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On Two Lesser-Known Satrapal Issues1
ABSTRACT: Two lesser-known satrapal coin issues, which both date to the
Achaemenid period, are discussed in this article. The first is represented by a unique
bronze piece which bears the image similar to the well-known “Great King/Iranian
horseman” issue. The coin was probably struck in south-western Asia Minor or
the Levantine-Egyptian region around 350–333 BC, although the issuer remains
unknown. The second issue is made up of silver obols with an Iranian horseman on
the obverse and a walking Iranian-clad personage on the reverse. The most similar
coin types to both come from Tarsiote coinage from the end of the 5th century BC.
As a result, this issue is attributed to the Tarsos mint and dated to c. 400 BC or
a little earlier. The coin was probably struck by a local ruler called Syennesis, who
ruled Cilicia around approximately 400 BC.
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ABSTRAKT: O dwóch mniej znanych emisjach satrapich
W artykule omówione zostały dwie mniej znane emisje monet satrapich
z okresu Achemenidów. Pierwsza reprezentowana jest przez unikatową, brązową
monetę z typami awersu i rewersu podobnymi do znanej, obfitej emisji „Wielki król/irański jeździec”. Moneta została prawdopodobnie wybita mniej więcej
w latach ok. 350–333 p.n.e. w południowo-zachodniej Azji Mniejszej lub na
obszarze lewantyjsko-egipskim. Emitent pozostaje niestety nieokreślony. Drugą
emisję tworzą srebrne obole z wizerunkiem „irańskiego jeźdźca” na awersie oraz
kroczącej postaci w irańskim stroju na rewersie. Podobne typy monetarne znane
są z monet Tarsu bitych pod koniec V w. p.n.e. Dlatego też omawiana emisja przypisana została mennicy w Tarsie i datowana ok. 400 r. p.n.e. lub nieco wcześniej.
Najprawdopodobniej monety takie zostały wybite przez lokalnego władcę zwanego Syennesisem, rządzącego Cylicją w tym okresie.
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