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„Морски вестник” 
 

На 28 май 2018 г. чрез търг в eBay в Германия беше продадена интересна римска 
бронзова провинциална монета, отсечена в античния Дионисополис (дн. Балчик) по 
времето на император Гордиан III (238-244 г.). Днес тази монета ще бъде представена 
на читателите на „Морски вестник”. 
 

 
Обр. 1. Монетата от Дионисополис (по: ebay, variana_museum, 28.05.2018 г.) 

 
Метрични данни: Тегло: 10 гр.; Диаметър: 27 мм. 
На аверса (т. е. лицето) на монетата: вляво е изобразен бюст на император 

Гордиан III, надясно, който е облечен с драпирана дреха, а на главата си има лавров 
венец. Вдясно от императора е изобразен  бог Серапис.  

На реверса (т. е. гърба) е изобразена Хигия, насреща, която е права и с глава 
обърната надясно. В дясната си ръка богинята държи змия, а в лявата – фиала (вдясно – 
„Е”). 

Легендата (т. е. текста) на монетата и от двете страни не е напълно четлива, но в 
своята цялост тя би следвало да бъде следната: 

 
Аверс: [AVT K M ANTWNI]OC ГOPΔIANO[C] AVГ 
Реверс: ΔION[YCOП]OΛЕ[IT]ΩN 

 
Референция: Тачев, 2016, 68-69, № 210. 

 
Тук е редно да запознаем накратко читателите и с божествата Серапис и Хигия, 

които са изобразени върху аверса и реверса на монетата.  
Серапис (Serapis или Sarapis) е едно от главните божества на елинистическия 

Египет, широко разпространено в Гърция и Рим. То обединява египетски и гръцки 
култове – великият бог на умиращата и възкръсваща природа Озирис е отъждествяван с 



гръцките Зевс, Хадес, Хелиос и Ерос, като така се получава общ бог на живота, смъртта 
и лечението. В Рим Серапис е обявен от император Калигула (37-41 г.) за държавен бог. 
Той е изобразяван с крина или калатос (кошница) с плодове върху главата (Батаклиев 
1989, 141). 

В случая върху монетата от Дионисополис е изобразен Серапис в характерната 
за императорската епоха иконография. Божеството е представено като възрастен мъж с 
брада и мустаци, с дълга коса, а върху главата му е поставен калатос (Тачева-Хитова 
1982, 74). 

Хигия (Hygia) е гръцка богиня на здравето, дъщеря или съпруга на бога на 
здравето Асклепий. Обикновено е изобразявана като млада жена с дълга дреха, с 
диадема, змия и чаша (Батаклиев 1989, 173-174). 

С написването и публикуването на това кратко съобщение, разглеждащо този 
паричен знак, се поставя началото на поредица от кратки материали, които през 
следващите месеци ще имат за цел да запознаят читателите на „Морски вестник” с 
монетосеченето на този черноморски град. 
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