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Посредством група в социална мрежа в интернет получих информация, че от 
района на с. Бранище, общ. Добрич, произхожда дионисополска бронзова монета на 
Юлия Домна. Тя ще бъде представена в настоящото кратко съобщение. 
 Родената около 170 г., Юлия Домна е била знатна римлянка, дъщеря на Юлий 
Басиан, който пък бил върховен жрец на слънчевия бог Хелиогабал в голямото 
светилище на град Емеса в Сирия. През 186 или 187 г. тя станала съпруга на римския 
император Септимий Север (193-211 г.), а съответно по-късно и майка на синовете му – 
императорите Каракала (211-217 г.) и Гета (209-211 г.), като фактически тя имала важна 
роля и при управлението сина си Каракала. Като причина за смъртта ѝ се посочва 
самоубийство, което тя извършила през 217 г., когато била тежко болна, а в същото 
време и тормозена от император Макрин (217-218 г.). Тялото ѝ било изгорено, а 
пепелта ѝ била прибрана в урна, която била положена в Мавзолея на Хадриан в Рим 
(Скар 2008, 131, 133, 144-145). 
 

 
Обр. 1. Монетата на Юлия Домна от района на с. Бранище. 

 
 Въпреки че не ми бяха дадени данни за теглото и диаметъра на монетата, според 
снимките от интернет описанието на паричния знак от с. Бранище е следното: 
 Аверс: Бюст на Юлия Домна надясно, с прическа тип кок на тила и легенда: 
IOVΛIA ΔOMNA CEBACTH 

Реверс: Херакъл, гол, с глава надясно, насреща, прав. В дясната си ръка държи 
кривак, а лявата е подпряна на хълбока му и с нея държи лъвска кожа. Легенда: 
ΔIONVCOПOΛEITΩN B. 
 Референции: Тачев 2016, № 168. 
 Поради липсата на метрични данни за коментирания екземпляр за пример ще 
посоча, че монетата в каталога на Тачев е с тегло 4,30 гр. и диаметър 20 мм (Тачев 2016, 
56-57, № 168). 
 Освен че показва кой е градът-издател на тази монета, тук легендата на реверса 
указва и нейната покупателна стойност. Означението „B”, намиращо се вдясно от 
Херакъл, показва, че монетата е от втори номинал, т. е. равна е на два асария. 
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 Представената монета е частица от миналото на Балчик и с нейното публикуване 
се допълват данните за циркулацията на дионисополските монети на Юлия Домна. 
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Обр. 2. Монета на Юлия Домна (after Gorny & Mosch, Auction 196, Lot 1983, 

07.03.2011). 
 

 
Обр. 3. Монета на Юлия Домна (after CGB.fr, Monnaies 21, Lot 2766, 18.06.2004). 

 

 
Обр. 4. Монета на Юлия Домна (after H. D. Rauch, E-Auction 12, Lot 903, 22.03.2013). 

 


