: Изправена котва 

Опако: Свастика с геометризирани делфини между раменете. 

1.Сребро 0.33 гр. (Обр. 1) 

Хемиобол  съществува и в колекцията на Бритиш музеум и според 

Силогето на Мартин Прайс тежи 0.33 гр. и е отсечен по Родоската 

система (SNG, IX, 1, 149). Има разлика между него и описаните 

хемиоболи от Созополския плаж. Монетата от Бритиш музеум има 

надпис „АПО” и съвършено точно е датирана през втората половина на 

5 в. пр. Хр.  

Изключително интересни са ранните драхми. Те са от типа „Изправена 

котва - свастика във врязан квадрат”. При някои редки екземпляри 

между раменете на свастиката са гравирани делфини (Обр. 2). Върху 

друга, необозначено с „А” драхма (Lanz 138, Nr. 171) в свастиката на 

опакото има примитивни изображения на речни раци. Тези емисии, 

според Мартин Прайс, са сечени по Родоската тегловна система. 

Драхмата от Бритиш музеум тежи 3.74 гр. (SNG, IX, 1, 148). Прайс я 

датира в „късния V в. пр. Хр.”, но аз смятам, че тя принадлежи на 

първата половина на века, защото при нея липсва буквено обозначение. 

Налице е рак в дясното поле. За ранното датиране на тези хемиоболи и 

драхми може да се приведе един археологически аргумент. Котвите 

върху лицевата страна на монетите имат ясно изразен каменен, а не 
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оловен щок и специалистите по корабоплаване ги използват за 

реконструкция. Това също говори за една ранна дата на тези хемиоболи 

и драхми. Ако каменните щокове доста смело се датират  около 600 г., 

то една дата малко след граничната 500 г. пр. Хр. е съвсем 

правдоподобна за монетите, върху които специалистите по история на 

морското дело виждат характерните за корабоплаването през VІ в. пр. 

каменни щокове (Kapitän 1982, 290-299). Аполонийският парасемон 

котва трябва да е повлиял достатъчно силно и върху месните траки. И 

ние виждаме примитивно изображение на котва върху един фрагмент 

от съд, работен на ръка, открит сред ранните напластявания от VІ – V в. 

пр. Хр. в тракийската крепост „Малкото кале”, която се намира на 14.5 

км. югозападно от Созопол (Домарадски, Карайотов 1982,  с. 366, Обр. 

788). 

Присъствието на делфини върху ранните драми на Аполония 

естествено може да се свърже с култа към бога епоним на града. Но то 

в още по-голяма степен има връзка и с домонетните слитъци – 

бронзовите делфинчета. Напоследък по един екземпляр от тях бяха 

открити в Несебър, Созопол и сред развалините на римския град 

Деултум. Музеите във Варна и Балчик имат още повече „делфини”. В 

колекцията на Археологически музей, Балчик, според нашия юбиляр 

проф. Иван Йорданов, се съхраняват около 150 бронзови „домонетни 

форми” като под това понятие се включват и  слитъци-стрели и 

слитъци-делфини (Йорданов 1990, с. 90). Снимка на няколко 

делфинчета от Варненско е публикувана от Игор Лазаренко (Лазаренко 

2003,  с. 6). Тези находки недвусмислено говорят, че бронзовите 

слитъци с форма на делфинчета не са били патент само на Олбия. Те 

явно са били в обращение и в териториите на западнопонтийските 

градове, разположени по днешния български морски бряг. 

Делфинът като морско същество и символ на Аполон по един естествен 

начин е влязъл и в същинското монетосечене както на Олбия, така и на 

Аполония. Делфините върху реверсите на аполонийските драхми, са 

доказателство, че в милетската колония Аполон е бил почитан и като 

Делфиниос. Ако стрелите-монети могат да се свържат с неговата 

ипостас на Иетрос, то делфините директно ни насочват към неговата 

епиклеза Делфиниос. Неправилно е на базата на епитета „Иетрос” да 

третираме божеството само като лечител. В случая думата има по-

широко значение и „иетрос” трябва да се тълкува в смисъл на 

„лечител” като пазител не само от болести, но и като покровител на 

колонистите, основатели на аполонийската политея. Затова през по-

късната епоха надписът „Аполониос Иатру” се разполага върху емисии 
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с изображението на бронзовата статуя в главното светилище на 

Аполония. 

През третата четвърт на V в. пр. Хр. Аполония започва да сече и 

драхми с котва върху лицето и Горгона Медуза върху опакото. 

Основният аполонийски парасемон (символен знак) – котвата 

продължава да маркира тези нови сребърни емисии, но наред с него се 

появява апотропеичната Горгона Медуза. По всяка вероятност това 

внезапно усложняване на сребърния монетен тип се дължи на 

политически промени и преди всичко на настъпилото влияние на 

Атина в Аполония (Erxleben 1970, S. 123). Така както атинската 

кукумявка се появява в монетосеченето на южнопонтийския град 

Амисос (SNG, IX, 1, 1053 - 1126), така може би и апотропеичнната 

Медуза от ризницата и щита на богиня Атина преминава върху 

сребърните драхми на Аполония. Според датировката на Мартин Прайс 

Горгонейонът върху бронзовите емисии на Олбия също се появява през 

втората половина на V в. пр. Хр. (SNG, IX, 1, 379 – 389) .  

В началото на този преход аполонийските монетни магистрати и 

гравьори продължават да бъдат верни на основния символ на града и да 

поставят котвата върху лицевата страна на драхмите. При най-ранните 

екземпляри вдясно от котвата е гравиран рак, а вляво липсва буквата 

„А”. Напоследък монета от същия тип (без „А”) се появи на търг в USA 

(CNG 58, Nr. 349). Герасимов датира емисията между 480 и 440 г. пр. 

Хр. (Герасимов 1975, с. 26, № 19), а издателите на Auction 58 свалят 

хронологическата граница в интервала 450 – 400 г., което сигурно е по-

точно, защото въвеждането на типа Горгона Медуза от Аполония, 

както видяхме, има някаква, макар и косвена, връзка със засилването на 

влиянието на Атина в Понтийските области след черноморската 

експедиция на Перикъл около 437 г. пр. Хр. (Брашински 1958, 110-121). 

Същите характеристики имат и драхмите у  Lanz 72, Nr. 136 и Lanz 50, 

Nr. 117. Те тежат 3.32 gm и 3.36 gm и следователно теглото им е 

приблизително същото като на описаните по-горе два екземпляра. В 

колекцията на Бритиш Музеум има три драхми от типа „Котва – 

Медуза” без “А”  и седем със същото разположение на печатите, но с 

“А”(SNG, IX, 1, 150 – 152, 153 – 159). 

При анализа на 112 аполонийски драхми (тетроболи според Герасимов) 

на автора на публикацията е направила впечатление една аномалия в 

употребата на печатите за лице и опако. В І, ІІ и ІІІ група по неговата 

класификация той констатира, че главата на Горгоната Медуза е 

отпечатана с реверсен, т. е. подвижен печат. Според него това е 

„аномалия” (Герасимов 1948, с. 146). След публикуването на 
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съкровището от Партизани (Ганчево) от А. Стефанова (Стефанова 

1985, 19-28) стана ясно, че разполагането на котвата върху лицевата 

страна на драхмите е съвсем естествено явление, защото именно тя е 

парасемонът на Аполония. Изправената котва се появява като лицев 

тип в самото начало на аполононийското сребърно монетосечене и 

дори върху бронзовите монети-стрели, които отнасяме към първата  

половина на V в. пр. Хр. (Обр. 5). Когато върху драхмите се появява 

Горгоната Медуза тя се гравира върху опакото на драхмите с изправена 

котва върху лицето, които още нямат буквата „А”. След въвеждането 

на буквената маркировка котвата продължава да бъде лицево 

изображение и вероятно има един междинен момент, когато „Медуза – 

Котва” често сменят местата си. Затова в съкровищата от Шуменско и 

Партизани (Ганчево) се проявява т. н. аномалия и Медуза се оказва ту 

реверсно, ту лицево изображение. В съкровището от светилището на 

Аполон Карсенос на връх „Шилото” край Бургас обаче всички 120 

екземпляра имат върху лицето Медуза и върху опакото изправена 

котва.  

С пълно основание можем да приемем, че емисиите, при които котвата 

се явява като лицево изображение са по-ранни от тези с Горгоната 

Медуза върху лицето. В случая просто се натъкваме на два монетни 

типа на Аполония. Единият „Изправена котва – Медуза” и другият 

„Медуза – Изправена котва”. Възможен е известен синхрон на тези два 

типа, но трябва да приемем, че този синхрон не може да се нарече 

“аномалия”, а е просто един преходен период между двата типа. Само 

събирането на целия монетен материал би ни позволило да фиксираме 

относителната продължителност на прехода между тези два еднородни 

монетни типа. Метрологичните данни също биха ни помогнали при 

решаването на този съществен, но засега неразрешим проблем. Защото 

сребърните аполонийски монети с Медуза и котва по всичко изглежда 

са сечени през един продължителен период от средата на третата 

четвърт на V до средата на третата четвърт на ІV в. пр. Хр. и това е 

един период от почти 100 г. 

Тези разсъждения се потвърждават до голяма степен от съдържанието 

на съкровищата, в които се натъкваме на драхми на Аполония. Най-

ранните емисии „Изправена котва  - Медуза” се съдържат в 

съкровищата от Роза и Тенево, Ямболска област. Те съвършено ясно 

съдържат аполонийски сребърни емисии, които попадат в 

хронологическите рамки 440 – 400 г. пр. Хр. Повечето от драхмите са с 

неправилни ядра, като 8 екземпляра от Тенево са с изправена котва 

върху лицето, а 7 екземпляра - с Горгоната Медуза. В съкровището от 
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Роза само 3 екземпляра са с лицева Медуза и 6 имат върху лицето 

изправена котва (Драганов 1981, 29-39). Всички те тежат над 3 гр, като 

максималното тегло при 15-те аполонийските монети в съкровището от 

Тенево е 3. 31 гр. и минималното 3.02, а при 9-те екземпляра от 

съкровището от Роза съответно 3.37  и 3.18 gm. Средното им тегло при 

Тенево е 3.24 гр., а при Роза 3.25 гр.  

Останалите съкровища с драхми на Аполония съдържат по-късни 

емисии. При тях намаляването на теглото под 3 гр. може да се счита за 

характерен белег. В съкровището от Партизани (Ганчево) има шест 

екземпляра с тегло под 3 gm, като най-лекият тежи едва 2.45 гр. 

(Стефанова 1985, 19-28), а в съкровището от Шуменско от 112 монети 

само 10 тежат под 3 gm, като най-леката e 2.25 gm. Шуменската 

находка обаче е еднородна и е рисковано само по метрологични 

признаци да определяме датата на нейното заравяне. Обстоятелството, 

че те съдържат преобладаващо емисии от V в. пр. Хр. ме кара да мисля, 

че тяхното заравяне би могло да се отнесе по-скоро към първата 

половина на ІV в. пр. Хр.  

Съвършено ясно е, че съкровището от светилището на Аполон 

Карсенос на връх „Шилото” край Бургас, открито през 1996 г., е 

заровено най-късно. При него всичките 120 екземпляри са с Горгоната 

Медуза върху лицето и с изправена котва върху опакото. Те са 

отсечени с 50 лицеви  и  68 реверсни печати. Няма нито един 

екземпляр, който да тежи над условно приетата от мене тегловна 

граница 3 gm. Тяхното средно тегло възлиза на  2.86 gm, като най-

тежката драхма тежи 2.96 gm, а най-леката съответно 2.74 gm 

(Кияшкина 2000,  107-108, Обр. 1 et 112-113). Всички тези признаци 

говорят, че съкровището от Бургас съдържа само късни емисии 

аполонийски драхми и сигурно е заровено най-късно. Авторът на 

публикацията предлага една съвършено правдоподобна дата за 

неговото заравяне, приемайки, че трезоризацията в светилището е 

станала при един от походите на Филип ІІ в Тракия около 339 г. пр. Хр. 

Към края на V в. пр. Хр. Месамбрия и Аполония започнали масово да 

секат диоболи. Преди да започнат тези емисии, които са сечени през 

първата половина на ІV в., би трябвало да е отсечена една емисия 

диоболи на Аполония от редкия тип „Хермес с петасос във фас – 

Изправена котва” (Герасимов 1975 с. 29). Основание да не приема 

предложената от Герасимов датировка (ІV в. пр. Хр.) и да предложа 

една по-ранна дата през V в. пр. Хр. за тази емисия ми дава 

обстоятелството, че опакото на публикувания диобол няма буквена 
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маркировка с „А” и котвата следва образците на съответните 

изображения върху най-ранните монети на Аполония. 

През ІV в. пр. Хр. диоболът става най-масовият номинал и на двете 

западнопонтийски колонии. Средното тегло на познатите ни 

месамбрийски диоболи от съкровището от Вратарите  е 1.25 гр., като 

най-лекият е 0.93, а най-тежкият 1.55 гр. За Аполония нямам точна 

информация, но от познатите ми екземпляри средното им тегло съвпада 

с това на месамбрийските. При този номинал имаме уеднаквяване на 

теглата и освен това във всички съкровища монетите на двата града се 

срещат заедно.  

Най-голямо от тях е сътровището от с. Вратарите, Добричка област 

(1985). То съдържа само диоболи на Месамбрия и Аполония. Те са 

общо 132 екземпляра, които се разпределят по равно – 66 принадлежат 

на Месамбрия и 66 на Аполония. От тях само месамбрийските са вече 

обработени и публикувани (Karayotov 1994, 24-26 et 79-81, Nr 13 (1) – 

78 (66), Pl. II – III). Тук публикуваме снимки на 4 аполонийски 

екземпляра от това голямо съкровище (Обр. 6).  

В района на Източна Стара планина е открито второ съкровище от 

диоболи на Месамбрия и Аполония. Съотношението между тях е в 

почти същата пропорция, както в това от с. Вратарите. Това съкровище 

е било намерено в землището на село Медовец, Варненска област. То е 

съдържала повече от 36 диобола на двете понтийски политии. От тях  

16 диобола на Месамбрия и 20 на Аполония са попаднали в колекцията 

на Археологически музей, Варна (Karayotov 1994, 26-27 et p 81, Nr 

79(1) – 94 (16), Pl. III). 

Третото съкровище е намерено на българо-турската граница в района 

на бившето село Тракийци, община Средец през 1991 г. От това 

съкровище в колекцията на Археологически музей, Бургас постъпиха 

две драхми на Аполония (Инв. № А856 и А857) и два диобола на 

Месамбрия (Инв. № А858 и А859) (Кarayotov 1994, p. 82, Nr. 115 et 

126). То, за разлика от повечето регистрирани тук съкровища, съдържа 

монети от различен номинал. Екземплярите, с които разполагаме обаче, 

са прекалено малко, за да бъдат направени някакви съществени изводи. 

Драхми на Аполония и диоболи на Месамбрия се откриват и в 

съкровищата от село Кладенци, Варненска област и Кузгун (Румъния, 

Северна Добруджа), недалеч от Томи. Това съкровище според 

Маргарет Томпсон е заровено около 330-320 г. пр. Хр. (IGCH 734 

Calarasi?). 

Тези комплексни данни са достатъчно основание да заключим, че 

сребърните диоболи на Месамбрия са циркулирали заедно с диоболите 
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и късните драхми на  Аполония до края на третата четвърт на ІV в. пр. 

Хр. Самото им отсичане обаче, според мене, трябва да се отнесе към 

първата половина на същото столетие. Прави впечатление обширният 

периметър на тяхното разпространение. В общи линии обаче  

съкровищата не се отдалечават особено много от Левия бряг на Понта. 

Многозначително е еднаквото съотношение на диоболите на двете 

политии в съкровищата от Вратарите и Медовец. Това трябва да се 

дължи на обстоятелството, че през втората половина на V в. пр. Хр. и 

Месамбрия, и Аполония попадат в орбитата на влиянието на Атина. 

Смята се, че те фигурират в трибутните списъци на Атинския съюз от 

425 г.  (IGBR, 1(2), p. 256; Athenian Trib. Lists 1939, pp. 116, 157, 207 fr. 

38) . Под общата егида на Атина те вероятно са се сближили 

икономически. Атическият внос от V и ІV в. пр. Хр., който  в по-голяма 

степен се чувства в некрополите на Аполония, но не липсва и в 

Месамбрия, недвусмислено говори за икономически връзки с Атина.  

Месамбрия и Аполония са имали общи интереси в просторната 

котловина на река Хаджийка, в района на Източна Стара планина и в 

областите на север от нея. По-голямата част от Източното 

Старопланиние попада в територията на Месамбрия. По силата на 

своето разположение тя е станала трансмисия за разпространение 

първо на аполонийските драхми и впоследствие на диоболите, които, 

събрани заедно с месамбрийските в съкровищата от Вратарите и 

Кузгун явно са послужили за покупка на голямо количество жито, 

предназначено за износ в Атина. 

В самата хора на Месамбрия аполонийските драхми са едни от най-

разпространените монети през V и първата половина на ІV в. пр. Хр. 

Тази  циркулация е признак за свободен достъп на сребърните парични 

знаци на Аполония в предели, контролирани от месамбрийските 

“дневни и нощни пътни стражи” (IGBR, I (2), 324, IGBR, V, 5103). 

Налице е още едно косвено доказателство за благоприятното влияние 

на Атинския морски съюз върху отношенията между двете политии 

през класическата и къснокласическата епоха. 

В подкрепа на тези разсъждения е съкровището от аполонийски 

драхми, открито при село Средна махала и заровено през ІV в. пр. Хр. 

Датировката се базира на средното тегло на четирите екземпляра от 

колекцията на Археологически музей – Бургас, което е 2.79 гр, 

(Karayotov 1995, 405-406, Nr. 6-9). То показва едно значително 

снижаване в сравнение с теглото на драхмите от V в. пр. Хр. За по-

късната дата на заравянето говори и аверсното изображение на 

горгоната Медуза. И това явление, както видяхме, е характерно за по-



 8 

късните емисии на Аполония. От Източното Старопланиние 

произхождат още една драхма от ІV век и шест от последните 

десетилетия на V в. пр. Хр. (Karayotov 1995, 406-407, Nr 11 et 12-17).  

Освен изброените находки в района, близък до Месамбрия, са 

намерени и три аполонийски диобола от ІV в. пр. Хр. като първият от 

тях е маркиран с магистратския надпис ΣΩ (Karayotov 1995, p. 408, Nr 

21-23). Налице е една контрастна ситуация. Аполонийските сребърни 

монети, открити в близкото до Месамбрия Източно Старопланиние са 

много повече, отколкото сребърните монети на дорийската апойкия, 

които са сечени през V – ІV в. пр. Хр. 

Северно от Източното Старопланиние, освен съкровището от 

Вратарите, са известни много единични находки от долината на 

Батовска река, която се влива в Понта недалеч от курорта Албена, 

южно от Дионисополис. Освен монети по поречието й се откриват 

домонетни разменни средства - делфини и стрелички. Някои от 

стреличките са маркирани с буквата „А”, а две с котва и „А”. Голяма 

част от „близо 150-те домонетни форми” от колекцията на музея в 

Балчик произхождат от долината на Батовска река (Йорданов 1990, с. 

51). Оттук има много драхми и диоболи на Аполония, диоболи и 

бронзови монети на  Месамбрия. В колекцията на Археологически 

музей - Бургас се съхраняват: 1 обол на Месамбрия (Бургас, АМ, № 

A2066), 9 драхми на Аполония (Бургас, АМ, № A2067 -A2075) и 1 

драхма на Истрия (Бургас, АМ, № A2076). За разпределителни 

пунктове на аполонийските домонетни форми и сребърни монети 

можем да приемем както Одесос, така и Дионисополос. От самия 

Одесос имаме един диобол на Месамбрия, а от близкото до Вратарите 

село Суворово още два  екземпляра (Kаrayotov 1994, p. 82, Nr 111, 112-

113). Месамбрия също трябва да е била една от трансмисиите на 

аполонийските сребърни монети към северните области. 

Обстоятелството, че те се срещат в близост до пътищата, пресичащи 

Източното Старопланиние, недвусмислено говори за това.  

През ІV в. пр. Хр. Аполония eмитира тетрадрахми като въвежда рядък 

дотогава монетен тип, познат от ограничен брой диоболи. Новият 

монетен тип тетрадрахми на Аполония имат: 

Лице: Глава на Аполон с лавров венец надясно или наляво. 

Опако: Изправена котва с буквата „А” и рак от двете й страни, към 

които се добавя и изцяло изписано име на монетен магистрат в 

именителен падеж (белег характерен и за единствената известна емисия 

на Месамбрия, както отбелязах).  
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От достъпната ми литература, използвайки и магистратските надписи 

върху диоболи успях да извлека 17 имена на монетни магистрати на 

Аполония:. Някои от тях (№ 2, 3, 9 и 14), да се надяваме, ще бъдат 

попълнени при бъдещи находки от тетрадрахми. Възможно е някои от 

тях да запълнят лакуните в непълните надписи, на които се натъквам. 

Между тях изцяло изписани четем имената на: „Егенор”, „Клеократес”, 

„Лихес”, „Клейнио, „Колотис, „Атенайс”, „Дзопюрос”, „Хегемон” и 

„Аризелос”. Срещат се и частично запазени имена. Досега сме се 

натъквали на 18 магистратски имена. 

Според списъка на известните ми съкровища с аполонийски монети 

само находката от Варненско се състои от четири аполонийски 

тетрадрахми. Варненското съкровище обаче е било разпиляно и сега не 

сме в състояние да правим съществени изводи въз основа на него 

(Юрукова 1977, p. 68). 

В колекцията на Бритиш музеум има две аполонийски тетрадрахми. 

Върху лицевите им страни виждаме  Аполон надясно  и съответно 

наляво (SNG, IX, 1, 164 et 165). Първата носи името на магистрата  

„Атенайс” (прочетено „Атенагорас”  а втората съответно е запазено: „ 

... силас”. Те са датирани от Мартин Прайс в средата на ІV в. пр. Хр., 

но, според мене, биха могли да бъдат от първата половина на века.  

През последните години се натъкнахме на данни за няколко 

новооткрити тетрадрахми на Аполония: 

Тедрадрахма на Аполония на магистрата Лихес 

Лице: Глава на Аполон с лавров венец, надясно. 

Опако: „Лихес” вляво от изправена котва, в  дясно: рак, в ляво обърната 

„А”.    

1. Сребро 16.91 гр. Около 420 г. (Lanz 68, 6 juni 1994, Nr 80).  

2. Сребро непретеглена.  Открита в околностите на град Айтос.Частна 

колекция, . 

Двата екземпляра са от една и съща двойка монетни печати и при тях 

прави впечатление разположението на буквата „А”, което е обратно на 

обичайното разположение върху другите тетрадрахми и диоболи на 

Аполония. 

Магистрат Клеократес 

Лице: Глава на Аполон с лавров венец, наляво. 

Опако: „Клеократес” вляво от изправена котва, в лявото поле: „А”, в 

дясното: рак.  

3. Сребро 24 мм. Непретеглана. Открита в Созопол. Частно колекция, 

Айтос (Karajotov 1995, p. 405, Nr.2 Fig. 2. 

4. AR 16.94 гр.   CNG 69, Lot: 238. Closing Date: Jun 08, 2005. 
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Магистрат Колотес 

Лице: Аполон с лавров венец, наляво. 

Опако: „Колотес” вляво от изправена котва. Под лявата лапа “А”, под 

дясната – рак. 

5.Сребро, 17.15 гр. (Lanz, Auction 74, 20 november 1975, Nr 115). 

6.Сребро 16.71 гр. (Gorny 169, 12 October 2008, Nr. 46) 

7.Сребро 17.O4 гр. (NAC 29, 11 May 2005Nr.165). 

Магистрат Клейнио  

8. Сребро 16,89 гр. „Клейнио” вдясно от котвата (Lanz 135, No.106).  

9. AR, 17.14 гр. „Клейнио” вдясно от котвата (Обр. 5 ) (Gorny, 175, 9 

march 2009, Nr. 69). 

От един и същ лицев печат, но от различни реверси. 

Магистрат Демухос 

Лице: Аполон с лавров венец, наляво 

Опако:  „Демохос” вдясно от изправена котва, в лявото поле рак 

crayfish), в дясното “А”. 

10.Сребро, 16.59 гр. (CNG, Auction 58, September 19, 2001, Nr 347).  

Името на магистрата ΔΗΜΟΥΧΟΣ се среща като патроним на 

аполонийския полемарх Орсилеос във фрагментиран надпис от ІV в. 

пр. Хр. (IGBR, (2), 463bis). 

Магистрат Атенайс 

Лице: Аполон с лавров венец, надясно. 

Опако: „Атенайс” вляво от изправена котва. В лявото поле „А”, в 

дясното – рак 

11. Сребро 16.69 g (CNG, Auction 58, September 19, 2001, Nr 347). 

Синхронно с тетрадрахмите Аполония сече и диоболи от същия тип 

„Аполон – Изправена котва”. Те са изключително редки. В колекцията 

на Бритиш музеум има един екземпляр (SNG, IX, 1, 166), към който се 

добавя още един (1.19 гр) от колекцията на Stancomb, маркиран с 

буквата „П” в отреза (SNG, XI, 40). 

През последните две десетилетия на ХХ век в Аукционкаталозите се 

появиха два златни статера на Аполония. Единият е от типа „Аполл 

Изправена котва – Медуза” [9.75 гр.] (Lanz 50, 27, Nr. 116), и другият от 

типа „Аполон наляво – ПО Изправена котва” [8.53 гр.], Bank Leu 52, 15 

may 1991, p. 32, 40). Ако тези статери са автентични магистратските 

букви от втория биха могли да се разгърнат в името „Полюанакс”  

(Karayotov 1995, p. 405, Nr 4; IGBR, I(2), 458), или „Полюанахос” 

(IGBR, I(2), 427). Засега обаче ние не сме сигурни, че тези аполонийски 

златни статери са автентични. Но докато автентичността на тези 

уникални статери е съмнителна, ние можем да бъдем сигурни, че в 
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Месамбрия, Аполония и техните крайградски агломерации са 

циркулирали електронови монети на Кизик. Съкровището от 

месамбрийското крайградско селище „Свети Влас” с монети на Кизик и 

лидийския цар Крез е открито през 1948 (Герасимов 1950, p. 325), а 

напоследък се получиха данни за една единична находка и едно 

съкровище от кизикени от непосредствената територия на Месамбрия. 

Успях да заснема само единичната находка. Това е статер на Кизик от 

типа „Дионис, яздещ пантера”, открит в месамбрийската катойкия 

„Оризаре” (15.44 гр.). Той датира от ІV в. пр. Хр. От Аполония 

произхожда и статерът, публикуван от Михаил Лазаров (Lazarov 1963, 

40-41; Idem 1967, 14-15) и съхраняван в колекцията на Археологически 

музей, Бургас. 

Прекъсването на сребърното монетосечене на Аполония би могло да се 

отдаде на попадането на тракийските земи под македонска зависимост 

и на последвалите бурни събития през последната четвърт на ІV в. пр. 

Хр. След това напрежение в историята на двете понтийски политии 

Аполония завинаги преустановила оригиналните си сребърни емисии. 

(Съществува само едно изключение. През 80-те години на ХХ век в 

землището на село Маринка, Бургаска община беше открита една 

тетрадрахма на Аполония, която би могла да се датира към края на ІІІ 

или в самото начало на ІІ в. пр. Хр. Нейното отсичане сигурно има 

празничен или сакрален характер. През 1991 г. тази монета се появи на 

търг в Цюрих. Тя е от типа „Аполон надясно – АПОΛΛΩNOΣ/IATPOY 

Аполон, гол, прав, насреща с лявата ръка държи лък и стрела, а с 

дясната се подпира на лаврово дръвче, в клоните на което е казнала 

птица”. Аполон е стъпил върху поставка и това сигурно е прочутата 

статуя на божеството, дело на атинския скулптор Каламис. От двете 

страни на неговата фигура се чете началото на магистратското име 

AΘ/H (Auction Sternberg 1991, 82; Karayotov 1995, p. 408, Nr 29, fig. 24).  

Съществена роля за преустановяване сеченето на оригиналните 

сребърни монети от Аполония и Месамбрия сигурно е изиграло 

мощното сребърно монетосечене на македонските владетели. След 

завоеванията на Филип ІІ и особено на Александър ІІІ елинистическият 

свят започнал да се унифицира. Разширените пазарни пространства 

бързо възприели тетрадрахмите с името на Александър ІІІ. Те 

започнали да се секат и от градовете по Левия бряг на Понта. Сред тях 

изключение прави само Аполония.  

 

Проф. дин Иван КАРАЙОТОВ 
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