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Две провинциални монети на Анхиало (дн. Поморие, Бургаска обл.) и 

Августа Траяна (дн. Стара Загора) от територията на Източен Беларус 
 

                                       Любомир ВАСИЛЕВ 

 

В настоящата работа ще разгледаме две бронзови провинциални монети, 

сечени в монетарниците на два от античните градове в българските земи, 

имащи право на собствено монетосечене през периода на римската епоха в 

политическия живот на траките – ІІ - ІІІ в., които съществуват 

включително и до днес – Анхиало (дн. Поморие, Бургаска обл.) и Августа 

Траяна (дн. Стара Загора). Двата екземпляра, съответно този на Анхиало 

(Поморие) и другият на Августа Траяна (Стара Загора), произхождат от 

територията на Република Беларус. До този момент няма други известни 

или публикувани екземпляри на бронзови провинциални монети, сечени в 

градовете на древна Тракия под римска власт с местонамиране толкова 

далеч на север извън пределите на Римската империя. 

    Още по-важното в случая е, че и двете монети са отсечени и емитирани в 

монетарниците на два провинциални римски града, намиращи се на 

територията на римската провинция Тракия в днешните български земи. За 

съжаление в съответните публикации, в които са разгледани те, не са 

предоставени подробни техни описания или фотоснимки и поради тази 

причина с изключение на монетата на Анхиало (Поморие), която 

единствена от двете е описана, в конкретния случай за типа на другата 

монета – тази на Августа Траяна можем само да гадаем. 

    Първата от разглежданите две монети, намерени на територията на 

Беларус, представлява бронзова провинциална монета – асарий на Августа 

Траяна в провинция Тракия, отсечен при управлението на един от 

представителите на династията Севери –  Гета (209-212). Екземплярът е 

добит при извършването на редовни археологически разкопки на 

могилното селище в местността „Абидня” между селата Адаменка и 

Калинин, Могильовска област в Източен Беларус. Въпросното селище е 

принадлежало на хората от т.н. „Киевска култура” и е съществувало около 

периода ІІІ - ІV в. Находката е открита от екипа на археолога Л. Д. Побол и 

към момента се съхранява във фонда на Могильовския краеведчески 

музей. Селището се намира на разстояние около 1000 км северно извън 

пределите на Римската империя, чиято най-северна граница във 

конкретния случай се явява границата на провинция Долна Мизия, 

същевременно явяваща се и официална граница между римския свят и 

варварите от Източна Европа. В инвентарната книга на музея 

разглежданият екземпляр е описан като „… меден дупондий на Гета, сечен 
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в град Августа Траяна (Тракия)…” с конкретна датировка „… 211-212 г.” 

Диаметърът, описанието на типа и теглото на монетата не са посочени.
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    Втората монета, която всъщност представлява бронзов асарий на 

Анхиало (Поморие) е определена като „… медна монета на град Анхиало в 

провинция Тракия, сечена при управлението на император Гордиан ІІІ и 

императрица Транкивилина…”. Екземплярът е с датировка „… 238 – 244 г. 

…” и е бил открит през 1951 г. в околностите на град Мозир, тогава 

Брестка обл., а днес съответно на територията на Гомелска обл. в 

Североизточен Беларус. Местонамирането му е на разстояние около 1200 

км северно извън най-далечните предели на Римската империя. Според 

направеното й описание, на аверса на самата монета са били изобразени 

владетелите на Римската империя по същото време – император Гордиан 

ІІІ и съпругата му – императрица Транквилина, гледащи един към друг, 

докато на обратната й страна – съответно на реверса й, е имало 

изображение богинята Съгласие (т.е. Конкордия, б.а. – Л.В.), държаща в 

едната си ръка патера, а в другата – рог на изобилието. Теглото и точният 

диаметър на въпросния екземпляр отново не са посочени.
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    За нас е от най-голямо значение да разберем по възможност как, по 

какъв начин и по какви изобщо пътища са се озовали разглежданите две 

монети в районите, където са били открити и намерени те, и то толкова 

далеч на север извън пределите на Римската империя. 

    Няма съмнение, че началната отправна точка на тяхното „пътешествие” 

в земите на север, извън пределите на римската държава, е било именно 

българското Южно Черноморие, а защо не и самият античен град Поморие, 

носещ по онова време наименованието - Анхиало. И двата екземпляра са 

от един и същи период – началото и първата половина на ІІІ в. И двете 

монети са сечени съответно в монетарниците на градове от една и съща 

римска провинция – в случая Тракия. Следователно – може да се смята за 

сигурно, че преди „отпътуването си” на север, въпросните екземпляри, 

обект на настоящата работа, със сигурност са били собственост на едно и 

също лице, по всяка вероятност богат анхиалски търговец, пътуващ често в 

земите на север с цел търговия с племената извън пределите на Римската 

империя, наричани презрително „варвари”, както от самите римляни, така 

и от гръцкото и романизираното население в Империята. 

    Евентуалният „маршрут” на двете разглеждани от нас бронзови 

провинциални монети по всяка вероятност може би е бил следният: 

Анхиало (Поморие) – Томи (Констанца) - границата на Долна Мизия -

северозападното Черноморско крайбрежие (днес част от територията на 
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Украйна и вече извън пределите на Римската империя) - Боспорското 

царство - племената на територията на днешен Беларус (крайния финален 

„курс” на разглежданите две градски монети – съответно на градовете 

Анхиало и Августа Траяна). 

    Племената от днешна Североизточна Европа през античната епоха (І – 

ІV в.), вероятно не са познавали функцията на парите и тяхната сила и без 

съмнение ще да са се чудели на тези малки метални кръгчета с 

изображения на хора, животни и божества, идващи от просторите на 

римския свят, разположен далеч на юг от тях… 

    Търговците от римския свят пък от своя страна без съмнение ще да са  

използвали това обстоятелство в своя полза, за да доставят на Империята 

редки и скъпи за нея артикули като например – кехлибар, бивни на мамут, 

сол, редки животински кожи и др., при това вероятно на нищожно ниски 

цени спрямо реалните им такива в границите на самата Римска империя. 

    Разгледаните и коментирани от нас по-горе две бронзови монети на 

градовете Анхиало и Августа Траяна, сечени на територията на провинция 

Тракия в българските земи през римската епоха, се явяват своеобразно 

доказателството за търговските връзки на Римската империя с близки и 

далечни племена и земи, намиращи се понякога далече извън пределите на 

римския свят и олицетворяваната от него култура и държава. 

 

 
 

Бронзова римска провинциална гръкоимператорска монета на град 

Анхиало (дн. Поморие, Бургаска обл.) в провинция Тракия. Екземпляр от 

същия тип е намерен във околностите на град Мозир, Гомелска обл. в 

Североизточен Беларус, на около 1200 км на север от най-далечните 

северни граници на Римската империя,в район извън пределите на самата 

империя. Описание: 

Av.: Бюстове на император Гордиан ІІІ и императрица Транквилина 

гледащи един към друг. Около тях съкратен надпис на гръцки език, гласящ 

дословно следното: AVT K M ANT ГOPΔΙANOC AVΓ CEB TPANKVΛΛINA. 

Rv.: Богинята Съгласие (Конкордия, Омоноя) изправена, в дясната си ръка 

държи патера, а в лявата – Рог на изобилието. Около нея съкратен 

надпис на гръцки език, гласящ дословно следното: OVΛΠIANΩΝ 

AΓΧIAΛEΩΝ. Диаметър – 28 мм. (Снимката е от Интернет). 


