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За монетите на Дионисополис – № 10 
 

Дионис… малко митология  
 

Калоян Димов 
 

 Изследванията на покойният проф. дин Иван Карайотов в областта на 
нумизматиката са оставили дълбока следа в науката. Неизмерими са приносите му към 
изучаването на античното монетосечене на градовете по Българското Черноморие и 
най-вече към това на Месамбрия (дн. Несебър). В статиите си той често правеше 
препратки към митологията, която познаваше добре. Тази кратка статия посвещавам на 
него! 
 В този материал, без да се отделям от темата за монетите на Дионисополис, ще 
представя една малка част от древногръцката митология. Тя е свързана с Дионис, богът 
на виното, който дава плодородие, радост и сила и чието име е носил в миналото 
днешният град Балчик – античният Дионисополис. 
 Обичайно Дионис е представян като весел бог с венец от лозови пръчки или 
бръшлян, в ръцете си държи тирс, а шумното му обкръжение най-често се състои от 
менади, сатири и Силен. Именно Дионис е изобразен в множество дионисополски 
монетни, сред които са най-ранните градски емисии от IV в. пр. Хр., парични знаци от 
III в. пр. Хр. и др. (Обр. 1-2.) (Тачев 2016, 6-7, 14-15, №№ 8, 31). Тук няма да се спирам 
на свитата на Дионис, а само на някои моменти от неговата „история”. 
 

 
Обр. 1. Дионисополска монета от IV в. пр. Хр. с изображение на Дионис 

(after Classical Numismatic Group, Electronic Auction 416, Lot 29, 14.03.2018). 
 

 
Обр. 2. Дионисополска монета от III в. пр. Хр. с изображение на Дионис 

(after Classical Numismatic Group, Electronic Auction 365, Lot 58, 16.12.2015). 
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 Според митологията бог Дионис е син на гръмовержеца Зевс и дъщерята на 
тиванския цар Кадъм Семела. Каква е историята с неговото раждане? Заради Семела 
бащата на Дионис дал ненарушима клетва в свещените води на подземната река Стикс, 
че ще изпълни всяка нейна молба. Именно това обещание било използвано от Хера, 
съпругата на Зевс. Тя убедила Семела да поиска от Зевс да ѝ се покаже като цар на 
боговете, а той от своя страна нямал избор и се съгласил. Щом обаче богът се появил в 
цялото си великолепие в двореца на Кадъм всичко се разтресло и започнало да се руши, 
а самият дворец бил обгърнат от пламъци. Дионисовата майка Семела паднала в огъня 
и виждайки своя край, осъзнала, че Хера чрез своята хитрост я погубила. Тогава сред 
пламъците се родил малкият Дионис, а от земята се появил гъст зелен бръшлян, който 
покрил новороденият бог и го спасил от огъня. Това дете не можело да оцелее само, 
затова Зевс взел сина си и го зашил в бедрото си. След известно време, когато Дионис 
укрепнал, излязъл от бедрото на баща си, който чрез пратеника на боговете Хермес 
изпратил детето при сестрата на Семела, Ино, и нейния мъж, царят на Орхомен, 
Атамант. Хера разбрала, че Зевсовото дете е при Ино и Атамант и им се разгневила. 
Заради нея Атамант полудял и убил сина си Леарх. Опитал се да убие и Ино, и другия 
им син Меликерт, но нереидите ги спасили и ги превърнали в морски божества. Отново 
се появил Хермес и спасил Дионис, като го отвел в Нисейската долина, където младият 
бог пораснал под надзора и грижите на нимфите (Кун 1985, 60-61). 
 Хермес, този пратеник на боговете, който два пъти отвеждал малкият Дионис, 
можем да видим върху аверса на една рядка емисия бронзови монети на Дионисополис 
от II в. пр. Хр. Върху нея той е изобразен със своята шапка петасос, а на реверса е 
показан неговият кадуцей (Обр. 3) (Тачев 2014, 132-134; 2016, 28-29, № 72). 
 

 
Обр. 3. Изображения на Хермес с петасос и кадуцей върху монета на Дионисополис 

(after Helios Numismatik, Auction 8, Lot 163, 13.10.2012). 
 

Зевс не спрял да помага и да следи живота на своя син. Веднъж, когато Дионис 
бил в тракийските земи, където пирувал заедно със своите менади, го нападнал Ликург, 
владетелят на едоните, който не искал признае властта на Зевсовия син. Менадите, а и 
самият опиянен бог Дионис, се разбягали. Търсейки спасение, богът на виното скочил в 
морето. Тук се намесила Тетида и скрила Дионис. Цялата тази история разгневила Зевс! 
Той ослепил Ликург и сякаш това не било достатъчно, а скъсил и живота му (Кун  1985, 
61-62). 

Именно гръмовержеца Зевс, който неведнъж спасявал Дионис, можем да видим 
на дионисополските сребърни тетрадрахми от александров тип, които досега не са 
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коментирани в тази поредицата (Обр. 4). Следвайки традициите, наложени за този 
монетен тип, на аверса им е изобразена глава на Херакъл с лъвска кожа, надясно, а на 
реверса – Зевс, полугол, седнал на трон. В лявата си ръка държи жезъл, а върху дясната, 
която е протегната, е кацнал орел (Тачев 2016, 18-23, № 37-54). 

 

 
Обр. 2. Зевс върху тетрадрахма на Дионисополис 

(after Jean Elsen & ses Fils S.A., Auction 134, Lot 19, 09.09.2017). 
 
Дионис се справял и сам. Случило се така, че в Орхомен почти всички момичета 

и жени признали Дионис. Единствените, които не го направили и не танцували в 
планините и горите, прославяйки го, били трите дъщери на цар Миний. Те предели и 
тачели в двореца, но след залез изведнъж зазвучала музика, конците се превърнали в 
натежали от грозде лозови пръчки, а становете се раззеленили и ги обгърнал бръшлян. 
Диви животни – лъвове, пантери, рисове и мечки – се появили из целият дворец, а 
трите сестри напразно се опитали да се скрият от Дионис, който за наказание ги 
превърнал в прилепи (Кун 1985, 62-63). 

Друга история с Дионисово наказание започнала, когато един ден младият и 
красив Дионис стоял на морския бряг. В морето се появил корабът на Тиренските 
морски разбойници. Като не знаели, че той е бог, те слезли на брега и го качили на 
кораба си, за да го продадат като роб. Когато се опитали да го оковат, веригите сами се 
смъквали от него и така един от тях разбрал, че младежът на кораба е бог. Той пожелал 
да го върнат на брега, но капитанът не се съгласил. По кораба потекло вино, платната 
се раззеленили, а Дионис се превърнал в лъв. Той скочил върху капитана и го разкъсал. 
Другите разбойници скочили в морето и синът на гръмовержеца ги превърнал в 
делфини. Пощаден бил единствено този, който по-рано пожелал да освободят Дионис 
(Кун 1985, 64-65). 
 Както става ясно Дионис наказвал тези, които се отнасят зле с него. За разлика 
от Ликург, трите дъщерите на Миний и Тиренските морски разбойници цар Мидас от 
Фригия се отнесъл добре с Дионис и най-вече с неговият учител Силен. Дионис се 
зарадвал на царската доброта и пожелал да изпълни едно желание на Мидас. Царят 
избрал всичко, до което се докосне, да се превръща в злато и молбата му била 
изпълнена. Първоначално той бил доволен от чудната си дарба, но скоро осъзнал, че 
дори и храната и виното се превръщат в злато. Изправен пред дилемата да умре или да 
са откаже от избора си, Мидас избрал живота. Царят бил посъветван от Дионис да се 
измие в река Пактол и така той се спасил (Кун 1985, 65-66 ). 
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 Вероятно жителите на Дионисополис са си разказвали тези, а също и други 
митове и легенди, свързани с Дионис, който често виждали по дионисополските 
парични знаци, и точно затова те могат да се разгледат като част от миналото и 
ежедневието на града… 
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