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Тетрадрахмите на Аполония Понтика 

от Евгени Паунов* 

 

Едни от най-красивите монети от класическата древност в Тракия са редките 
сребърни тетрадрахми на Аполония на Черно море. Не случайно, те са гордост за всяка 
монетна колекция по света и до днес, не случайно през 1912 г. българският учен-
нумизмат Никола Мушмов ги оценява на по 300 златни лева.1  

И докато нему бяха известни едва 5 броя тетрадрахми, през 2007 г. Ставри Топалов 
описа в книгата си 32 екз. (1 фалшива, а друга описана два пъти).2 Въпреки че са известни 
на учения свят още от времето на 
абат Йозеф Екел и на Доменико 
Сестини през късния 18-и век 
(обр. 1), тези монети задълго бяха 
приписвани на други гръцки 
градове – като Абидос в Троада, 
Астакос във Витиния, Аполония 
на р. Риндакос в азиатска Мизия и 
др.  

Обр. 1.  Страница от книга на D. Sestini от 1828 г., с описание  
на тетрадрахма на Аполония Понтика, отдадена на Абидос.  

Едва през 1898 г. Д.-Е. Такела (1832–1913), италианец на българска служба, успя 
убедително да докаже, че те са били отсечени в Аполония Понтика в Тракия.3 С някои 
малки разновидности, тетрадрахмите на Аполония са от следния монетен тип:  

Лице:  Глава на бог Аполон с лавров венец в профил надясно или наляво, 
косите сплетени нагоре във венеца.  

Опако:  Изправена двурога котва с леко извит щок; вляво – буквата A, вдясно – 
рак (понякога обърнати ляво-дясно), отстрани – име на монетен 
магистрат [в позиция ↑ или ↓, винаги в родителен падеж], цялото във 
врязан квадрат със заоблени ъгли.  

 Сребро, 22-25 мм, средно тегло 16,50-17,00 грама (обр. 2). 

 

Обр. 2. Тетрадрахма (17,01 гр.) на Аполония Понтика, магистрат KΛEOKPATHΣ 2. От Triton XVIII (2015), № 412.   

                                                           
1 Н. Мушмов, Античните монети на Балканския полуостров и монетите на българските царе, София, 
1912, с. 173.  
2 Ст. Топалов, Аполония Понтика. Приноси към проучване монетосеченето на града, VI–I век пр. н. е., 
(София, 2007), Том 1, с. 369-382, №№ 0.1–29.2.  
3 Tacchella, “Monnaies autonomes d’Apollonia de Thrace”. – Revue numismatique 4e sér., vol. II (Paris, 1898), 
pp. 210-218. 
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Иконографията на аполонийските тетрадрахми е строго подчинена на градската 
култура, религия и стопанство. Докато лицето винаги е запазено за 
портрет на Аполон Лечителя, божественият покровител на 
Аполония, овенчан с традиционния лавров венец (обр. 3), то 
опакото представя емблемата на града (parasemon) – котвата - като 
символ на удобните и сигурни пристанища, а от двете й страни – 
буквата A като означение на името, и морският рак. Този вид рак 
(наричан ἄστακος или κάμμαρος на старогръцки) очевидно е бил 
твърде важен елемент от стопанството на древна Аполония.4 Той се 
появява на аполонийските монети още ок. 500 г. и продължава да 
присъства трайно като част от градската емблема чак до края на 4-ти век пр. Христа (обр. 
4).  

 

Обр. 4. Изображения на раци по аполонийските тетрадрахми - селекция.  

Българските музейни колекции притежават единични екземпляри аполонийски 
тетрадрахми, например – НИМ в София – 2 (но едната от тях е модерен фалшификат5), 
НАИМ при БАН-София – 46, АМ-Пловдив – 17, РИМ-Шумен – 1 (от кол. на д-р 
Хараланов8), НМ-Русе – 1. За всеобщо учудване нито варненския, нито бургаския 
археологически музеи, нито музейната сбирка на БНБ имат в сбирките си подобни 
монети.  

Подобно е положението и в големите световни нумизматични колекции: Париж – 
3, Лондон – 2, Кеймбридж – 1, Берлин – 2, С. Петербург – 4, Виена – 1, Копенхаген – 1, 
Винтертур – 1, Атина – 1, ANS в Ню Йорк – 3, Бостън – 1, и някои други. Повечето 
екземпляри произхождат от стари и известни монетни колекции, дарени през годините 
на музеите. Например, единият екземпляр в Париж е бил собственост на унгарския граф 
Mihály Viczay de Hédervár (1757–1831) поне от 1775 г., а пък един от Британския музей 
в Лондон – на шотландския барон Richard Payne Knight (1751–1824), бивш британски 
посланик в Цариград, преди да бъде дарен на музея още през 1823 г. Вторият в Париж 
пък е принадлежал на княз Борис Н. Шаховский (1870–1926), руски царски дипломат и 
консул в Бургас през 1902-1909, преди да бъде продаден заедно с цялата му колекция на 

                                                           
4 По-подробно у E. Paunov, „Άστακός/ astacus or καμμάρος/ cammarus marinus: crayfish and lobsters in the 
Black Sea, Propontis and the ancient Mediterranean“, доклад от конференция в Берлин през юли 2014, онлайн-
версия: 
https://www.academia.edu/7715319/%CE%86%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_asta
cus_or_%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%82_cammarus_marinus
_Crayfish_and_Lobsters_in_the_Black_Sea_Propontis_and_the_Ancient_Mediterranean  
5 Вл. Пенчев, Три редки сребърни монети на Аполония Понтика от фонда на Националния исторически 
музей-София. – В: Известия на Народния музей Варна 42 (Варна, 2006) [2007], с. 30-32, виж № 3. 
6 Публикувани са още от D. E. Tacchella, “Monnaies d’argent autonomes d’Apollonia de Thrace.” – Revue 
numismatique 4e sér., vol. VII (Paris, 1903), pp. 40-42. 
7 Публикувана у Н. Мушмов 1912, с. 173, № 3151 = Кисьов, Прокопов и Дочев 1998, № 31.  
8 Ж. Жекова, Каталог на монетите в зала „Съкровищница“ на РИМ-Шумен (София, 2003), с. 15, no. 8.  

Обр. 3. Глава на Аполон 
Лечителя с лавров венец. 

https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Fstakos&la=greek&can=a%29%2Fstakos0&prior=ast%C4%83cus
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аукцион във Виена през 1908 г.9 Две аполонийски тетрадрахми10 от колекцията на 
Американското нумизматично дружество в Ню Йорк са от сбирката на покойния Burton 
Y. Berry (1901–1985), американски дипломат в Истанбул, 1928-1931, консул в Атина, 
1938-1943, и накрая – посланик на САЩ в Румъния, 1944-1947 г.  

В последните години, най-вече откъм 2000 г. насам, броят на известните 
аполонийски тетрадрахми нарасна значително. За съжаление, това става единствено на 
световния аукционен пазар, и поради тази причина – данните, контекста на тези монети, 
е напълно загубен за науката.   

На реверсите на тетрадрахмите са изписани старогръцки имена на официални 
чиновници, които са били отговорни за монетосеченето на Аполония. Към ден днешен 
(ноември 2015) вече са известни 31 имена на магистрати (за сравнение – 13 в корпуса на 
R. Münsterberg11, а у проф. Ив. Карайотов – 15 имена12). Някои от тях се повтарят в 
различни периоди/групи, така че броят на емисиите нараства засега до цифрата 38 
(първата е анонимна, без магистрат), а общият брой – до точно 100 тетрадрахми досега. 
Имената на магистратите, според подредбата на емисиите, са следните:  

KΛEΙNΙΟ  

EKATAΙΟΣ 1 

AΔΡΗΣΤΟΣ  

ΛΥKΟΣ  

ΛΥXHΣ  

MΥΣ(A)  

[ΠOΛ]ΥΣΤΡΑΤΟΣ  

[M]EΓHNΩP 1  

ΛIXA  

AΘΗNAΙO[Σ]  

AΡΙΞΗΛΟΣ  

ΖΩΠΥΡOΣ 1 

KΛEOKPATHΣ 1 

ΖΩΠΥΡO  

[Δ]HMOХOΣ  

KΛEANAΞ(?)  

[AMФ]IΛOХOΣ  

EKATA[ΙΟΣ] 2 

[Σ]ΩΣΙAΣ  

[A]ΛKAΙΟΣ  

HΓHΣΙΔHMOΣ  

[Δ]HMΩNAΞ  

HΓHMΩN  

MEΓHNΩ(P) 2  

KΩΛΩTHΣ  

KΛEOKPATHΣ 2  

ΖΩΠΥΡOΣ 2 

ANTIΛOХOΣ  

ΔIOΓENHΣ  

ΘAPΣΥNΩN  

ΠΟΛΥANAΞ  

ΛEΩΠPEΠHΣ  

ΔHMOΥХOΣ  

KΛEΙNΙAΣ  

MHTPOΔΩPΟΣ  

ΣATΥPΟΣ  

ФIΛΟΤAΣ. 
  

 

Мнозина от тези аполонийци (примерно Ἀθήναιoς, Ἀλκαῖος, Ἀμφίλοχος, ‘Еκαταῖος, 
Kωλώτης, Πολυάναξ, Ζώπυρος, и др.) са вече познати от надписи и надгробни стели, 

намерени в Созопол и околността му.13 Други имена станаха известни по монети 
наскоро, като например магистратите HΓHMΩN, ΔIOΓENHΣ и ΣATΥPΟΣ (срв. статиите 
на проф. Иван  Карайотов).14  

При изследването на печатите използвани за отсичането на тетрадрахмите се 
наблюдават някои важни тенденции:  

                                                           
9 Brüder Egger Auktion 34 (7-8. Januar 1908). 
10 Публикувани от M. Thompson, SNG ANS Berry I, №№ 392-393, днес в ANS 1966.75.50 и 1960.176.7. 
11 R. Münsterberg, “Die Beamtennamen der griechischen Münzen geographisch und alphabetisch geordnet”. – 
Numismatische Zeitschrift N.F. 4 (Wien, 1911), pp. 92-93.  
12 I. Karayotov, “Le monnayage d’argent d’Apollonia Pontica aux Ve–IVe s. av. J.-C.” – Studia Hungaro-
Bulgarica 2 (Szeged-Shumen, 2008), pp. 15-16. 
13 Епиграфските данни вж. у G. Mihailov, Inscriptiones graecae in Bulgaria repertae, vol. I2 (Sofia, 1970), и 
други публикации, специално на д-р М. Гюзелев.  
14 Ив. Карайотов, “Непознати имена на аполонийски монетни магистрати излязоха на бял свят”, 2009, 
http://morskivestnik.com/compass/news/2009/012009/012009_54.html; и “Сатюрос – нов аполонийски 
монетен магистрат” (21 март 2015), http://morskivestnik.com/compass/news/2015/032015/032015_55.html 
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1) Някои лицеви печати (с главата на Аполон) са били общи за по няколко 
последователни аполонийски магистрати. В четири случай това са по двама или 
трима, в един случай – при 5, а в друг – при цели 6 магистрата един след друг. 
Това ясно показва, че тетрадрахмите на Аполония са били отсичани в ограничени 
количества (и лицевият печат е бил все още годен) - като представителна градска 
„валута“ от голям номинал, а не като монети за свободна циркулация и общи 
разплащания.   

2) Реверсните печати за монетите пък са били често пре-гравирани, като името на 
стария магистрат е било заличавано, а на негово място е нанасяно на печата в 
негатив името на новия.  

3) Отделно, част от тетрадрахмите са били препечатвани върху по-стари 
аполонийски, с имената на предишни магистрати. Това е също една от причините 
за тяхната рядкост.   

4) Засега твърдо са установени 2 хронологически периода в монетосеченото на 
тетрадрахмите, разделени на 5 вътрешни групи.15 

5) Хронологията на аполонийските тетрадрахми се вписва в досега приетите 

граници – от около 410 г. до към 350 г. пр. Хр., като само по-детайлни сравнения 
и стилов анализ биха позволили по-точно абсолютно датиране на отделните 
емисии.    

Друг важен въпрос е местонамирането на тетрадрахмите на Аполония. Засега 
имаме сигурни данни едва за няколко единични монети намeрени в Бургаско – край 
Айтос, както и една (на магистрата KΛEOKPATHΣ „2“) от плажа на Созопол.16 
Единствената известна колективна находка от тетрадрахми е намерена през 1971 г. 
някъде във Варненско, съдържала е поне 3 монети. Една от тях е била придобита от 
покойния шуменски лекар д-р Васил Хараланов (сега в РИМ-Шумен, обр. 5)17, а друга 
от същата находка, от бивша частна колекция във Варна, се е озовала в НИМ след 1979 
г.18  

 

Обр. 5. Тетрадрахма (16,38 гр.) на Аполония, магистрат HΓHΣΙΔHMOΣ. РИМ-Шумен, от кол. на д-р В. Хараланов. 

По непотвърдени сведения, една друга значителна находка с тетрадрахми на 
Аполония Понтика е била намерена във Варненско – някъде около Аксаково около 1993 
г., съдържаща 9 (или 11 тетрадрахми, според различните данни), смесени с по-дребни 
монети (диоболи) на Аполония и Месамбрия. Местонамиранията им в колективни 
находки показва, че тетрадрахмите са били използвани за по-големи сделки и 
разплащания на стоки във вътрешността на Тракия. 

                                                           
15 Изследване на автора, в процес на завършване на пълна научна монография, предвидена за 2016 г.  
16 I. Karayotov . “Le monnayage d’Apollonia à la lumiere des decouvertes les plus recentes” – Thracia 11 (Sofia, 
1995), pp. 399, 405, no. 2, fig. 2.  
17 Ж. Жекова, Каталог на монетите от зала „Съкровищница“ на РИМ-Шумен (София, 2003), с. 15, № 8. 
18 Пенчев, цит. съч., 2007, с. 30-31, № 2. 
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Обр.6. Тетрадрахма (15,93 гр.) на Аполония Понтика, магистрат AΘHNAI(OΣ). НИМ–София, инв. № 2001. 

 

Разбира се, в рамките на този кратък обзорен материал не могат да бъдат обхванати 
всички аспекти и особености на аполонийските тетрадрахми. Това може да бъде 
постигнато единствено в една задълбочена нумизматична монография, основана на 
пълно изследване на печатите (die-study), на метрологията, иконографията, 
препечатките, и пр. Безспорно е обаче, че тетрадрахмите на Аполония Понтика са най-
красивите, изящни и едни от най-интересните класически монети на старогръцките 
градове в Тракия. Авторът на настоящите редове е убеден, че с тяхното детайлно 
изследване и пълна публикация ще бъде изпълнен един отдавнашен дълг, един 
„desideratum“ на античната нумизматика на България.   

*** 
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