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В частната сбирка на украински гражданин от град Донецк в 

Източна Украйна се съхранява една много интересна бронзова 

римска провинциална монета от едър номинал, отсечена в 

монетарницата на град Анхиало (дн. гр. Поморие, Бургаска обл.) 

от името и при управлението на римския император Комод (180-

192) - последният представител на династията на Антонините. 

Нещо повече - вероятно в случая става въпрос за нов и 

неизвестен към момента монетен тип, продукт на анхиалската 

монетарница от края на II в., който по всяка вероятност не е 

описван досега в каталозите и нумизматичните изследвания, 

посветени на бронзовото провинциално римско монетосечене на 

градовете в българските земи от епохата на Ранната Римска 

империя през I - III в. В науката друг екземпляр, подобен като 

тип на този, засега не е известен
1
. 

                                                           
1
 Въпросният екземпляр бе обект на дискусия в една от специализираните научни групи във 

Фейсбук - американската нумизматична група „Roman Provincial coinage” (т.е. – „Римско 

провинциално монетосечене”, б.а.), откъдето всъщност се и запознахме с него. Според мненията 

на членовете на същата група, под въпросната публикация, която я разглежда и повечето от 

които са вещи лица в материята на римското провинциално бронзово монетосечене, във 
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Тъй като информацията за въпросния екземпляр е от Интернет
2
, а 

локацията на собственика й е град Донецк, понастоящем част от 

територията на печално известната (поради гражданската война, 

бушуваща там, б.а.). Донецка област в Източна Украйна, с 

голяма степен на вероятност може да се предположи, че 

интересуващата ни находка, обект на настоящата работа, 

всъщност е била намерена и произхожда именно от района на 

въпросния украински град или някъде от неговата околност. По 

всяка вероятност разглежданата в случая монета е попаднала там 

по търговски пътища.
3
 

Това обстоятелство от своя страна я прави изключително ценна 

от информативна гледна точка, тъй като мястото на откриването 

й е всъщност район, разположен далеч на североизток от 

границите на Римската империя и при това, намиращ се далеч на 

север извън самите нейни териториални граници. Същевременно 

находката е и своеобразно доказателство за икономичеките 

връзки на ранната Римската империя и района на българското 

Черноморие с племената, обитавали територията на днешна 

Източна Украйна и за които се смята, че те са всъщност част от 

т.н. праславяни. 

                                                                                                                                                                                     

конкретния случай вероятно наистина става въпрос за неизвестен досега монетен тип, продукт 

на анхиалската монетарница от края на II в. - б.а., Л.В. 
2
 Виж бел. 1 - б.а., Л.В. 

3
 На територията на днешна Украйна, чиито земи през периода I – III в. не са били част от 

територията на Римската империя, а са се намирали далече извън нейните предели, често се 

откриват находки на бронзови римски провинциални монети, сечени и емитирани от градовете 

в римските провинции Мизия и Тракия, разположени на територията на днешните български 

земи. В това число от територията на украинската държава, разполагаме с редица информации 

за находки на бронзови градски монети, сечени в градовете Одесос (Варна), Филипопол 

(Пловдив), Марцианопол (Девня), Анхиало (Поморие), Никополис ад Иструм (до дн. с. Никюп, 

Великотърновска обл.), Августа Траяна (Стара Загора) и т.н. За всички тези находки - виж: Л. 

Василев – „Рядка бронзова римска провинциална монета на Одесос (Варна) от София” – 

„Морски вестник” от 26.06.2018 г. - 

http://morskivestnik.com/compass/news/2018/062018/062018_60.html (1.11.2018 г., 13:06 ч.), също и 

на адрес:  http://morskivestnik.com/compass/news/2018/062018/images/Varna__26062018.pdf 

(1.11.2018 г., 13:08 ч.) и цитираната там литература - б.а., Л.В.  

https://morskivestnik.com/compass/news/2018/062018/062018_60.html
https://morskivestnik.com/compass/news/2018/062018/images/Varna__26062018.pdf
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Описанието на екземпляра на град Анхиало, произхождащ от 

Донецка област в Източна Украйна, обект на настоящото 

съобщение е дословно следното: 

- Римска империя, провинция Тракия - град Анхиало (дн. гр. 

Поморие, Бургаска област), Комод (180-192), бронзова 

провинциална гръкоимператорска монета от голям номинал, с 

размери съответно: диаметър - 27 мм и тегло - 11,51 гр. 

Посочените размери отговарят на монетния номинал от 5 асари
4
. 

Силно износен и сравнително лошо съхранен екземпляр, поразен 

от почвена корозия, надписите на когото са трудно и мъчно 

четливи. Без всякакво съмнение монетата, обект нашия интерес в 

случая е от единична находка. Характеризира се със следните 

белези: 

Лице/аверс: Бюст на император Комод с лавров венец надясно и 

надпис на старогръцки език около него, гласящ дословно 

следното - … (AV KAI Λ… - ?)… AVP KOMOΔOC. 

Опако/реверс: изображение на брадато голо божество
5
 (може би 

Зевс или Посейдон - ?) в ход наляво, в едната си ръка, която е 

вдигната нагоре държи тризъбец (?!), а в другата, която сочи 

надолу (?), съответно и при това с много въображение - вероятно 

лъвска кожа (?!). Около него надпис на старогръцки език, гласящ 

дословно следното - … (Н)… ГЕ… IOVΛ KA… (CTOY)… 

АГХIAΛEΩN. 
                                                           
4
 В научната литература, въпросният номинал се обозначава още и под названието -      

„пентасарион”, т.е. бронзова монета със стойността на 5 асария - б.а., Л.В.  
5
 Във малко по-късно време,монети от същия номинал, с подобно изображение на същото (?) 

божество, монетарницата на Анхиало пуска от името и при управлението на римските 

императори Септимий Север (193-211) и Максимин Тракиец (235-238). Само че и при двете 

серийни емисии, то е представено в силно умален вид - под формата на статуя, поставена върху 

крепостна градска порта с две кули (виж за Септимий Север на адрес - 

http://wildwinds.com/coins/ric/septimius_severus/_anchialus_AE29_Moushmov_2811.jpg , 2.11.2018 г., 

12:14 ч. и съответно за Максимин Тракиец, също на адрес - 

http://wildwinds.com/coins/ric/maximinus_I/_anchialus_Varbanov_603.jpg, 2.11.2018 г., 12:17 ч.). Като 

цяло обаче от досега известните анхиалски емисии, в това число както по-ранни, така и по-

късни от тази, във нито една от тях въпросния персонаж не е представян и показван в цял ръст, 

така и по този начин, какъвто е именно случаят с конкретната интересуваща ни монета, обект на 

настоящата работа. Вероятно към днешна дата, това е единствения засега известен екземпляр от 

този тип - б.а., Л.В.  

https://wildwinds.com/coins/ric/septimius_severus/_anchialus_AE29_Moushmov_2811.jpg
https://wildwinds.com/coins/ric/maximinus_I/_anchialus_Varbanov_603.jpg
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Името на споменатият в надписа на монетата римски магистрат 

или провинциален управител на Тракия, по времето на когото е 

била отсечена въпросната разглежданата от нас монета на град 

Анхиало, е всъщност - Юлий Каст. Без всякакво съмнение, 

въпросната личност е заемала този висок пост именно при 

управлението на император Комод (180-192). 

Интересната анхиалска монета от територията на Източна 

Украйна, която разгледахме в настоящата публикация, ни 

разкрива един нов и неизвестен епизод от провинциалното 

бронзово римско монетосечене, продуктирано в днешните 

български земи през периода I - III в., като същевременно тя е и 

едно своеобразно доказателство за търговските връзки на 

българското Черноморие със земите на т.н. варвари, разположени 

на север от границите на Римската империя и далеч извън 

нейните териториални предели през епохата на Античността. 

   

 

 

     

    

    

 


