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НАЙ-РЯДКАТА МОНЕТА НА АПОЛОНИЯ ПОНТИКА – 

ОТНОВО НА АУКЦИОННИЯ ПАЗАР НА ЗАПАД 

от Евгени Паунов* 

 

След двадесетина години отсъствие, наскоро най-рядката и ценна монета на 
древния понтийски град Аполония Понтийска (днешен Созопол) се появи отново на 
нумизматичния пазар в Европа. Това е атрактивен златен статер с тегло 8,53 грама, 
уникално досега издание на аполонийците от средата на IV век преди Христа. От 1993 
насам монетата е била в сбирката на американския лекар-дерматолог д-р Lawrence 
Adams, известен колекционер от Калифорния.  

 

Образ 1. Златна монета на Аполония – статер (8,53 гр., 15,5 мм), вероятно около 350–342/1 г. 
От аукциона CNG Mail Bid Sale 100, no. 38. 

За пръв път този уникат на Аполония се появява още през май 1987 г. на 
швейцарския монетен аукцион Bank Leu № 42. Пре-продаден през 1991 и 1993-а, той 
скоро влезе в научно обръщение. Автентичността на монетата бе потвърдена от редица 
световни експерти. Междувременно, през 1992 г. тя бе накратко публикувана от 
професор Иван Карайотов, доайен на античната нумизматика в България (в статията 
“Монетосеченето на Аполония в светлината на последните открития”. – В: Балкански 
древности 2 (София, 1992), с. 72, и също и в Thracia 15, 1995, pp. 395-408). По-късно, тя 
бе включена и от известния колекционер-нумизмат инж. Ставри Топалов в обзорната му 
книга, отпечатана през 2007 г. (Топалов, Аполония Понтика. Приноси към 
монетосеченето на града, VI-I век, С., 2007, стр. 367, № 1, с. 590, № 48, също и на с. 772). 

На лицето на монетата е експресивно представена главата на бог Аполон – 
покровителят на града. Той е показан от гравьора в изящен класически стил, гледащ 
наляво, увенчан с лавров венец (троен), ухото е напълно открито, а дългата му коса се 
спуска свободно на 5-6 кичура отзад по врата. На бузата има дълбока съвременна 
драскотина. Стилово главата на Аполон се доближава значително до някои серии 
аполонийски тетрадрахми с имената на магистратите от средния стил (HΓHMΩN, 
KΩΛΩTHΣ, ΖΩΠΥΡOΣ „2“ и KΛEOKPATHΣ „2“), но там винаги косата му е по-къса, без 
кичурите падащи по врата (обр. 2).  
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Образ 2. Сребърна монета на Аполония – тетрадрахма (17,04 гр., 23 мм), с името на магистрата 
ΖΩΠΥΡOΣ „2“. 

В подобен иконографски стил Аполон е изобразен на монети от 4-ти век на 
градовете Абидос и Киос в Пропонтида, на колонията-майка Милет (обр. 3 а-е), на 
Халкидическата лига в Олинт и Дамастион във Пеония, и също в по-далечните Сиракуза, 
Кротоне и Леонтини. За съжаление, лицевият печат за аполонийския статер е бил доста 
износен при отсичането, и е затлачен с късчета метал по повърхността му, така че 
детайлите от портрета на Аполон не са съвсем ясни.  

 

Образ 3 а-е. Сравнение на сребърни монети на Халкидската лига (б), Милет (в), Киос (г), Абидос (д), и 
Дамастион (е) – с портрети на Аполон с дълги плитки, всичките от 4-ти век пр. Хр.   

На гърба на статера са изобразени характерните градски символи – емблеми на 
Аполония: изправена котва с дъговиден щок, вдясно под нея – морски рак погледнат 
отгоре, вляво – едра гръцка буква А, а встрани още две по-дребни букви ΠO (и трите 
начална част от надписа AΠOΛΛΩNΙАTΩN, сиреч „[монета] на аполонийците”), 
всичко това вписано в овал. Разбира се, възможна е и другата опция – буквите ΠO отляво 
да са началната част от името на монетен магистрат (неизвестен засега), а не част от 
името на града.  

Стилът на представянето на рака от друга страна, пък е особено близък с някои по-
ранни тетрадрахми (на магистратите EKATAΙΟΣ, AΔΡΗΣΤΟΣ, ΛΥKΟΣ и ΛΥXHΣ), а 
също и с други драхми и диоболи от периода ок. 390-370 г. пр. Хр. Ракът (crayfish) е 
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представен схематично, с по 3 крачета от всяка страна, и щипки насочени напред, както 
на други монети на Аполония (обр. 4 а-г).   

 

Образ 4 а-г. Стилът на рака и котвата на аполонийски монети – а) статерът, б) анонимна драхма, в) 
диобол, и г) тетрадрахма на ΛΥKΟΣ.   

Събитията, свързани с издаването на тази серия аполонийски статери (по атическия 
стандарт), остават обвити в мистерия. Засега ние не знаем точните причини за отсичането 
й. Интересното е, че при нея липсва име на монетен магистрат на Аполония, каквито 
иначе има на всички (без една) серии градски тетрадрахми. Това показва, че емисията 
златни статери е била набързо поръчана и отсечена в градската монетарница по 
извънреден повод, а отговорен чиновник – не е бил посочен (една от възможните 
причини за това е малкото монетно ядро, едва 15-16 мм). Засега остава загадка и точната 
датировка на изключителната за Аполония емисия в злато.    

Уникалната монета на Аполония е предложена от компанията Classical Numismatic 
Group Inc. за сумата от едва 5,000 щатски долара. Несъмнено обаче, тя ще предизвика 
сериозен интерес у колекционерите и активно наддаване на търга CNG Mail Bid Sale № 
100, насрочен за 7 октомври т.г. (http://www.cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=291996).  

В този случай може дълбоко да се съжалява, че такъв рядък шедьовър на античното 
изкуство и монетосечене по нашите земи няма да краси някои от големите български 
музеи, поради ограниченията, наложени им по силата на закона за културно наследство 
(ЗКН, в сила от 10 април 2009), забраняващ им подобни дейности. Този абсурден факт 
доказва за сетен път пълната непригодност на този закон, неговата неадекватност и 
пряка, дългосрочна вреда върху българския културен патримониум, и най-вече – 
спешната нужда от сериозната му и добре обмислена ревизия.  

И все пак, остава ни да се надяваме, че в следващите четири седмици ще се намерят 
по-заможни и родолюбиви наши колекционери – ценители на античното изкуство и 
монетосечене, които да участват на търга и откупят тази изключително ценна за древната 
история на Тракия аполонийска монета. 

 
* Авторът:  
Д-р Евгени Ив. ПАУНОВ, български учен – нумизмат и археолог, роден на 19 април 1972 г. в 
София, завършил спец. Археология в СУ „Св. Кл. Охридски“ (1997) и докторат по римска 
археология и нумизматика към Университета на Кардиф, Уелс, Великобритания (2013). 
Специализирал в Кьолн, Оксфорд, Атина, Виена и др. Член на Гръцкото нумизматично 
дружество, Атина (2001); на Австрийското във Виена (2011), и на Английското кралско в Лондон 
(2004). Автор на 8 книги (съавторски) и над 60 собствени научни студии и статии. Основател и 
модератор на групата „Numismatica Bulgarica / Нумизматиката в България” във Фейсбук (април 
2014). 
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