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Монетосеченето на скитските
царе е едно от най-загадъчните в
западнопонтийския ареал.
Интересът на учени и
колекционери към него е огромен.

Нумизматичният музей-Русе
притежава най-пълната и най-
значимата в научно отношение
колекция от монети на
скитските царе в света.

Тя включва около 500
екземпляра и дава цялостна
представа за всички монетни типове
и номинали, сечени от скитските
царе в Добруджа. Колекцията е
формирана в продължение на
много години от братя Бобокови,
основатели на Нумизматичен музей
– Русе и собственици на
компаниите „Приста Ойл” и
„Монбат”. Монетите са
идентифицирани и регистрирани
съгласно действащото
законодателство.

КОИ СА СКИТИТЕ И КАК
СЕ ОЗОВАВАТ В ДОБРУДЖА

Скитите принадлежат към
иранската етнокултурна и езикова
общност. За тяхна прародина се
счита Централна Азия или – според
друга хипотеза – Южен Сибир. Те
са номадски скотовъдни племена,
известни с това, че са владеели до
съвършенство изкуството да яздят
коне и да стрелят с лък.

Към VI в.пр.н.е. скитите
населявали обширните степни зони
на северното и северозападното
Черноморие (от Аралско море до
Южна Украйна). Основен източник
на информация за тях през този
период е „бащата на историята”
Херодот, който лично е посетил
техните земи. Според него,
скитските царе извеждали своята
генеалогия (родословие) от
известния елински херой Херакъл.

ЗАГАДЪЧНИТЕ СКИТСКИ
ЦАРЕ

Известни са имената на следните
скитски царе, властвали в Добруджа:
Атей, Канит, Тануза, Елис, Харасп,
Акроза и Сариак. От тях само Атей,
съвременник на македонския цар
Филип II (359-336), е коментиран в
съчиненията на древните автори.
Нито един от останалите шест царе
не фигурира в писмените извори.
Единствените сигурни доказателс-
тва за реалното им съществуване са
монетите, върху които са изписани
техните имена. Канит и Сариак са
бегло споменати и в два каменни
надписа, намерени съответно в окол-
ностите на Варна и нос Калиакра.
Скитските царе са установили т. н.
„варварски протекторат” над чер-
номорските гръцки колонии Ист-
рос (южно от делтата на р. Дунав,
Румъния), Томи (Констанца, Ру-

мъния), Калатис (Мангалия, Румъ-
ния), Дионисополис (Балчик) и
Одесос (Варна). Гръцките градове
са били задължени да им плащат
значителен годишен данък срещу
обещанието скитите да ги защита-
ват и закрилят от други нашестве-
ници. За шестте скитски владетели
(Канит, Тануза, Елис, Харасп, Ак-
роза и Сариак), управлявали в Доб-
руджа през елинистическата епоха,
не се знае почти нищо. Историчес-
ката наука все още не е дала задово-
лителен отговор на нито един от
съществените въпроси, свързани с
родословието и политическата им
кариера: дали всичките са предста-
вители на една династия; дали са
властвали едновременно или пос-
ледователно (един след друг); какви
са роднинските връзки между тях;
каква е относителната хронология
на царуването на всеки един от тях
(кой след кого е поемал властта); в
какъв отрязък от време всеки един е
бил на власт и пр. и пр. Поради
оскъдността на епиграфския и ар-
хеологически материал е очевид-
но, че на някои от тези, и на редица
други въпроси, отговор могат да
дадат само задълбочените изслед-
вания на откритите скитски моне-
ти.

АТЕЙ – ОСНОВАТЕЛЯТ НА
ПЪРВОТО СКИТСКО ЦАР-
СТВО В ДОБРУДЖА

Около средата на IV в.пр.н.е. ски-
тите, предвождани от царя си Атей,
преминали р. Дунав, окупирали
Добруджа и установили контрол над
гръцките колонии в този регион.
Градът Истрос (южно от делтата на
р. Дунав), чиято отбрана се ръко-
водела от анонимен, най-вероятно
гетски цар, отказал да се подчини.
Тогава Атей се видял принуден, с
посредничеството на Аполония
(Созопол), да поиска помощ от Фи-
лип II, обещавайки му, че ще го
направи свой наследник. Филип II,
който по това време безуспешно
обсаждал Бизантион (дн. Истанбул),
веднага изпратил подкрепления за
скитския цар. Междувременно оба-
че “царят на истрианите” внезапно
умрял и Атей бързо се справил с
Истр

ос. Когато македонският отряд
пристигнал, Атей го върнал без да
му плати. Веднага след това той се
отметнал от обещанието си към Фи-
лип II, изтъквайки, че има пълноле-
тен син, който да го наследи. В от-
говор, македонският цар потеглил
към Добруджа срещу Атей. Битка-
та станала през 339 г. пр.н.е. някъде
около делтата на р. Дунав. Атей,
който тогава бил на 90 години, бил
убит и неговата войска – напълно
разгромена. Монетите на Атей са

изключително редки. Досега бяха
публикувани едва около 10 екземп-
ляра. Колекцията на Нумизматичен
музей-Русе съдържа 4 драхми. Атей
е сякъл две емисии сребърни моне-
ти. Едната, по-ранната, е сечена в
345 г.пр.н.е. в Хераклея Понтика
(на южния бряг на Черно море, в
Турция), а другата в 341 г.пр.н.е. в
Калатис (Мангалия, Румъния). Атей
е основател на първото скитско цар-
ство в Добруджа, просъществува-
ло по-малко от три години в перио-

да 342-339 г.
ВТОРОТО СКИТСКО

ЦАРСТВО В ДОБРУДЖА
Някъде към края на III в. пр.н.е.,

т.е. повече от сто години след разг-
рома на Атей, Добруджа отново се
оказала под скитска власт. Този път
скитските отреди били предвожда-
ни най-вероятно от Тануза. След
като затвърдил властта си, Тануза
се окичил с титлата “базилевс” (цар)
и сложил началото на скитското цар-
ско монетосечене в Добруджа. Вси-
чки скитски царе са били от една
династия. Последователно са влас-
твали: Тануза, Канит, Акроза, Ха-
расп, Елис и Сариак. Второто ски-
тско царство в Добруджа просъще-
ствувало 50 години (218 – 168/7
г.пр.н.е.). Предполага се, че столи-
цата му е била град Афродизия, раз-
положен между Балчик (Дионисо-
полис) и Каварна (Бизоне). Скитс-
кото царство, което заемало един
апетитен отрязък от западнопон-

тийския бряг, е било възприемано
от големите елинистически държа-
ви като сериозен политически фак-
тор, към който те проявявали спе-
циален интерес.

БОЖЕСТВАТА ВЪРХУ МО-
НЕТИТЕ НА СКИТСКИТЕ ЦА-
РЕ

Изображения на божества вър-
ху скитските царски монети са пре-
дставени само върху техните авер-
си. Изобразени са глави на попу-
лярни за този регион гръцки боже-

ства и херои, известни от монетите
на гръцките колонии: Деметра, Де-
метра и Персефона, Диоскурите,
Аполон, Зевс, Херакъл, Хермес, Ди-
онис, Хелиос, Пан, Великият бог.
Най-предпочитани са образите на
Диоскурите, Деметра, Аполон и
Херакъл. Скитските царе са поста-
вили за емблема на своето монето-
сечене образите на Диоскурите, за-
щото наблизо до тяхната столица
Афродизия, на нос Калиакра (ант.
Тиризис) се е намирал храм на Ди-
оскурите Спасители. Те били осо-
бено почитани и заради това, че
никога не се разделяли със своите
коне, а се знае, че за скитите конете
са били свещени. Върху реверсите
на монетите са представени единс-
твено характерните атрибути на бо-
жествата: житни класове, факли, рог
на изобилието, орел, светкавица,
кривак, лък, лък в калъф, тринож-
ник, лира, кадуцей, тирс и грозд,
звезди, глави на конете на Диоску-

рите. Нито веднъж върху реверси-
те не е представена фигура на бо-
жество, херой или човек.

МОНЕТАРНИЦАТА НА
СКИТСКИТЕ ЦАРЕ

 Монетосеченето на скитските
царе е било внимателно обмисле-
но и организирано по подобие на
монетосеченията на околните гръ-
цки колонии. Досега се смяташе, че
монетите на скитските царе са се-
чени в гръцките градове Истрос,
Томи, Калатис, Дионисополис и
Одесос. Проучването на монетите
от фонда на Нумизматичен музей-
Русе обаче показа, че скитските ца-
ре са имали своя собствена моне-
тарница, която се намирала в сто-
лицата Афродизия. Те наемали опи-
тни майстори-гравьори и специал-
ни монетарни чиновници от близ-
ките гръцки градове. Известно е на-
пример, че скитският цар Акроза е
назначил двама отговорници за дей-

Òàéíèòå íà Êîñìîñà:
Õúáúë îòêðè

Ãðàäà íà Ãîñïîä
Най-мощният телескоп Хъбъл

се натъкна на нещо толкова нео-
бичайно, че учените останаха
без дъх – Града на Господ се по-
яви. На 25 април 2015 г. станаха
25 години, откакто най-мощни-
ят телескоп Хъбъл беше изстре-
лян в открития Космос. Цели 25
години Хъбъл неуморно лети из
безкрайната космическа шир и
заснема необичайни обекти и

Хъбъл заснел Града на Господ
На конференцията за Хъбъл

Снимка: БАН

други находки, а после изпраща
снимките до Земята. Учените от
НАСА ги качват на сайта и така
всеки астроном или любител на
Космоса може да се наслади на
прекрасни гледки. По повод 25-
годишнина на Хъбъл, в БАН се
проведе научна конференция с
участие и на млади астрономи.
Било Коледа, когато Бил Клин-
тън бил президент на САЩ. В

нощта на Рождество Христово,
докато земляните християни са
потопени в уютната семейна ат-
мосфера на дома, топлината и
вкусната храна, сам самичък Хъ-
бъл продължил да снове из Кос-
моса, да снима и да изпраща сво-
ите снимки до Земята. А когато
учените ги погледнали – думата
изумление е твърде слаба и нео-
писателна да определи какво са
изживели в момента, в който ви-
дели най- необичайните гледки.
Това бил един фантастичен град,
но учените все пак са скептици и
търсят доказателства. Затова от-

ново насочили Хъбъл към мяс-
тото, на което заснел приказния
град. Новите снимки били с още
по-добра резолюция и там ясно
се виждал въпросният мистери-
озен град. Но наличието на въп-
росния град не е всичко, което
учените от НАСА установяват.
Този град се намирал в самия
център на Вселената – мястото,
от което започнал т.нар. Голям
взрив. Интерес проявил дори
Свети папа Йоан Павел Втори.

Милена ХРИСТОВА

От 18.05.2015г. функционира
нова интернет страница на БРС.
Страницата предполага по – бърз
и лесен достъп на гражданите до
информацията и дейността на съ-
да и справки по делата.

Съвременният дизайн е съоб-
разен с модните тенденции в изра-
ботването и функционирането на
web сайтове и дава по – големи
възможности  за последващо въве-
ждане на мултиезична версия, зву-
кова версия, брояч на посещения-
та на сайта и повече електронни
услуги.

ÏÐÅÑÑÚÎÁÙÅÍÈÅ
Новата архитектура на сайта е с

повече функционални възможнос-
ти,  удобна е за поставянето на по-
вече нагледна информация, в която
потребителят бързо да се ориенти-
ра.  Опцията „търсене „  спестява
време.

Политиката на прозрачност и
публичност ще продължи да е сред
приоритетите в работата на Райо-
нен съд гр.Балчик.

 18.05.2015г.
Правосъдието се осъществя-

ва в името на народа
•Приоритет в работата на Ра-

След възкресението Си Христос не се възнася  веднага на небето. Той
остава с учениците си още четиридесет дни. Това за тях е било чудно,
необикновено, особено благодатно време. Св. Лука пише, че тогава
Господ „им отворил ума да разбират Писанията” (Лука 24:45). За
Своето служение и за изкупителната Си мисия Спасителят говорил пред
учениците Си многократно и преди това. През тези четиридесет дни
Спасителят им дава да видят Царството Божие не като еднократен акт, а
в перспективата на времето и пространството, като движение, процес,
който ще се ражда и развива навсякъде по света и в душата на всеки
отделен човек и няма да спре чак до Неговото идване (пришествие).

„И докле гледаха към небето, когато се Той възнасяше, ето, застанаха
пред тях двама мъже в бели дрехи и рекоха, мъже галилейци, какво
стоите и гледате към небето? Този Иисус, Който се възнесе от вас на
небето, ще дойде по същия начин, както Го видяхте да отива на небето”
(Деян. 1:10-11). Двамата мъже в бели дрехи били два Божии ангела..
Макар и да им е обещал да изпрати Духа Утешител и лично да им е казал:
„Няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас” – Той прави нещо още по-голямо, което не им е обещавал:
показва им небесни ангели, като Негови вестители и служители, първо за да ги увери в Своята мощ, и второ
– за да им повтори чрез устата на ангелите обещанието, че пак ще дойде при тях. Той прави всичко, всичко
само за да ги избави от страха и тъгата и да ги обогати с храброст и радост.

„Те Му се поклониха и се върнаха в Йерусалим с голяма радост” (Лук. 24:52). И се върнали от Елеонската
планина не с тъга, а с голяма радост. Но Неговата раздяла било ново и величествено откровение за тях. Той
не изчезнал от тях неизвестно къде и как, а се възнесъл на небето в сила и слава. Тъмнината от незнание влива
в човешката душа страх и недоумение, а светлината от познаването на истината влива радост и дава сила и
надежда. В страх и недоумение били учениците, когато Господ им говорел за Своята смърт и възкресение.
Но когато Го видели възкръснал и жив, се зарадвали. Те трябвало отново да бъдат в страх и недоумение, когато
Господ им говорел за Своето възнесение на небето и раздялата с тях. Но когато и това се случило пред очите
им, както било предсказано, те се изпълнили с голяма радост. Страхът е разбит, съмнението е изчезнало,
недоумението е отлетяло, и на тяхно място има знание, прекрасно слънчево знание и от знанието – сила и
радост. Сега те със сигурност знаят, че техният Господ и Учител е слязъл от небето, защото се е възнесъл на
небето; и че е пратен от Отца, защото се е върнал при Отца; и че е всесилен на небето, както е бил и на земята,
защото Го придружават ангели и изпълняват Неговата воля. С това несъмнено знание сега е свързана и
несъмнената вяра, че Той пак ще дойде, и то не както и да е, а в сила и слава, както много пъти им е говорил,
и както ангелите са повторили Неговото обещание. Следователно, на тях сега не им остава нищо друго,
освен ревностно да изпълнят Неговите заповеди във всичко. Той им е заповядал да стоят в Йерусалим и да
чакат сила отгоре. С голяма и напълно оправдана радост, и със също толкова голяма вяра, че тази сила отгоре
ще слезе на тях, те се върнали в Йерусалим.

 „И бяха винаги в храма, като славеха и благославяха Бога”. И на друго място пак се казва: „Те всички
единодушно прекарваха в молитва и моление…” (Деян. 1:14). След всичко това, което видели и научили, те
вече не можели да откъснат ума и сърцето си от Господа, Който се бил отдалечил пред очите им, но Който
именно поради това е останал още по-дълбоко насаден в душите им. Той обитавал в душите им със сила и
слава, и те ликувайки славели и благославяли Бога. В тях трябвало да се всели и Светият Дух, за да бъдат
съвършени хора, в които са обновени образът и подобието на Триединния Бог. За това е трябало да чакат
в Йерусалим. И те чакали и дочакали. Десет дни по-късно слязъл Дух Свети, силата отгоре, върху тази първа
Христова Църква, за да не се отдели от Христовата Църква чак до ден-днешен и до края на вековете.
Празникът Възнесение е празник на небето, отворено за човека като нов и вечен дом. Грехът е отделил земята
от небето и ни е направил земни, обърнати към земята и живеещи единствено на нея. Грехът е предателството
на душата към небето. Небето е царството на вечния живот, царство на истината, доброто и красотата.
Небето е пълното одухотворяване на човека, небето е царството Божие, победа над смъртта, тържество на
любовта, абсолютно желание и ръководене към онова, за което е казано: "Око не е виждало, ухо не е чувало
и човеку на ум не е идвало това, що Бог е приготвил за ония, които Го обичат." Всичко това ни е разкрил и
ни е дарувал Христос. Нека мислено да застанем на Елеонската планина. Елеонска (или маслинена), т.е. на
милостта, на мира и благоволението. Да приемем благословението на нашия Господ и Спасител и да
изпълним сърцата си с Неговата милост, с Неговия мир и с Неговата благост. И да се възрадваме с цяла душа,
защото Той, възнасяйки се, остава за винаги с нас. Амин!

  протойерей Георги ПЕТКОВ
по тълкуванията на

Св.Николай Велимирович

йонен съд - гр. Балчик е да защита-
ва правата и законните интереси на
гражданите, юридическите лица и
държавата. Независимата съдебна
власт придава стабилност, ненакър-
нимост и справедливост за всеки.

•Нашата основна цел е да при-
добием характеристиките на мо-
дел на съд, отговарящ на изисква-
нията на Европейския съюз.

•Със създаването на тази интер-
нет страница се надяваме да бъдем
ценен източник на информация,
свързана с работата на админист-
рацията и услугите на Районен съд
- гр. Балчик

www.rsbalchik.info
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ността на монетарницата (Евклес и
Андреас) от съседния Дионисопо-
лис.

НЕОБИКНОВЕНИТЕ ВИТ-
РИНИ

Нумизматичната изложба, коя-
то представяме сега в Регионалния
исторически музей-Добрич е нео-
бикновена и пионерна не само за
българското музейно дело. Тя е ре-
ализирана със съвършено нов тип
витрини, конструирани от Нумиз-
матичен музей-Русе специално за
експониране на монети. Една така-
ва витрина се състои от касета за
разполагане на монетите, компю-
тър, монитор, лупа и постамент.
Витрината е мобилна – лесно сгло-
бяема и преносима. Тя дава възмо-
жност на посетителя да види “на
живо” и през лупа всяка една моне-
та; освен това всяка монета може да
бъде видяна на монитора, увеличе-
на няколко пъти и снабдена с всич-

ки необходими данни: описание на
изображенията, размери, тегло. Този
тип витрина за експониране на мо-
нети е новост за целия музеен свят.
При нейното конструиране са взе-
ти пред вид всички съвременни до-
стижения в тази област. Без съмне-
ние, тази нумизматична изложба е
едно пионерно и впечатляващо яв-
ление в културния и научния ни
живот. Чрез тази изложба най-зна-
чимата научна колекция в света с
монети на скитските царе - става
достъпна за всички българи, които
обичат археологията и нумизма-
тиката и биха искали да научат по-
вече за най-старата история на на-
шите зами.

П р о ф .  Д и м и т ъ р
Д РА ГА Н О В

Д и р е к т о р  н а
Н ум и з м а т и ч е н  м уз е й

-  Р ус е


