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Дисертационният труд е обсъден и предложен за защита на разширено заседание 

на Секция за нумизматика и епиграфика и Секция за антична археология при 

НАИМ- БАН на 10.01.2017 г. 

 

Дисертацията се състои от две части – Текст и Каталог. Текстовата част е с 

обем 260 страници и се състои от въведение, пет глави, заключение и 

библиография.  

Каталогът е с обем от 638 страници. Състои от въведение, каталог на 

предметите, разделен на пет части (I. Каталог на домонетните форми, II. Каталог 

на аполонийските автономни монети, III. Каталог на  метрологичните 

паметници, IV. Каталог на „чуждите” монети, V. Каталог на неопределимите 

монети и VI. Фурета, варваризати и съвременни фалшификати), приложение I 

(списък на единичните находки според вида и типа на предмета), приложение II 

(списък на колективните находки вида и типа на предмета), 12 фигури с 

илюстрации, 11 таблици и 9 географски карти. 
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Въведение 

Натрупаните през последните години материали, въпроси и наблюдения, 

свързани с автономните монети на Аполония Понтика и монетната циркулация в 

територията на апойкията и нейната хора, доведоха до необходимостта да се съберат 

резултатите от проучванията и от създаването на обобщаващ труд върху 

монетосеченето на Аполония Понтика. Настоящето изследване прави опит именно в 

тази посока.  

  Предмет на дисертацията е изследването и систематизирането на научната 

информация за монетовидните паметници и монети на Аполония Понтика, за да може 

да се достигне до една, макар и обща, представа за мястото на града в историята и 

културата на Древна Тракия и античния свят. По време на подготовката на настоящата 

работа бяха посетени експозициите и фондовете на АМ–Созопол, НАИМ– София, 

НИМ– София, РАМ– Пловдив, АМ– Варна, АМ–Бургас, АМ– Старинен Несебър, 

РИМ–Стара Загора, РИМ–Шумен и РИМ–Силистра. Поради липса на аполонийски 

нумизматични материали във фондовете на други музеи или поради отказан достъп до 

инвентарните книги и до монетните колекции, изследването е ограничено в рамките на 

гореспоменатите сбирки.  

Пред изследването са поставени няколко цели: 

1. Систематизация и анализ на публикуваните и най-вече непубликуваните 

находки от аполонийски монети, както и домонетните форми от Аполония Понтика и 

прилежащите ѝ земи през периода VI-I в. пр. Хр 

2. Проследяване на стиловото и хронологическо развитие на тези предмети, за да 

се създаде съвременна типология и, доколкото е възможно, хронология на 

аполонийските монети , както и сравняването им с други прецизно датирани в 

археологическа среда материали от затворени комплекси. Преглед на тегловния 

стандарт на базата на сравнителен анализ на находките, намерени при 

археологическите проучвания на Аполония Понтика. Изследване на иконографията, 

надписите и контрамарките върху автономните аполонийски монети, сечени през 

периода V-I в. пр. Хр. 

3. Проучване на циркулацията според единичните и колективните находки. Опит 

за анализ на развитието и мястото на апойкията в икономическия и политически живот 
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в периода преди римското завоевание, а също и съпоставка със спецификите на 

монетната среда на останалите градове от района. 

4. Опит да се маркира характера на монетното обращение и интензитета на 

търговския обмен, както и да се очертае територията на циркулация на аполонийските 

сребърни и бронзови монети чрез проследяване на разпространението на всеки един 

монетен тип и вариант. 

5. Опит да се намери мястото на монетите в погребалните практики според пол, 

възраст, статус и погребално съоръжение.  

 

Задачите на работата са:  

1. Да се направи критичен преглед на специализираната литература по разглежданите 

проблеми с цел да се прецизират някои неточности или пропуски в проучванията на 

домонетните форми, асоциирани с аполонийското производство, както и на 

аполонийското монетосечене през годините. 

2. Да се изградят общовалидни критерии за изграждането на единна типология и 

датировка на аполонийските монети. 

3. Да бъдат анализирани и коментирани контрамаркираните в аполонийската 

монетарница собствени и „чужди“ градски и владетелски монети. 

4. Да се изработи каталог на достъпните монети и стрели-монети на апойкията, сечени 

в периода VI-I в.пр. Хр. 

5. Да се изготвят списъци на единичните и колективните находки от разглежданата 

територия. 

6. Да се разгледат символите и изображенията върху монетите, въз основа на които да 

се проследят тенденциите в стиловите и политически влияния. 

7. На базата на статистическия метод да се обобщят наблюденията на монетите 

намерени in situ. Да се обособят отделните тенденции в употребата на 

аполонийските автономни монети в бита и погребалните практики на местните 

жители. 

8. Да се районира циркулацията на аполонийските монети и нейната посока и 

интензитет. 

9. Да се направи анализ, доколкото е възможно, на търговията на Аполония по 

нумизматични данни. 
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Териториаленият обхват включва земите, в които са намерени материалите, което 

означава най-вече българските земи. В процеса на изследване на монетната циркулация 

съвсем естествено се обособиха няколко района: 1. Територията на Аполония през 

класическата и елинистическа епоха и нейната хора. 2. Българската част от 

Черноморското крайбрежие. 3. Добруджа, Североизточна и Централна Северна 

България и 4. Земите между реките Марица и Тунджа. В хронологически аспект 

темата на проучването обхваща периода VI-I в. пр. Хр. Terminus post quem е изтеглен 

назад във времето, за да може да се отбележи периода, в който се появяват най-ранните 

монетовидни паметници, открити в района. Това позволява да се направи логичната 

връзка с последвалия период (VI в. пр. Хр.), в който се предполага, че започват да се 

употребяват най-ранните стрели-пари. Terminus ante quem се маркира от налагането на 

Рим като политически фактор в региона. Крайната историческата дата се определя от 

похода на Марк Теренций Варон Лукул по западното крайбрежие през 72-71 г. пр. Хр., 

което се отразява и на монетното обращение в града. 

Изворова база. Изворовата база включва една монета-делфин (кат. № 1), една стрела-

делфин (кат. № 2), още 17 стрели-монети (кат. № 3-20), сребърни и бронзови автономни 

монети от кат. № 1-1037. От тях сребърните са 686 бр. (кат. № 1- 686), бронзовите – 350 

бр. (кат. № 687-1037). В каталога са поместени и 21 владетелски монети и монети на 

други гръцки полиси, открити на територията на Аполония, обобщени под термина 

„чужди” (кат. № 1038-1059). От изредените 19 домонетни предмета нито един не е 

публикуван преди това. От сребърните монети не са публикувани 511, а от бронзовите 

всичките 350, т.е. публикувани са само 16,4%. Петдесет от монетите са 

контрамаркирани.  

В помощ на изследването на номинала и някои иконографски специфики са 

използвани стотици публикувани еземпляри в научната литература, както и монети от 

електронни каталози, аукциони и интернет страници. Могат да бъдат изброени 41 

малки и по-големи сребърни съкровища от аполонийски монети, 3 смесени находки, 

съдържащи едновременно бронзови и сребърни аполонийски монети и 22, съдържащи 

само бронзови монети на колонията. На този етап са известни три тежести за монети, от 

които една е публикувана. За съжаление съотношението между монетите, откупени от 

музеите в страната (83 %) и тези намарени in situ в Созопол (около 17%) дава превес на 

първите. Монетите с ясен археологически контекст са от 75 гроба, едно керамично 

струпване и едно ритуално огнище от некропола на Аполония.  
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Методика. В основата на настоящата дисертация е използването на така наречения 

„case study” метод на изследване, който набира все по-голяма популярност в различни 

изследователски сфери и в различни научни школи. В работата не е използван 

традиционният за нумизматиката die-study (сравнение на монетните печати) поради 

изключително ниския брой монети, чиито двойки печати могат да бъдат сравнени. 

Наличието на еднакви лицеви или реверсни печати, а още повече на една обща, двойка 

печати позволява прецезиране на датировката на монетите чрез групирането на 

монетите в отделни серии. Лошото или приблизително лошото състояние на 

бронзовите монети в каталога не позволява подобни интрепретации.  

За типологизирането (типологическото определяне) се ползва стилов и 

сравнителен анализ, които са важни индикатори за определянето на датировката и 

произхода на предметите. При обработката на материала е приложен 

статистическият метод. При изясняването на хронологията на отделните типове и 

установяването на алгоритъма на тяхното териториално разпространение е ползван 

историко-картографският метод. Монетите са представени в аналитичен каталог, за 

чието изработване са приложени два подхода – графичен (фотодокументиране) и 

описателен. За монетните легенди е използван палеографски анализ, а за определянето 

на стиловите специфики – иконографски. 

 

Глава I. Аполония и аполонийското монетосечене – извори и историография. 

Състояние на проучванията. 

1. Извори.  

1.1. Наративни извори. 

Наративните извори за Аполония през разглеждания период са не само малко, 

но и твърде кратки. Те се отнасят предимно до местоположението на града и рядко 

съобщават за някое специално събитие. Част от тях са от по-късен период и 

обикновено се базират на сведенията на авторите от по-ранни времена. Най-ранните 

известия се намират в „История“ на Херодот (V в. пр. Хр.) и са по повод на военния 

поход на персийския цар Дарий срещу скитите през 513-512 г. пр. Хр. Други автори 

предлагат фрагментарна информация-  Eней Тактик, Скилакс и Аристотел от IV в. пр. 

Хр., Менип от Пергам (III в. пр. Хр.), Псевдоскимнос (II- I в. пр. Хр.), Помпей Трог, 

Тит Ливий, Помпоний Мела, в „География“ на Страбон (I в.пр.Хр.), Овидий (I в. пр. 
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Хр.- I в.), Плиний Стари (I в.), Апиан от Александрия (II в.), Клавдий Елиан (II-III в.), 

Юстин  (III в.), Стефан Визатийски (IV в.), както и два средновековни портолана. 

1.2. Епиграфски паметници. 

 Тук са разгледани единствено надписите върху стели, даващи информация за 

историята на политията. В своя компендиум „Гръцки надписи открити в България“ 

проф. Г. Михайлов представя надписи от Аполония, които дават известна представа за 

развитието на града след III в пр. Хр. Част от тях са граждански по съдържание, а 

други са свързани с практикуването на различни религиозни култове. Представени са 

всички известни граждански и религиозни надписи намерени в некропола на 

апойкията. 

2. История на проучванията на археологическите обекти. 

 Животът в района на античната Аполония е засвидетелстван още от 

къснохалколитната и началото на бронзовата епоха. Археологическите проучвания на 

йонийската апойкия започват още с края на Руско-турската война и продължават и до 

днес. Изследванията са концентрирани в античното селище и най-вече в големия 

некропол. Още през 1828-1829 г. руският поет и пътешественик В. Тепляков посетил 

Созопол и се снабдил с два керамични предмета, които изпратил в музея в Одеса. 

Оттогава до средата на 40-те години на ХХ в. са водени разкопки в малки участъци от 

античния некропол и град. През 1946 г. в некропола на Аполония започват разкопките 

под ръководството на Ив. Венедиков и с помощта на Т. Иванов и Г. Михайлов. 

Именно на Ив. Венедиков дължим първия опит за квалифициране на античния полис и 

заключението, че населението, обитавало античната Аполония, е носело 

характеристиките и на елинската, и на тракийската култура. През 60-те и 70-те години 

на ХХ в., под ръководството на М. Лазаров и Г. Бояджиев, започват систематични 

разкопки в кв. Харманите, където е локализиран некропол от VI-III в. пр. Хр. По това 

време се провеждат и многобройни експедиции в районите,  в които може да се търси 

пряка връзка с живота и икономиката на Аполония, като експедициите  „Медни рид 

1972”, „Скирмиани 1973”, „Аполония – Странджа 1974-1977”. През следващата декада 

продължават проучванията в района на Колокита и започват  разкопките на хълмовете 

Св. Илия и Св. Марина, които са подновени отново през 2006 г. През 70-те и 80-те 

години в рамките на програмата “Аполони–Странджа”, М. Цанева и Т. Стоянов 

провеждат спасителни разкопки в отделни сектори на съвременния  град, както и в 

отделни участъци от некропола в кв. Харманите. Археологическите изследвания на 

Аполония значително напредват през 90-те години на ХХ в. През периода 1992-1997 г. 
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се провеждат разкопки под ръководството на Кр. Панайотова, с участието на  НИМ- 

София, както и с АМ-Созопол. През 2001-2005 г. започват съвместните разкопки с 

университета Екс-ан-Прованс, Франция, през 2006 г. с университета в Гент, Белгия.  В 

изследването е направен е историографски преглед и отделните предмети, намерени 

на територията на апойкията без да се спирам в пълни подробности върху 

внушителната поредица от статии, студии, доклади от конференции, излезли през 

последните повече от 100 години, които разглеждат различни аспекти от живота и 

погребалните практики в Аполония през архаичната, класическата и елинистическа 

епоха. Важно е да се подчертае, че пълното проучване на града и некропола 

представлява непреодолим проблем, тъй като те се намират под съвременни населени 

земи и често пъти характерът на разкопките е авариен. Друга съществена причина е 

корозията на морския бряг. Установено е със сигурност, че западният залив на п-в 

Атия е потънал значително. По време на ранножелязната епоха Созополския 

полуостров е бил свързан с остров  Св. Кирик с широк провлак.  Маслен нос също се е 

вдавал по-навътре в морето и неговите скалисти брегове сега са потънали на 8-10 м. 

дълбочина. Съвременните изследвания отчитат покачване на морското равнище още 

през V в. пр. Хр. 

3. Историография на  нумизматичните изследвания. 

Акцентът при прегледа на изследванията е върху публикациите, разглеждащи 

домонетните форми и монетите на града. Направен е критичен преглед както в 

българската, така и в чуждата историография посветена на разглежданата тема. 

Първите специализирани публикации върху аполонийското монетосечене дължим на 

Д.Такела и на Б. Пик. През периода в края на XIX и началото на XX в. интересът към 

монетосеченето на апойкията е главно колекционерски и за това монетите фигурират 

предимно в наръчници и каталози. Обърнато е внимание на литературата за 

домонетните форми, регистрирани в предходните исторически периоди на територията, 

в която по-късно е изградена колонията и в прилежащия ѝ хинтерланд. През 40-те 

години на ХХ в., във връзка със зачестилите археологическите проучвания и 

изследванията на предметите, открити при тях нарастват и нумизматичните 

публикации свързани с Аполония Понтика. Аполонийските монети често намират 

място в нумизматичните каталози.  

В резултат на историографския обзор могат да бъдат направени следните изводи: 

1. Съществува значителна по обем литература, посветена на отделните аспекти от 

историята на проучванията на града. Някои от домонетните форми и монетите в района 



9 
 

на днешен Созопол са разглеждани частично, а други систематично. Не липсват и 

съобщения за открити монети находки.  

2. На този етап от проучванията и в българската, и чуждата историография  

проблемите, свързани с  монетосеченето на Аполония не могат да  бъдат приети за 

решени и въпросите около типологията, метрологията и хронологията тепърва трябва 

да бъдат разяснявани. 

3. При системните спасителни и регулярни археологически проучвания са 

събрани множество нумизматични материали, както от Созополския полуостров и о. 

Св. Кирик, така и от новата част на Созопол и по цялото протежение от класическия и 

елинистически некропол на апойкията. От разкопките през 40-те години на XX в. до 

този момент тази богата информация все още не систематизирана и разгледана в 

исторически аспект. 

4.  Изследванията върху бронзовото монетосечене често се ограничават до 

описанието на определен иконографски тип и затова на практика липсват достатъчно 

цялостни проучвания по темата, а това не позволява да се изгради базата, върху която 

да бъдат реконструирани множество проблеми свързни с това монетосечене. 

5. От 40-те години на ХХ в. до сега липсват изследвания върху мястото на 

монетите в ежедневния живот и погребалния обред на аполонийците. 

6. Същевременно в българската научна литература не е разработен добре 

въпросът относно техниките на производство на домонетни изделия (с изключение на 

медните слитъци с форма на волска кожа) и монетите на Черноморската колония. 

Разбираемо е пренебрегван и проблемът за инструментариума на различните 

металургични работилници от територията на древна Тракия като цяло, което лесно 

може да се обясни с унищожаването на калъпите след като паричните средства излязат 

от обращение. Това от своя страна води до липсата изследвания, които да включват в 

анализа си както целият набор от технологични дейности, характеризиращи една 

метална находка, така и химичния анализ на състава на предметите/монетите. 

 

Глава II.  Домонетни форми на пари от района на Аполония Понтика. Типология. 

Интерпертация.Тегловни стандарти. Хронология. 

Още преди появата на монетите в района на Созопол са засвидетелствени 

различни предмети, с които се извършвала търговията, често пъти определяни като 
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домонетни форми. Най-ранните такива предмети са слитъците от мед и медни 

сплави. В района на днешния Созопол по данни на съвременната литература са  

намерени два медни слитъка с форма на разпъната волска кожа. Тези предмети, 

които имат множество аналози в Средиземноморския район. Слитъците имат 

правоъгълна форма с вдлъбнати страни. Всеки един от краищата им завършва с 

участъци удобни за хващане „дръжки”. Днес съществуват известни съмнения относно 

автентичността на единия от тях.За един такъв слитък споменава Б. Димитров в една 

негова статия, но в съвременната литература все повече изследователи се съмняват в 

съществуването на т.нар. „Созополски слитък”, като се счита, че най-вероятно на 

въпросната снимка е показан слитъка от Черково, Бургаско намерен само година по-

рано. Посочените са размерите му: ширина –0,35 м, дължина – 0, 58 м, дебелина – 0,04 

м и тежест – 29 кг, които в голяма степен съответстват на екземпляра от Черково. 

Съвпадат и знаците върху двата слитъка.  

Друг един слитък, вероятно от околностите на Созопол, е споменат в най-общи 

щрихи в книгата със „записки” на Г. Китов. Въпросният предмет е бил част от частната 

колекция и има формата на разпъната волска кожа. Според Китов е изработен от бронз 

и е тежал „поне 25-30 кг”, като има и известни съмнения относно това дали въобще е 

намерен в/или околностите на Созопол. Повече подробности около този предмет не са 

известни. 

Въпреки, че съществуват известни разногласията относно функцията на 

слитъците с форма на волска кожа, широко прието е мнението, че са домонетно 

средство. Обикновено се допуска, че са еквивалент на ахейския меден талант. 

Ахейският меден талант е с тегло 25,220 кг,  което го правело равностоен на цената на 

едни вол и на цената на един златен талант с тегло 8,5 кг. Решението да наподобяват на 

одрана, разпъната волска кожа също се изтъква като свидетелство за функцията им на 

домонетно средство, тъй като волът е първата единица мярка за стойността на дадени 

стопански блага. Маркираните знаци също се възприемат като означения за тяхната 

стойност.  

Друг тип слитъци, известен от околностите на дн. Созопол и доказано 

разпространен в Източното Средиземноморие през КБЕ, са т.нар. кръгли слитъци.  

Поне шестнадесет такива кръгли слитъка са oткрити в акваторията на Маслен нос, 

Черно море. От тях единадесет се съхраняват в Института по океанология във Варна и 

са подробно разгледани в литературата. Тези слитъци имат дисковидна форма, 
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определена от автора на първата им публикация като „симид”. Информацията за 

тяхното местонамиране и брой е противоречива. По първоначална информация те били 

били около двадесет на брой, със сходни размери и тегло. П. Пеев, които публикува 

тези предмети, предполага, че слитъците са били част от товара на потънал кораб, 

подобно на корабите потънали при Улубурун и Гелидония, съдържащи както кръгли 

слитъци, така и слитъци с формата на „волска кожа”. Ако  се докаже евентуалната 

връзка в произвоството и разпространението между тези предмети и слитъците с форма 

на волска кожа, то е логично са се допусне и сходство във функциите им. За някои 

автори тази връзка е допустима, тъй като изображения на кръгли слитъци се появяват 

заедно с тези във форма на разпъната волска кожа върху фрески в египетски гробници. 

Известен е и калъп за изработването на такива изделия от Енкоми на о. Кипър.На този 

етап остава неясен въпросът дали те са средство за търговия или обект на такава. 

Възможно е обаче да се интрепретират и като претопени късове от слитъци във форма 

на волска кожа, за да се ползва и превозва метала на по-малки порции. Все пак на този 

етап всяка теория изглежда трудно доказуема.  

”Трискели”. Сред предметите, които са определяни като домонетни форми и 

които са свързвани с Аполония Понтика, макар и косвено, са малки бронзови предмети, 

имащи формата на трискел. Трите рамена са вертикално разположени едно спрямо 

друго под един и същи ъгъл и имат заоблени краища, в центъра е добавен кръгъл отвор. 

Тези специфични материали се разглеждат в настоящето проучване, въпреки че 

теорията за тяхната функция като домонетни средства, както и и аполонийският им 

произход не изглеждат съвсем правдоподобно, особено в светлината на по-новите 

наблюдения. Засега от територията на България са публикувани няколко такива 

предмета намерени in situ, които произхождат от тракийския могилен некропол край 

село Крагулево, Добричко. Съдейки по проучванията на този етап те са откривани само 

на територията на некрополи. Тези предмети са по- характерни за некрополите от 

територията на Румъния са извесни също няколко подобни. В некропола на Аполония 

не са намирани подобни артефакти. На този етап няма сведения да са откриването им 

заедно със стрели-пари и/ или монети на Аполония Понтика. До този момент 

трискелите от българските земи се поставят във времето към края на VІІ и поне 

началото на VІ в. пр. Хр., но съдейки по съпътстващия материал на находките от 

Румъния и от Крагулево изглежда, че трябва да се отнесат към годините от средата на 

VI до втората половина или дори самия край на IV  в. пр. Хр.  
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От скоро са известни и находки на бронзови лети слитъци с форма на 

делфинчета, т.нар. монети-делфинчета, открити в некропола на Аполония. Монетите-

делфинчета от българското Черноморие сами по себе си са любопитен факт, тъй като 

тези предмети са типични за некрополите на Олбия и Березан. Наличието на делфини 

върху някои от ранните емисии сребърни монети на Аполония често се посочва като 

аргумент в защита на теорията за производството на „делфинчета” в аполонийско/и 

ателие/та. Друг аргумент е, че делфинът е един от символите на Аполон За сега и 

подобни твърдения са трудно доказуеми. Пластинките варират в размери. Едно такова 

делфинче е поместено в каталога и е с дължина 4,5 см и дебелина 0,3 см. Спорен е 

въпросът за разпространението и на едни други пластинки, върху едната страна, на 

които е представена риба с ясно изразени очи, опашка и перки, а от другата изпъкнал 

ръб характерен за стрелите-монети, т.е. с форма, смесена между риба и стрела. 

Стрели-монети. Безспорно най-разпространеното домонетно парично 

средство в района са отливките с форма на стрели, наричани стрели-пари или стрели-

монети. За разлика от гореспоменатите домонетни изделия, чиято интрепретация като 

парични средства предизвиква разногласия сред учените, стрелите-пари единодушно се 

приемат за разменна търговска единица. Тези предмети представляват слитъци, чиято 

форма повтаря формата на използваните за стрелба върхове за стрели, но при тях 

липсва втулката. Изработвани са от бронз чрез леене, като остриетата им са били 

допълнително затъпявани. Дискусията относно техния произход продължава и до днес. 

Произходът на формата безспорно трябва да се свърже с бойните стрели от бронз, 

чиито форма и размери са повтаряни при направата на стрелите-пари. За прототип на 

монетите-стрели се приемат двуперите стрели, които са също известни и като 

„скитски” стрели, използвани за бой и лов и чиято употреба се поставя най-общо от 

края на VII в. пр. Хр. до края на VI в. пр. Хр. Познати са в два размера – с дължина: 3,5-

4  см и дължина: 9, 5-10 см.  

Създаването на единна класификация е свързано със сериозни трудности. На първо 

място липсват достъчно подробно обработени данни на отделните екземпляри. 

Обикновено в литературата се коментират колективни находки с впечатляващ брой 

стрели-монети, от които са извадени обощаващи. На второ място трябва да се имат 

предвид разминаващите се типологии на изследователите, занимавали се с тази 

проблематика. Трето – ясно разграничимите форми са прекалено много и едновременно 

това трудно обособими, а това води до създаването на многообразни термини, с които 

да се означат отделните пластини – лаврови, маслинови, върбови, венчелисчета и т.н., 
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както и „неопределими” или „трудно определими”. Като се имат предвид описаните 

характеристики би следвало различните стрели са изливани в множество разнообразни 

калъпи, каквито на този етап не са разкрити. Четвърто – при теглата на много от 

екземплярите може да наблюдава чувствителна разлика. Така например при едно от 

съкровищата от Йенисла, румънска Добруджа, очевидно не е търсен стандарт. Не може 

със сигурност да се говори за съответствие между дадена форма и дадено тегло, така че 

поне условно да се  установи номинал. Последното води някои учени до становището, 

че предопределяща е била формата, а не теглото.  

На базата на наличните данни за монети-стрели и известните на този етап 

класификации в работата са разграничени два основни типа според формата и 

размерите (дължина, ширина и тегло) им – към тип I (тип „Атия” или двустранни) и тип 

II (едностранни). Слитъците от тип I са били отливани в двустранни калъпи с форма, 

наподобяваща лаврови или маслинови листа, с три надлъжни ребра върху лицето и 

върху опакото. Размерите им варират между 40-50 мм и тегла от 2,5 до 7 г. Все повече 

популярност добива идеята, че те са локална форма, която циркулира само около 

Аполония . Вторият тип се отличава с по-късите си размери (дълж. между 14 и 33 мм) и 

тегла (от 0,8 до 3,5 г). Върху опаката страна на някои от стрелите от тип „Атия са 

гравирани характерните за аполонийските монети символи котва и буква „А”.  

Трипери стрели запълнени с олово. Като тип III са обособени бойните стрели с 

оловен пълнеж. Известни са, макар и в редки случаи, деформирани такива стрели, 

чиито върхове умишлено са били затъпявани, а вътрешността им е била запълвана с 

олово. Те са по-тежки. Теглото на един екземпляр с изпразнено олово от втулката, 

открит при Юриловица, област Тулча, е 4,27 г. Останалите стрели-пари със запълнена с 

метална сплав втулка от голямата колективна находка от Юриловица са с тегла в 

границите на 4,68 и 7, 13г. Средното им тегло е 6,30 г. Засега остава невъзможно да се 

отговори на редица важни въпроси: 1. Дали запълваните стрели са били  подбирани по 

форма и размери? 2. Какви други предмети евентуално са ги придружавали? 3. Какво е 

разпространението им? 4. Към кое време принадлежат? 5. Как може да бъде 

интерпретирана тяхната функция? 

Глава III. Автономно монетосечене на Аполония Понтика. Типология. Тегловни 

стандарти. Хронология. 

При анализа на монетите бяха приложени вече съществуващите типологии, 

които бяха доразвити на базата на по-новите материали. Това доведе до добавянето на 
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нови варианти и отделянето на нови номинали при някои от типовете, като е 

употребена подредбата тип-подтип-вариант-подвариант.  

I. Сребърни автономни монети.                                                                                            

 

Тип  AR I.                                                                                          

  

Иконографски анализ. Първите  емисии монети, които Аполония Понтика започва 

да сече са от сребро. Тези най-ранни емисии са свързани с противоречивия по произход 

тип изправена котва/свастика или саувастика в quadratum incusum. Характерно за тип 

I е, че основният аполонийски парасемон – котвата – за пръв път се появява на 

аверсната страна на монетата. При тези най-ранни монети котвата се представя с по-

широки, тънки рамене, отдалечаващи се от отвесното късо изобразено вретено в 

сравнение с по-късните емисии на апойкията. Върху лицевата страна на този тип е 

изобразена изправена котва с широки и тънки рамене, отдалечаващи се от отвесното 

късо вретено. „Ухото” на края на вретеното има широк отвор и издължена капковидна 

форма. Някои екземпляри носят изображението на речен рак (вдясно) или в много 

редки случаи буква „А” вляво. Върху опаката е гравирана свастика (с рамене пречупени 

надясно) или саувастика (с рамене пречупени наляво) във вдлъбнат квадрат. Типът е 

разделен на 4 варианта (I- IV вариант) според различния маниер на представяне и 

наличието на специфичните допълнителни символи (релефни топчета) върху аверса и 

реверса (дълбок жлеб, успоредни линии или фигури на делфини), като и се започва с 

този, който вероятно е най-ранен. 

Номинал. При монетите от тип котва/свастика се наблюдава голямо многообразие 

по отношение на теглата, от което може да се заключи, че типът е сечен не само в един 

номинал. Направеното тук разделение на отделните варианти на 71 екземпляра се базира 

единствено на иконографски принцип и не показва съответствие при делението им на 

различни фракции според теглата им. От вариант I за сега са известни само хемиоболи 

(на базата на 9 бр.); за вариант II  са характерни редуцираните драхми (?) (на базата на 2 

бр.) и  драхми (на базата на -21 бр.), а вариант III е отсичан в следните номинали – 

хемитетратеморион (на базата на 2 бр.), тетратеморион (на базата на 3 бр.),  хемиобол 

(на базата на 9 бр.) и  драхми  (на базата на 7 бр.), докато  вариант IV е познат само от 

драхми (на базата на 18 бр.). 
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Разпространение. За съжаление почти всички от посочените находки са с 

приблизително местонамиране. За сега само две от каталогизираните и публикуваните 

в други издания монети от типа са намерени при регулярните археологически разкопки 

на некропола или града на древната Аполония. И двете монети се отнасят към вариант 

III на типа, но не са от затворени комплекси и не подлежат на съпоставка с други 

материали. Този тип е известен само от единични находки. Особено впечатление прави 

сериозният превес на монетите, които произхождат от района на Варна. От тук 

използваните публикувани и непубликувани монети 54 екземпляра са от околностите 

на Варна и едва 7 са с неизвестно местонамиране или от района на Бургас и Източното 

Старопланиние. За шест екземпляра от каталога и частни колекции се знае, че са 

открити в Созопол. При всички положения монетният тип циркулира в широк 

географски ареал включващ района на Варна, Шумен, Созопол и Бургас.  

Датировка.  Проучването на този тип монети засега се затруднява от факта, че 

те са познати само от единични находки и не са намирани с други полисни и/или 

владетелски монети.  Съпоставката с други  по-добре датирани емисии антични монети 

би могла да прецизира тяхната датировка, но в настоящия момент то би могло да се 

базира единствено на изображенията, според маниера на тяхната изработка и тяхната 

символика. Формата на ядрото на тези монети е кръгла и неправилна, продълговата или 

бобообразна. Тази форма безспорно се държи на техническия способ за отливане на 

ядрата, специфичен за по-ранните монетосечения. Наличието на свастика на опаката 

страна дава още една индикция за ранното им производство. Относно датировката на 

аполонийския тип котва/свастика съществуват различни мнения. Най-общо може да се 

заключи, че са циркулирали през V в.пр.Хр. 

 

Тип  AR II.                                                                                                       

Иконографски анализ. Характерна особеност на автономните монети от 

Аполония Понтика означени с горгонейон е рядката за античното монетосечене 

практика изображенията върху аверса и реверса да сменят своите места. Тип AR II е 

разделен на два подтипа котва/Медуза и Медуза/ котва, които според особеностите си 

са разграничени на варианти и подварианти. Затова категорично се приема, че монетите 

с изправена котва на аверса са по-ранни от тези с горгонейон на аверса. 

Подтип„котва/Медуза”. 

Монетите от този подтип са разделени на 3 варианта (I-III), като вариант I е 

разделен на 5 подварианта.  
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Специфично за вариант I е представянето на котвата с широко разтворени 

рамене, отдалечаващи се от отвесното късо вретено. При тип AR II начинът на 

представяне на котвата остава почти същия като при предходния тип AR I. Опаката 

страна на тези монети е заета от глава на горгона Медуза насреща. Главата на горгоната 

е по-тясна в горната ѝ част. Устата е широко отворена и от нея се подават дълги остри 

зъби и дълъг изплезен език. Очите са втренчени. Над челото ѝ са поставени по един или 

два реда перли. Около главата ѝ има венец от S-овидни гравирани змии. При някои 

екземпляри на мястото на ушите са гравирани два кръга с точка, които могат да се 

възприемат като обеци/ наушници (?). 

При вариант II изображението на лицето не се изменя, но се забелязват разлики 

в начина на изобразяване на прическата – косата е разделена на две и сресана на път по 

средата. Забелязва се постепенното облагородяване на щрихите на лицето на горгона 

Медуза. 

Монетите от вариант III се отличават с промяна в изобразяванието на 

двураменната котва. Раменете са по-дебели, по-широки и завършват с изтънени 

краища. Отворите на ухото и петата добиват трапецовидена форма. Вретеното е 

издължено. Изображенията от този вариант, както и тези от подтип Медуза/котва 

(варианти IV и V) могат да бъдат отнесени към котвите с оловен щок и отвори за 

осигурително въже за връзване и шплент. Лицето на Медуза придобива все повече 

чертите, с които е представяна върху различни предмети от раннокласическата епоха. 

То се доближава все повече до човешкия облик. Очите са бадемовидни. Устните са 

притворени и прикриват в повечето случаи зъбите. Езикът е леко изплезен. 

 

Подтип „Медуза/котва”.   

Вариант IV e първият, при който котвата и горона Медуза сменят местата си. 

Иконографски и стилово този вариант не се отличава съществено по отношение на 

схемата на представяне на горгонейона и котвата. Спазен е класическият маниер. 

Чертите на Медуза са по-очовечени и не издават същата свирепост. Очите са 

бадемовидни. Главата ѝ е почти кръгла, но с по-тясна горна част. Устата е 

полуотворена и под горната устна се подават няколко дребни зъба. Езикът е къс и леко 

изплезен. Прическата над челото се състои от ред големи букли, около тях – венец от 

змии.  

Вариант V се доближава се до къснокласическия начин на представяне на 

горгонейона. Лицето е кръгло или овално. Очите са кръгли или с леко бадемовидна 
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форма. Косата е с оформена прическа на път по средата и вълнообразно разпиляна 

около челото. През полуотворената уста се подава дълъг и месест език, изплезен 

надясно. Не се забелязват отлики при предаването на котвата. Сред монетите този 

вариант се срещат и такива, които носят магистратски имена на опаката страна. На този 

етап са известни екземпляри с антропонимите ΚΕΟ, ΚΛΕΙΝΙΟ, ΚΛΕΑΝ и ΖΩΠΥΡΟ. 

Датировка, отсичане и номинал. Засега в научната литература остава неясен 

въпросът кога Аполония започва да сече драхми с горгона на аверса и котва на реверса. 

Могат да бъдат изтъкнати поне три основни аргумента в защита на по-ранната 

датировка на монетите с котва на аверса. Едниният е архаичното изпълнение, вторият – 

по-високите монетни тегла, а третият – неправилната форма на монетните ядра. Като се 

има предвид ограниченото съдържание на съкровищата и липсата на писмени извори е 

трудно е да се определи не само абсолютната, но и относителната хронология на тук 

разглежданите монети. Причините за подмяната на изображенията при този тип могат 

да се обвържат чисто с политически събития и логично да се търсят в нарасналото 

влияние на Атина в Аполония и останалите градове от Делоския морски съюз. Теглата 

на монетите с котва на лицето се доближават най-много до теглата на драхмите, 

произвеждани по хиоско-родоската монетна система. Променящата се иконография, 

тегла и форма на монетие от тип AR II показва, че са били сечени в дълъг период от 

време. И. Карайотов предполага един период от почти 100 г. от средата на третата 

четвърт на V в. пр. Хр. до средата на третата четвърт на IV в. пр. Хр.  

Перфорирани монети. Три монети от подтип котва/Медуза носят следи от 

продупчване. При една от тях дупката е старателно запълнена повторно със същия или 

поне близък наглед метал. Пробиването на отвори върху античните монети обикновено 

се извършва на мястото, където монетата е най-тънка, върху изображението на мястото 

на окото, ухото, устата или в ъгъла на вдлъбнат квадрат. Споменатите три аполонийски 

монети са били перфорирани по един и същи начин. И при трите е направен по един 

отвор в горната част на предмета, така че да не бъде засегнато и деформирано 

изображението. Остава неясно и защо са били вторично запълвани. Обяснение за 

продупчването на тези монети може да се търси в атрактивния вид на аполонийските 

монети с изображение на горгонейон, особенно тези представящи горгоната в 

архаичния ѝ, свиреп вид. 

  Дати на заравяне на съкровищата. Монетите от тип II са представени в 14 

колективни находки. Типът e известен от няколко големи и по-малки съкровища, които 

според съдържанието си са разделяни в съвременната научна литература на 
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„хомогенни” и „хетерогенни”. Прави впечатление, че при част от тях се наблюдава 

едновременната циркулация както на по-ранния подтип, така и на по-късния, което от 

своя страна създава известни затруднения при опита да се датират отделните емисии, 

още повече че съкровищата са хомогенни и не могат да бъдат съпоставени с монетите 

на други полиси и/или владетели. Съществуват находки, при които се срещат монети 

само от единия подтип котва/Медуза и други само с Медуза/котва. На пръв поглед 

находките, в които се срещат и двата подтипа, сравнени с тези, които съдържат само 

единия тип, притежават две основни особености, които улесняват тяхното датиране – 

еднакъв номинал и еднотипен архаичен или, съответно, класически стил. Не трябва да 

се забравя, че определящо значение за всяка една колективна находка е запазеността на 

екземплярите. Данните от „хетерогенните” съкровища позволяват по-прецизна 

датировка, поради наличието на монети на други полиси или владетелски 

монетосечения, чиято датировка е по-добре уточнена.  

Монетният тип циркулира едновременно с монети на Месамбрия, Парион, 

Тракийски Херсонес, Атина, Истрия, Калатис, Кизик, Абдера, Тасос, Маронея, 

анонимно тракийско племе и бронзовите монети на Филип II и Александър III, което е 

доказателство, че е бил в обращение в много дълъг период от време. Така високата 

концентрация на аполонийски сребърни монети от типове AR I и ранните варианти на 

AR II в северните части на съвременна България може да се приеме като сериозна 

индикация, че Аполония е била един от водещите центрове на търговия през V в. пр. 

Хр., чиито търговски операции са били ориентирани в този географски ареал. Това 

наблюдение се допълва и от данните за разпространението на аполонийската 

чернофирнисова керамика от IVв. Пр. Хр. Новите археометрични проучвания доказаха 

присъствие на чернофирнисови съдове, произвеждани от Аполония в Одесос. След 334 

г.пр.Хр. към македонските владения бил включен и малоазийският бряг на Пропонтида, 

а това довело до увеличение на търговския обмен и неговия интензитет с Мала Азия и в 

частност в градовете Парион и Тракийски Херсонес. 

 

Тип  AR III.                                                                                            

В IV в. пр. Хр. в Аполония се налага нов иконографски образ в монетосеченето и 

това е ликът на главното божество на града – Аполон. Първоначално той се появава 

върху аполонийските монети в профил. На лицевата страна богъг е представен с 

увенчана с лавров венец глава в профил, надясно или на ляво. На опакото е гравирана 
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изправена котва, буква „А” (вляво или вдясно) и речен рак (вляво или вдясно) и с 

магистратско име в номинатив в лявото или дясното поле. 

От този тип са сечени различни номинали монети, сред които най-големият е  

тетрадрахмата. Същите изображения се пренасят и върху по-малките номинали сечени 

от апойкията, които могат да бъдат определени  като диоболи, оболи и фракции на 

обола  – хемиоболи,  трихемиоболи.  Номиналите са разгледани във възходящ ред т.е. 

от най-тежките към най-леките емисии. 

Тетрадрахми.                                                                              

Иконографски анализ. Аполонийските тетрадрахми носят образа на увенчан 

Аполон в профил, надясно или на ляво на аверса и котва на реверса. Броят на имената 

на официалните чиновници, отговарящи за монетосеченето на града, върху тези монети 

непрекъснато нараства. При не малка част от тях се наблюдават разночетения и може 

да се приеме, че не е изключено да се повтарят. Засега тези красиви изделия дават 

информация за поне 40 антропонима. Някои от магистратски имена се срещат и върху 

надгробни стели. Без да указват, че двете визират един и същи личности, съвпадението 

на тези имена с тези върху стелите, които са датирани от Г. Михайлов в IV в. пр. Хр., е 

доказателство най- малко за използването на антропонима в Аполония на Черно море. 

Синхронно с тетрадрахмите, Аполония сече и диоболи от същия тип. Те са 

много редки и са известни предимно от разкопките на древна Аполония. Съвсем 

логично е да се предположи, че едрите номинали (тетрадрахмите) били ползвани 

предимно за по-големи сделки на външния пазар, а малките (диоболите) във вътрешния 

местен пазар. 

Номинал. Теглата в каталога варират от 15,93 г. до 17,23 г. На базата на 

известните за сега 100 екземпляра може да се сметне, че средното им тегло е 16,20 г., а 

средния диаметър е  23, 5 мм. Изследванията на теглата, които прави А. Стефанова без 

да посочва бройката, на която се основава, показват, че са сечени по персийската 

монетна ситема. 

Датировка. Не дълго след завоюването ѝ от македоните във втората половина 

на IV в.пр.Хр. Аполония преживяла нов подем. Той се потвърджава както от писмените 

извори, които възторжено описват статуята на Каламис, така и от впечатляващия с 

богатите си погребения некропол на града и изобилното сребърно монетосечене. Този 

период продължил около 70 г. –  от 360 до 290 г. пр. Хр. Сред гробния материал в 
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некропола изобилстват най-красивите произведения на атическата керамика. Най-

вероятно това е времето, в което са отсечени най-тежките аполонийски монети , които 

града започва да произвежда през IV в.пр.Хр. Друго доказателство е, че начинът, по 

който е Аполон е представен във вид типичен за иконографията на бога от IV в. пр. Хр. 

В подобен иконографски стил той е изобразяван върху монети от IV век на градовете 

Абидос и Киос в Пропонтида, на колонията-майка Милет, на Халкидическата лига в 

Олинт и Дамастион във Пеония, и също в по-далечните Сиракуза, Кротоне и Леонтини. 

Портетът му е добре известен и от античната скулптура. Гореспоменатите стели също 

потвърждават тази дата.  

Разпространение. Друг важен въпрос е местонамирането на тетрадрахмите на 

Аполония. Засега имаме сигурни данни едва за няколко единични монети намeрени в 

Бургаско – край Айтос, както и една от плажа на Созопол. Коментираната колективна  

находка от тетрадрахми е намерена през 1971 г. някъде във Варненско и е съдържала е 

поне 3 монети. За какъв пазар и изплащания са били ползвани на този етап е трудно да 

се отговори със сигурност. 

Диоболи и фракции на обола.                                                     

Изглежда, че синхронно с тетрадрахмите Аполония сече и диоболи от същия тип 

Глава на Аполон с лавров венец/изправена котва. Тези серии диоболи са дори още по-

рядко срещани от тетрадрахмите. Предвид рядкостта на им трудно може да се определи 

точна дата на тяхното отсичане. Диболите от типа са известни предимно от разкопките 

на древна Аполония. Средното тегло на диоболите от типа е 1,26 г., а средния диаметър 

–  9, 5 мм.  

Тип AR IV.                                                                           

Стилови характеристики и иконографски проблеми.  През IV в. диоболът 

става най-масовият номинал в монетната среда на черноморските градове Аполония и 

Месамбрия. В каталога са включени 201 монети, носещи изображението на спокойно 

антропоморфно лице на аверса. То е кръгло и  месесто. Чертите са правилни – прав нос, 

малки плътни устни, спокойно изражение. Косата е къса, разделена на път, кичурите са 

означени с врязани щрихи. На опаката страна са представени добре известната 

изправена котва, с буквата „А” от едната и страна и речен рак от другата. Макар и 

значително по-рядко същото лице, но изобразено в 3/4 фас е известно и от дребно 

номинални сребърни монети, наляво и докато традиционната котва заема реверса. Тези 
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монети могат да бъдат класифицирани като оболи. Подобно на предходните типове 

остава спорно дали стандартът им се отнася  към хиоската или персийската монетна 

система. 

В научната литература не съществува пълно единодушие относно образа на 

аверса. За едни изображението е на горгона Медуза, а за други е представен Аполон.  

Образите на горгона Медуза и Аполон са популярни в античната иконография. 

Прегледът на изображнията и на двата персонажа връху древногръцките монети от 

класическата епоха може да доведе до следните наблюдения:  

1. Горгонейонът и образът, показващ единствено главата на Аполон се срещат по 

правило върху лицевата страна на монетите на повечето древногръцки полиси. Докато 

лицето на Медуза се представя винаги анфас, това на Аполон обичайно е в профил с 

някои много редки изключения, при които е представен в 3/4 фас.  

2. Силно облагороденият образ на Медуза, чиито спокойни и правилни черти 

напомнят на млада жена, се отличава с кръглия овал на лицето на митологичното 

същество. Овалът на лицето на най-красивия сред гръцките богове – Аполон, познат от 

скулптурата и изображенията върху други предмети, е издължен и симетричен на 

останалите черти от лицето. При някои аполонийски монети образът е по-кръглолик, 

при други – по-издължен в зависимост от естетиката и уменията на гравьора. 

3. При някои от тук разглежданите диоболи над главата на Аполон са очертани 

триъгълни по форма листа от венец. Листата са остри и стърчат нагоре като лъчи 

подобно на короната на сходното на Аполон божество – Хелиос, който носи лъчиста 

корона. Но лъчите от короната върху главата на Хелиос са много по-дълги и разделени 

един от друг.   

4. Изглежда в класическия период с настъпването на нов етап в монетосеченето на 

града властта налага образа на главното божество на колонията. Първоначално се 

появява на лицевата страна в профил, анфас или 3/4 фас, а по-късно и в цяла фигура. 

5. Наличието на триъгълни по форма листа, стърчащи над косата върху 

аполонийските диоболи от разглеждания тип, както и върху диоболите, при които 

лицето му е в 3/4 фас, не приличат на друго освен на листа от венец. Появата на глава 

на Аполон във вариант представен насреща, след като вече образът му се утвърдил във 

вариантите в профил върху другите известни типове аполонийски монети 

(тетрадрахми, диоболи, оболи и по-малки фракции) не е изненадващ. Може би замяната 

на горгоната с Аполон трябва да се свърже с конкретни политически събития – с 



22 
 

разпада на Делоския морски съюз и отслабеното влияние на атинския монетен двор в 

монетните дворове на нейните съюзници.  

Номинал, магистратски имена. От представените 201 диоболи в каталога най-

лекият е с тегло от 0, 62 г. и диам. 7,  а най-тежкият – 1,34 г и диам. 13 мм. Средното 

тегло на тези диоболи е 0, 98 г., а средния диаметър –  10 мм. Част  от монетите носят 

кратки магистратски инициали. На този етап са преброени 29 различни магистратски 

инициала. Диоболите от типа глава на Аполон,насреща/изправена котва са първият 

монетен тип, който е засвидетелстван в некропола на Аполония. Среща се 

самостоятелно и в колективни находки. Четири от единичните находки са от Созопол. 

Всичките са изработени от различни двойки печати 

Датировка. Еднаквото съотношение на диоболите на двете политии в 

съкровищата от Вратарите и Медовец по мнението на И. Карайотов се дължи на 

обстоятелството, че през втората половина на V в. пр. Хр. и Месамбрия, и Аполония 

попадат в орбитата на влиянието на Атина. Смята се, че те фигурират в трибутните 

списъци на Атинския съюз от 425 г. пр. Хр. Под общата егида на Атина те вероятно са 

се сближили икономически. Вносът на различини предмети от Атика през V и ІV в. пр. 

Хр., който в по-голяма степен е отразен в некрополите на Аполония, но е регистриран и 

в Месамбрия, е още едно доказателство за тези силни икономически връзки с Атина. 

Най-вероятно  тези емисии са сечени в средата – втората половина на IV в. пр. 

Хр. Разбира се, прецизна датировка, поне на този етап, на емисиите не може да бъде 

направена. 

 II.  Бронзови автономни монети.  

Вероятно под влияние на голямата парична реформа на Филип II Македонски, 

Аполония започнала да сече свои бронзови монети, с които да насити пазара си. За 

разлика от сребърното монетосечене на милетската апойкия, твърде малко е написано 

по отношение на бронзовото предримско монетосечене на града. Причината за това е, 

че количествено до нас достигат по-малък брой такива монети. Друго сериозно 

усложнение често представлява общото състояние на монетното ядро, което достига до 

съвременния изследовател. Поради високата соленост на пръстта в Созопол и района и 

спецификите на бронза като метал в някои случаи разпознаваемостта им е невъзможна, 

поради което са негодни за научна обработка. В други случаи степента на износеност 

затруднява или прави невъзможно определянето им като иконграфски тип и/ или като 
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индикатор за тегловния стандарт. Тези от тях, които са намерени в града могат да бъдат 

единствено индикация за най-ранната им употреба. За това най-важни са монетите от 

сигурни пластове и комплекси. 

 Тип AE I. 

Първите емисии, които Аполония Понтика сече от бронз са от типа глава на 

Аполон в профил/изправена котва (тип AE I). Те повтарят изцяло иконографията, 

представена на аверса и реверса върху монетите от тип AR III. При тях главното 

божество на града – Аполон е представен в профил и заема лицевата страна на 

емисиите. Реверсната страна е запазена за от отдавна утвърдилите са аполонийски 

символи – котва, речен рак и буква „Α”.  

Тези монети се делят на четири варианта според символите, гравирани от двете 

страни на котвата и изглежда са били сечени в дълъг период от време. При вариант I 

продължава гравирането на речен рак и буквата „Α”, при вариант II от лявата страна се 

вижда буквата „Α”, а от дясната – „Π”, при вариант  III – отляво  „Δ"  и „Ι” отдясно, а 

при вариант IV буквите „ΙΗ” заемат лявото поле, а от дясната страна е поместена 

фигурата на речен рак. Част от монетите от вариант I носят надпис ΔΙΧΑ/ΛΚΙΗ, но при 

други със сходни тегла липсват. Възможно е при част от дихалките поради състоянието 

на монетната повърхност надписите да са се обезличили, но при други, по-добре 

запазени образци,  ясно се забелязва, че подобни означения липсват. Практиката да се 

изписва номиналът върху тези монети е рядка за монетесеченията на гръцките градове, 

но благодарение на надписа се добива сигурна информация за монетния курс на 

монетите, означени с него като и на тази основа е направен опит за разграничение на 

номиналите при другите бронзови монети. 

Номинал. Определянето на номиналната стойност на бронзовите екземпляри 

като цяло е свързано с повече трудности, отколкото определянето ѝ при монетите от 

благороден метал. Това се дължи на редица причини. От една страна намираните 

монети твърде често са пострадали от корозионни процеси и от интензивна 

циркулация, така че теглото им е силно занижено и оригиналното им тегло е трудно 

установимо. Друг основен проблем е, че единствената определима бронзова монета 

през класическата и елинистическа епоха е халкът с неговите  подразделения – дихалк, 

трихалк и тетрахалк. Разпознаванията на подразделенията му е много трудно. Изглежда 

Аполония е сред първите колонии, които изписват своя номинал (ΔΙΧΑ/ΛΚΙΗ) при 

бронзовите монети.  
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Монетите от вариант I  са вероятно сечени в два номинала – халк със средно 

тегло– 0,70 г.  и  среден диаметър –  8, 5 мм (на базата на 28 монети) и дихалк със средно 

тегло –1,61 г. (110 монети). При вариант II  са известни само 3 монети и средното им 

тегло е 1,28 г, а средния диаметър – 12 мм. Вариант III също е сечен само в един 

номинал, при който средното тегло е 1,86 г, а средния диаметър е 15,5 мм, докато 

вариант IV  е произвеждан в  три номинала, определени като Номинал 1 (средно тегло – 

1,61 г., среден диаметър – 13 мм); номинал 2 (средно тегло – 3,25 г, среден диаметър – 

15,5 мм) и номинал 3 (средно тегло – 5,71 г  и среден диаметър – 19 мм). 

Разпространение. Монетният вариант I е добре представен в единични и 

колективни находки. 100 броя единични находки от монетите в каталога са намерени на 

територията на съвременния град Созопол. Най-впечатляващата находка е открита в 

Созопол в края на месец юни 2012 г. от археологическия екип от НАИМ-БАН с научен 

ръководител доц. д-р К. Панайотова и се състои от 225 бронзови монети, поставени в 

малка каничка. Монетите са открити при работата в УПИ 5173/2012 г. в м. Буджака. 

Известни са и други по-малобройни колективни находки. От вариант II в каталога е 

представена една монета с буквата „Α” в лявото поле и „Π” в дясното. Монетата е 

намерена в Созопол, но не са известни подробности около намирането ѝ. Останалите 

екземпляри са от частни колекции. Три екземпляра  от вариант III в каталога са 

намерени в Созопол, а четвъртият е от Камчийския край. Вариант IV е откриван 

предимно в Созопол, от находките с известно местонамиране е и този от  м. Палеобаня, 

Несебър. 

Изглежда монетите от типа са били контрамаркирани. Монетите от вариант I са 

били подпечатвани много рядко. Варианти II и III изглежда не са подпечатвани, докато 

при монетите от вариант IV контрамаркирането е често срещана практика. 

Датировка. Данните от некропол в Аполония показват, че монетите от вариант I 

фигурират в гробове от края на IV – нач. II в. пр. Хр. 

Тип АЕ II.                                                                                

В средата на III в. пр. Хр. Аполония започва да сече нов бронзов тип, при който 

на аверса е изобразен Аполон седнал на омфалос, а на опакото – изправена котва. Под 

дясното ѝ рамо е представен рак и различни букви и инициали. 

Иконографски анализ. Същатата иконография е позната от монетите на 

селевкидските владетели, като се среща последователно върху монетите на Антиох I 
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Сотер (281-261 г. пр. Хр.), Антиох II (213-246 г. пр. Хр.), Антиох III (223- 187 г. пр. 

Хр.), Селевк III (225-223 г. пр. Хр.), Селевк IV (162-150 г. пр. Хр.) и Деметрий I (162-

150 г. пр. Хр.). Аполон седнал върху омфалос се среща и в съседната Истрия. Най-

вероятно този иконографски тип е бил избран по конкретни политически причини и 

появата му може да бъде свързана с политиката на Антиох II. Взаимоотношенията 

между селевкидския владетел и Аполония се доказват от епиграфските и писмени 

извори. При част от монетите личат буквени съкращения на магистратски имена, 

гравирани във вертикала в дясното поле: Θ ?/ Ο ?ΑΛΗΣ;  ΜΥΣ или  Т (?);  ... ΕΩΥ; 

...ΥΣΙΛΕ...; ΑΚΟΥΣΙΛΕΩΣ и ΝΑΥΚΥΔΗΣ. 

Номинал. Повечето известни монети са в лошо състояние, но все пак може да се 

опредили средното им  тегло, което е 5,04 г., докато средния диаметър е 17 мм 

(определени на базата на 52  монети). 

Датировка. Досега тези монети не са били обект на обстойно изследване и малцина 

изследователи са предлагали датировка, затова ще се опитам поне да маркирам някакви 

хронологични граници. Връзката с монетосеченето на Антиох II и намирането на тези 

монети в гробовете от аполонийския некропол, по мое мнение, потвърждава 

предложеното време на отсичане на монетния тип от проф. Герасимов в III в. пр. Хр.и  

по-конкретно в средата на века. Употребата им най-вероятно е продължила и във II в. пр. 

Хр. 

Тип АЕ III.      

Иконографски анализ. Друг рядко срещан бронзов тип монети на Аполония се 

отличава с пресъздаването на изображението на Аполон изправен гол на аверса. Богът е 

показан фронтално. Стъпил е здраво върху десния си крак и вследствие на това дясната 

страна на таза е малко по-повдигната. В дясната ръка държи лаврово дръвче, а в лявата 

– лък и стрела. На реверса продължава традицията да се поставя основният парасемон 

на града – изправена котва и различни буквени означения от двете й страни. 

Съществува полемика дали върху монетите е представена Каламисовата статуя или е 

общо изображение на Аполон Лечител 

Номинал и разпространение. Изглежда монетите са били сечени поне в 3 номинала. За 

съжаление, при този тип липсват буквени означения, които да указват тегловната 

стойност. Почти всичките са намерени на територията на съвременния град Созопол. 

Изключение правят три монети – едната открита при разкропките на гроб в Несебър и 

други две с неизвестно местонамиране. Повечето са откупки или са намерени при 
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разкопки в града, но не принадлежат към затворени комплекси. Единствено две монети 

от типа са намерени в гробове от некропола на Аполония и една е от некропола на 

Месамбрия. Монетите са отсичани в три номинала: номинал I (средно тегло – 1,51 г.  и 

среден диаметър – 11 мм (на базата на 43 монети); номинал II  (средно тегло – 2,50 г.; 

среден диаметър – 11 мм (на базата на общо 10 монети) и номинал III  (средно тегло – 

4,53 г.; среден диаметър – 17, 5 мм (на базата на общо 16 монети). 

Третият бронзов монетен тип се поставя в най-общо в периода III-II в.пр.Хр. Така 

или иначе стилът, в който е изпълнено изображението и традицията, която се вижда 

върху монетите на други градове, насочват към горната датировка.  

Тип АЕ IV. 

Най-редкият бронзов тип монети е тип глава на Аполон/ Аполон прав, гол. 

Описанието е следното: 

Лице. Глава на Аполон, надясно. 

Опако. Аполон, прав, гол. В дясната ръка държи лаврова клонка, а в лявата – лък. 

Надпис: АПОΛΛΩ/NIHTEΩ (вертикалено в ляво и дясно от фигурата на бога). 

При  разкопките на тракийската крепост „Малкото кале”, ръководени от  проф. М. 

Домарадски и проф. И. Карайотов (14 км югозападно от Созопол) през 1975 и 1977 г., 

са открити две бронзови монети от непозната емисия. Известни са и няколко 

екземпляра от частна колекция. Датират се в първата половина на III-II  в. пр. Хр. Като 

основание за това твърдение е  навлизането на традицията в някои гръцки  градове да 

отсичат възпоменателни емисии със своето главно божество. 

 

III. Контрамарките върху аполонийските монети. 

 

Контрамарката е малък отпечатък, носещ изображение получено вследствие на 

отпечатването на малък издълбан печат с дълбок релеф .Тя е допълнителен знак, който 

позволява на извадените от обращение или изтрити монети да бъдат включени отново в 

античния пазар, като по този начин монетите получават нов курс. Основните причини 

за извършването на подобна подмяна могат да бъдат политически и икономически, 

поради което контрамаркирането е обвързано с конкретни исторически събития. 

Очевидно причината за подпечатването на аполонийските монети е свързана с 

настъпването на икономически упадък, сполетял града след налагането на 

македонската власт в района.  
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  Различаването на т.нар. „домашни” и „чужди” контрамарки  не е лесна задача, 

тъй като обикновено няколко монетарници използват едни и същи символи. Има само 

два начина, по които може да се определи произхода на една контрамарка: 1.) Ако един 

и същи печат се среща върху различни издания монети и  2.) Ако един и същи гравьор е 

изготвил и изображенията върху монетата, и тези върху печата. При липсата на тези 

два фактора, определянето на града-издател на контрамарката се обезмисля. 

Практиката гръцките колонии да препечатват собствените си монети не е 

типична единствено за Аполония и е широко разпространена при другите Черноморски 

апойкии (Месамбрия, Одесос, Калатис, Истрос, Бизантион), по егейското крайбрежие 

(Тасос, Абдера, Маронея и др.) и в целия известен античен свят. Аполония Понтика 

подпечатва единствено бронзовите си монети. Общо 50 бронзови аполонийски монети 

от 350 бр. са подпечатани. Следователно едва около 15% от монетите в каталога са 

контрамаркирани. Често пъти изображенията върху контрамарките са заимствани от 

символите върху вече отсечените монети. За Аполония това са знаците – котва, глава 

на Аполон, речен рак. Също така обаче са заимствани и „чужди” символи като 

осмолъчна звезда; Артемида, държаща две дълги факли; орел с прибрани криле и 

Великия бог, полегнал надясно. Известни са още и контрамарки с изображение на орел с 

разперени криле, триножник, глава на Атина, както и различни комбинации от 

споменатите изображения. Значително преобладават тези, които са контрамаркирани 

върху лицевата страна на монетите – 39 бр., но също се е подпечатвала и опаката 

страна – 7 бр. Три монети имат по повече от една контрамарка. И трите са от тип АЕ I, 

вариант I. Известно е, че съществува практиката да се контрамаркират силно изтритите 

монети на града, като чрез контрамарката те отново добиват пазарна стойност. 

Повечето контрамаркирани монети са били предварително в лошо състояние, с което 

би могло да се обясни подпечатването със „собствени” символи. Заради 

преобладаващото лошо състояние не само на монетите, но и на повечето контрамарки, 

трудно би могло да се прецени колко общи контрамаркови печата са били използавни 

при подпечатването.  

 Всички предложени датировки на контрамарките за сега не се основават на 

достатъчно убедителни аргументи, още повече че липсва конкретен датиращ ориентир. 

Направените опити да се свържат с дадени политически събития остават хипотетични. 

Единствено сравнението на стила и начина на гравиране на някои от тях биха могли да 

доведат до по-конкретни изводи и оттам до опит за прецизиране на датировката им. В 
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обощение може да се каже, че не е ясно кога и поради какви причини градската управа 

е решила да извърши монетна реформа в града, както кога и защо тези монети са 

надпечатвани. Трудно могат да бъдат установени и причините  за замяната на една 

контрамарка с друга, датирането на изображенията и кои символи са „собствени” и кои 

„чужди”. 

Глава IV.  Други.  

В тази глава са събрани всички предмети, които са свързани с аполонийското 

монетосечене и пазар и не са домонетни форми и автономни аполонийски монети. В 

първата част са представени някои уникални монетни екземпляри, приписвани често на 

аполонийската монетарница (IV.1. Дискусионни). Във втората част са включени 

метричните  инструменти, необходими за изработката на тези автономни монети  (IV.2. 

Метрични инструменти).  В третата всички монети, които са намерени в или поне в 

непосредствена близост до Созопол, но са изделия на чужда монетарница (IV.3. 

„Чужди монети”). Четвъртата и петата част са отделени на античните (IV.4. Фурета, 

варваризати) и съвременни фалшификати (IV.5. Съвременни фалшификати). 

IV.1. Дискусионни. 

1.1.Дискусионни златни автономни аполонийки типове:   

1.1.1.  Глава на Аполон, наляво/ котва. 

Лице. Глава на Аполон, надясно.  

Опако. Аполон гол, прав, насреща. В лявата ръка държи лък и стрела, а с дясната се 

подпира на лаврово дръвче, в клоните, на което е кацнала птица. Надпис: 

АПОΛΛΩ/NIHTEΩN. 

До този момент е известен един уникален златен статер (?) на Аполония 

Понтика, върху които на лицевата страна е изобразена главата на Аполон, наляво. 

Опакото е заето от изправена котва, от ляво буквата „А”, от дясно – речен рак. За пръв 

път този уникат на Аполония се появява още през май 1987 г. на швейцарския монетен 

аукцион Bank Leu № 42. Въпреки че автентичността на монетата е потвърдена от 

редица експерти и че са известни и други градове-колонии, за които се предполага, че 

са отсичали единични златни екземпляри, си позволих да отделя този статер в раздел „ 

Дискусионни” поради три основни причини. Макар че първият му проучвател И. 

Карайотов, приема първоначално монетата за автентична, по-късно се разколебава в 

нейната оригиналност. Втората причина са многобройните изключително прецизно 
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изработени фалшификати на антични монети през последните десетилетия с подчертан 

афининтет към тежките номинали, благородния метал и високите художествени 

качества. Това са белези, които тази монета безспорно притежава и които я оскъпяват. 

Други леко смущаващи фактори са уникалността ѝ и повявата на монетата в 

швейцарски аукцион без да има каквито и да е било указания за нейния произход. 

Дискусията за нейната автентичност продължава.  

Още една златна аполонийска монета е спомената от И. Карайотов, който се отнася 

резервирано към нейната автентичност. На лицето – изправена котва с напдис ΑΠΟΛΛ, 

а на опакото – горгона Медуза. Теглото й е 9,75 г.  

1.2. Дискусионни сребърни автономни аполонийски типове 

 1.2.1. Глава на Аполон, надясно/Аполон гол, прав, насреща. 

Лице. Глава на Аполон, надясно 

Опако. Аполон гол, прав, насреща. В лявата ръка държи лък и стрела, а с дясната се 

подпира на лаврово дръвче, в клоните, на което е кацнала птица. Надпис: 

АПОΛΛΩ/NIHTEΩN. 

Екземплярът се отличава с една смущаваща особеност. Върху клоните на 

лавровото дърво е кацнал орел. Подобна особеност не съществува върху бронзовите 

монети, две от които са били намерени в културните пластове на „Малкото кале”. 

Карайотов предполага, че ако тази спорна находка е автентична, то тя трябва да е била 

отсечена през  III в. пр. Хр. Също така маниерът на изобразяване на лавровата клонка 

върху двете сребърни монети се отличава от този при бронзовите типове. От тънко 

клонче с издържена дръжка при бронзовите монети то е по-голямо и наподобява на 

разклонено дръвче. 

1.2.2. Глава на Хермес с петасос/ изправена котва. 

Лице.  Глава на Хермес в анфас с дълги коси и петасос. 

Опако. Изправена котва до нея речен рак, вдясно.  

На този етап са известни само два екземляра с неизвестно местонамране. 

Необичаен е изборът на нетипичния за иконографията на аполонийските изделия (не 

само монети) образ на бог Хермес с характерния за него петасос. Силно впечатление 

прави удивителната прилика в иконографския маниер, типичен за тетрадрахмите на 

Енос, датирани около 376/5-374/3 в.пр.Хр. При еноските тетрадрхами Хермес е 

поставен леко обърнат наляво. По същия начин изглежда и върху тази уникална 

монета, а и начинът на представяне на всеки един детайл от главата и петасоса на бога 
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отговарят на установения похват от монетарницата на Енос. Така представен образът на 

Хермес се отнася само до едрите емисии (тетрадрахми) и не продължава като традиция 

при изобразяването върху по-дребните номинали, какъвто е диоболът. Не бих могла да 

коментирам технологията, по която е изработен аполонийския уникат, тъй като не съм 

виждала предмета, но подозирам, че целта на автора ѝ е да създаде „хибрид” между 

монета на Аполония и монета на Енос. 

1.3. Дискусионни бронзови автономни аполонийски типове. 

1.3.1. Глава на Аполон/китара(лира). 

Една такава монета постъпила във фонда на Варненския археологически музей. 

Екземплярът е обнародван от  И. Лазаренко. Описанието, което той дава е следното: 

Лице.: Глава на Аполон, със събрана на кок коса, надясно. Зад врата му се вижда 

горната част на тул. Върху и над главата му две кръгли контрамарки: орел, надясно. 

Опако: Китара (лира) с четири струни и плоска резонаторна кутия, насреща. От двете 

страни на китарата буквите I и H. 

До сега подобно изображение на китара върху монетите на Аполония от 

елинистическата епоха не е известно, въпреки че се среща върху други предмети от 

града. Дали тази монета трябва де се отнесе към монетосеченето на Аполония, дали е 

отсечена в елинистическата епоха или по-късно и във връзка с кое събитие може да се 

обвърже нейната поява, за сега остава неясно. 

1.3.2.  Атина с шлем /лира. 

Две такива монети са описани от Н. Мушмов. Монетите не са придружени от 

снимка, липсва информация за метричните данни и местонамирането им. И. Лазаренко 

съобщава, че комбинация между Атина и лира не му е известна Дали Н. Мушмов 

решава да ги причисли към монетосеченето на Аполония заради обичайния атрибут на 

Аполон лирата или защото такива монети са открити на територията, или поне в 

близост до съвременния град Созопол, остава в сферата на догадките. 

IV. 2. Метрични инструменти. 

Всяка от полисните градски монетарници е изготвяла контролни тежести. На 

торевтите и ювелирите е поверявана суровина, отмервана според обичайната за даден 

район  монетна система. При измерването на малки диаметри (телове, филигранни 

нишки, най-вероятно и монети) са използвани малки метални плочки с набор от отвори 

с пропорционално променящ се диаметър. В градските монетарници се изготвяли и 
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оловни контролни тежести (теглилки), върху които са гравирани характерните градски 

символи и са изписвани имената на магистратите, отговорни и за дейността на 

монетарницата, и за контрола върху сделките на пазара. По правило метричните 

инструменти, включващи теглилките, монетните печати и матрици са изключително 

редки нумизматични паметници, което се обяснява с функцията им и със строгите 

мерки на официалната власт за съхраняването им. Известно е, че за да се предотвратят 

опитите за измама, те са били унищожавани. Сеченето на монети се контролирало от 

архонт, отговарящ за финансовите дела в града. Тежестите са били проверявани от 

финансови чиновници-метрономи, които били натоварени с облагането на стоките. За 

да няма съмнения относно точността на мерките върху тях е поставяно клеймото на 

монетарницата, в която е изготвена.  

Засега от метричните инструменти са известни три оловни тежести, които  могат 

да се индетифицират с монетния контрол на Аполония на Черно море. И при трите 

върху лицевата страна има елипсовидна вдлъбнатина, вътре в която има релефно 

изображение на котва. Трите аполонийски тежести представляват оловни, масивни 

предмети в три различни форми – правоъгълна, кръгла и триъгълна. Върху първата 

поради състоянието, в което е пристигнала във фонда на НИМ, не личат надписи. 

Докато при тежестта, съхранявана също във фонда на НИМ-София са запазени 

буквените означения ΑΠΟΛ, а при тази от от фонда на института по подводна 

археология в Китен надписът гласи ΕΠΙΚΡΑΤΟΥ (?), като последната буква е неясна и 

най-веорятно е С. На този етап само една от тежестите е публикувана. При нито една от 

разглежданите аполонийски тежести не е означена стойността, което е нетипично за 

тежестите на останалите западнопонтийски градове. Известно е, че теглата на 

монетите, както и на тегликите от античността, дават отклонение над или под 

определените идеални стойности с 5, а понякога и много повече проценти. След 

внимателен преглед се достига до заключението, че ако се приеме, че тегилките са 

между 110 и 132 г. и се равняват на 1/4 мина по 100-105-драхмовия атически стандарт, 

то тогава те би трябвало да са употребявани в периода IV-II  в. пр. Хр., т.е. времето, в 

което тази система е разпространена и господства в Тракия, и когато се датират 

отбелязаните аналози в  Калатис, Томи, Олинт, Олбия и Атина. За съжаление и при 

трите теглилки липсват сведения за техния произход. 
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IV. 3. „Чужди монети”. 

Кизикени. 

Засега са засвидетелствани малко, но много значими за изследването на района, 

единични и колективни находки от кизикени от територията на дн. България. По-

голямата част от тях произхождат от Западното черноморско крайбрежие или от 

басейна на р. Марица. Два кизикена са открити и при Созопол. Единият в момента се 

съхранява в Бургаския археологически музей.  Той е от типа глава на мъж с лавров 

венец, наляво. Въз основа на стила той е датиран в IV в. пр. Хр. Друг кизикен е намерен 

сред културните напластявания на Агатополис. 

Сребърни и бронзови „чужди” полисни монети.     

Макар и рядко в територията на Аполония са намирани и някои автономни 

монети на други градове. В каталожната част са поместени две монети на Маронея от 

типа глава на Дионис/изправен Дионис, една на Първа македонска област, Амфиполис с 

бюст на Артемида, едно фуре на Атина, едно фуре на Тракийски Херсонес, две монети 

на Одесос, една на Бизантион, неизвестни тип и номинал. От автономните 

монетосечения доминират тези на градовете от Пропонтида, някои острови от 

Средиземно море и Мала Азия, но и на близките и далечни черноморски градове. Най-

много са монетите на Тракийски Херсонес. В аполонийска среда екземплярите на 

останалите понтийски градове (Томи, Истрия, Месамбрия, Одесос,  Бизантион и др.), 

тези от Пропонтида (като Маронея, Парион), някои острови от Средиземно море (о. 

Лесбос, о. Самос, о. Проконесос и о. Тасос) и Мала Азия (Ефес) и от малоазийски 

брегове на Понтийското царство (Фарнакея Понтийска) са изключение. Същевременно 

липсват данни за открити милетски монети в града и околностите, въпреки 

горепосочените аргументи и въпреки че Милет е сред градовете, които започват да 

секат най-рано монети и заради този факт на града е кръстена една от първите монетни 

системи.  

„Чужди” владетелски монети.  

След похода на Филип II през 341-339 г. пр. Хр. и превземането на част от 

тракийските земи в Аполония се появяват и монети на македонските владетели. Най-

често срещаните „чужди” монети са на Филип II, Александър III и Лизимах. Тяхната 

многобройност може да се обясни най-вече с включването на войници от 
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новозавоюваните територии към армиите на Филип II и Александър III и изплащането 

на техните заплати. Съществува едно интересно предположение, че средата на III в. пр. 

Хр. в Черноморската Аполония били отсичани монетите на цар Котис. Основанието за 

това твърдение на проф. Юрукова е намирането на две сребърни монети на Котис при 

разкопките на античното селище при Мадренското езеро. Сред монетите намерени в 

Аполония случайно или при разкопки са и издания на Антигон Гонат и на Антиох II. 

IV. 4. Фурета, варваризати (?), препечатани монети (?). 

Фурета. Фурета се наричат монетите, чиито ядра са изработени от неблагороден 

метал (мед, бронз или олово) и чиято повърхност е покрита изкусно с плътен лист 

благороден метал (в гръцкия свят по-често сребро). Златното или сребърно фолио 

заблуждавало гражданите относно истинската стойност на монетата. Друга специфична 

за фуретата особеност е тяхното по-ниско тегло. По правило фуретата са по-леки с 

около 15-20 % от оригиналнато тегло на стандартните монети. 

До този момент от Аполония са намирани единствено монети със сребърно 

покритие. Освен споменатите вече две сребърни фурета на Атина и на Тракийски 

Херсонес са известни и екземпляри, които са подправени аполонийски монети. В 

каталога са включени два такива екземпляра, който освен, че носят горепосочените 

характеристики носят и следи от нарязване с остър предмет с цел да се устонови 

хомогенността на метала – т.нар. „test-cut”. 

Препечатани (?). Една препечатана монета от подтип Медуза/котва е 

представена в частна колекция. Монетното ядро има неправилна форма, като е леко 

отчупена в единия край. Забелязват се следи от резец по периферията на предмета. 

Монетата е с тегло 2,37 г и диаметър 12,5-18 мм. На лицето е отпечатано изображение 

на горгона Медуза със змийски къдрици. В левия край на ядрото личат следи от малки 

правоъгълници, остатъци от първоначалния образ. На опакото е представена котва, в 

дясното поле – буквата „А“, а в лявото – речен рак. Върху монетата личат остатъците 

от изображението на пъровообраза. Най-вероятно първоначално монетата е била от 

типа Медуза/вдлъбнат квадрат, характерен за Парион.  

 Варваризати (?). Направен е критичен анализ на монетите, които в миналато са 

били определяни като монети-варваризати, сечени в Аполония Понтика. Един 

екземпляр, които фигурира в каталога е открит при с. Константиново, Варненско. На 

реверсната страна освен традиционната котва в дясното поле е поставена и буква „Α” 
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обърната наопаки.  В лявото се вижда силно стилизирана фигура на рак. Над котвата 

личат следи от варваризиран трудно четим надпис. Наличието само на две подобни 

известни монети само по себе си не е достатъчен аргумент, за да се предположи 

производство на аполонийски варваризати в днешните български земи, но все пак 

показва, че по една или друга причина подобни екземпляри са били произвеждани.  

IV. 5. Съвременни фалшификати. 

При прегледа на  нумизматичните колекции в страната се откроиха някои 

екземпляри, чиито изглед и белези предопределят класифицирането им като модерни 

фалшификати. Изглежда всички типове сребърни аполонийски монети са били обект на 

фалшификации. За всеки имитиран тип са посочени аргументите, които оспорват 

тяхната автентичност. 

Глава V.  Циркулация на аполонийските монети.   

1. Монетната циркулация в Аполония.  

В сравнениие с другия археологически материал нумизматичните предмети от 

града и некропола могат да се определят по-скоро като редки. Доминират единичните 

находки, но са известни и няколко колективни. Понеже немалка част от тях е с неясно 

местонамиране (общо 193 от монетите представени в каталога) историческата им 

интерепретация е затруднена. Сериозен проблем при опита да се реконструира 

циркулацията е случайния характер на внушителна част от находките. Въпреки това те 

са взети предвид при картирането на монетата среда. 

 От сребърните аполонийски монети едва 15 броя са от територията на Созопол, 

а останалите 681 са намерени извън града. Бронзовите монети са 350. От тях 178 са 

намерени в земите на античната Аполония. Най-ранните типове АR I (котва/свастика), 

АR II (с подтиповете котва/Медуза и Медуза/котва), както и тетрадрахмите от тип АR 

III (увенчан с лавров венец Аполон/котва) се срещат рядко при разкопки в некропола 

или древния град на Аполония. Най-ранните монети намерени в гробове от некропола 

на Аполония са диоболи от тип АR IV. Монети на Аполония Понтика се съдържат в 

общо 20 колективни находки, намерени на територията на древния град. 

Добре известно е, че в целия гръцки свят бронзовите монети имат ниска 

номинална стойност и участват с принудителен курс в монетното обращение. По 

правило автономните полисни монети не се разпространяват много далеч от града- 
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издател. Това правило важи и за Аполония. Най-многобройни са монетите глава на 

Аполон в профил/котва. От 164-те екземпляра, представени в каталога, 108 

произхождат от Созопол. Следователно 22,5% са намерени извън града-издател. 

Сходна е ситуацията и с тип Аполон на омфалос, при който от 55 монети с ясно 

местонамиране, 45 са открити на територията на Аполония Понтика, т.е. едва 9 % от 

типа са намерени извън Аполония. От 30-те монети в каталога от тип Аполон 

изправен/котва, 27 са намерени на територията на дн. Созопол, което значи че само 

5,4% от тях са намерени извън Аполония.  

Съвсем различна е картината по отношение на сребърните типове. Монетите от 

тип котва/свастика (тип AR I)  намерени в Созопол са 3,2 %  от общия брой известни.  

Най-многобройният тип от всички взети заедно сребърни и бронзови типове е типът, 

носещ лика на Медуза и котва (известен в два подварианта). В каталога тип AR II е 

представен от 447 монети, като нито една от тях не е намерена на територията на 

Созопол. Подобно е положението със сребърните тетрадрахми, носещи глава на 

Аполон, надясно/котва. Нито една от тетрадрахмите от тип АЕ III в каталога не е 

намерена на територията на града, а са известни общо публикувани и непубликувани 

100 екземпляра. Докато диоболите от типа глава на Аполон анфас/котва, намерени в 

града са представени най-вече от колективни находки и почти не се намират като 

единични (4 бр. от Созопол). Така единичните находки намерени в Аполония са близо 

2%, докато колективните са 50%. 

2. Хóрата на Аполония по нумизматични данни.   

Градът съществува и чрез своя хинтерланд, определян в разглеждания период  

обикновено като хора, за която традиционно се приема, че е градската територия, 

където се намират обработваемите земи (клери), от които се прехранва полисното 

население. Вероятно границите на аполонийската хора са се променяли с течение на 

времето. Може да се предположи, че тези промени са се дължали на вътрешни и 

външни фактори. Писмените и археологическите свидетелства показват, че в края на 

VII – началото на VI в.пр.Хр. възникват три агломерации - апойкията Аполония 

Понтика и емпорионите Антиа (на п-в Атия) и Херсонес (при устието на Ропотамо). 

Регистрацията на колективни находки от аполойниски монети в северна посока показва 

концентрацията им в емпориона в м. Сладките кладенци в дъното на Бургаския залив, 

днешния бургаски квартал „Победа“. Материалите от емпориона се датират  в самия 

край на VI –  началото на V в. пр. Хр. Сред тях и множество монети, сред които и 
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колективна находка от 69 бронзови монети на Аполония. На юг в околностите на Китен 

е открита плоча (датирана в VI-V в. пр. Хр.) с надгробен надпис в чест на Сатирос, син 

на Ерагорас. И двамата са били жители на Аполония и притежавали земи в 

околоностите на Перинт. Намерена е и керемида с надпис ΑΠΟΛ. Намирането на 

контролната тежест за монети с изображение на котва и регистрирането на бронзова 

монета от тип глава на Аполон/котва в околностите на Китен е доказателство, което 

потвърждава принадлежността му към хората на Аполония макар и вероятно по-късен 

етап. 

При по-ранните разкопки на м. „Костадин чешма” на 3 км югоизточно от Дебелт, 

в емпориона на Аполония са намерени много предримски монети на Аполония, който 

се датират от IV в.пр.Хр. Те биха могли да очертаят югозападните граници на 

аполонийската хора. Територията на Анхиало се счита за фактическо владение на 

аполонийците.  Находките от Анхиало от началото на V в. пр. Хр., както и находките от 

м. Костадин чешма маркират северните граници на икономическите интереси на 

Аполония според М. Гюзелев. Влиянието на Аполония се доказва от монетните 

находки в района. 

Към нерешените проблеми може да се добави фактът, че локализирането на 

пристанището Авлеутейхос е все още несигурно, а принадлежността на тези земи към 

хората на Аполония спорна. Според едни изследователи Ахтопол (за който се допуска, 

че би могъл да бъде Авлеутейхос) е аполонийски емпорион, според други клерухия на 

Атина. Най-ранната монета намерена в района е аполонийска драхма от началото на V 

в.пр.Хр. При Акве калиде, на хълм наречен Манастир тепе, е разкрит тракийски 

религиозен център с крепостни стени. Проучената площ е от 2500 кв. м. 

Съществуването на центъра се датира в III-II в. пр. Хр. Там са открити чаши, чинии и 

кантароси, както и над 200 амфори и амфорни печати на Родос, Тасос, Кос, Книдос, 

Книде и Синопе. Открити са и над 300 сребърни и бронзови монети. Сред тях са 

аполонийска сребърна драхма, сребърен диобол и няколко бронзови монети на 

Аполония Понтика, заедно с монети на Месамбрия, Тракийски Херсонес, както и 

монета на  Медок/ Аматок I (407- 386 г. пр. Хр.) и македонски монети на Филип II (359-

336 г. пр. Хр.) и Александър III (336- 323 г. пр. Хр.). Аполонийски монети от вариант III 

на подтип котва/Медуза са намирани в района на залива Кастрич, Бургаско. Често пъти 

в литературата Меден рид е спомеван като мястото, от чиито рудни залежи се е 

възползвала Аполония за добива на мед и производството на мед и медни сплави, 
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включително и бронзови монети. Най-вероятно Меден рид също е бил част от 

прилежащите на Аполония земи. 

3. Разпространение на аполонийските монети извън Аполония. 

 

Четиридесет и едно по-малки и по-големи сребърни съкровища съдържат 

аполонийски монети. От тях в 3 находки има едновременно бронзови и сребърни 

аполонийски монети, а в 22 само бронзови монети на колонията. Някои от находките 

включват екземпляри на други градски управи и владетели. Едва 11 от тях са подробно 

публикувани, а повечето от тях са представени в кратки съобщения, докато трети за 

пръв път се споменават в дисертационния труд. 

Могат да се обособят няколко района на циркулация на различните аполонийски 

монети според монетния тип. Тип AR I не е представен в колективни находки. Най-

висока е концентрацията на единични екземпляри от тези най-ранни монети в района 

на Варна (или ако са с приблизително местонамиране е посочен районът на 

Североизточна България), докато в Созопол почти не са откривани. Прегледът на 

находките показва, че търговията с този тип монети е била категорично ориентирана 

към района на Варна и не е имала съществена роля на аполонийския пазар. Отделни 

находки са откривани в района на с. Черенча, област Шумен и с. Орешак, Троянско. 

Тип AR II изглежда е отсичан най-продължително, което личи не само от 

иконографските и стилови специфики на различните варинти на двата подтип 

котва/Медуза и Медуза/котва, но и от изобилното му производство. Циркулацията на 

екземплярите от подтип котва/ Медуза се разпростира в най-широки територии. Нито 

една монета в каталога и от означените в нумизматичната литература монети не е 

намирана на територията на Созопол. В България монетите от този тип са 

разпространени в земите на Добрич и Варна, а са намирани и по Батовска река. Други 

райони на разпространение са околностите на селата Страцин и Ръжица, Несебърско, 

Шабла, Варна, Добричко и Силистренско, както и до дн. с. Антимово (бивше Кузгун), 

община Тутракан. В северозападна посока монети са регистрирани в Разградско и 

Троянско и Шуменско и Варненско. В югозападна посока достига до долината на 

Тунджа и Марица – Горно ново село, Старазагорско, при Чирпан, Роза, една монета е 

намерена и в Кабиле. Монети от типа са намирани по южните склонове на Еминския 

Балкан и Камчийския край. На юг са открити единични находки в залива Кастрич, 

Бургаско, а най-южната находка е от дн. Димотика, разположена югозападно от Одрин, 
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в близост до р. Марица. Подтип Медуза/котва е разпространен в същия ареал, както 

подтип котва/Медуза. При него обаче се забелязва количествен превес в 

разпространението в северна-североизточна посока, най-вече в земите около днешните 

градове Шумен, Добрич и българска Добруджа. Най-много са от територията на Варна 

и Варненско. Единични находки са регистрирани при с. Казичене, Софийско, което е и 

най-западната точка на разпространение на типа.  

За съжаление, почти всички тетрадрахми от тип AR III са с неизвесно 

местонамиране. На този етап е познато едно малко съкровище от три тетрадрахми и то 

е от района на Варна. Засега имаме сигурни данни едва за няколко единични 

екземпляри, намeрени в Бургаско – край Айтос и Русокастро, и за един екземпляр от 

Пловдив. Диоболите изглежда са ползвани най-вече на локалния аполонийски пазар, 

тъй като са намирани предимно край Созопол, в Бургаско и е известен само един от 

разкопките на Севтополис. Тези диоболи са първият тип сребърни автономни монети, 

намерени в некропола на Аполония. Монетите са добре застъпени в района на Варна, 

Балчик, Добрич и Несебър. Единични находки има и от с. Попгруево, Тервелско,  

Поморие и района на Провадия. Три монети са достигнали до земите около Пловдив. 

Извън Аполония бронзовите типове са със следното разпространение: 

екземплярите от тип АЕ I, с варианти от I до IV, маркират най-северната точка на 

циркулация на бронзовите автономни монети на Аполония – с. Българево, северно от 

Варна. Повечето монети, които не са намерени в Созопол, са открити в непосредствена 

близост до града, като Бургаско, Айтос или около Несебър. Не липсват и находки от 

Стара Загора, Пловдив, Казанлък и Ямбол, но те са случайни и са представени само от 

единични бройки. Макар и със съвсем спорадично разпространение тези монети най-

вероятно имат някаква роля в монетната среда на югоизточна България. Тип АЕ II се 

среща в по-затворени граници  –  най-северозападните точки са Водица (Суджелекьой), 

Варненско, където са намерени две монети и с. Новаково, Варненско – една. Извън 

Созопол е открита една монета в земите около Айтос. Почти всички монети от тип АЕ 

III са намерени на територията на съвременния град Созопол, изключение правят три 

монети, едната открита при разкропките на гроб в Несебър и други две с неизвестно 

местонамиране. 

На единични аполонийски монети са се натъквали археолозите при разкриването 

на някои от големите селища в Древна Тракия като Севтополис, Кабиле, Сборяново и 
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Пистирос. Не при всички са означени металът и монетния тип. Тяхната поява е 

случайна и вероятно не може да става въпрос за редовна циркулация. 

Прегледът на колективните находки допълва картината. За съжаление, не  всички 

съобщения за колективни находки дават достатъчно изчерпателна информация. От 

сребърните монети единствено тип AR II и AR IV се среща съвместно с находки на 

други градове. Тип AR II от Тракийски Херсонес и Парион в съкровищата от с. Роза и 

с. Тенево, Ямболска област, с Тасос и Парион от съкровището при Горни Домлян, 

Пловдивско, с Месамбрия при село Кладенци, Варненска област и Кузгун, 

Тутраканско. Докато сребърният тип Аполон анфас/котва е известен от находките при 

с. Вратарите, Добричко, където се среща с месамбрийски монети или с монети на 

Филип II и Александър III. Тип АЕ III не се среша в колективни находки. 

Колективни находки от тип АЕ I, които са локализирани извън апойкията са 

намирани обикновено в близост до нея  – м. Костадин чешма, Деултум, м. Сладките 

кладенци при Бургас и с. Осеново, Варненско. Находката намерена в помещение № 2 на 

възвишението Св. Марина, което се намира западно от Созопол, между рида св. Илия и 

морския бряг, се състои от типове АЕ I и II. Тип АЕ I e намиран и в колективни находки 

заедно с монети на Филип II и сина му Александър III. В друга находка с неизвестно 

местонамиране са депонирани съвместо монети на Одесос, Филип II и Александър 

Велики. Извън територията на антична Аполония тип АЕ II e регистриран при с. Баня, 

около 40 км западно от Сливен, Акве калиде (Бургаски минерални бани) и кв. Ветрен, 

Бургас. 

В следващия период Аполония така и не възвръща повече някогашната си 

икономическата  мощ и това сериозно се отразява на монетарната политика. Изглежда, 

че около 250 г. пр. Хр. градът изживял сериозна финансова криза, подобно на много 

други градове в Древна Тракия  Отпадането на градската самостоятелност се обяснва 

със силното селевкидско влияние и присъствие на монети на Антиох II.  Притокът  на 

селевкидски монети във вътрешността на Тракия също е много внушителен. Сложната 

и бързо променяща се политическа обстановка довела до положение, при което  още 

преди римското завоевание, Аполония преживяла сериозен упадък и загубила 

политическите си и търговски позиции за сметка на останалите черноморски градове 

като Одесос, Томи, Калатис и съседна Месамбрия. 
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Заключение. 

 

В дисертационният труд  е направен опит да бъдат включени всички известни и 

дискусионни предмети свързвани с монетите и паричните еквиваленти използвани в 

Аполония Понтика от предримската епоха. Определените хронологически граници 

сами по себе си формират един твърде продължителен период, чиито хронологически 

граници са все още хипотетични. Липсата на писмени сведения, пряко свързани с 

монетосеченето на града, предопределят артефактите, най-вече монетите, като 

дефиниращ фактор. Поради тази причина основният източник на информация за 

проблемите на аполонийското монетосечене са нумизматичните данни, а второстепен – 

останалите материали, откривани при археологическите проучвания на града. Направен 

е опит да се изясни ролята и значението на тези предмети в различни аспекти от живота 

на античните аполонийци през разглеждания период. 

Роля на античния пазар.  

Несъмнено Аполония притежавала всички необходими условия за икономическа 

стабилност. Изборът на милетци бил много сполучлив. Градът бил разположен в 

южната част на Бургаския залив, на удобно естествено пристанище, относително добре 

защитено както от ветровете, така и от възможни нападения. Вероятно не без значение 

за икономиката била и близостта до м. Меден рид, място, богато на рудни залежи. 

Прехраната на населението била подсигурявана с риболов и дърводобив, а може би и от 

добив на сол. Хинтерландът бил относително обширен и плодородните му земи са били 

източник на земеделска продукция. Околните градове също в по-голяма или по-малка 

степен постигнали просперитет. Размяната с тях положила основите на аполонийската 

търговия и създала необходимост от налични средства, с които тя да бъде 

осъществявана.  

Преди Аполония да започне да сече монети в тези земи са използвани домонетни 

форми на пари за търговия. Прави впечатление, че тези форми и най-вече стрелите-

монети са намирани на територията на Аполония в по-малки количества, отколкото в 

нейната хора. Много въпроси около употребата, търговските отношения и дори 

предназначението на тези предмети в апойкията и извън нея остават дискусионни и 

недоизяснени на този етап. При всички положения тяхната функция е била да 

обслужват локалния пазар и изглежда те били средство за обмен характерно за 
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периферията на гръцкия свят. Високата концентрация на подобни предмети от 

черноморския район и спорадичните находки в хинтерланда на тракийските земи е 

типична за дълъг период от време, който изследователите, занимаващи се с 

проблематиката, определят в широки граници от VII до III в.пр.Хр. Въпреки спорната 

им хронология наличието на характерните за аполонийското монетосечене символи – 

котва и буква „А” върху някои от тях, намирането им в околностите на Аполония 

Понтика и сведенията за придружаващи ги калъпи могат да бъдат приети като сериозно 

доказателство, че стрелите-монети са произвеждани именно в милетската апойкия. Не 

изключено стрелите с аполонийските символи котва и буква „А” да са сечени и в по-

късен период и да са циркулирали по времето, когато Аполония вече е сечала 

собствени монети.   

Изглежда, че в първите години след основането на колонията през 610 г. пр. Хр. 

Аполония остава независима от метрополията Милет, тъй като на този етап не е 

намерена нито една монета сечена в Милет. В първата половина – средата на V в. 

пр.Хр. апойкията започва да сече първите си собствени монети, върху които е 

изобразена изправена котва на аверса и свастика на реверса. Обстоятелство, което не е 

изненадващо като се има предвид удобното естествено пристанище. Несъмнено 

Аполония притежавала всички необходими условия за отсичането на собствена 

продукция монети, което лесно може да се обясни с близостта до м. Меден рид, място, 

богато на рудни залежи. До скоро липсваха нумизматични данни за търговски 

взаимоотношения между Аполония нейния съюзник в Делоския морски съюз – Атина. 

Засега не са откривани оригинални монети на Атина от античния град и некропола на 

Аполония. Непрекъснатите контакти между двата града обаче се доказват от атическата 

керамика, силно застъпена през периода 460-290 г.пр.Хр., която доминира сред вноса 

на гръцки стоки най-вече в периода V-IV в. пр. Хр. Едно фуре от най-често 

подправяният атински тип Атина/кукумявка е намерено случайно в Созопол и 

предадено на музея. Извън града, в района на Меден рудник, е регистрирана една 

атинска тетрадрахма. 

Номинали. 

Въпреки наличието на известно количество публикуван нумизматичен материал, 

свързан с темата все още липсва задоволително изследване, което да отговори на 

основни въпроси за тегловните стандарти и тяхната датировка. И до днес в 

нумизматиката съществуват различни предположения относно стандарта, по който са 
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сечени аполонийските монети.  Самата метрополия променя неведъж своя стандарт, 

като тези промени най-вероятно продължават през целия разглеждан период. 

Сравняването на теглата води до извода, че някои емисии (например типа котва/ 

свастика) биха могли да следват родоския стандарт, а по- късните монети и 

персийския. 

Иконография. 

Тъй като монетите са индикатор не само на икономически и финансови 

възможности, а и на идеология и култура, безспорно е важно да се обърне внимание на 

изображенията върху тях. Иконографският репертоар върху аполонийските монети не е 

изключително разнообразен, нито може да бъде строго изолиран от специфичните за 

гръцките полисни монетосечения религиозни и културни традиции. В тези традиции 

обаче се крие ключът към интрепретацията на символите, които се срещат върху 

аполонийските монети и домонетни форми. Аполония е милетска колония и съвсем 

естествено е да бъде под влиянията на гръцкия пантеон и култура, които постепенно, 

смесвайки се с локалните, създават специфични местни представи и културни 

традиции.  

Изображенията върху монетите биха могли да се разделят условно на две групи 

– изображения на символи (котва, свастика, делфин, рак и т.н.) и изображения на 

божества и митични създания от гръцкия пантеон (Аполон, горогона Медуза). 

Още домонетните форми имат своя символика. Според общоприетите възгледи 

стрелата кодира най-древните представи за слънчевия лъч и неговата животворна 

сила. В същото време носи и заплашителна семантика като символ на унищожението. 

Свастиката също се възприема като слънчев символ. Слънчевата 

интерпретация я изравнява с лъчистия кръг или т.нар. “колело със спици” върху 

монетите на други понтийски градове като Истрия, Олбия ( с антропонима Еминак) и 

Месамбрия. Някои автори дори  директно я асоциират с култа към  Аполон  и предлагат 

тезата, че тя е символно обозначение на божеството-покровител.  

Едно от зооморфните превъплъщения на Аполон е в делфин, поради което 

появата му изображението на монетите изглежда напълно логична. 

Котвата е неотмен символ върху аполонийските монети. Тя е „говорещият” 

символ на града, който насочва и към основната му характеристика – пристанище. 
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Любопитното е, че това изображение се среща рядко в гръцкото полисно монетосечене 

и това допълнително го определя като специфично за Аполония. Котва има върху 

монети на Анкира във Фригия и Галатия. През елинистическата епоха се появява върху 

монетите на Селевкидите, но дори и при тях не е често срещан мотив. 

Често срещан елемент върху монетите на Аполоия е речният рак. По принцип 

може да се третира като символ на различни морски божества или на пристанище. 

Аполонийският рак е сладководен и по-скоро би трябвало да се приеме като указание 

за намиращи се в близост сладки води. Хората на града изглежда е била достатъчно 

просторна, че да включи в хинтерланда му някои от крайбрежните реки. С течение на 

времето се променя начинът на изобразяването на рака – в началото е схематично 

представен, а върху по-късните монети дотолкова детайлно, че понякога личат 

отделните сегменти на тялото му.  

Горгонейонът е много характерен за Аполония символ. Мнозина изследователи 

намират връзка между горгоната и Аполон, като се позовават на релефа на горгона от 

храма на Аполон в Дидима. Горгони са изобразявани и върху монетните емисии на 

други градове – Атина, Олбия, Фокея и Парион, срещат се в одриското монетосечене и 

върху предмети от погребения.  

Появата на омфалос върху аполонийските монети би могла да се обясни с факта, 

че омфалосът е просто един от атрибутите на Аполон като предсказател 

Организация на монетното производство. 

Липсата на писмени сведения затруднява възможността да се направят 

обощаващи заключения относно организацията на самото монетно производство. Със 

сигурност обаче може да се каже, че е спазена античната традиция специализирани 

магистрати да се занимават с организацията, а техните имена да бъдат отбелязвани 

върху отделни серии монети. На този етап са локализирани три работилници за 

метални изделия на територията на антична Аполония. Дали именно тези работилници 

са изработвали монети е трудно доказуемо. За да се изясни производството е обърнато 

специално внимание на известните до сега метрични инструменти – тежестите и 

единствената позната ни за сега реверсна матрица. 
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Роля в погребалния обред.  

Изследване, върху аполонийските монети би било непълно, ако не се обърне 

внимание не само на ролята и мястото на монетите на античния пазар, но и на тяхната 

роля в погребалния обред. Монетите са използвани едновременно като платежно 

средство и като елемент от погребалния обред в качеството на такса, която да осигури 

преминаването на душата в отвъдното. Депонирани като гробни дарове те се срещат и в 

по-богатите и по-бедните гробове. Монети са поставяни в детските гробове и в тези на 

възрастните индивиди (мъже или жени). Въпреки, че монетите не се поставят в 

гробовете твърде често, този обред е засвидетелстван и в Аполония Понтика. 

Процентното съотношение между монетите и останалия погребалния инвентар 

обикновено не е в полза на монетите.  

Първите монети от некропола на Аполония се отнасят към тип AR IV. Тяхната 

поява може да бъде поставена най-рано в годините между 360-340 г. пр. Хр. Доминират 

гробовете, при които е извършено трупополагане. Трупополагането е с изпънати 

крайници като не се наблюдава закономерност при ориетаницята на посоката на 

главата. Съществуват и погребения с повече от една монета. Разположението на 

монетите спрямо тялото на покойника е разнообразно. Те са поствяни на 7 различни 

местоположения в гробните съоръжения. Най-много са поставените в устата, но също 

са откривани  разпиляни в и около черепа, между тазовите кости, върху гърдите, при 

лявата ръка, при външната страна на лявата бедрена кост, между фалангите на дясната 

ръка, при дясната раменна кост. Намирани са и в насипа на някои от гробовете. Макар 

и поставянето на монета или монети в устата да не е най- разпространения ритуал в 

Аполония, съотношението между гробовете с монети в черепа и тези, при които 

монетите имат различно местоположение е 17:31. Това означава, че монетите изолзвани 

като Харонов обол представляват 35,4 %  от общия брой монети, разкрити в некропола.  

В заключение могат да се представят най-схематично някои изводи относно 

ползването на монетите в Аполония. Те присъстват в Аполония Понтика в различни 

аспекти от живота и смъртта на древните аполонийци. Използвани са едновременно 

като платежно средство и като част от погребалния обред в качеството на такса, която 

да осигури преминаването на душата в отвъдното. Изглежда, че поставянето на повече 

от една монета (таксата за преминаване в отвъдното) показва, че е възможно да са били  

осмисляни като откуп, един вид подсигуряване на по-добри условия (намаляване на 

наказанията) в Хадес.  
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Справка за научните приноси на дисертационния труд. 

1.  В дисертационния труд за пръв път са прегледани, анализирани и обобщени са 

аполонийките монети от нумизматичните колекции на 10 музея. 84 % от 

разглеждания материал не е публикуван. Изготвен е подробен каталог и е 

приложен богат снимков материал.  

2.  Направен е обзор на домонетните форми от района на днешен Созопол като е 

обърнато внимание най- вече на стрелите-пари. Акцентът при стрелите- монети пада 

върху екземплярите, при които са гравирани с буквата „Α” и котва и които се 

асоциират с аполонийското производство. 

3.  Въз основа на анализа на събраните материали са доразвити вече съществуващите 

типологии  на аполонийските монети, като са обособени според подредбата тип-

подтип-вариант-подвариант. Обособени са и номиналите за всеки един тип и 

вариант. 

4.   Направен е опит да се прецизира датировката на аполонийските монети, макар и в 

относителни хронологически граници. 

5. При проследяването на разпространението на всеки монетен тип съвсем 

естествено се обособиха няколко района на циркулация на аполонийските монети 

извън Аполония. Разгледана е и циркулацията в античната апойкия. Направени са 

заключения относно обхвата на аполонийската хора от гледна точка на 

нумизматичните данни. 

6.  В помощ на опита да се разрешат отделни проблеми на аполонийското монетосечене 

е използвана и информацията, която дават и останалите археологически предмети, 

открити при регулярните разкопки в града. 

7.  Отредено е и място на контрамарките върху аполонийските монетите. 

8.  Разгледани са и монетите, които са приписвани на аполонийската монетарница, но 

са с дискусонна автентичност, а също и изделия на чужди монетарници, които са 

откривани в Аполония и околностите ѝ. 

9.  В работата е обърнато внимание на познатите до момента метрични инструменти, с 

които са изработвани монетите – три тежести и единствената реверсна матрица. 

Направен е опит да се изясни организацията на монетното производство.  

10.  Отредено е място на античните и съвременни фалшификати, както и на монетите 

определяни като варваризати и на препечатаните монети. 
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11. Разгледана е ролята на монетите в ежедневния живот на аполонийците. 

12. Анализът на монетите от гробни комплекси позволява да се изучи ролята на 

монетата в погребания обред на гръцката апойкия. 
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