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danja, te njegov hrvatski prijevod (2-319). Iscrpni komentari dr. Mirjane Mati- 
jević Sokol, u znanstvenim bilješkama koje prate latinski tekst i njegov hrvatski 
prijevod, vrijedan su prinos i veoma korisno pomagalo tumačenju i proučavanju 
Tomina djela. I napokon, zaključna studija akademika Radoslava Katičića Toma 
Arhiđakon i njegovo djelo (329-440) suvremena je sinteza o splitskom kroni
čaru, cjelovito vrednovanje Tome Arhiđakona i njegove Salonitanske povijesti, 
kojim je zaokruženo dugo, katkad i mukotrpno približavanje moderne hrvatske 
historiografije splitskom kroničaru i njegovu vremenu.

Da zaključim. Novim izdanjem Tomino je djelo postavljeno na sâm 
njegov izvor -  splitski, beneventanski rukopis. Kritičkom obradom teksta ono 
je predano novim obzorima znanstvene spoznaje. Cjelovit, pak, pogled na Tomu 
Arhiđakona znak je konačne zrelosti u razmišljanju o društvenoj i kulturnoj 
baštini splitskog i hrvatskog XIII. stoljeća. Autorima i nakladniku još jednom - 
priznanje i zahvalnost.

Tomislav Raukar 
Aleja Pomoraca 11 /III, Zagreb

Нумизматичка збирка на Народна банка на Република Македонија, 
Скопје 1999, со паралелен англиски превод (Numismatic Collection of the National 
bank of the Republic of Macedonia, Skopje 1999).

Bo текот на 2002 година во Република Македонија ce случи еден 
исклучителен културен настан, што, верувам, трајно ќе го обележи не само 
нашето време туку и она што е пред нас, ќе ja врати самодовербата на про- 
фесиите што ce занимаваат со проучување на минатото, и уште многу генерации, 
a не само сегашните, ќе ги исполнува со енергијата што зрачи од експонираните 
остатоци на цивилизациите што егзистирале на ова тло.

Имено, на 25.IV 2002 година, после беспоштедна работа, самопрегор и 
невиден ентузијазам беше отворен Нумизматички музеј или Постојана музејска 
поставка на Народната банка на Република Македонија.

He правејќи компромиси, отстапки или било какви импровизации на 
сметка на квалитетот, стручно, со многу усет и знаење, адаптиран е музејскиот 
простор на површина од 280 м2 во зградата на Народна банка во Комплексот 
банки б.б. - Скопје.

Во 42 витрини за хоризонтално или вертикално презентирање на експо- 
натите, дизајнирани според најсовремените критериуми на музеологијата, 
изложеии ce 1.000 монети.
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Ентериерот (изготвен од Татјана Нацевска), просторната и комуника- 
циската осмисленост, колористичките, визуелните и акустичните решенија, 
изборот на материјалите и светлечките ефекти, најсофистицираните сигурносни 
системи за обезбедување од физички, атмосферски и други оштетувања, како и 
општиот естетски впечаток, ja ставаат оваа Поставка, без сомнение, на врвот 
од светските достигнувања во оваа област.

На просторот на Република Македонија со милениуми циркулирал 
огромен број на монети. Дел од тоа нумизматичко наследство доспеало под 
земја, a делумно е откриено за потоа да стигне во музеите, збирките и 
приватните колекции низ сиот свет.

Неколку илјади вредни примероци на пари од сите историски раздобја 
ce сопственост на трезорот на Народната банка на Република Македонија.

Иако ce чини дека е наследена голема сума на стар нумизматички ма- 
теријал, тоа е, сепак, минорно делче во однос на она што е изнедрено со 
археолошки, случајни или “диви” копања од овој простор. Сеедно, тоа е џиновски 
исчекор во зачувувањето на овие речити и бесценети сведоци на минатото.

На поупатените веќе одамна им е јасно дека нивниот број колку и да е 
голем не е бесконечен, особено не во денешните времиња кога земјените слоеви, 
вековните чувари на тоа богатство, ja губат битката со безобзирноста на 
детекторите, немоќта на правото и изместувањето на моралните норми.

Најзначајните репрезенти, грижливо избрани меѓу илјадниците вредни 
примероци од трезорот на Народна банка изложени ce во Музејската поставка 
заедно со пратечкиот, текстуален и илустративен материјал. Тие слоевито и 
импресивно ja прераскажуваат сторијата за монетоковањето, циркулацијата на 
парите, цивилизациските, историските, политичките, економските и културните 
дострели и други специфики и феномени од минатото на просторот што денес 
го опфаќа Република Македонија.

Нумизматичкото, музејско патешествие тече хронолошки почнувајќи со 
монетите на пајонските племиња и заедници, со зачуваните примероци од 
Дероните, Лајаите, како и со емисиите на загадочниот Дамастион од VI век пр. 
н.е., преку примероците на пајонските владетели Теутатос, Ликеј, Патрај и др. 
сд V и IV век пр. н.е. Ce продолжува со парите на градовите од Хелада и Тракија, 
a присутни ce и келтските имитации.

Особено богат и значаен е сегментот со претставниците од македонските 
градови и владетели почнувајќи од 520 година пр. н.е. преку времето на епопејата
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на Филип П и Александар III Македонски, cé до автономните монети на Филип 
V и Персеј од II век пр. н.е.

Римското владеење е прикажано со римските републикански пари и со 
бројната, избрана колекција од периодот на Царството. Особено внимание 
заслужуваат монетите ковани во македонските градови од римско време, почну- 
вајќи од II век пр. не. е. до III век н.е., оние на македонскиот Коинон, како и 
псевдоавтономните на Коинонот од III век.

Бурните премрежја на доцната антика, кризата на општеството, 
продорот на народите од Големата преселба итн. ce следат преку поединечните 
или колективни наоди од ова време.

Средновековната нумизматика е доловена преку раскошна лепеза на 
одбрани примероци од сите фази на византиското владеење, како и од 
монетарните системи на други држави кои владееле или на било кој начин 
спштеле со овие области (латински имитации, бугарски, српски, венецијански 
итн.).

Следи нумизматичкото наследство од времето на Отоманското владеење 
од XV до XIX век кога во Скопје, Кратово и Охрид биле ковани монети за 
потребите на оваа моќна империја.

Постојаната музејска поставка на народната банка на Република Маке- 
донија е хронолошки заокружена со модерните емисии на пари.

* * *

Богатата издавачка дејност со којашто е проследена работата на 
нумизматичкиот оддел беше најавена уште во 1999 година кога ce отпечати 
публикацијата: Нумизматичка збирка на Народна банка на Република 
Македонија, Скопје 1999, со паралелен англиски превод (Numismatic Collection 
of the National bank of the Republic of Macedonia, Skopje 1999).

»УМИЗ!ИЛТ№!КЛЗ№РКЛ 
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За издавачот e Љубе Трпески, гувернер на Народна банка на Република 
Македонија, уредник - Јаван Кондијанов, a координатор на изложбата - Добри 
Мицковски. (133 стр., илустрации, ISBN 9989-9501-0-5).

Во Предговорот, Љубе Трпсски го изнесува своето видување за 
формирањето на нумизматичката збирка и желбата да ce влезе во “семејството 
на Централните банки” кои ja гаат убавата традиција за собирање на избрана 
колекција на вредни монети.
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Co куси, соджајни текстови коишто ce проследени со каталошки и 
илустративен дел, следат неколку хронолошки целини од нумизматичката 
збирка.

За Појавата на монетите и состојбата во Македонија пишува Никола 
Шелдаров, осврнувајќи ce на маќедонските и пајонските монети и на емисиите 
од македонските и пајонските владетели.

За Римските монети, за спецификите на републиканското и царското 
монетоковање од римско време ce осврнуваат Перо Јосифовски и Никола 
Шелдаров. Притоа ce акцентира состојбата на ова поле во Македонија за време 
на римското владеење.

Јован Кондијанов во продолжение зборува за турбуленциите од крајот 
на III до крајот на V век, за спецификите на доцноримското монетоковање, како 
и за состојбата со нумизматичките наоди од тлото на Република Македонија.

Јован Кондијанов ce осврнува и на византиското монетоковање од VI 
до XV век со посебен осврт на монетарните реформи, вредносните системи на 
одделни парични единици и соодносот на племенитите и други метали во текот 
на наведениот период.

Како посебен куриозитет на монетоковањето до доцното средновековие 
во Македонија ce монетите од самостојните владетели во Македонија. На 
кусо, на овој интересен проблем ce задржува Јован Кондијанов прикажувајќи 
одделни емисии од Димитрија Волкашин (1366-1371), Евросина (1372), Кралв 
Марко (1371-1395), Андреаш (1389-1394), Андреа Гропа (1380) и Јован Оливер 
(1341-1363).

Во Каталогот ce претставени и по неколку венецијански и турски монети.

Подемот на издавачката дејност, всушност, беше најавен уште со 
публикацијата Монетите и монетоковниците во Македонија, Скопје 2001, 
печатена и во англиска верзија (во превод на Катерина Христовска) како Coins 
and Mints in Macedonia, Skopje 2001 (180 стр., илустрации, 1 прилог, ISBN 9989- 
101-01-9).

Toa e Зборник на трудови одржан по повод 80 години од животот и 50 
години наставна и научна дејност на академик Ксенте Богоев. Уредник на овој 
зборник е академик Цветан Грозданов, a издавачи ce Македонската академија 
на науките и уметностите и Народна банка на Република Македонија.
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Соопштенијата во овој Зборник ce поместени по хронолошки принцип, 
така што ce добива своевиден пресек за нумизматичкото наследство и 
феномените што го следат на ова тло.

Елеоиора Петрова, како осведочен познавач на пајонската култура ce 
задржува на ковањето пари од пајонските племенски организации и пајонските 
кралеви од VI до III в. пр. н.е.

Виктор Лилчиќ, добро информиран за стручната, но и за теренската 
состојба во Република Македонија, на ова место зборува за наодите на монети 
од македонските владетели.

Вера Битракова-Грозданова - којашто покрај другото, своите научни 
преокупации долги години ги фокусирала на проучувањето на минатото на 
Охрид, ce осврнува на монетарниците и нумизматичките серии од античкиот 
Lychnidos и од доцносредновековниот Охрид од времето на велможот Андреја 
Гропа.

Перо Јософовски - нумизматичар по вокација и специјалист за римската 
монетарница во Стоби ja сублимира работата на овој единствен центар на 
монетоковањето од просторот на денешна Република Македонија од римскиот 
царски период. Со повремени прекини монетарницата во Стоби работела 150 
години, од 73 до 217 година.

Maja Хаџи-Манева - следејќи ги современите научни методи прави 
продлабочена анализа на еден колективен наод од Стоби. Станува збор за 74 
монети од коишто 4 ce солиди, a 70 силикви емитувани во периодот од 14 години, 
од 364 до 378 година.

Блица Манева ce осврнува на шлемот со спојки од Хераклеја задржувајќи 
ce на исчитувањето на метафоричната порака од уникатната декорација на 
позлатената челна лента. “Програмата” ce пренесува преку шест печати 
инспирирани од нумизматичките предлошки од крајот на V и почетокот на VI 
век преземени од официните на Константинополис.

Блага Алексова, во контекстот на севкупните истражувања на Баргала 
уште еднаш ce навраќа на трезорот откриен во земјен сад јужно од Епископската 
базилика. Тој ce состои од 13 златни и 270 бакарни монети и од златен прстен, 
датирани заклучно со 585 година. Потоа следи и кус осврт на наодите од VII до 
XIV век.

Катерина Христовска - ce зафаќа со толкување на сложената 
проблематика на дистрибуција и циркулација на византиските пари во XI и XII 
век според наодите од територијата на денешна Република Македонија. Притоа 
ce изнесени и интересни заклучоци што навлегуваат во областа на фискалната 
проблематика, економиката и трговските трансакции специфични за 
средновековието на овој простор.

Даница Размовска-Бачева, која подолг период го проучува 
нумизматичкиот материјал од охридскиот регион, прави осврт на циркулацијата 
на пари во наведеното подрачје во XIII и XIV век.

Bo XIII век тоа ce византиските монети и оние на државите што ce 
оформиле по падот на Цариград во 1204. Следат парите на бугарските цареви и 
српските кралеви, потоа византиските, палеологовски емисии, венецијанските 
грошеви, како и оние на повеќе самостојни феудалци од последните децении на 
XIV век.

Даница Размовска-Бачева, во засебно соопштение ce задржува на 
византиските монети од династијата на Палеолозите коишто ce чуваат во 
нумизматичката збирка на Народниот музеј во Охрид.
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Билјана Јовановска критички ce осврнува на колективните наоди на 
монети од втората половина на XIV век. Од наведеното време во Македонија 
ce откриени 24 групни наоди коишто собрани и прикажани на едно место даваат 
интересна слика за немирните времиња од крајот на доцниот среден век.

Даниела Поповска во својата статија ce задржува на скопската 
монетарница од времето на османлиската доминација лоцирајќи ja истата и 
просторно и временски (1471-1640). Своето излагање го поткрепува со каталог 
и илустрации на примероци од ова специфично монетоковање.

Слободан Среќковиќ ce осврнува на работата и карактеристиките на 
монетарниците од времето на Османлиите од просторот на денешна Република 
Македонија. Тоа ce Скопје (Ускуп), Кратово (Кратова, во еден период наречено 
Kapa Това) и на кратко Охрид (Охри). За сребрените и златните пари ковани 
во 1327/3AX при посетата на султанот Мехмед VI - Решад на Битола во 1912, 
на кои фигурира името Монастир ce знае дека ce, всушност, исковани во 
Истанбул.

Дијана Ванчевска - конзерватор во музејската лабораторија на Народна 
банка на Република Македонија ce осврнува на конзерваторскиот третман на 
еден колективен наод од селото Штавица - Мариово. Наодот ce состои од 1489 
бронзени монети од IV век.

Во текот на 2001 година во издание на Народна банка на Република 
Македонија ce отпечати уште една значајна публикација, монографијата од Перо 
Јосифовски, Римската монетарница во Стоби, Скопје 2001, со паралелен текст 
на македонски и англиски јазик (Roman Mint of Stobi). ISBN 9989-9501-2-1.

Ha 341 страна и на 46 табли ce претставени монети од монетарницата 
во Стоби којашто со одделни прекини функционирала од 73 до 217 година од 
нашата ера. Притоа ce изнесени проблемите и методологијата на работа, дадена 
е историјата на градот Стоби и основните специфики на неговото монетоковање. 
Наведени ce имињата на императорите и членовите на нивните семејства коишто 
ковале монети во овој град. Расправано е и за “псевдоавтономните” монети, за 
иконографијата, метрологијата, легендите на монетите и за контрамарките.

Каталогот, и адекватно на тоа илустративниот дел, содржи концизни и 
содржајни информации за 544 монети што претставува бројка што, во секој 
случај импонира и зборува за упорноста и истражувачките резултати на авторот. 
Покрај фактографската состојба, тој носи и значајни заклучоци за 
циркулацијата на стобските монети. Со тоа овој извонреден научен предизвик 
на македонската нумизматика доби своја соодветна разрешница.
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Публикацијата Македонија - парите и историјата, Каталог на постојната 
музејска поставка на НБРМ, Скопје 2002 (ISBN 9989-9501-4-8), чијшто уредник 
е Катарина Христовска, на 192 страници текст проследен со стручно изготвен 
каталог и квалитетни фотографии всушност, ja прикажува сталната експозиција 
на Нумизматичкиот музеј за кој погоре стана збор подетално.

Со тоа, брзо, ефикасно и професионално ce затвори една етапа од 
работата на оваа институција, сместувајќи ja без каква и да е забелешка меѓу 
најзначајните од овој вид.

Создавањето на македонскиот денар, Видувања и сеќавања, Скопје 2002, 
(128 стр., колор фотографии, ISBN 9989-9501-9-9) претставува Зборник на 
трудови објавен по повод јубилејот - 10 години од издавањето на парите на 
самостојна Република Македонија.

Уредник на зборникот е Катерина Христовска, a издавач Народна банка 
на Република Македонија.

После воведниот текст на Љубе Трпески, следат статиите на поранешни- 
от претседател на Република Македонија - Киро Глигоров и на поранешниот 
премиер - Никола Кљусев, потоа на Методија Тошески, Борко Станоевски, 
Ксенте Богоев, Љубе Трпески, Петар Хр. Илиевски, Добри Мицковски, Сашо 
Зафироски, Александар Цветковски, Билјана Унковска и Вирџинија Хјуат и Тим 
Анвин.

Сите тие, како што стои во поднасловот на публикацијата ги изнесуваат 
своите видувања, сеќавања, проблеми, доблести и cé она што го следеше
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создавањето на македонскиош денар по осамостојувањето на Република 
Македонија.

Македонските банкноти и ковани пари (Macedonian Banknotes and Coins 
1992-2002), Скопје 2002, (64 стр., колор фотографии, ISBN 9989-9501-5-6), во 
издание на Народна банка на Република Македонија чијшто автор е Катерина 
Христовска, е двојазична студија за македонските книжни и метални пари за 
периодот од 1992 до 2002 година. Со тоа ce комплетира сликата за сите видови 
на банкноти и ковани монети од емисиите на Република Македонија, било на 
оние што ce во оптек, како и на јубилејните што ce издавани за одделни пригоди.

На тој начин е задоволен уште еден специфичен аспект - следење на 
модерната нумизматичка проблематика, како и на колекционерството.

Македонија и Пајонија, Колскција Шслдаров од авторот Никола 
Шелдаров, Скопје 2003 (176 стр., илустрации, 2 карти, ISBN 9989-107-08-4), во 
издание на Народна банка на Република Македонија е книга со којашто ce 
потврди определбата на управата на Нумизматинкиот музеј на НБРМ да го 
помага и охрабрува негувањето на овој вид дејност.

Всушност, станува збор за каталог на 805 вредни, често и раритетни 
монети од просторот на Македонија коишто припаѓаат на времето од 520 година 
пр. н.е. до 244 година н.е.

Како и сите претходни публикации на Народна банка на Република 
Македонија и оваа поседува врвни печатарски, технички и ликовни квалитети 
и беспрекорни илустрации, односно фотодокументација.
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* * *

Bo рамките на Нумизматичкиот музеј на Народна банка на Република 
Македонија, делува и музејско-конзерваторската лабораторија. Тоа е посебна 
доблест на оваа реномирана установа чиишто резултати ќе остават трајни бе- 
лези во зачувувањето, презентацијата и етичкиот третман на културното 
наследство.

Со екипата од млади, талентирани, високо остручени лица, којашто, ce 
стреми да работи со најсовремени методи, помагала и литература координира 
Катерина Христовска.

Оној што од автопсија ќе ce запознае со Нумизматичкиот музеј, 
неговата издавачка, научна и конзерваторска делатност, верувам ќе ги сподели 
размислувањата и задоволството изнесени на ова место.

Искрената намера нека го оправда овој панегиричен приказ.

Елица Манева 
Философски факултет 

Скопје


