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 Вече почти две години не съм се обръщал с нумизматични материали към 
читателите на „Морски вестник”. Смятам, че е редно да започна да го правя отново, тъй 
като именно тук бяха публикувани първите ми кратки нумизматични публикации, 
представляващи кратки съобщения, и „Морски вестник” и неговият главен редактор – 
Атанас Панайотов, който тогава ми подаде ръка, заемат важно място в моя живот. В 
следващите месеци при евентуалното наличие на попътен вятър ежеседмично ще 
представям на читателите различни материали от областта на нумизматиката и 
историята на градовете по Българското Черноморие… 

 
* * * 

 
 След броени дни, в интернет сайта eBay немската аукционна компания Savoca 
Coins ще продаде една интересна бронзова монета (Обр. 1.), която стана повод за 
написването на настоящото съобщение. Теглото на паричния знак е 4,35 гр., 
диаметърът ѝ е 20 мм, а номиналът ѝ следва да бъде тетрахалк.  
 

 
Обр. 1. Монетата, предложена на аукцион от Savoca Coins 

 
 На аверса на монетата, т. е. на нейното лице, е представена глава на Атина 
надясно, а на реверса, т. е. на гърба, е изобразен лъв в скок надясно. Под и над лъвската 
фигура има частично запазена легенда, която в своя пълен вид е „BAΣΙΛΕΩΣ 
ΛYΣIMAXOY” и която показва, че това е монета на Лизимах (323-281 г. пр. Хр.).  
 В горната част на реверса на монетата е нанесена контрамарка (Обр. 2.), която е 
причината отсичането на паричния знак и неговата циркулация да са свързани с 
античният Одесос (дн. Варна) и времето между 300 и 281 г. пр. Хр. Контрамарката е 
кръгла и на нея е изобразен полулегнал Великият бог на Одесос, в полето вляво от него 
има обърната надолу амфора, а под божеството е нанесен градски монограм (Беков 
2014, 101, контрамарка 2) 
                                                
1 Авторът на материала е магистър по археология, уредник в РИМ-Силистра и главен редактор на 
списание „Реверс”. 



 
Обр. 2. Контрамарката върху бронзовата монета 

 
 За тази контрамарка Вл. Беков пояснява, че: „… е въведена за да се върнат в 
обращение редовните и варваризираните бронзови монети на Лизимах…” (Беков 2014, 
102). Относно датировката на контрамарката същият автор уточнява, че тя трябва да се 
постави във времето между 275 и 270 г. пр. Хр. (Беков 2014, 101-102). 
 Както става ясно тази монета, която вероятно е отсечена в Одесос, със сигурност 
е преминала през неговата монетарница, като това се е случило в периода от 275 до 270 
г. пр. Хр., т. е. няколко години след смъртта на Лизимах (281 г. пр. Хр.). Със своята 
история днес този тетрахалк е един ценен свидетел на миналото на Българското 
Черноморие и търговията в българските земи. 
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