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НОВАЦ КРАЉА РАДОСЛАВА
Духовна и политичка повезаност краља Радослава

(1228-123 4)

са

грчким светом, оличеним у моћном Солунском царству, одредила је смер
нице његовог деловања. Једну од тих тековина представљало је ковање нов

ца.1 Оно је започета у времену када су на темељима јединственог визан
ТИЈСКОГ новчаног система успостављена нова ковања, као последица осни

вања низа држава након пада Цариграда
економске

1204.

оправданости, представљало је,

године. Ковање новца, поред
за сваку од нових држава,

покушај настављања традиција несталог Царства. У Латинском царству и

Солунској краљевини кује се новац који се делом угледа на византијски из
12. века, а делом је са новим, оригиналним представама. У осталим дело
вима некадашње државе новац се емитује у Никејском царству, држави

Анђела, Бугарској и на Родосу. Треба напоменути да је процес дезинтегра
ције јединственог новчаног система започео већ у 12. веку успостављањем
самосталних, локалних ковница у Трапезунту, Калдији

делфији
власти. 2

(?),

(?),

Кипру и Фила

као резултат побуне локалних вођа и одвајања од централне

Подлогу ковања краља Радослава чинио је византијски новац, који је
на просторима средишњих делова централног Балкана у
половини

13.

12.

веку и првој

века представљао, судећи према нумизматичким налазима,

основу монетарне циркулације. Већ у северним областима, у Подунављу,

византијски новац је полако уступао место средњоевропском, са емисијама
угарског и нарочито фризашког новца кованог од квалитетног сребра. Као
илустрацију ове промене поменимо налаз једног опсеченог сребрног трахеја
Теодора

I

Анђела из Браничева коме је тежина

сведена на

1,06 g -

на

1 Најпотnунији преглед новца краља Радослава дала је D. Gaj-Popovic'. Monпaie dti roi
Ковање и ковнице античко г и средњовековног новца, Београд 1976, Ј 21-132 ; иста .
Новац и ковница краља Радослава, Нумизматичар 8 (Ј 985) 102-1 18. Други рад представља

Radoslav,

незнатно допуњену верзију прве студије.

2 М F. Hendy, Coinage and Money in the Byzantiпe Empire 1081-1261, Wasl1iпgtoп D.
1969, 191-298; Ph. G1·ierson, Byzaпtine Coins, Berkeley and Los Aпgeles 1982, 211-275; М.
F. Hendy. Studies in the Byzantine Moпetary Есопоmу с. 300-1450, Cшnbгidge 1985, 438-439,
519-525.
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приближну вредност фризашких пфенига. з На овим просторима основну
масу византијског новца чинили су билон аспрон трахеји, слично оптицају
новца у теми Македонија

-

Тракија.

Са друге стране, у унутрашљости централног Балкана, на просторима
српске средљовековне државе, у

12.

веку и првој половини

века цир

13.

купише, према доступним подацима, искључиво византијски новац са ра

зним новчаним јединицама. На тврђави Рас, која представља најпотпуније
истражен локалитет овог раздобља, међу налазима су заступљене све номи
нале византијског новца, укључујући и најмаље: тетартероне и полутетарте

роне . Новац потиче из већег броја ковница: Цариграда, Солуна и Тебе

(?).

Континуирани доток новца разних номинала из више административних

јединица, у овом случају, тешко се може довести у везу са високим степе
ном монетаризације или са успоном трговине. Пре смо склони да ову ди
стрибуцију новца повежемо, у првом реду, са присуством војске. 4 О везама
овог подручја са византијским светом сведочи изузетан налаз једног бакар
ног новчића опредељеног као коваље Трапезунтске ковнице прве половине

12.

века, које се, са резервом, приписује Константину Гаврасу

(1 126-1140).5

Новац краља Радослава се темељио на византијском новчаном систе

му, чије су основе постављене монетарном реформом Алексија

1

из

1092.

године. Овом реформом у потпуности је реконструисан новчани систем,
увођељем нових номинала које су почивале на легурама метала, за разл ику
од римског, утемељеног на реалној новчаној јединици

-

солиду финоће

24

карата. Нови теоретски стандард златног новца, иперпирона, утврђен је на

20112 карата, односно 203/4 карата тежине злата, узимајући у обзир прео
сталих 2 1/2 карата сребра у легури. Поред ове номинале уведене су и сле
деће: електрон аспрон трахеј од легуре сребра и злата, вредности 8 карата
и финоће између 5 и 6 карата, билон аспрон трахеј од бакра са 6% до 7%
сребра и тетартерон и полутетартерон од бакра. Међу новоствореним но
миналама успостављени су следећи односи:

1 иперпирон = З електрон
аспрон трахеја = 48 билон аспрон трахеја = 864 тетартерона.б
Услед постепеног слабљеља политичке и економске моћи византијске
државе,

уздрмане

унутрашљом кризом

и

спољним

опасностима,

у другоЈ

половини, односно крајем 12. века, започиље процес девалвације новца алтерације у виду смаљеља финоће и тежине. Он се наставља у току 13.
З В. Иванишевић, Византијски новац (1092-1261)
Пожаревцу, Нумизматичар 14 (1991) 68, бр. 135.

из збирке

Народног

музеја

у

4 D. М. Metcalj; Coinage and Coin Fiпds Associated witll а Militш·y Presence iп tl1e Medieva1 Balkaпs , Ковање и ковнице античког и средњовековног новца, Београд 1976, 89-97.
5 S. Bendafl. Tl1e miпt of Trebizoпd uпder Alexius 1 апd tl1e Gabrades, Numismatic CllГO
nicle XVIJ7 (1977) 136, тиn 14: W Wгot!J, Catalogue of tl1e Coins of tl1e Waпdals , Ost1·ogotl1s
апd Lombards апd of the Empires of Tl1essaloпica, Nicaea апd ТreЬizoпd iп tl1e Britisl1 Мusешп ,
London 1911, Т. XL/1. 9.
6 Hendy. Coinage and Money iп tlle Byzaпtine Empire, 14-25; uciUu, Studies iп tllc B yza п
tiпe Moпetary Есопоmу, 513-517; С. Moггisson, Monnaie et finaпces de l'empire byzaпtiп , хс
XIVc siecle, Hommes et ricl1esses daпs I'Empire byzaпtiп. 11. Vllle_xyc siecle, Paris 1991 , 293:
претпоставља нешто другачији однос од 576 или 864 тетартерона за један илерпирон.
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7

Сл. 1: 1--4. Основне врсте новца краља Радослава;
5, б. плочице за ковање новца; 7. слитак (фотографије: Н. Борић)
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века. У време Јована Ш Ватаца

(1222-1254) финоћа иперпирона износи од
18 карата за прве емисије до 16 карата за познија коваља . 7 Као узор за свој

златан новац Јован Ш Ватац је узео иперпироне Јована П Комнина, чиме је,
поред идеје о повезиваљу са комниновском епохом, желео да свом новцу оси

гура повољнији пријем. У ту сврху је пад финоће иперпирона спроведен новим

поступком

-

додаваљем непречишћеног злата и бакра

-

чиме је постигнуто

да се боја легуре задржи у оквиру жутих нијанси, што је омогућавало, наиз

глед, љихово циркулисаље заједно са комниновским иперпиронима. R
Сличну судбину доживеле су и остале фракције новчаног система .

Тако су електрон аспрон трахеји прве половине

13.

века, познати у докумен

тима овог раздобља као мануелати, постепено изгубили злато у својој легури.9
Прве емисије Теодора

1 Ласкариса (1204-1222)

садрже, на први поглед, у ле

гури известан проценат злата, док је друга кована само од сребра. Опадаље
вредности се наставља под Јованом

111

Ватацом додаваљем бакра.

Своју оригиналну подлогу изгубио је и билон аспрон трахеј. Прве еми

сије Теодора

I Ласкариса још увек садрже одређен проценат сребра, 10 да

би убрзо затим ова номинала била кована од бакра. Исто важи и за коваља
Солунског царства. Тако билон аспрон трахеји Теодора

I Анђела садрже
0,5% сребра, да би за време владе Манојла Анђела са 0,5% пали на
0,2%. Око ових вредности се креће и новац Ивана П Асена ( 1218-1241) са
приближно 0,3% cpeбpa.ll
Вредност сребрних аспрон трахеја са почетка 13. века је, према С.
Морисон, највероватније износила 1/12 иперпирона. Према овој претпо
ставци, односи између номинала би били следећи: 1 иперпирон = 12 номи
зми трахеја од сребра = 184 или 192 стаменона = 576 (?) тетартерона. 12
око

Поменуто мишљеље је базирана на неколико анализа Т . Бертелеа, према

којима тип А трахеја од сребра Теодора
(злато и бакар чине осталих

новац Теодора

59%,

тј.

58%

1 АнђелаlЗ

I

Ласкариса садржи

67,7%

сребра

32,3%), а тип В 94% сребра . Са друге стране ,
41%, односно 42% сребра, док се осталих

садржи

дели између злата и бакра.14

7 Hendy, Coinage and Money iп tl1e Byzaпtiпe Empire, 247; исти. Studies iп tlle Byzaпtiпe
Monetary Есопоmу, 526-530.
8 С. Moггisson, С. Brenot, Ј N. Barmndon, Ј Р. Callu, R. Halleux, Ј. Poil'ieг, L'or пюtшауе
1. Purification et altematioпs de Roma а Вуzапсе, Cahiers Ernest ВаЬеlоп 2, Vа!Ьоппе 1985,
158-163; С. Moгrisson, о. с., 308 sq.
9 Т

ed.

А.

Bertete, Мопеtа veпeziaпa е moneta Ьizaпtina, Veпezia е il Levaпte fiпo а1 seco1o XV,
Pertusi, Floreпce 1973, 79- 82.

10 D. М. Metca(f; Si lver and tin iп Ње byzaпtine Тгасhу Coiпages са. 1160-1261 , Revlle
belge de пumismatique СХХШ (1977) 107-131; Hendy, Studies in tlle Byzaпtiпe Moпetary Есо
поmу, 525-526, n. 387.

Metca(f, о. с . , 107-131.
Mon·isson, С. Bгenot, Ј. N. Bmтandon, Ј Р. Callu, R. Halleux, Ј. Роiгiег, о. с., 1 17;
Morrisson. о . с., 293.
13 Hendy, Coinage and Мопеу in tlle Byzaпtiпe Empire, Т. 37. 1.
11

12 С.

С.

14 Т Вегtе!е. Nшnismatique byzantine (С . Moпissoп), Wettereп 1978, 73.
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Новчани систем првих деценија

13.

века, услед сталне алтерације вред

ности новца, знатно се удаљио од својих првобитних основа, да би се свео ,
код највећег броја држава, на биметалну основу засновану на сребрном и

бакарном новцу. Коваље значајних емисија златног новца је настављено
једино у Никејском царству.
Следећи своје узоре, у првом реду Солунско царство, 15 краљ Радослав

је свој новчани систем поставио на биметализму, кујући две номинале: сре
брни и бакар ни трахеј.

О реалној вредности новца краља Радослава тешко је рећи више без
потпуније анализе легура љегове две номинале. Једини подаци о саставу
овог новца добијени су квалитативно-рендгенско-спектрографском анали
зом. Утврђено је да су сребрни трахеји ковани од легура сребра са приме

сама злата
бакра са

(?), олова и бакра, 1б односно само бакра, 17 а бакар ни трахеј и од
калајом, сребром (?) и оловом, с тим што у појединим случајевима

налазимо и цинк са овим металима. 1 8 Судећи према парцијалним резулта
тима анализа, вредност новца краља Радослава је очигледно била блиска

осталом новцу овог раздобља.
Исто тако се и тежина новца краља Радослава, у основним цртама,
поклапа са емисијама Солунског царства. Треба напоменути да се, поред
финоће, и тежина византијског новца овог раздобља удаљила од првобит
них вредности и постала је врло нестабилна. И сам иперпирон, као главна
и основна номинала, од

варирала

- од 5 до 2,5

13.

века је имао неједнаку тежину, која је знатно

g.19

Просечна тежина сребрних трахеја краља Радослава од

2,75 g прати
вредности новца Солунског царства. Сребрни трахеји Теодора I Анђела и
Манојла Анђела крећу се у просечним вредностима од З, 16 до 2 g. 20 Има
јући у виду снижеље племенитих метала у легури и пад тежине, сребрни
трахеји су претрпели велики пад вредности. Првобитно замишљени као
веће новчане јединице, свели су се на крају на сребрне номинале.
Бакарни трахеји краља Радослава имају уједначене просечне тежине у
распону од

3,54

до

3,23 g,

док је за плочице припремљене за коваље новца

она нешто већа и износи

3,66 g. И ова номинала краља Радослава следи
средље тежине новца Теодора 1 Анђела и Манојла Анђела чији се новац у
највећем броју случајева креће у границама од 4 до 2,5 g.2 1
15 Hendy, Coinage апd Мопеу in the Byzaпtine Empire, 297-298; Gгieгson, о. с., 259-265;
Hendy, Studies iп the Byzaпtine Monetary Economy, 524-525 .
16 Д. Гај-Пойовић, нав. дело, 106--107: ради се о два примерка из збирке Народ ног
музеја у Београду. Резултате анализе једног од ова два новчића би требало одбацити , пошто

је један од њих накнадно позлаћен.

17 Исто,

18 Исто,

106-107:
106--107.

примерак из збирке Недељковић.

19 С. Moггisson, С. Вгепоt, Ј. N Вш-гапdоп, Ј. Р. Callu, R. 1-fal/eux. Ј. Poil'ieг. о. с .,
20

Hendy,

Coiпage

21 Исто, Каталог.

and

Мопеу

in tl1e Byzantine Empire,

Каталог.

166.
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Типолошки и стилски узор за новац краља Радослава представљају
коваља Солунске државе, која се по својој префиљеној изради сасвим јасно
издвајају од осталог византијског новца овог раздобља. Директне аналогије
са солунским емисијама омогућују нам прецизније датоваље појединих
емисија краља Радослава. Приказиваље детаља- стеме, манијака, лороса,
дивитисиона и других

-

у потпуности је преузето са поменутог новца.

На првој врсти краља Радослава

-

сребрном трахеју

-

на аверсу је

представљено попрсје арханђела Михајла са нимбом, у дивитисиону, ма

нијаку и лоросу, окренуто лицем, који у десној руци држи мач, а у левој
канију. На реверсу се налазе представе краља (лево) и Христа (десно) који

га благосиља. Краљ је са круном, у дивитисиону, манијаку и лоросу, десну
руку наслаља на груди, а у левој држи глоб са крстом. Христ је приказан са
нимбом, у туници и колобиону, у левој руци држи јеванђеље (слика 1. 1). Као
узор аверсне представе послужило је коваље Манојла Анђела, љегов тип

D

билон трахеја. 22 На поменутом новцу по први пут се јавља попрсје арханђела
Михајла који држи мач и канију. Представу арханђела Михајла са скиптром
или копљем и глобом са двоструким крстом налазимо на једној ранијој еми

сији Исака П

(1185-1195),

али је она друге стилске обраде.23 Што се тиче

представе на реверсу, она је преузета са новца Теодора I Анђела- сребрног
трахеја тип С и билон трахеја тип Е (тип Е можда припада коваљу Манојла
Анђела)24 и Манојла Анђела- билон трахеја тип А.25
Друга врста, бакарни трахеј са само искованим реверсом

-

Христа

који благосиља краља- у потпуности одговара претходном коваљу (слика

1. 2).

Познато је

18

примерака ове врсте и сви потичу из оставе новца

нађене на тврђави Рас. Ова врста се разликује од претходне по томе што
за подлогу има бакар, уместо оригиналног сребра.
На трећој врсти на аверсу је дато попрсје Христа са нимбом, у туници
и колобиону, окренуто лицем, који десном руком благосиља, а у левој држи
акакију. На реверсу су приказане представе краља (лево) и Богородице (де

сно) која га благосиља. Краљ је са круном, у дивитисиону, манијаку и ло
расу, десну руку наслаља на груди, а у левој држи глоб са крстом. Бого
родица је са нимбом и носи тунику и мафорион (слика

1.

З). Аверс ове

емисије преузет је са новца Теодора I Анђела, односно са љегових билон
трахеја- типови А и G.26 Сребрни трахеј тип В Манојла Анђела са истим
аверсом је стилски удаљен и он се разликује од свег осталог новца Ман ој ла

Анђела.27 Ф. Грирсон наводи да М. Ф. Хенди у новом каталогу збирке Дам
бартон Оукс IV опредељује овај новац као могуће коваље Арте.28 Што се
22 Исто, Т.

39. 7.
21. 10-11.
24 Исто, 298, Т. 37. 5-6 и 38. 5.
25 Исто, Т. 39. 30.
26 Исто, Т. 37. 7-9 и 38. 8-9.
27 Исто, Т. 39. 2.
28 Gгiel'son, о. с., 257 et 262.

23 Исто, Т.
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тиче реверса

-

Богородица благосиља краља

-

сличан налазимо на сребр

ном трахеју тип А Манојла Анђела који је, међутим, другачијег стила.29

Као узор наше врсте З могле су послужити бројне емисије Јована Ш Ватаца,
односно Јована П Комнина

(1118-1143).

На последљој, четвртој, врсти на аверсу је дата представа Христа са
нимбом, у туници и колобиону, који седи на престолу окренут лицем. Де
сном руком благосиља, а у левој држи јеванђеље. На реверсу су приказани

са круном, дивитисионом, манијаком и лоросом краљ (лево) и св. Констан
тин (десно) који му предаје двоструки крст. Краљ десну руку држи на гру
дима, док св. Константин левом руком прихвата скиптар са лабарумом (сли
ка

1. 4).

Реверсна представа има, како је то јасно уочио М. Ф. Хенди, за

директну аналогију новац Манојла Анђела

-

билон скифат тип

D,

са кога

је чак преузет и начин приказиваља браде светитеља.зо Аверс са Христом
који седи на престолу представља један од најчешћих мотива на новцу, а

јавља се такође и код Теодора

I

Анђела на сребрном трахеју тип А,ЗI на

коме налазимо исти положај десне руке, као и на љеговим билон трахејима
-типови В и D.3 2
Резимирајући типолошке везе између коваља краља Радослава и Со
лунског царства и директних аналогија љегових врста

нојла Анђела, поменуте емисије можемо датовати у

1 и 4 са новцем Ма
1230. годину, односно

после поменуте године. Поузданих репера за датоваље врсте

3

немамо, те

само можемо претпоставити да је и она кована у истом раздобљу. Што се
тиче врсте

она представља најмлађу и последљу емисију ковану на крају

2,

владавине краља Радослава, о чему сведочи љено коваље само калупом

реверса. Реч је, свакако, о емисији искованој на брзину, из нужде.
Почетак коваља новца краља Радослава после 1230. године, после не
станка Теодора

I

Анђела са политичке сцене и слабљеља Солунског цар

ства, указује на велики утицај који је овај владар имао на суседне земље.

Ово потврђује и почетак коваља новца бугарског цара Ивана П Асена, које
М. Ф. Хенди и В . Пенчев датују такође након

1230.

године, односно после

љегове победе код Клокотнице над Теодором 1 Анђелом.зз
Већ поменута изразита сличност између коваља краља Радослава и
новца Солунског царства упућује да су калупе за емисије српског новца
резали солунски мајстори, док је новац, према нашем мишљељу, кован у
29

Hendy, Coinage and Money in the Byzaпtine Empire, Т. 39. 1.

30 Исто,

297, Т . 39. 7 и 51 . 7-8.
37. 1-2.
32 Исто, Т. 37. 10-12 и 38. 3-4.
33 Hendy, Coinage and Money iп tlle Byzantine Empire, 296-297, Т. 46. 10-11 ; Ј. . f\'рукова
и В. Пенчев, Български средновековни nечати и монети, Софија 1990, 78-84: В. Пенчев
износи тезу да је новац Ивана 11 Асена кован у Солуну. Његова nретnоставка се осла ња на
дистрибуцију налаза новца Ивана Il Асена, који је налажен искључиво у северној М а кедо
31 Исто , Т.

нији, као и на мишљењу срnских нумизматичара да је новац краља Радослава био кован у
Солуну. Наше је мишљење да би ковницу новца Ивана 11 Асена требало лотражити у се
верној Македонији.
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Србији. Раније претпоставке о ковању првих емисија краља Радослава у

Солуну, а каснијих у земљи, морамо одбацити.З4 Ковање новца је предста
вљало привилегију државе

власти и било је чврсто везано за државне и

-

административне органе. Оно је, поред овога и пре свега, представљало
значајан извор прихода.

Питање у колико ковница и у којима у Србији је новац кован оста
вљамо отвореним. За сада је једино извесно да је једна ковница постојала
на тврђави Рас и да су поједине емисије, као врста

2,

без исковане аверсне

представе и Христа који благосиља краља, на реверсу, управо ту и коване.

На овом локалитету је, наиме, поред других бројних појединачних налаза
новца краља Радослава, типова
ва новца од

18

3 и 4 бакарних трахеја, нађена и једна оста

бакарних трахеја врсте

2.

Сви примерци потичу из једног

калупа, што говори у прилог тезе да је овај новац ко ван на месту где је нађен.
Ковање новца без једног калупа упућује на то да је ковница била без појединих
мајстора. У том тренутку није било резача калупа способног да доради наву

кли калуп уколико је био оштећен или да изради нови, уколико је био
уништен или изгубљен. Да се на тврђави Рас заиста налазила ковница, нај
боље сведоче налази

1О

плочица припремљених за ковање новца,

рађених и неистањених плочица и две полуге

Поред ове врсте, и тип

3

-

слитка (слика

9 недо
1. 5- 7).

са представом Богородице која крунише кра

ља могао је такође бити кован у тврђави Рас, на шта указује његова гео
графска дистрибуција. Од

7

познатих примерака

литету,зs а један је наводно набављен

1940.

5 је

нађено на овом лока

године у Новом Пазару у ку

јунџијској радњи.зб За преостали примерак из Ермитажа није познато место
налаза.З 7
Налази остала два типа

(1

и

4)

не указују на могућу ковницу, уколико

као критеријум прихватимо територијалну распростраљеност налаза новца.
За тип

1,

сребрни трахеј, од

4

позната примерка од којих се два налазе у

збирци Народног музеја у Београду38 и по један у Ермитажу39 и колекцији
Недељковић,40 ни за један није познато место налаза. За комад из збирке
Недељковић, власник вели да потиче из околине Призрена, где је нађен
34 Љ. Недељковић, О првом српском новцу . Прилог за историју српског народа, Збор
ник Музеја примењених уметности 1З

(1969)

З8; Д Гај-Пойовић, нав. дело,

35 Археолошка истраживања локалитета Рас

107.
- Градина Археолошког института у Бе

ограду под руководством М. Поповића.
тиn

36 Збирка Недељковић: Недељковић, нав. дело, ЗI-З9, сл. З; Д Гај-Пойовић, нав. дело,
бр. 1.

11,

37 Ермитаж, бр. 151: С. Димиiiiријевић, Нова серија нових врста српског средљовеков
ног новца IV, Старинар XIX, 1968 (1969) 203-206, Т. 1. 3-4; Д Гај-Пойовић, нав. дело, тип

Il,

бр.

2.

38 Ј. Пeiiipoвuћ, Најстарији српски новац, Уметнички преглед 2 (19З8) 16; Д. Гај-По
йовић, нав. дело, тип 1 а, бр. 1; Р. Марић, Из нумизматичке збирке, Зборник радова Народног
музеја З (1962) 24; Д. Гај-Пойовић, нав. дело, тип 1 а, бр. 2.

39 Ермитаж, бр. 150: Д Гај-Пойовић, нав. дело, тип 1 а, бр. З.
40 Недељковић, нав. дело, Зl - 39; Д. Гај-Пойовић, нав. дело, тип

1 Ь, бр. 1.
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1929. године, у групи неидентификованог бакарног чанкастог новца. За тип
4, са светим Константином и краљем на реверсу, познато је 12 комада , од
којих су 4 нађена на Расу, 4 1 а један у Сарди, у непосредној близини Ска
дра.42 Већа дисперзија ове врсте, као и недостатак података за највећи број
примерака, онемогућава нам везиваље овог типа за неку од ковница. 43

Емисије новца краља Радослава обележене су, слично византијском
новцу овог раздобља, различитим представама препендулија, лороса и гло
ба, које представљају ознаке емисија. Прве две емисије, са идентичним ре
версом, обележене су сличним представама препендулија (Ас), које се ја

вљају само на овим врстама, лороса (Ва и
другачије су означене врсте
јама. Врсту

3

3

и

4,

Bd)

и глоба (Са и СЬ). Сасвим

које можемо сматрати засебним емиси

карактеришу једноставне препендулије

(Аа), док се код врсте

4

-

са једном ниском

јавља други тип, са две (АЬ ). Поред ових nостоји

и трећа представа препендулија

(Ad),

која се завршава са четири крстоо

бразно постављена бисера (драга камена). Ову представу налазимо на обе
врсте и љу прати исти тип лороса (Ва) (слика

2).

Анализа представа препендулија, лороса и глоба указала је на посто
јаље две одвојене емисије новца краља Радослава. Једну чине врсте

1

и

2,

које би представљале, у суштини, један тип. Он је, по свему судећи, требало
да буде кован у сребру. Другу представљају врсте

3

и

4,

замишљене и оства

рене као коваља у бакру. Прецизније сагледаваље ових ознака

-

сигли

-

биће

могуће тек након љиховог проучаваља на емисијама Солунског царства.

Новац краља Радослава је почивао на дубоко укорељеном византиј
ском новчаном систему на простору централног Балкана и на савременим
коваљима Солунског царства. Директан метролошки и типолошки узор ље
гових емисија представљао је новац Теодора I Анђела и нарочито Манојла
Анђела. Стога ће потпуније сагледаваље новца краља Радослава бити
могуће тек након проучаваља новца Солунског царства.

41 Археолошка истраживања локалитета Рас- Градина Археолошког института у Бе
ограду.

42 Н.
Т.

V!l.

Spahiu, La ville haute-Iш~dieva1e alЬanaise de Shurdl1al1 (Sarda), 11iria 5 ( 1976) 158,

З.

43 По један примерак nотиче из сл едећих збирки : Археолошки музеј Сnлит: К. Stocka t,
Zwei unedierte Bronzemiinzen von Serbien, Numismatische Zeitscllt·ift 47 (1914) 195-196: д
Гај-Пойовић, нав . дело, тиn Ш, бр. 1; Kunsthisto:isches Museuщ ~еч: R. Miinsteгbeгg. Neuerwerbuлgen der Sammlung antiker Munzen, 1920 bts 1924, Numtsnшttscћe ZCitscl1пft 58 ( 1924)
35: Д Гај-Пойовић, на в. дело, тип Ш, бр. 2; Археолошки музеј Загреб, бр. 1061: D .. Svo/J,
Novac tesalskog sevastokratora Stefana Gavrilopula Melisina pripisaп dosad srpskorn kralJll Stefanu Radoslavu, Numizmatika (19ЗЗ) 25-28: Д Гај-Пойовuћ, нав. дело, тип Ill, бр. З ; Колекцир
Грирсон: Hendy, Coiпage апd Мопеу iп t11e Byzaпtiпe Empire, 297-298, Т . 47. 1: Д. Гај-Пойо
вић, нав. дело, тип Ш, бр. 6; British Museum, Лондон, бр. 1968 1-З-1 : Metcal/.' Coiпage iп
the South-eastem Europe 820-LЗ96, Lопdоп 1979, З55, Т. З. 24; BiЬliotbl:que Nationale, СаЬiпеt
des Medailles, Париз , бр. 1984-1 О 11, и Аукција Tka1ec, 2З. октобар 1992, бр. 556.
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КING

RADOSLAV'S COINAGE

Coins issued in the tiшe of King Radoslav (1228-1234) de1·ived fгош tlle
which was deeply гooted iп the regioп of tlle сепtгаl Balkans,
and froш the coпteшporary coinage of the Eшpire of Tllessalonica. Tlle coinage
of Thessaloпica - issues of Theodore I Angelos and especially of Maпuel Aп
gelos, was tlle typological, stylistic and шetrological prototype of Kiпg Radoslav's coinage. On tlle basis of the direct analogies of the types 1 and 4 of' Kiпg
Radoslav's coiпs to the coiпs of Maпuel Aпgelos, the above issues сап Ье dated
to 1230, or tlle period followiпg this уеаг. We do поt i1ave апу reliaЬie paгa
шeters for the datiпg of tlle гeшaining two types, so tl1at we can опlу assuшe
that tl1ey were шiпted in tlle sаше period.
The obvious siшilaгity between tlle coinage of Kiпg Radoslav апd the coinage of the Eшpire of Thessalonica iпdicates that dies Љr issuiпg Seгbian coiпs
wеге cut Ьу aгtisaпs froш Thessaloпica, but, in our opiпion, the coiпs were
stгuck in SегЬiа. Еагliег assuшptions tllat coins of Кing Radoslav wеге fiгst
issued in Thessalonica, and afterwards iп SerЬia, should Ье rejected. Соiп pгo
duction was а pгivilege of the goveгnшent authorities, апd was closely associated
witll goveгпшental and adшiпistrative bodies.
The question of how шапу and in wi1ich шints in SегЬiа coiпs were stiuck,
reшains open. For the tiшe beiпg, it is опlу ce11ain tllat tlleгe was опе mint in
the fortress of Ras, апd that sоше issues, like type 2, without а minted aveгse,
were actually produced there. Tl1e best testiшonies to the preseпce of а шint оп
tllat location are the finds of 1О Ьlanks prepared foi шiпtage, 9 uпfiпisl1ed Ыапks
поt thinned dowп, апd two bullions for castiпg. Apart froш tllis kind, type 3
could also have Ьееп stiuck in the Љrtress of Ras, whicll is indicated Ьу its
geogiaphical distriЬution. The finds of the reшaiпing two types ( 1 and 4) do
not point to а possiЬ!e шintage, if the teпitorial diffusioп of coins is taken as
а criterion.
The analysis of the represeпtations of prependou/ia, loros and globe l1as
pointed to the presence of two separate series of Кing Radoslav's coins. Types
1 апd 2 can Ье giOuped together, шaking, in fact, one class. In all pгobability,
they were struck in silver. The second class is coшpгised of types 3 апd 4,
coпceived апd realized as шintage in coppei.
lt will Ье possiЬle to present а шоrе thoiough outline of the шintage of
Кing Radoslav опlу after investigation of coiпs of the Eшpire of Tl1essalonica
has been coшpleted.
Byzantiпe coiпage

