Tom XII
Kraków 2017

JAROSŁAW BODZEK

The National Museum in Krakow

A New Achaemenid Coin. Several Comments on
a Unique Tetradrachm of the Type “Great King/
Prow” and Some Other Issues of the Satraps1
ABSTRACT: This article concerns an extremely rare tetradrachm struck in the
Rhodian standard, bearing an image of the Great King on the obverse and a depiction
of a prow on the reverse. The coin surfaced on the antiquarian market in 2017 and
was published by the Classical Numismatic Group. By comparing this tetradrachm
to the coins of the “Great King/map of Ionia” type and the very rare daric from
the former de Luynes collection, the present article proposes that the coin be dated
to the first half of the 4th century BC. The author also analyzes the symbolism of
the monetary types used in the case of the present coin within the context of other
examples of Achaemenid coinage.
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ABSTRAKT: Nowa moneta achemenidzka. Kilka uwag na temat unikatowej
tetradrachmy typu „Wielki Król/prora” i niektórych innych emisji satrapich
Artykuł poświęcony został unikatowej, bitej w standardzie rodyjskim tetradrachmie z wizerunkiem Wielkiego Króla na awersie oraz przedstawieniem prory
na rewersie. Moneta pojawiła się w 2017 roku na rynku antykwarycznym i została
opublikowana przez Classical Numismatic Group. W artykule przedstawiono nową
propozycję datowania tetradrachmy na 1. połowę IV wieku p.n.e., ustaloną przez
porównanie z monetami typu „Wielki Król / mapa Jonii” i unikatowym darejkosem z dawnej kolekcji de Luynes. Poddano również analizie symbolikę typów
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monetarnych wykorzystanych w wypadku opisywanej monety w kontekście innych
przykładów z zakresu mennictwa achemenidzkiego.
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