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Калоян Димов  
 

В колекциите на двама колекционери, живеещи извън България, съответно в 
САЩ и Германия, са попаднали общо три бронзови дионисополски монети, които ще 
представя в тази статия. 

 

 
Обр. 1. Монета № 1 – снимка от собственика. 

 
Първата монета е от колекция, която вече е коментирана в „Морски вестник” и в 

която се съхранява втория екземпляр с изображение на змия, описан в „За монетите на 
Дионисополис – № 6” (Обр. 1.). Причината да публикувам тази монета отделно след 
първата е, че тя е постъпила в колекцията след написването на споменатия материал. 
Паричният знак е закупен на 25.01.2019 г. чрез eBay от Илинойс, САЩ, като преди това 
същата тази монета е била предложена за продажба от Roma Numismatics Limited като 
лот № 247 в техния E-Sale 20. Тя има следното описание: 

Аверс: Глава на Кибела с крепостна корона, надясно.  
Реверс: Кибела, седнала на трон, наляво. С лявата си ръка се подпира, а с 

дясната държи фиала. Легенда: ΔIONYΣO ΔHMOФΩN.  
Тегло: 7,60 гр. 
Диаметър: 23 мм. 
Референция: Тачев 2016, № 73-76. 
Тук на легендата освен градът-издател е посочено и името на монетния 

магистрат  – ΔHMOФΩN, а времето на отсичане на тази емисия трябва да се отнесе към 
II в. пр. Хр. 
 Един елемент от аверса на този екземпляр го прави по-интересен. Вероятно 
монетата е износена, ударена или аверсния печат е бил гравиран по такъв начин, че 
носът на Кибела е получил особена форма. Преди самия връх на нейния нос има една 
малка вдлъбнатина, изглеждаща като ръб, която за по-добро представяне е увеличена в 
отделно изображение (Обр. 2.). 
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Обр. 2. Вдлъбнатият нос на Кибела. 

 
 В друга частна колекция, в Германия, се съхраняват две монети, които също са 
закупени посредством търгове. Едната от тях е ранна емисия, а другата е част от 
римското провинциално монетосечене на Дионисополис. Тяхното описание е следното:  

 

 
Обр. 3. Монета № 2 – снимка от собственика. 

 
Аверс: Глава на Дионис с бръшлянов венец, надясно. 
Реверс: Лоза с гроздове. Под нея легенда: ΔIONYΣO и монограм . 
Тегло: 6,72 гр. 
Диаметър: 23 мм. 
Референция: Тачев 2016, 10-11, № 20. 

 Тази монета с този монограм е по-ранна от първата и следва да се отнесе към III 
в. пр. Хр.  
 

 
Обр. 4. Монета № 3 – снимка от собственика. 

Аверс: Глава на Комод с лавров венец, надясно. Легенда: [AVT KAI] M AVPH 
KO[MOΔOC]. 

Реверс: Факла и легенда: ΔIONYCOПOΛEITΩN. 
Тегло: 2,60 гр. 
Диаметър: 16 мм; 
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Референция: Тачев 2016, 54-55, № 159. 
 Този екземпляр е първият паричен знак на император Комод (177-192 г.), който 
се публикува в настоящата поредица и затова ще добавя кратка информация за неговата 
история. Той е роден с името Луций Аврелий Комод на 31 август 161 г. и е първият 
римски император, който е роден докато баща му е на власт. Първоначално управлявал 
заедно с баща си Марк Аврелий и през 179-180 г. участвал в битки заедно с него, но 
след смъртта на Марк Аврелий през 180 г. Комод прекратил битките и се завърнал в 
столицата Рим. Интересно е, че императорът до такава степен харесвал Херкулес, че 
желаел да го наричат така, а на обществени места носел тояга и бил наметнат с лъвска 
кожа. Друг интересен факт, свързан с този император, е и участието му в 
гладиаторските игри, като в ноемврийските игри през 192 г. (съвсем кратко преди да 
бъде удушен) се появил като любимият си Херкулес (Скар 2008, 119-125). 
 Тези три бронзови монети принадлежат към различни периоди от 
монетосеченето на Дионисопилис. Те представят монетната продукция на 
черноморското селище от III в. пр. Хр., II в. пр. Хр. и края на II в. сл. Хр. 
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