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ПОСТОЈАНА ПОСТАВКА     

КУЛТУРА
КУЛТУРА

Пишува: Милева ЛАЗОВА

МОНЕТАТА, ОГЛЕДАЛО МОНЕТАТА, ОГЛЕДАЛО 
НА ИСТОРИЈАТА И МИТОТНА ИСТОРИЈАТА И МИТОТ

Во древниот град Охрид 
(Охридска банка) не-
одамна беше отворена 

постојана нумизматичка по-
ставка на антички и на ср-
едновековни монети од Ма-
кедонија. Банката на градот 
Охрид ја формира оваа ну-
мизматичка збирка со цел да 
го зачува културното нас-
ледство во доменот на мо-
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нетите на самостојните владетели во Маке-нетите на самостојните владетели во Маке-
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се д-р Вера Битракова Гроз-
данова, Даница Размовска 
Бачева, м-р Перо Јосифовски, 
како и Маја Хаџи-Манева. 

МОЌ И ДЕЛО

Монетата како показател 
на благосостојбата, на еко-
номската моќ на градовите и 
на државноста, во исто вре-

македонските градови од ан-
тичкиот период, па сè до мо-
нетоковањето во турскиот 
пе риод. Во античкиот пе ри-
од монетите биле ковани во 
сребро и во бронза, со бо-
гата иконографија и тоа во 
градовите Ајга, Акант, Ам фи-
пол, Филипи, Менде, Ортаго-
реа, Пела, Стоби, Тесалоника 
итн. Но, се разбира, посебно 
место заземаат парите кои 
ги ковал градот Лихнид. Сл ед-
ната тематска целина е по с-
ветена на монетокова њето 
на пајонските и на маке дон-
ските кралеви, како и на па-
јонските племенски за ед ни-
ци. И овие пари се ковани од 
три метали, злато, сребро и 
броза, во повеќе дено ми-

нации (статери, тет радрахми, 
драхми, оболи и др. ), и во 
раз лични моне тар ници. Па-
рите на македон ските вла-
детели (Александар I, Пер ди-
ка II, Архелај, Филип II, Алек-
сандар III, Филип V...), го пока-
жуваат високото ниво на раз-
виеното парично сто панство 
на античкото Маке донско 
крал  ство, а истовре мено ги 
докажуваат и нив ната крал-
ска моќ и влијание. 

ТУРБУЛЕНЦИИ

Како што објаснуваат кре-
аторите на изложбата, бур-
ните историски процеси кои 
почнуваат во Македонија по 
распаѓањето на кралството и 

нетарната размена, која се 
одвивала во стариот свет во 
регионот на античкиот Лих-
нид, средновековниот Охрид 
и цела Македонија. 

Иницијатор за формирање 
на збирката е работоводниот 
орган заедно со генералниот 
директор на Охридска банка, 
м-р Најденко Попоски, меѓу-
тоа за да се реализира из-
ложбата во целост заслужни 

ме ги посочува и патиштата 
на комуникација на тргов-
ските врски. Меѓутоа, таа е и 
уметничко дело, кое го от-
крива струењето на култу р-
ните вредности. 

Во постојаната нумизма-
тичка поставка на Охридска 
банка, во неколку тематски и 
хронолошки целини, заста-
пени се монети од почето-
ците на монетоковањето во 
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нејзиното претворање прво 
во протекторат, а потоа во 
римска провинција, можат 
да се следат и преку изло же-
ните пари на римските квес-
тори, парите на македонските 
мериди и преку некои град-
ски изданија. Монетарната 
продукција се одвивала со 
дозвола и под контрола на 
римските власти. На првата и 
на втората мерида им било 
дозволено да коваат сре бре-
ни тетрадрахми, а на четвр-
тата само бронзени монети. 
Тетрадрахмите на квесторот 
Ајсијлас (околу 90 година 
пр.н.е.), се последните маке-
донски изданија во сребро. 

Периодот кој му претходи 
на распаѓањето на Римското 

царство се карактеризира со 
сериозна економска криза и 
со повеќе монетарни рефор-
ми, па како резултат на тоа се 
појавиле различни парични 
единици. Почетокот на III век 
е одбележан со воведување 
нова сребрена номинала - 
антонинијан, а покрај него 
во овој период се појавуваат 
и златниот ауреус - сре бре ни-
от денар и бронзените номи-
нали - сестертиј и ас. Во текот 
на IV и на V век про должуваат 
измените во римскиот мо не-
тарен систем. Со реформата 
на Диокле тијан бил реф ор-
миран ау реусот, а биле во-
ведени и две нови номинали 
- сребрен аргентеус и бро-
нзена монета со сребрена на-

влака. Потоа истата ре фор ма 
била над градена од стра на 
на Кон стантин I, по што би ла 
вове дена нова но минала во 
златното ковниш тво - со лид, 
со кој бил воспо ставен цврст 
монетарен сис тем, кој оп сто-
јувал следните двесте годи-

Следните векови, односно 
од XII до XIV век, се ковале 
монетите од злато, електрон, 
сребро и бакар, на владе-
телите од династиите на Ко-
мнените, Ангелите и Палео-
лозите. Најдоминантни мо-
нети биле бакарните трахеи, 

ни, а солидот ос танал ста би-
лен уште седум века. Значи-
телен дел од ну мизма тичката 
колекција на Охрид ска банка 
го опфаќа и пери одот од VI 
до XI век, кога на територијата 
на Македо нија биле во оптек 
визан тис ките пари. 

чија иконографија е со хрис-
тијански обележја, а претста-
вите се шематизирани. И на 
крај, изложени се монетите 
од османлискиот период, од 
XVI до XVII век, кои биле ко-
вани токму во Охрид.


