
IN MEMORIAM Годшињак ipada Eeoipada 
књ. XLIXLI- 199311994.

ВЛАДИМИР КОНДИЋ 
1932 -  1994.

Др Владимир Кондић рођсн je y Маринима 
код Приједора 9. октобра 1932. године. Дипло- 
мирао јс групу за археологију на београдском 
Филозофском факултету 1955. године, a на

истом факултету докторирао je 1965. године. По 
завршетку студија запослио ce као кустос y Му- 
зеју града Београда y коме остаје до 1971. године. 
Te године прелази y Археолошки институт y 
Београду, a 1973. године постаје директор На- 
родног музеја y Београду. Током 1981. године 
враћа ce y Археолошки институт и од 1986. го- 
дине до своје смрти директор je института.

Поред многих друштвених и стручно- 
друштвених задужења, y целом овом периоду ба- 
вио ce радом из своје струке. Био je укључен на 
различите начине y велики број пројеката из 
области археологије римског царства и ране Ви- 
зантаје на територији Србије. Исто тако био je 
уредник или члан редакције више научних часо- 
писа. Био je и члан Немачког археолошког ин- 
сттута, члан Одбора за археологију САНУ, члан 
Центра за епиграфику и нумизматику Филозоф- 
ског факулгета y Београду. Као директор Народ- 
ног музеја, био je један од покретача и први главни 
и одговорни урсдник часописа „Нумизматичар“.

Иза ових штурих и сувих података крије ce 
непресушна енергија и научна радозналост чији 
je резултат широко захватање y неколико 
научних дисциплина: археологија, историја умет- 
ности антике, епиграфика и нумизматика.

Велика научна љубав Владимира Кондића 
била je нумизматика. И овде je испољио широки
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интерес за проучавање нумизматике од 1до краја
VI вска, као и за српски средњовсковни новац. 
Владимир Кондић je публиковао неколико изу- 
зетно важних налаза римског новца. На првом 
месту je монографија о Бсоградском налазу де* 
нара и антонинијана y којој je посебно расправ- 
л>ао и расправио постојање царске ковнице сре- 
брног новца y Виминацијуму већ y време Филипа 
I. Ова монографија je незаобилазна y свим 
проучавањима новца прве половине III века.

Други важан налаз je остава златника IV ве- 
ка из Ушћа, публикована y „Старинару“ XIII. 
Владимир Кондић je имао срећу да пронађе уни- 
катну златну мултиплу Валентинијана I, несум- 
њиво светски експонат и да je прецизно одреди 
y сјајној студији публикованој y „Старинару“

XVII. Ове налазе следе студије о остави рано- 
византијских солида из Хајдучке воденице („Ца- 
ричин град“ I) и остава денара из Равне („Ну- 
мизматичар“ 6). Ова остава je посебно важна јер 
je нађена y оквиру војног логора током систе- 
матских ископавања и сачувана je интактна.

Сва академска педантерија не може да нам 
открије какав човек стоји иза тог великог труда. 
Владимир Кондић je био достојанствен и ауто- 
ритативан, али притом бескрајно шармантан и 
пун разумевања за људе око себе. Спреман да 
сваком помогне ако je y невољи. Таквим особи- 
нама и дипломатским тактом могао je успешно 
да руководи двема великим кућама или да 
оконча некада тешке преговоре око пројеката, 
или мсђународне сарадње и изложби.

Милоје Р. Васић 
(преузето из часописа Нумизматинар бр. 17)
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