
„Морски вестник” 
 

За монетите на Дионисополис - № 15 
 

Монети на Комод и Гордиан III 
 

Калоян Димов 
 

В настоящия материал ще бъдат представени 6 бронзови римски провинциални 
монети, които са продадени през последните месеци в eBay от немската аукционна 
къща Savoca coins.   

Паричните знаци са част от монетната продукция на двама римски владетели – 
Комод (177-192 г.) и Гордиан III (238-244 г.). С изключение на един екземпляр (№ 2) 
останалите монети на Гордиан III представят на аверса освен императора и бог 
Серапис. 

Паричните знаци са с различна покупателна стойност и са от три различни 
номинала, като в таблицата по-долу са представени във възходящ ред спрямо този 
показател (Табл. 1.): 

№ Номинал 
1 Три асария 
2 Четири асария 
3 Пет асария 
4 Пет асария 
5 Пет асария 
6 Пет асария 

Табл. 1. Номинали на монетите. 
 
 Божествата, които са изобразени на реверса на всяка от тези монети, са 
следните: 

- Деметра (№ 1, 4); 
- Великият Бог (№ 2); 
- Зевс (№ 3); 
- Хомоноя (№ 5); 
- Хигия (№ 6). 

Относно монетата на император Комод може да се отбележи, че тя е отсечена с 
реверсен печат, различен от четирите, които са публикувани в каталога на Я. Тачев 
(Тачев 2016, 50-51, № 146-149).  

Степента на рядкост на паричните знаци не е постоянна, а променлива поради 
факта, че с времето и с публикации като тази стават известни нови екземпляри от даден 
монетен тип. Изключвайки монетата на Комод, според данните, които са били актуални 
към 2016 г. най-рядката от тези монети е № 3. Според статистическите данни тогава са 
били известни между 10 и 20 екземпляра, които са били отсечени с тази двойка печати 
(Тачев 2016, 64-65, № 194).  
 Екземплярите, които се публикуват в настоящото съобщение, представляват 
една малка частица от монетната продукция на монетарниците в българските земи през 
римската епоха. 
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Обр. 1. Монета на Комод (after eBay, Savoca-coins, 25.01.2018). 

№ 1 – Комод (177-192 г.) 
Аверс: Глава на Комод с лавров венец, надясно. Легенда: AVT KAI M AVPH 
KOMOΔOC. 
Реверс: Деметра, права, насреща, с глава наляво. В дясната си ръка държи факла, а с 
лявата – сноп житни класове. Легенда: ΔIONYCOПOΛEITΩN   Г. 
Тегло: 4,98 гр.; Диаметър: 21 мм. 
Референция: Тачев 2016, 50-51, № 146-148. 
 

 
Обр. 2. Монета на Гордиан III (after eBay, Savoca-coins, 20.01.2018). 

№ 2 – Гордиан III (238-244 г.) 
Аверс: Глава на Гордиан III надясно, с лавров венец. Легенда: AVT K M ANT 
ГOPΔIANOC AVГ. 
Реверс: Великият бог насреща, прав, с глава наляво. В лявата си ръка държи рог на 
изобилието, а в дясната – фиала над горящ олтар. Легенда: ΔIONYCOПOΛEITΩN   Δ. 
Тегло: 8,89 гр.; Диаметър: 25 мм 
Референция: Тачев 2016, 62-63, № 189. 
 

 
Обр. 3. Монета на Гордиан III (after eBay, Savoca-coins, 25.01.2018). 

№ 3 – Гордиан III (238-244 г.) 
Аверс: два бюста един срещу друг. Вляво е представен император Гордиан III, а вдясно 
– Серапис. Легенда: AVT K M ANTWNIOC ГОРΔIANOC AVГ. 
Реверс: Зевс, седнал на трон, наляво, а пред краката му е разположен орел. В лявата си 
ръка държи жезъл, а дясната – фиала. Легенда: ΔIONYCOПOΛEITΩN   E. 
Тегло: 12,07 гр.; Диаметър: 28 мм. 
Референция: Тачев 2016, 64-65, № 194. 
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Обр. 4. Монета на Гордиан III (after eBay, Savoca-coins, 27.01.2018). 

№ 4 – Гордиан III (238-244 г.) 
Аверс: два бюста един срещу друг. Вляво е представен император Гордиан III, а вдясно 
– Серапис. Легенда: AVT K M ANTWNIOC ГОРΔIANOC AVГ. 
Реверс: Деметра, права, насреща, с глава наляво. В дясната си ръка държи сноп житни 
класове, а в лявата – дълга факла. Легенда: ΔIONYCOПOΛEITΩN   E. 
Тегло: 14,48 гр.; Диаметър: 29 мм. 
Референция: Тачев 2016, 66-67, № 201. 
 

 
Обр. 5. Монета на Гордиан III (after eBay, Savoca-coins, 27.01.2018). 

№ 5 – Гордиан III (238-244 г.) 
Аверс: два бюста един срещу друг. Вляво е представен император Гордиан III, а вдясно 
– Серапис. Легенда: AVT K M ANTW ГОРΔIANOC AVГ. 
Реверс: Хомоноя, права, насреща, с глава наляво. В дясната си ръка държи фиала, а в 
лявата – рог на изобилието. Легенда: ΔIONYCOПOΛEITΩN   E. 
Тегло: 11,41 гр.; Диаметър: 27 мм. 
Референция: Тачев 2016, 70-71, № 215-216. 
 

 
Обр. 6. Монета на Гордиан III (after eBay, Savoca-coins, 29.11.2018). 

№ 6 – Гордиан III (238-244 г.) 
Аверс: два бюста един срещу друг. Вляво е представен император Гордиан III, а вдясно 
– Серапис. Легенда: AVT K M ANTWNIOC ГОРΔIANOC AVГ. 
Реверс: Хигия, права, насреща, с глава надясно. С дясната си ръка държи змия, а в 
лявата – фиала. Легенда: ΔIONYCOПOΛEITΩN   E. 
Тегло: 13,32 гр.; Диаметър: 26 мм. 
Референция: Тачев 2016, 68-69, № 208-209. 
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