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Две бронзови монети на персийски сатрапи от Черноморието 

Любомир ВАСИЛЕВ 

 

Съвременните технологии и Интернет, предоставят изключителни и 

понякога единствени по рода си данни, за наличието на редки монетни 

типове, съхранявани както в български, така и в чуждестранни частни 

колекции. В новините на „Морски вестник” от 24 септември 2019 г.: 

http://morskivestnik.com/compass/news/2019/092019/092019_35.html 

(Василев 2019, 1-2), разгледахме и представихме на читателите на 

изданието, една много рядка за България бронзова персийска монета - 

сатрапска емисия, открита в района на град Варна и отсечена при 

управлението и името на персийският сатрап Оронт. За периода от 357 до 

352 г. пр. Хр. той е бил персийски провинциален управител на областта 

(сатрапията - б.а., Л.В.) Мизия, в Мала Азия. 

В сегашната публикация на „Морски вестник” ще представим пред 

читателите на изданието още две находки на редки персийски монети - 

сатрапски емисии, съхранявани в две чуждестранни частни колекции, 

които според сведенията на самите им притежатели, произхождат от 

северната и южната част на българското Черноморие. За тях и тяхното 

наличие разбрах по една чисто щастлива случайност, случайно попадайки 

на дискусия, посветена на персийските монети от типа на т.н. „сатрапски 

емисии”, проведена сред група чуждестранни потребители, в социалната 

мрежа „Twitter” („Туитър”). 

Първата от двете антични персийски монети, обект на съобщението 

ни, е притежание на гражданин на Кипър, с локация - град Ларнака. 

Монетата е бронзова от дребен номинал на персийският сатрап на Лидия, 

Кария и Мизия – Тисаферн (445-395 г. пр. Хр.). Според кипърският 

потребител и неин притежател, тя е била закупена и придобита при негово 

пребиваване в България от град Каварна (Добричка област), т.е. античният 

град Бизоне. 

Описанието й според предоставените й метрични данни е дословно 

следното: 

- Ахеменидска Персия, Мала Азия. 

Тисаферн (445-395 г. пр. Хр.), дребен номинал бронз, 9 мм, тегло - 0,94 

гр., с почти идеална кръгла форма, с белезите на единична находка. 

Местонамиране - град Каварна, или близката негова околност. Частна 

колекция – Ларнака (Кипър). 

https://morskivestnik.com/compass/news/2019/092019/092019_35.html
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 Лице/аверс: Бюст на Атина Палада, с гривест шлем 

надясно. Около самото изображение няма надписи. 

 Опако/реверс: Тисаферн, в персийско облекло и със 

сатрапска тиара, яздещ кон, в галоп надясно и мятащ копие с дясната си 

ръка. Зад него надпис на старогръцки език, от който се разчита само 

следното: …(T)…IΣΣA. - т.е. Тисаферн. 

Втората монета е също бронзова персийска сатрапска емисия, при 

това обаче от много рядък тип, отсечена от името на персийският сатрап на 

Лидия и Йония – Автофрадат (380-355 г. пр. Хр.), която обаче е 

собственост на чешки гражданин, с локация – Прага (Чехия). Според 

написаното от него, тази монета е с произход град Созопол, в южното ни 

Черноморие, т.е. античната Аполония. Описанието й е дословно следното: 

- Ахеменидска Персия, Мала Азия. 

Автофрадат (380-355 г. пр. Хр.), дребен номинал бронз, 11 мм, тегло - 1,25 

гр., с идеална кръгла форма и с белезите на единична находка. 

Местонамиране - град Созопол, или близката негова околност. Частна 

колекция – Прага (Чехия). 
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 Лице/аверс: Бюст на персийският сатрап 

Автофрадат, със сатрапска тиара надясно. 

 Опако/реверс: Сатрапски монограм, 

наподобяващ ключ, от лявата му страна надпис на старогръцки език, 

гласящ дословно следното -  „АО” - т.е. Автофрадат, а под него неясен 

монетен знак - вероятно житен клас (?). Много рядка монетна емисия. 

Персийските монети, както от т.н. „царски”, така и от т.н. „сатрапски 

емисии”, каквито са и разгледаните в редовете по-горе два екземпляра се 

срещат много рядко на територията на днешните български земи (Данните 

за всички находки на ахеменидски монети, известни от територията на 

днешните български земи, ги предоставяме изцяло тук: Дзанев 2008, 33-37; 

Издимирски 2011, 7-16, пак там - 16, бел. 29 ; Манов 2017, 99-102; Василев 

2019, 113-115; Манов 2017, 99-102; Василев - личен блог 2019; Василев 

2020, 169-172). 

Вероятно въпросните две монети са открити и намерени от родни 

търсачи и след това без всякакво съмнение са били продадени и изнесени в 

чужбина. Обстоятелството, че и двата екземпляра са от района на 

българското Черноморие, само по себе си говори за едни доста добри 
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търговско-икономически връзки между него и малоазийските персийски 

територии, протичали през периода V-IV в. пр. Хр. 

С настоящите монети, обект на нашето съобщение, разгледани и 

коментирани в редовете по-горе, броят на досега известните находки на 

антични персийски монети от територията на Съвременна България, се 

увеличават с още две такива. 
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Идентификацията на монетите е по: 

1) за Тисаферн: 

https://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?album=94&pid=840

4#top_display_media (16.06.2020 г., 10:27 ч.). Кодът на необработената и 

сдвоена снимка, показваща монетата на Тисаферн, който в случаят е BGN-

36-54_sm, е безспорно потвърждение на споделената информация от 

страна на неговият кипърски притежател, че действително въпросната 

монетна находка произхожда от територията на Съвременна България, и 

по-точно от района на град Каварна, б.а. - Л.В. 

  
 

2) За Автофрадат - 

https://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?album=94&pid=370

7#top_display_media (16.06.2020 г., 10:33 ч.). 

 

Списък на илюстрациите: 

1. Дребна бронзова монета на персийският сатрап Тисаферн (445-395 г. пр. 

Хр.) от град Каварна (Добричка област), или от неговата околност. Частна 

колекция – Ларнака (Кипър) - сдвоената снимка, с монетата на черен фон, 

разделената и обработена снимка и същата снимка, с нейният код, 

красноречиво доказателство за споделената от собственикът й 

информация, че тя е произхождаща от България - б.а., Л.В. 

https://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?album=94&pid=8404#top_display_media
https://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?album=94&pid=8404#top_display_media
https://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?album=94&pid=3707#top_display_media
https://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?album=94&pid=3707#top_display_media
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2. Дребна бронзова монета на персийският сатрап Автофрадат (380-355 г. 

пр. Хр.) от град Созопол, или неговата околност. Частна колекция – Прага 

(Чехия) - снимката с монетата на синият фон - б.а., Л.В. 

 

  

 


