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ВОВЕДНИ ЗАБЕЛЕШКИ

 Во текот на минатата 2014 година во Република Македонија се 
прославуваше значајниот јубилеј 1000 години од смртта на царот Самуил 
и од Беласичката битка (1014– 2014), чиешто словенско владетелство на 
просторот на Македонија ја премостила македонската државотворна, 
историска, духовна и културна традиција и го воспоставила континуитетот 
на цивилизацискиот развој. По тој повод Националната Установа „Завод 
за заштита на спомениците на културата и Музеј“– Струмица со поддршка 
на Министерството за култура на Република Македонија организираше 
научен собир на тема Самуиловата држава во историската, воено-
политичката, духовната и културната традиција на Македонија, што 
се одржа од 24 до 26 октомври 2014 година во Струмица. Всушност, 
одбележувањето на овој значаен јубилеј беше дел од годишната Програма 
за финансирање проекти од национален интерес на Министерството 
за култура при Владата на Република Македонија. Според бројот на 
учесниците кои беа од редот на еминентните македонски истражувачи 
во областите на медијавистиката овој научен собир доби и статус на 
централна научна манифестација за овој јубилеј во Република Македонија.
 За одржувањето на научниот собир директорот на Националната 
установа „Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј“ – 
Струмица донесе одлука со која беше формиран Организациски одбор 
во состав: проф. д-р Виктор Лилчиќ-Адамс (директор на Управата 
за заштита на културното наследство– Скопје), проф. д-р Илија 
Велев (Институт за македонска литература– Скопје), проф. д-р Тодор 
Чепреганов (Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип), проф. д-р Драги 
Ѓоргиев (директор на Институтот за национална историја– Скопје), 
проф. д-р Марко Китевски (Институт за македонска литература– Скопје) 
и м-р Васил Ѓоргиев-Ликин (директор на НУ Завод и Музеј– Струмица).
За програмски координатори на собирот беа определени: проф. д-р Илија 
Велев и м-р Васил Ѓоргиев-Ликин. 
 Во текот на подготвителните работи се испратија покани 
(вкупно: 52) за учество на научниот собир до истакнати универзитетски, 
научни, културни и стручни работници од повеќе центри во Република 
Македонија, како што се: МАНУ, Националните установи во Скопје– 
Институт за национална историја, Институт за македонска литература и 
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, како и до Институтот 
за старословенска култура во Прилеп, Филолошкиот и Филозофскиот 
факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, соодветните 
факултети при универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, натаму и до 
Музејот на Македонија, Националниот конзерваторски центар во Скопје, 
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заводите и музеите во Струмица, Охрид, Битола, Прилеп, Штип итн. 
Освен тоа, во текот на месеците до започнувањето со работа на научниот 
собир беа реализирани повеќе средби и посети на научни и образовни 
центри во земјата. 
 На научниот собир беа пријавени вкупно 39 реферати. Врз 
основа на пријавените трудови се изработи Програма во која беше 
зацртана следната содржинска структура: Свечено отворање (Конгресна 
сала – хотел „Сириус“ во Струмица) и три работни сесии распоредени 
(претпладне и попладне) во три дена од 24 до 26 октомври 2014 година. На 
25 октомври по завршувањето на претпладневната сесија беше посетен 
археолошкиот локалитет „Цареви Кули“ над градот Струмица. 
 Во присуство на учесници и голем број претставници на 
научниот, културниот и општествениот живот од Струмица и пошироко 
од Македонија научниот собир со поздравен говор го отвори м-р Васил 
Ѓоргиев-Ликин, директор на Националната установа „Завод за заштита 
на спомениците на културата и Музеј“– Струмица. Собирот го поздравија 
уште и проф. д-р Драги Ѓоргиев, директор на Институтот за национална 
историја– Скопје како и проф. д-р Виктор Лилчиќ-Адамс, директор на 
Управата за заштита на културното наследство– Скопје.
 Трудовите пријавени и прочитани на научниот собир во Зборникот 
се поместени според редоследот на излагањето утврден претходно во 
Програмата на научната средба од страна на Организацискиот одбор и од 
програмските координатори. 
 Вообичаено забележуваме дека за дел од презентираните погледи 
и мислења во објавените прилози на овој Зборник редакцискиот одбор ги 
смета како лични ставови на авторите.
 Кон приредувањето на овој научен зборник дополнуваме уште 
една забелешка дека во македонската научна практика се употребуваат 
две варијанти за името на македонскиот средновековен владетел, и 
тоа: 1. Самуил и 2. Самоил. Организацискиот и Редакцискиот одбор 
допушти во рефератите употреба и на двете варијанти, во согласност 
со убедувањата на авторите на научните прилози. Од официјалните 
материјали подготвени во подготвителниот период може да се забележи 
дека Организаторот на научната средба се определи да ја користи првата 
варијанта. Ваквата наша определба е задржана и во насловот на Зборникот 
произлезен од научниот собир „Самуиловата држава во историската, 
воено-политичката, духовната и културната традиција на Македонија”. 

М-р Васил Ѓоргиев-Ликин
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INTRODUCTORy NOTES

 In the course of the previous 2014 in the Republic of Macedonia there 
was celebrated the significant anniversary of 1000 years of the death of King 
Samuel and of the Belasica battle (1014– 2014), whose Slavic reign on the ter-
ritory of Macedonia bridged Macedonian state-building, historic, spiritual and 
cultural tradition and established the continuity of civilization development. 
On that occasion the National Institution “Institute for protection of the monu-
ments of culture of the Republic of Macedonia and Museum” – Strumica with 
the support of the Ministry of Culture of the Republic of Macedonie organ-
ized a conference on the topic Samuel’s state in the historic, military-political, 
spiritual and cultural tradition of Macedonia,which was held from 24 to 26 
October 2014 in Strumica. In fact, the marking of this important anniversary 
was part of the annual Program for financing projects of national interest of 
the Ministry of Culture at the Government of the Republic of Macedonia. 
According to the number of participants who were from the order of the dis-
tinguished Macedonian explorers in the areas of Medieval studies this confer-
ence acquired the status of a central scientific event in this anniversary in the 
Republic of Macedonia.
 For the realization of this conference the manager of the National In-
stitution “Institute for protection of the monuments of culture and Museum” 
– Strumica decided to form an Organizational Board with the following mem-
bership: Viktor Lilchik – Adams, professor PhD (manager of the Department 
for protection of Cultural Heritage – Skopje), Ilija Velev, professor PhD (Insi-
tute for Macedonian literature – Skopje), Todor Chepreganov, professor PhD 
(University “Goce Delchev” – Shtip), Dragi Gjorgiev, professor PhD (man-
ager of the Institute for National history – Skopje), Marko Kitevski, professor 
PhD (Institute for Macedonian literature - Skopje) and Vasil Gjorgiev – Likin, 
MA (manager of NI “Institute and Museum” – Strumica). For program coordi-
nators of the project were chosen Ilija Velev, professor PhD and Vasil Gjorgiev 
– Likin, MA. 
 During the preparation period invitations were sent (with the over-
all number of 52) for the participation of the Conference to the addresses of 
prominent university, science and cultural professionals throughout many 
centers in the Republic of Macdonia, such as: MANU (Macedonian Academy 
of Arts and Science), the National Instittutions in Skopje – Institute for nation-
al history, Institute for Macedonian literature and the Institute for Macedonian 
language “Krste Misirkov”, as well as to the Institute for Old Slavonic culture 
in Prilep, to the Philological and Philosophical Faculties at the University of 
“Sts Cyril and Methodius” in Skopje, the respective faculties at the university 
of “Goce Delchev” in Shtip, then to the Museum of Macedonia, the nation-
al Conservatory Center in Skopje, the institutes and museums in Strumica, 
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Ohrid, Bitola, Prilep, Shtip etc. Besides, in the course of the months before the 
beginning of the conference there were realized several meetings and visita-
tions to academic and educational centers in our country. 
 At the Conference there arrived an overall number of 39 articles. On 
the basis of these articles a Program was defined with the following concep-
tual content: Opening ceremony (Congress hall at the Sirius hotel in Strumica) 
and three working sessions in three days (both in the morning and in the even-
ing) from 24 to 26 October 2014. On 25 October after the completion of the 
morning session the archaeological site of Carevi Kuli located above the city 
of Strumica was visited. 
 In the presence of participants and a great number of representatives 
from the cultural and social life of Strumica and wider, of Macedonia, the con-
ference was open with a greeting speech by Vasil Gjorgiev - Likin, MA, man-
ager of the National Institution “Institute for protection of the monuments of 
culture and Museum” – Strumica. The conference was also greeted by Dragi 
Gjorgiev, professor PhD, manager of the Institute for national history – Skopje 
and Viktor Lilchik – Adams, professor PhD, manager of the Department for 
protection of cultural heritage – Skopje.
 The articles submitted and presented at the conference are ordered in 
the Collection by their order of presentation which was previously determined 
in the Conference Program by the Organizational Board and the program co-
ordinators. 
 Usually we note that for part of the presented views in the articles 
published in this Collection are considered by the editorial board as personal 
attitudes of their authors.
 To the assembling of this academic collection of works we add still 
another note that in Macedonian academic practice two variants of the name 
of this medieval ruler are in use: both with an “u” and “o” before the last 
syllable (1. Самуил and 2. Самоил.) The organizational and editorial board 
admitted both variants in the articles, in accordance with the convictions of 
their authors. From the official materials produced in the preparation period 
it may be noticed that the Organizer of this Conference decided to use the 
first variant, that with an “u”. This determination is also kept in the title of 
this Collection comprised from the Conference “Samuel’s state in the historic, 
military-political, spiritual and cultural tradition of Macedonia”. 

Vasil Gjorgiev – Likin, MA
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Проф. д-р АЛЕКСАНДАР АТАНАСОВСКИ 
Доц. д-р ВОЈИСЛАВ САРАКИНСКИ
Филозофски факултет - Институт за историја, Универзитет „Св. Кирил 
и Методиј“ – Скопје

КОИ БИЛЕ КОМИТОПУЛИТЕ И ОД КОГО „ОТПАДНАЛЕ“?

Во прилогот што следува, врз база на византиските извори ќе 
се задржиме на две прашања: 1. кои биле комитопулите и 2. од кого се 
отцепиле.

Во однос на првото прашање сите истражувачи се согласни дека 
„комитопулите” се млади кнезови– синови на „комес/комит“, висок воено-
административен функционер во средновековна Бугарија. Комесот бил 
пандан на византискиот управник на воено-административната единица 
„тема” и стоел на чело на слична таква единица во средновековна 
Бугарија, наречена „комитат“.

Формирањето на организацијата на комитатите во Првото 
Бугарско Царство се зародила одамна. Почетокот се датира во времето 
на владеењето на хан Омуртаг.1 Во почетокот на IX век управниците на 
завладеаните провинции биле само команданти на воени одреди, коишто 
ја користеле веројатно титулата таркан.2 Хроничарот Ајнхард ги нарекува 
управниците, коишто во 827 година Бугарите ги поставиле на чело на 
новоосвоените територии во Панонија „recteurs”, а не „comites” („comes”).

Дури во времето на кнезот Борис организацијата на комитатите се 
распространува низ целата бугарска држава. Тоа се заклучува од текстот 
на франачкиот хроничар Хинкмар, архиепископ на Ремс, во „Anales 
bertiniani” за 866 година. Таму тој пишува дека, „procures quotqout igitur 
fuerunt intra decem comitatus“ се разбунтуваа против христијанизацијата, 
но господарот Борис пристигнал за да го задуши бунтот.3

Таа фраза на Хинкмар предизвикала многубројни противречности. 
За нас е значајна самата интерпретација на изразот „intra decem comitatus“. 
Васил Златарски смета дека тој бунт на паганите бил поддржан одвнатре 
и однадвор од болјарите на десетте комитати, од кои во тоа време се 
состоела Североисточна и преддунавска Бугарија. Искористениот 
израз наговестува дека тие болјари потекнувале „intra decem comitatus“, 
подвлекува дека тие болјари биле сврзани со различните провинции на 
1Андреев М., Ангелов Д., История на българската държава и право. София 1959, 100-101.  
2Василевски Тадеуш, България и Византия IX-XV век. София 1997, 48.  
3Hincmari Annales, M. G. S. S. I. 473, 474; Annales Bertiniani auctore Hincmare, ed. Pertz, MGH SS, p. 473, I, 
42 sqq. Види и Прокиħ Б., Постанак једне словенске царевине у Маħедонији у Х веку. Глас САН LXXVI, 
Београд 1908, 230 и бел. 2.  

УДК 929.52(497.2)”09/10”
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државата, а не со дворот на владетелот. Некои историчари се согласуваат 
со Златарски, при што ја стеснуваат територијата на бунтот, утврдувајќи 
дека десетте комитати го сочинувале само соседниот на Плиска реон, т.е. 
околу престолнината на бугарската држава. П. Мутафчиев, пак, има друга 
интерпретација на изразот на Хинкмар. Тој смета дека кон тој пагански 
бунт се присоединиле претставниците на опозицијата меѓу болјарите во 
сите бугарски провинции.

Интересно е мислењето на Б. Прокиќ, којшто вели дека иако 
потпаднала Македонија под бугарска власт, внатрешно таа останала 
целосно независна, под управа на своите племенски кнезови. Тоа нешто 
продолжило да функционира и понатаму. Прокиќ ја потврдува тезата за 
поделбата на бугарската држава на комитати (comitatus) и додава дека 
управникот на областа се нарекувал според нејзиното име со титула 
„comes” или словенски кнез. Кога бугарската власт во времето на кнезот 
Борис почнала да се шири на запад, најверојатно таа организациска 
управа била пренесена и таму. Претходните полунезависни кнежевства 
во Македонија сега станале комитати на бугарската држава. Со секој 
комитат и понатаму управувал претходниот кнез како намесник и 
чиновник на бугарскиот владетел, но со право на наследство и целосна 
независност во внатрешната управа на својата област. Кај латинските 
и грчките писатели управникот на провинцијата се нарекува „comes” 
(κόμης), а на словенски најверојатно „кнез“ (princeps).4 Овие управници 
или „комеси / комити“, како видни чиновници во централната управа, 
припаѓале на аристократијата, болјари или болиади (Βολιάδες). Според 
вестите што ни ги дава Константин Порфирогенит, дознаваме дека во Х 
век во Бугарија постоеле три вида болјари: велики болјари, внатрешни и 
надворешни болјари.5 Шесте велики болјари споменати овде најверојатно 
биле еден вид советници на владетелот (Συγκλητικός, Senator) со важни 
компетенции. Што се однесува до внатрешните и надворешните болјари, 
тоа најверојатно биле оние болјари коишто стоеле на чело на одделни 
провинции и области и коишто ја носеле титулата κόμης. Според 
мислењето на Дринов, внатрешните болјари биле оние коишто стоеле 
на високи положби во централната управа, во самата престолнина, а 
надворешните болјари биле управници на областите и провинциите.6 
Според Б. Прокиќ, пак внатрешните болјари управувале со областите 
во првобитна Бугарија, а надворешните во новоосвоените области во 
Македонија и на запад.7

Во поново време Тадеуш Василевски предлага поинаква 
4Прокиħ Б., Постанак једне словенске царевине. 230. 
5De ceremoniis… ed. Bonn. II, 681, 17. Πῶς ἔχουσιν οἱ ἕξ Βολιάδες οἱ μεγάλοι; πῶς ἔχουσι καὶ οἱ λοιποὶ οἱ ἔσω 
Βολιάδες; πῶς ἔχουσιν τὸ κοινὸν τοῦ λαοῦ. 
6Дринов М., Южные Славяне и Византіявъ Х вѣкѣ . Москва 1876, стр. 82.  
7Прокиħ Б., Постанак једне словенске царевине, 231. 
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интерпретација на соопштението на Хинкмар. Подвлекувајќи го 
фактот дека разбунтуваните биле разделени „intra decem comitatus“, 
архиепископот на Ремс без сомневање сака да подвлече дека станува 
збор за едно ново административно делење на државата, коешто се 
одвивало заедно со нејзината христијанизација. Таа претпоставка се 
поткрепува од други описи на тој прв пагански бунт во Бугарија во 
времето на кнез Борис.8 Според расказот на продолжувачот на Теофан 
и Зонара, станува збор за едно востание коешто ја опфатило целата 
држава и во кое се вклучил целиот народ, а не само центарот на 
државата.9 Во „Responsa Nicolai papae ad consulta Bulgarorum”, во 17-от 
одговор наоѓаме констатација на папата дека востаниците протестираат 
против „лошите закони”, коишто им се наложуваат во моментот на 
христијанизацијата. Тие закони најверојатно се однесуваат на новите 
принципи во организацијата на државата, неразделно сврзани со тоа 
време со организацијата на црквата. Како што се гледа од одговорот 17, 
папата Николај им соопштува на Бугарите дека едвај по задушувањето 
на бунтот ќе пристигнат негови легати, коишто носат „leges mundanae“. 
Според Т. Василевски, организацијата на епископиите и комитатите 
останува тесно поврзана со каролиншката држава и тој модел секогаш 
бил следен од централните и источноевропските држави- Унгарија, 
Бохемија и Полска.10

За да ја потврди својата теза Тадеуш Василевски дава анализа на 
уводот кон организацијата на комитатите во Хрватска и во Унгарија.11

Во Првото Бугарско Царство комитати и комеси (κόμης) се 
споменуваат, покрај во хрониката на Хинкмар, и во хагиографското 
дело на Теофилакт Охридски, Житие на 15 тивериополски 
свештеномаченици.12Во истиот извор има податоци дека такви 
управници постоеле и во Македонија, меѓу кои се споменува името на 
κόμης Ταριδῆνας13 (Тариденaс, Таридин, Тарадин) во времето на кнезот 
Борис, еден κόμης Дистрос во времето на Симеон. Првиот, Таридин во 
времето на владеењето на кнезот Борис-Михаил бил на чело на комитат 
кој што ја опфаќал територијата на епархијата Брегалница. Тој комит 
Таридин се потчинувал на заповедите на неговиот господар и ги пренел 
во новоизградениот храм на Брегалница моштите на тројца маченици 
8Василевски Тадеуш, България и Византия IX-XV век. 49.  
9Theophanes Continuatus, ed. Bonn, p. 164, 1. 17-25; Zonaras, ed. L. Dindorfii, t. IV. Lipsiae, 1871, p. 5, 1. 27-
32.  
10Василевски Т., България и Византия IX-XV век,50.  
11 Исто, 50. 
12Migne, Patrologia cursus completes. Series Graeco-Latina, vol. 126, cap. 47, col. 201 D; Извори за 
Българската история. Том ХХХ- Гръцки извори за българската история, IX. София 1994. 42-79; Житие 
и канон на светите петнаесет тивериополски свештеномаченици. Издание на МПЦ, уредник, игумен 
Методиј (Златанов), 1997, 7-72.  
13Migne, Patrologia, 213 А; ИБИ ХХХ - ГИБИ IX, 69. 
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од Тивериопол, најдени кај словенската Струмица. На сличен начин 
дејствувал и комитот Дистра (или Дрстра), и за време на владеењето 
на Симеон тој ги однел во истиот храм моштите на уште двајца 
Тивериополски маченици. Тој истиот комис бил втор човек во државата 
веднаш по Симеон и тој ја потчинил на Бугарија пограничната територија 
на Егејска Македонија, и на тој начин ја фиксирал границата меѓу 
Византија и Бугарија што е потврдено од натписот на еден пограничен 
столб од 904 година, на 22 км северно од Солун (Δίστρος ὁ κόμης).14

Интересно е да забележиме дека во Римската Империја најрано во 
IV век се појавиле првите comites provinciarum, како што ги нарекол самиот 
Константин Велики, и тоа се споменува и comes на Македонија.15 На нив 
тогаш повеќе им одговарало името comites dioecesium, бидејќи секој од 
нив под своја власт имал цела диецеза. Како прв comes Macedoniae се 
споменува Acacius во 327 година.16 По поделбата на Римската Империја 
на Западна и Источна, во источниот дел подоцна го среќаваме изразот 
comes во хеленизиран облик како κόμης, и тоа во Македонија во IX и X век 
кога таа била освоена од Бугарите во времето на Борис и Симеон. Тогаш 
титулата comes дошла на местото на титулата ἄρχων. Најверојатно тогаш 
словенските кнезови или архонти во Македонија, како на пример, ἄρχων 
τῶν Σκλαυινίων Βερζιτίας ги добиле, веројатно од бугарските освојувачи 
титулите κόμης наместо дотогашните византиски титули ἄρχων.17

Кнезот Борис-Михаил создал во југозападните предели на својата 
држава друг комитат, наречен Кутмичевица. На чело на тој комитат го 
поставил комитот Добета, којшто требало да ја осигура заштитата на еден 
словенски просветител – Климент. Границите на комитатот Кутмичевица 
веројатно требало, барем во почетокот, т.e. на границата меѓу IX и X 
век да ја покриваат истата територија која што ја опфаќала и црковната 
епархија Охрид. Треба да се одбележи дека Добета бил населен (живеел) 
во Девол, а не во Охрид, и токму таму бил центарот на просветителската 
дејност на св. Климент.18

Да споменеме дека во тоа време Македонија и Албанија биле дел 
од бугарската државна територија. Нивната внатрешна положба во втората 
половина на IX и во почетокот на X век е многу важна за да можеме да го 
разбереме карактерот на новата организација на комитатите, создадени 
од кнез Борис-Михаил и развиени подоцна од неговите наследници. Во 
тоа време комитатите биле големи административни центри, коишто ја 

14Успенски Ф. И., Пограничный столб между Византией и Болгарией при Симеоне. - Известия Русского 
Археологического иниститута в Константинополе, 3, 1898, 184-194; Иванов Й., Български старини из 
Македония. Фототипно издание. София, 1970, 16-20.  
15Cod. Theod. XI 3, 2.  
16Pauly, Realencyklopädie der classischen Wissenschaften. Neue Bearbeitung. IV, 658.  
17Прокиħ Б., Постанак једне словенске царевине. 233.  
18Василевски Т., България и Византия IX-XV век, 52.  
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покривале приближно целата територија на новите бугарски епархии. 
Врз споменатите епархии откриваме три диоцези, на Брегалница, 
Струмица и Охрид-Девол, како и три комитати, чиишто управници 
имаат титула комит и се занимаваат и со чисто црковни работи, како на 
пример пренесувањето на реликвии или организација на училишта за 
идни свештеници и монаси. Тоа преплетување на црковната и политичко-
административната организација е многу распространето на Балканот, 
така што поголем дел од создадените по IX век епархии ги носат имињата 
на малите племенски кнежевства, наречени во Византија архонтии. Тоа 
означува дека црковната организација се наложува над политичката 
структура не само во бугарската држава.19

Тоа нешто го користи Тадеуш Василевски за да го фиксира бројот 
на бугарските комитати создадени од кнез Борис-Михаил, којшто го зема 
за почетна точка бројот на создадените епархии во време на неговото 
владеење. За жал, последниот број може да се уточни само приближно. 
Во 879 година на општиот синод на Фотиј учествувале пет епископи од 
Бугарија (ако тука рамноправно се вклучи и Агатон од Моравија). Но, 
напразно би ги барале меѓу присутните на синодот и епископите на 
Дрстар, Плиска, Сердика, Червен и Белград. Веројатно е дека некои од 
тие епархии уште не биле формирани во 879 година.20 Тие постојат со 
сигурност кон крајот на IX век.

Така, Василевски добил еден број што дава претстава за бројот 
на епархиите, којшто многу се доближува до бројот на комитатите, 
споменати од Хинкмар, иако некои од тие епархии сè уште се само во 
проект. Може да се претпостави дека Борис-Михаил создал повеќе од 10 
комитати, при што планирал да организира сопствена епархија за секој од 
нив. Откако овој проект бил реализиран, можно е уште во првата половина 
на Х век да се започнало со формирање на нови епархии истовремено со 
формирањето на нови комитати.

Воведувањето на административната структура на комитатите 
во Бугарија имало за цел засилување на централната власт на кнезот 
и уништувањето на старите племенски организации од типот на 
кнежевството на Северите, а таков бил случајот и со племенските 
кнежевства на територијата на Македонија. Токму на чело на еден таков 
комитат во Македонија стоел комитот Никола, таткото на Давид, Мојсеј, 
Арон и Самуил, кои поради титулата на својот татко биле наречени 
„комитопули” или млади комити. Од изворите не ни е познато слично 
именување на наследниците на другите комити, освен на Никола. Исто 
така, со сигурност не ни е познато на чело на кој комитат стоел Никола, 
но ако се земе предвид центарот на активностите на неговите синови 
19Исто, 52.  
20Златарски В. Н., История. . ., т. 1/2, 206-214.   
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може да претпоставиме дека тоа бил Деволскиот комитат.
Името комитопули првпат е употребено за браќата Давид, Мојсеј, 

Арон и Самуил, како синови на еден од моќните комити или месни кнезови 
во западната веќе воено освоена половина на бугарската држава.21 

Што се однесува до прашањето кога се појавиле комитопулите 
на историската сцена – изворите, иако се скудни, се сосема прецизни. 
Јован Скилица вели дека тоа се случило по обновувањето на мирот меѓу 
Византија и Бугарија, а по смртта на бугарскиот цар Петар (30. I. 969 
година). Тој мир бил обновен во 968 година. За да се добие јасна претстава 
за настаните, ќе тргнеме по ред.

Познато е дека по византиско-бугарскиот мировен договор од 
927 година22 поголем дел од Македонија (на 22 км. северно од Солун) 
влегол во составот на бугарската држава и во согласност со одредбите од 
договорот тој дел во изворите се именува како „Бугарија“, или „бугарска 
земја“, како впрочем и сите други делови од Балканот што се наоѓале 
во составот на бугарската држава. Тоа нешто било во согласност со 
тогашните државно-правни традиции: Византија ја признала државата 
Бугарија, и сите територии што влегувале во нејзиниот состав ги именува 
како бугарски, а жителите (поданиците) како Бугари.

Мирните односи меѓу Византија и Бугарија биле прекинати во 
средината на 60-те години на X век кога бугарскиот цар Петар се сетил да 
го побара данокот од Византија предвиден со договорот од 927 година.23 
Никифор II не само што го одбил барањето, туку наредил бугарските 
пратеници да бидат натепани и да бидат протерани со навреди од 
Цариград. Така во 965-966 година започнала војна меѓу двете држави.24 
Овој настан некои историчари го датираат во 963 година,25 што не е во 
согласност со настаните. Никифор Фока откажал да го плаќа данокот во 
965 година и тогаш е нарушен мирот. Бидејќи Византија била зафатена на 
Исток, за решавање на бугарскиот проблем го ангажирала киевскиот кнез 
Свјатослав (946-972). Во 968 година кнезот Свјатослав со шеесетилјадна 
војска26 ја минал реката Дунав и, како што соопштува Лав Ѓакон „од 
сите страни почнал да ги убива Мизијците (Бугарите)“.27 Притоа 
21Златарски В. Н., История..., т. 1/2, 590.   
22За договорот и женидбата на цар Петар со византиската принцеза Марија Лакапин види: Georgius Ce-
drenus – Ioannis Scylitzae (Γεωργίου τοῦ Κεδρηνοῦ Σύνοψις ἱστοριῶν) II, изд. Bekker, Bonnae 1838-1839, II, 
309; Златарски В. Н., История..., 1/ 2, 518; 524-532.   
23Божилов И., Гюзелев В., История на средновековна България VII–XIV век, София 1999, 295.   
24За војната спореди: Златарски В. Н., История. ., 570-588.   
25А. Лероа-Молинген, Синовите на Петар бугарски и комитопулите, Зборник Илјада години од востанието 
на комитопулите и создавањето на Самуиловата држава, ИНИ, Скопје, 1971, 60. 
26Златарски В. Н., История.., 577-578; Карyшковскиj П. О., О хронологии русско-византийской войнe 
при Святославе, Виз. Временик 5 (1952) 136: Острогорски Г., Историја Византије, 278; Сахаров А. Н., 
Дипломатия Свјатослава. Москва 1982, 136-137; Котляр М. Ф., Iсторiя Украiни в особах – давноруска 
держава. Киiв 1996, 58; Панов Б., Македонија низ историјата. Скопје 1999, 75.   
27Leonis Diaconus, Historiae, VI, 10, ed. B. G. Niebuhr, Bonnae 1828, 103; Божилов И., Гюзелев В., История 
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Свјатослав освоил повеќе бугарски градови (според некои податоци 
80).28 Хронологијата на овие настани сосема прецизно ни ја дава Кедрин-
Скилица: „Четвртата година од неговото (Никифоровото) владеење во 
месец јуни на десети индикт”,29 што значи јуни 967 година.

По овој руски успех Византија увидела дека Русите би биле 
поголема опасност за неа отколку Бугарите и затоа ги наговорила 
Печенезите да го нападнат Киев. Поради тоа Свјатослав се повлекол од 
Бугарија и заминал да го брани Киев.30 Никифор ја сменил политиката 
кон Бугарија и како резултат на таа промена дошло до склучување на 
Византиско-бугарски договор за мир во 968 година.31 За овие настани, 
освен Скилица податоци ни дава и Лиутпранд, којшто во 968 година 
престојувал во Цариград и таму се сретнал со еден бугарски пратеник, 
којшто „бил истрижан по варварски како некој Унгарец, носел железен 
синџир и бил некрстен”.32 Како гаранција за мирот, а бидејќи во меѓувреме 
умрела жена му Марија, којашто дотогаш била гарант на мирните 
односи, царот Петар ги дал своите два сина Борис и Роман за заложници 
во Цариград. Набргу потоа Петар умрел (30 јануари 969 год.).33 Во врска 
со овие настани е и исказот на Јован Скилица, кој вели: „А Петар, царот 
на Бугарите, наскоро по смртта на својата жена, за да го обнови мирот, 
склучи сојуз со царевите и ги даде како заложници сопствените два сина 
Борис и Роман. Малку потоа умре”34 (Πέτρος δὲ ὁ τῶν Βουλγάρων βασιλεὺς 
τὴν εἰρήνην τάχα ἀνανεούμενος ἀποθανούσης τῆς αὐτοῦ γυναικός, σπονδὰς 
πρὸς τοὺς βασιλεῖς ἔθετο, ὁμήρους δοὺς καὶ τοὺς οἰκείους δύο υἱοὺς [2.347] 
Βορίσην καὶ Ῥωμανόν· καὶ μετὰ μικρὸν ἀπεβίω).

Сега бугарската држава останала без цар, Петровите синови 
биле далеку од својата татковина. Таквата состојба ја искористиле 
комитопулите: Давид, Мојсеј, Арон и Самуил, синови на комитот Никола и 
организирале востание (побуна, апостасија) и ја „вознемируваа државата 
на Бугарите“.35 Во врска со тоа Скилица вели: „Неговите (Петровите) 
на средновековна България VII–XIV век, 296.  
28Повесть временнiх лет. Ч. I. Текст и превод. Подготовка текста Д. С. Лихачева. Превод Д. С. Лихачева 
и Б. А. Романова. Москва-Ленинград 1950, 47; Златарски В. Н., История, 580-581; Божилов И. - Гюзелев 
В., История на средновековна България VII-XIV век. София 1999, 296; Котляр М. Ф., Iсторiя Украiни, 58; 
Божилов И., Гюзелев В., История на средновековна България VII–XIV век, 296.
29Cedrenus, II, 372, 13-10.
30Оболенски Д., Византијски комонвелт, Београд 1991, 157.
31Златарски В. Н., История. ., 586.
32 Liutprandi Legatio, 19.
33Гръцки извори за българската история. VI, София 1965, 246-249: Златарски В. Н., История. ., 589 
и 590; Антолјак С., Средновековна Македонија, I, 313 бел. 64; Божилов И. - Гюзелев В., История на 
средновековна България, 297; Пириватрић С., Два хронолошка прилога о крају Првог бугарског царства. 
ЗРВИ, 34 (1995), 55-62.
34Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum. Editio Princeps Recensuit Ioannes Thurn. Apud Walter de Gruyter et 
Socios Berolini et Novi Eboraci MCMLXXIII, 255, 73-76; Cedrenus, II, 346; Документи, 1, 87; Антолјак С., 
Вистината за востанието на комитопулите, Средновековна Македонија, Скопје 1985, 606.
35Византиски извори, III, 57; Документи за борбата на македонскиот народ за самостојност и национална 
држава. Том I, Скопје 1981, 87-88; Антолјак С., Средновековна Македонија, I, 310 и бел. 50.
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синови беа испратени во Бугарија за да го зачуваат татковото царство 
и да ги спречат комитопулите понатаму да напредуваат. Имено, Давид, 
Мојсеј, Арон и Самуил, синови на еден од оние комити кои во Бугарија 
можеа многу да сторат, замислуваа отцепништво (направија апостасија, 
се одделија, отпаднаа) и ја вознемируваа државата на Бугарите (и ги 
разбунија Бугарите). Така се случи тоа“.36 (οἱ δὲ υἱοὶ αὐτοῦ ἐν Βουλγαρίᾳ 
ἐπέμφθησαν μετὰ ταῦτα ἐφ› ᾧ τῆς πατρῴας ἀντισχέσθαι βασιλείας, καὶ τοὺς 
κομητοπούλους ἀπείρξουσι τῆς πρόσω φορᾶς. Δαβὶδ γὰρ καὶ Μωϋσῆς καὶ 
Ἀαρὼν καὶ Σαμουήλ, ἑνὸς ὄντες παῖδες τῶν μέγα δυνηθέντων ἐν Βουλγαρίᾳ 
κομήτων, πρὸς ἀποστασίαν ἀπεῖδον καὶ τὰ Βουλγάρων ἀνέσειον. καὶ ταῦτα 
μὲν συνηνέχθη ὧδε). Значи, војната на Бугарите против Византија и 
Киевска Русија, што се водела во подунавските бугарски предели, била 
причина да ослабнат бугарските позиции во Македонија37 и да се создадат 
поволни услови за реализација на идеата на комитопулите за отцепување 
од бугарската држава. Тоа отцепување било изведено во југозападна 
Македонија од каде што се проширило и во другите македонски области.

Во прилог на тоа се и податоците што ни ги дава Јован Геометар 
во неговата песна „За комитопулот“ во којашто појавата на комитопулот 
ја датира „при заодот (смртта) на Никифор“,38 што значи во 969 година. 
Слично вели и Јован Зонара: „Петар, еден од предводниците на Бугарите, 
откако умре жена му, за да го обнови договорот со Ромеите, ги даде своите 
два сина Борис и Роман како заложници и умре. На неговите деца пак им 
беше дозволено да одат и да ја земат татковата власт, зашто четворицата 
синови на еден од комитите во Бугарија: Давид, Мојсеј, Арон и Самуил, 
одметнувајќи се ги разбунтуваа Бугарите“.39

 Кога во Цариград дознале дека комитопулите Давид, Мојсеј, 
Арон и Самуил, отворено се подготвувале за побуна и отцепништво и 
веќе постигнале извесен успех, веднаш ги испратиле Борис и Роман за да 
го зачуваат татковото царство и да ги спречат комитопулите во нивното 
натамошно напредување,40 како што наведува Скилица. Тоа значи 
дека византиските штитеници Борис и Роман, требало со поддршка од 
византискиот двор да ја зачуваат единствената бугарска држава, против 
која станале (од која се одделиле) комитопулите или се обиделе да се 
отцепат од неа. Комитопулите имале успех и по отстранувањето на 
бугарската власт уште во 969 година на ослободената територија била 
36Scylitzae, Synopsis historiarum, 225-226, 76-81; Cedrenus, II, 346-347; Документи, 1, 97-88; Антолјак С., 
Вистината, 606.
37Златарски В. Н., История, 590 и бел. 2; 633; Антолјак С., Средновековна Македонија, I, 609; Панов Б., 
Македонија низ историјата, 75.
38Документи, 1, 88; Спореди: А. Лероа-Молинген, Синовите на бугарскиот цар Петар и 
комитопулите, 63.
39Joannis Zonarae Opera Omnia - PG. Ed. J. P. Migne. T. 135. Paris 1864, p. 113, 115; Документи, 1, 89.
40Scylitzae, Synopsis historiarum, 255-256, 76-81; Византиски извори, III, 56-57; Документи.., I, 87; 
Златарски В. Н., История, 593; Антолјак С., Средновековна Македонија, I, 609. 
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создадена нова држава на Балканот позната како Самуилова, по основачот 
на царска династија,41 којашто бугарските историчари ја нарекуваат 
Западно Бугарско Царство.
 Да се вратиме уште еднаш на изворите, Скилица и Зонара за 
отпаѓањето на комитопулите. Тие податоци се преведени и во Грчките 
извори за бугарската историја, а еве и овде даваме паралелен превод за 
полесно споредување на податоците. 
 Πέτρος δὲ ὁ τῶν Βουλγάρων βασιλεὺς τὴν εἰρήνην τάχα ἀνανεούμενος 
ἀποθανούσης τῆς αὐτοῦ γυναικός, σπονδὰς πρὸς τοὺς βασιλεῖς ἔθετο, ὁμήρους 
δοὺς καὶ τοὺς οἰκείους δύο υἱοὺς Βορίσην καὶ Ῥωμανόν· καὶ μετὰ μικρὸν 
ἀπεβίω.42 
 οἱ δὲ υἱοὶ αὐτοῦ ἐν Βουλγαρίᾳ ἐπέμφθησαν μετὰ ταῦτα ἐφ› ᾧ τῆς 
πατρῴας ἀντισ-χέσθαι βασιλείας, καὶ τοὺς κομητοπούλους ἀπείρξουσι τῆς 
πρόσω φορᾶς. Δαβὶδ γὰρ καὶ Μωϋσῆς καὶ Ἀαρὼν καὶ Σαμουήλ, ἑνὸς ὄντες 
παῖδες τῶν μέγα δυνηθέντων ἐν Βουλγαρίᾳ κομήτων, πρὸς ἀποστασίαν 
ἀπεῖδον καὶ τὰ Βουλγάρων ἀνέσειον. καὶ ταῦτα μὲν συνηνέχθη ὧδε. Πέτρος 
δὲ ὁ τῶν Βουλγάρων βασιλεὺς τὴν εἰρήνην τάχα ἀνανεούμενος ἀποθανούσης 
τῆς αὐτοῦ γυναικός, σπονδὰς πρὸς τοὺς βασιλεῖς ἔθετο, ὁμήρους δοὺς καὶ 
τοὺς οἰκείους δύο υἱοὺς Βορίσην καὶ Ῥωμανόν· καὶ μετὰ μικρὸν ἀπεβίω . 
 οἱ δὲ υἱοὶ αὐτοῦ ἐν Βουλγαρίᾳ ἐπέμφθησαν μετὰ ταῦτα ἐφ› ᾧ τῆς 
πατρῴας ἀντισ-χέσθαι βασιλείας, καὶ τοὺς κομητοπούλους ἀπείρξουσι τῆς 
πρόσω φορᾶς. Δαβὶδ γὰρ καὶ Μωϋσῆς καὶ Ἀαρὼν καὶ Σαμουήλ, ἑνὸς ὄντες 
παῖδες τῶν μέγα δυνηθέντων ἐν Βουλγαρίᾳ κομήτων, πρὸς ἀποστασίαν 
ἀπεῖδον καὶ τὰ Βουλγάρων ἀνέσειον. καὶ ταῦτα μὲν συνηνέχθη ὧδε.43

 Πέτρος δὲ ὁ τῶν Βουλγάρων βασιλεὺς τὴν εἰρήνην τάχα ἀνανεούμενος 
ἀποθανούσης τῆς αὐτοῦ γυναικός, σπονδὰς πρὸς τοὺς βασιλεῖς ἔθετο, ὁμήρους 
δοὺς καὶ τοὺς οἰκείους δύο υἱοὺς Βορίσην καὶ Ῥωμανόν· καὶ μετὰ μικρὸν 
ἀπεβίω.44 
 οἱ δὲ υἱοὶ αὐτοῦ ἐν Βουλγαρίᾳ ἐπέμ-φθησαν μετὰ ταῦτα ἐφ› ᾧ τῆς 
πατρῴας ἀντισχέσθαι βασιλείας, καὶ τοὺς κομητοπούλους ἀπείρξουσι τῆς 
πρόσω φορᾶς. Δαβὶδ γὰρ καὶ Μωϋσῆς καὶ Ἀαρὼν καὶ Σαμουήλ, ἑνὸς ὄντες 
παῖδες τῶν μέγα δυνηθέντων ἐν Βουλγαρίᾳ κομήτων, πρὸς ἀποστασίαν 
ἀπεῖδον καὶ τὰ Βουλγάρων ἀνέσειον. καὶ ταῦτα μὲν συνηνέχθη ὧδε.45

 (Петар, царот на Бугарите, го обновил мирот кусо време откако 
му починала жената; тој склучил договор со царевите, давајќи ги како 
заложници и своите два сина, Борис и Роман. Не многу потоа, Петар 
починал. 
 По ова, неговите синови биле пратени во Бугарија за да го преземат 
41Антолјак С., Средновековна Македонија, I, 314.
42Cedrenus, II, 347
43Cedrenus, II, 347 
44Cedrenus, II, 347 
45 Cedrenus, II, 347 
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татковото владение, но и за да го запрат напредувањето на комитопулите. 
Имено, Давид, Мојсеј, Арон и Самуил, деца (синови) на еден од моќните 
комити во Бугарија, намериле да се одметнат и ги мателе бугарските 
работи. Така се случиле овие нешта.

Петар, царот на Бугарите, го обновил мирот кусо време откако 
му починала жената; тој склучил договор со царевите, давајќи ги како 
заложници и своите два сина, Борис и Роман. Не многу потоа, Петар 
починал. 

По ова, неговите синови биле пратени во Бугарија за да го преземат 
татковото владение, но и за да го запрат напредувањето на комитопулите. 
Имено, Давид, Мојсеј, Арон и Самуил, деца (синови) на еден од моќните 
комити во Бугарија, намериле да се одметнат и ги мателе бугарските 
работи. Така се случиле овие нешта.)

 Истиот овој пасус го среќаваме и во латинскиот превод на Габиус 
и нешто слично кај Миње, со таа разлика што последната реченица кај 
Габиус е преведена „така тоа се случи“, а кај Миње „И таа работа тогаш 
стана така“. Значи, грчкиот текст на Кедрин и латинските преводи на 
Габиус и Миње го потврдуваат фактот дека во 969 година (по смртта 
на Петар) во Бугарија дошло до немири, предизвикани од браќата 
комитопули и дека поради тоа било нужно наследниците на престолот, 
односно синовите на Петар веднаш да се вратат во Бугарија за да τὴν 
πατρῷαν ἀρχὴν κατακτήσασϑαι, т.е. “et comites ultra progredi prohiberent“ 
(Габиус), односно “et cometopulorum impetum reprimant” (Миње).

Годината на отпаѓањето на комитопулите е времето на смртта 
на Петар, 969-та. Тогаш, според изворите комитопулите “pertubabant res 
Bulgarorum” („ја разбунтувале бугарската држава“) “et haec ita accidere” 
(„и ова така се случи“) – Габиус, односно “ataque ita tunc res acta” („така 
тогаш работата се сврши“) – кај Миње, односно „καὶ ταῦτα μὲν συνηνέχθη 
ὧδε” – кај Кедрен, како потврда на тврдењето дека тоа навистина тогаш 
и така се случило. Оваа последното недвосмислено ја потврдува тезата 
за постоење на акција за отпаѓање од бугарската држава, иницирана и 
раководена од комитопулите Давид, Мојсеј, Арон и Самуил во 969 година. 
Во науката се правени и се прават обиди да се обезвреднат овие 
клучни податоци во известувањето на Скилица-Кедрен и да се негира 
движењето за апостасија од бугарската држава во 969 година, а да се 
земе за точно и единствено известувањето на Кедрен за апостасијата 
на Бугарите по смртта на византискиот император Јован Цимиски 
во 976 година. Тука предвид го имаме гледиштето на бугарските 
историчари Ѓузелев и Божилов.46 Таквото гледиште е неосновано и во 
спротивност на изворите. Тоа известување е следното: Тῶν δὲ Βουλγάρων 
ἅμα τῇ τελευτῇ τοῦ βασιλέως Ἰωάννου ἀποστατησάντων, ἄρχειν αὐτῶν 
46Божилов И. - Гюзелев В., История на средновековна България, 312-313.
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προχειρίζονται τέσσαρες ἀδελφοί, Δαβὶδ Μωϋσῆς Ἀαρὼν καὶ Σαμουήλ, 
ἑνὸς τῶν παρὰ Βουλγάροις μέγα δυνηθέντων κόμητος ὄντες παῖδες καὶ διὰ 
τοῦτο κομητόπουλοι κατονομαζόμενοι.47 Веднаш по смртта на царот 
Јован, Бугарите се одметнале, а за предводници се нафатиле (избрале) 
четворица браќа – Давид, Мојсеј, Арон и Самуил, деца на еден од моќните 
комити кај Бугарите, кои затоа биле наречени комитопули. Очигледна 
е разликата меѓу податоците и јасно се гледа дека станува збор за два 
различни настани. Грчката показна заменка ὧδε, што стои во текстот на 
Кедрин и латинскиот демонстратив haec се однесуваат на нешто што е 
последно спомнато во текстот, а овде последно се споменува токму тоа 
дека комитопулите ја потресувале бугарската држава. Употребата на 
аористната форма συνηνέχϑη и перфектната accidere и acta sunt укажуваат 
на тоа дека дејството е определено и извршено точно така. Токму овие 
последни зборови од пасусот потврдуваат дека непосредно по смртта на 
Петар (969) комитопулите дејствувале против бугарската централна власт, 
дека имале определени успеси во таа смисла, зашто, синовите на Петар 
– Борис и Роман биле испратени од Цариград, каде што се наоѓале како 
заложници, да го спречат нивното натамошно напредување.48  

Иако византискиот штитеник Борис седнал на бугарскиот престол 
како цар Борис II (969-971) тој не успеал да ги спречи комитопулите 
во нивното напредување. Во полза на комитопулите било второто 
навлегување на Свјатослав49 во Бугарија (во летото во 969 година). 
Бугарскиот владетел поради зафатеноста со Русите бил оневозможен да 
се пресмета со комитопулите и да ја ликвидира новосоздадената држава.

Повторното руско навлегување во Бугарија (крајот на јули или 
почетокот на август во 969 година)50 се разликувало од првото, во првиот 
случај тој навлегол по покана на Византија, а сега самоиницијативно. 
Овој пат Свјатослав бил привлечен од „Перејеславец“ (Мал Преслав) на 
Дунав, кој го сметал за „средина“ на својата земја.51 Свјатослав се носел 
со идејата да формира своја држава во Бугарија. Во оваа втора Руско-
бугарска војна Византија застанала на страната на Бугарија. Причина за 
тоа биле успесите на Свјатослав, кој од Византија побарал да се повлече 
од Балканот и истиот да му го предаде нему.52

 
47Cedrenus, II, 435.
48За јазичните анализи на текстовите спореди: Басотова Љ., Летописот на Поп Дукљанин како извор 
за средновековната историја на Македонија, Споменици за средновековната и поновата историја на 
Македонија, том V, Прилеп 1988, 172-173.
49Антолјак С., Средновековна Македонија, I, 314.
50Златарски В. Н., История, 594.  
51Исто, 594; За градот види: Oikonomides N ., Presthlavitza, the Little Preslav, Südost Forsuchungen, 42 (1983), 
1-9; Котляр М. Ф., Iсторiя Украiни, 58; Божилов И. - Гюзелев В., История на средновековна България, 
298.  
52Leo Diaconus, Historiae, VI, 10, ed. B. G. Niebuhr (Бон , 1828), 105; Острогорски Г., Историја Византије, 
281; Антолјак С., Средновековна Македонија, I, 329. 
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 Во ова второ навлегување Свјатослав имал големи успеси, го 
заробил дури и бугарскиот цар Борис II.53 Ова посебно им одело во прилог 
на комитопулите и на нивната држава во Македонија. Комитопулите 
останале слободни и непокорени на својата територија, доста оддалечени 
од воените операции на Русите. На нивна територија бегале жителите 
од загрозените делови на Бугарското Царство и со тоа ја јакнеле воената 
сила на комитопулите.54

 Додека комитопулите непречено и внимателно само го следеле 
руското навлегување на Балканот, со тоа не можел да се помири 
византискиот император Јован Цимиски. Дошло до решавачка војна меѓу 
Византија и Свјатослав, која започнала во пролетта во 971 година.55 Јован 
Цимиски имал успех и го „ослободил“ Борис II од руско заробеништво, 
но по протерувањето на Русите од Бугарија не го оставил Борис II на 
престолот, туку го одвел во Цариград каде што му ги симнал царските 
знаци и круната, којашто ја однел во црквата „Св. Софија“ и ја подарил на 
Бога за успехот во војната.56 Бугарија, поточно североисточните делови 
на Петрова Бугарија, била претворена во обична византиска провинција 
и вклучена во тематскиот систем на Византија.
 Увидувајќи ја византиската моќ, комитопулите по сè изгледа ја 
признале врховната византиска власт.57 Формално тие биле потчинети на 
централната византиска администрација, а пред сè на василевсот.58 Во 
прилог на комитопулите бил фактот што тие не војувале против Византија 
и не се отцепиле од неа, туку против Бугарија. Иако ја признале врховната 
византиска власт тие задржале широка автономија на управување, 
за што сведочи фактот дека на територијата со која владееле немало 
формирано византиска тема и воведено византиска управа. Станува збор 
за областите западно од градот Сердика, најголемиот дел на територијата 
на Македонија, од Скопска Црна Гора на север каде што била границата 
со византиската управа во Рашка, на југоисток до средниот тек на реката 
Струма и темата Стримон-Крушево,59 на југ до малите теми Драгувитија,60 
Бер и Едеса, темата Хелада со центар Лариса и на запад областите до 
53Гръцки извори, VI, 260; Златарски В. Н., История, 598; Острогорски Г., Историја Византије, 281; 
Божилов И. - Гюзелев В., История на средновековна България, 298. 
54С. Антолјак, Средновековна Македонија, I, 328; Сп. Атанасовски А., Влијанието на Русија за создавање 
на Самуиловата држава.  
55Божилов И. - Гюзелев В., История на средновековна България, 299. 
56Scylitzae, Synopsis historiarum, 310; Гръцки извори, VI, 274; Златарски В. Н., История, 628; Острогорски 
Г., Историја Византије, 281; Оболенски Д., Византијски комонвелт, 159; Антолјак С., Средновековна 
Македонија, I, 332; Божилов И. - Гюзелев В., История на средновековна България, 300 и 311; Панов Б., 
Македонија низ историјата, 76.  
57Според Прокиќ комитопулите ја признале врховната византиска власт после 973 година, по смртта на 
германскиот император.  
58Антолјак С., Средновековна Македонија, I, 334; Божилов И. - Гюзелев В., История на средновековна 
България, 311 и 314.  
59Божилов И. - Гюзелев В., История на средновековна България, 310. 
60Исто, 310. 
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темите Драч, Јерихо и Никопол. Византиска управа немало во градовите 
Костур, Сервија, Битола, Охрид, Белград (Берат), Дебар, Прилеп, Скопје, 
Велес Штип, Струмица и Сердика.61

 Во 976 година, Бугарите од потчинетиот источен дел на 
некогашната држава се одметнале (направиле апостасија) и за свои водачи 
ги избрале четворицата браќа Давид, Мојсеј Арон и Самуил.62 Терминот 
„апостасија” Скилица го употребува исто во три случаи: за комитопулите 
во 969 година, за „Бугарите” во 976 и за Варда Склир исто во 976 година.63 
Кога се знае дека Бугарите и Варда Склир се одметнале од Византија, 
тогаш нема причини да не го прифатиме податокот дека комитопулите 
се одметнале од Бугарија, бидејќи до 969 година нивниот комитат бил 
во составот на бугарската држава. Со самото тоа отпаѓа теоријата дека 
нивната држава била продолжение на Првото Бугарско Царство, а 
Самуил наследник на бугарската царска круна, за којашто видовме дека 
во 971 година била однесена во Цариград. Дотолку повеќе, во 976 година, 
кога Бугарите се отцепиле од Византија, во отсуство на претставници од 
нивната владетелска лоза, тие (Бугарите) сами ги избрале за свои водачи 
комитопулите. Тоа значи дека Бугарите доброволно поминале под власта 
на комитопулите и тие така станале нивни владетели.

61Бошкоски М., Великаните на македонскиот среден век. Скопје 2007, 49. 
62Види белешка 45 и текстот погоре. 
63Scylitzae, Synopsis historiarum, 328-329. 
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Who Were the cometopuli and Who they 
“APoStAtIzeD FroM”? 

Summary

 About the cometopuli and the foundation of their state a lot has been 
written, and various opinions have been exposed about their appearance and 
the chronology of their “movement” for division from the central authorities. 
The various views are derived from the various interpretations of original 
information that speak about these events. From the available sources it can 
be seen that a cometopuli was a son of a “comes” – a military-administrative 
ruler of certain area in the Middle Ages. In Macedonia they are present from 
the time of Constantine the Great. Later the same title slightly changed in form 
is present in the First Bulgarian Kingdom when the greater part of Macedonia 
enters into this Kingdom.
Regarding the time when they split, that is when they apostatized, there is 
also no single view, so two points of view have been crystallized: 1. That the 
cometopuli appeared in 969 and split (apostatized) from the Bulgarian state 
and 2. That they appeared in 976 and divided (apostatized) from the Byzantine 
Empire.
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УЛОГАТА НА САМУИЛОВОТО ВЛАДЕТЕЛСТВО ПРИ 
ВТЕМЕЛУВАЊЕТО И АФИРМАЦИЈАТА НА

МАКЕДОНСКАТА СЛОВЕНСКА ЦИВИЛИЗАЦИЈА И 
КУЛТУРА

 Во историографијата секогаш треба да се има предвид феноменот 
дека назад низ вековите на македонскиот простор се премостувале 
повеќе основоположени цивилизации и култури, а секоја самата од себе 
оставала своевиден супстрат како непресушен извор од кој современата 
македонска традиција го црпи сопствениот културноисториски и 
национален идентитет. Во Македонија овој процес на цивилизациски 
прелевања имал свој историски континуитет од антиката, преку 
римолатинското и византиско-христијанското глобално општество, па сè 
до втемелувањето и афирмацијата на словенската цивилизациска свест за 
духовен и културен колективитет. Процесот на цивилизациско прелевање 
на просторот на Македонија и пошироко во Југоисточна Европа почнал 
да се заокружува од периодот на т.н. голема преселба на народите (или 
словенската колонизација), која се реализирала од 80-тите години на 
VI и низ целиот VII век. Настанатата духовна и културна симбиоза на 
домородното македонско население со доселените словенски племиња 
настапила под силното влијание на византиската глобализација, при што 
во актуелниот социолошко-културолошки амбиент станале мобилни 
два важни фактори: словенизирањето и христијанизацијата. Процесот 
на словенизирање го зафатил домородното македонско население, 
а од друга страна пак, процесот на христијанизација ги истиснувал 
паганските традиционални духовни искуства на словенските племиња 
како резултат на осмислената и функционална политичка доктрина, 
која требало да ја обезбеди лојалноста за интеграција на Словените во 
византискиот глобален свет. Домородното македонско население веќе 
слеано во византиското општество било најпогодно да ја одигра улогата на 
сврзувачката алка во воспоставениот цивилизациски баланс. Финалето на 
ваквата историска епизода на цивилизациско прелевање се реализирало 
дури по три векови, а клучен фактор претставувало покренувањето на 
Кирилометодиевската мисионерска и просветителска дејност.
 При нагласувањето на овој историски и културолошки контекст 
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има нужност да се истакне уште еден значаен фактор, којшто влијаел 
врз идното профилирањето на духовните и на културните односи на 
просторот во Македонија. Имено, во Македонија политичката програмска 
поставеност за афирмација на словенската цивилизациска свест 
првовремено се активирала од византискиот Константинопол. Подоцна, 
ваквото политичко и доктринарно средство почнало да се користи и од 
страна на папата во Рим, за по прогонувањето на кирилометодиевите 
ученици од Моравија да настапи враќање на реализацијата назад кон 
нејзините извори – повторно во Македонија. Всушност, создавањето на 
Охридската духовна и книжевна школа од страна на кирилометодиевите 
ученици светите Климент и Наум Охридски во последната четвртина од 
IX век пресудно влијаело да се зацврсти словенската цивилизациска свест 
на општествената, духовната и на културната сцена во Македонија. Со тоа 
се продлабочило чувството за дистанцирање на македонското духовно 
и културно живеење од она што политички го проектирала Византија. 
Тоа и ја активирало состојбата на самото издигнување на словенската 
цивилизациска свест големата империја политички да гледа како на 
антивизантиска постапка. Впрочем ваквата сопоставена цивилизациска 
релација директно ги подредила еден до друг двата концепти: 
словенскиот и византискиот. Наместо да дојде до извесно цивилизациско 
премостување, првовремено воено-политичката стратегија на Византија 
во Македонија продуцирала стационирање на една словено-византиска 
и притоа христијанска цивилизација и култура. Сепак, настаните што 
следеле ги подместиле овие концепти– спротивставувајќи ги еден 
против друг, а истовремено надградувајќи го класичномакедонскиот и 
словенскиот културноисториски супстрат. Особено своевидно влијание 
извршил воениот и политички пораз што Византија му го нанела на 
Првото Бугарско Царство во чијшто состав бил завојуван и поголемиот 
дел од Македонија, коешто веќе по примерот на поранешните искуства од 
Константинопол и од Рим го имало активирано факторот на словенството 
како стратешка доктрина. Во тој контекст веќе воспоставената словенска 
традиција во Македонија подеднакво се дистанцирала од византиските и 
од бугарските духовни и културни процеси, а повеќе и не можела да се 
искорени. 
 Словенската цивилизациска свест во Македонија особено 
се втемелила откако се воспоставило ново и автохтоно словенско 
владетелство на царот Самуил, чијашто престолнина и титуларна 
(помесна) црква биле на нејзината територија - односно, најпрво во 
Преспа, а подоцна во Охрид. Самуиловото словенско владетелство 
кое опстоило 4 децении (976-1014/’18) историски го триумфирал 
процесот на афирмација на словенската цивилизациска свест, при што 
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на општествената сцена во Македонија го довело во надвлaдејувачка 
позиција словенството како колективен идентитет.
 Вака проектираната тема од наша страна настана пофункционална 
и актуелна зашто во 2014 година се навршија 1000 години од смртта на 
царот Самуил и од поразот на неговата војска од Византија при битката 
кај Беласица. Со овој историски настан се навестило згаснувањето 
на македонската средновековна држава– која по смртта на нејзиниот 
владетел продолжила да опстојува уште 4 години преку кревките 
владеења на неговите наследници Гаврило Радомир (1014-1015) и 
Јоан Владислав (1015 – 1018). Ваквиот јубилеј е исклучително значаен 
зашто го одбележува историското траење на средновековната автохтона 
државна творба на просторот на Македонија, која се создала по огромна 
вековна дистанца од згаснувањето на античкото Македонско Царство во 
168 година пр. н.е., кога Римјаните ги поразиле последните македонски 
цареви Филип IV и неговиот син Персеј. Неслучајно го сметаме како 
своевиден куриозитет и датумот 24 октомври во 2014 година, кога во 
Струмица се одржа и централен научен собир по односниов повод во 
Република Македонија. Всушност, овој пригоден научен настан се 
поистоветува со денот кога византискиот цар Василиј II од Втората 
македонска династија ја дознал веста за смртта на царот Самуил (што се 
случила пред 18 денови на 6 октомври).
 Политичкото и военото активирање на Самуиловото македонско 
словенско владетелство одиграло значајна улога во идните пренасочувања 
на односите кон одвивањето на геополитичките, духовните и на 
цивилизациските прилики не само на Балканот, туку и пошироко во 
Европа. За жал досега историографијата како да немаше доволно здив 
да ги оцрта историските серпентини по кои Самуиловото царство 
ги оцртало идните движења на настаните, без кое светот кон нашата 
современост веројатно ќе беше многу поинаков. Имено, со активирањето 
на Самуиловото владетелство на просторот на Македонија на извесен 
начин се исполнила политичката и воената празнина од неодамна 
исчезнатата улога на згаснатото Прво бугарско царство, па Византија со 
владеењето на Втората македонска династија (Василиевата) повторно 
стекнала сериозен противник, којшто почнал да мобилизира нови услови 
за појава на антивизантиски отпори. Колку и да се обидува современата 
историографија да бара најразлични методологии при толкувањата на 
ангажираните посредни извори за да се оправдува идентификацијата 
на Самуиловото владетелство со континуитетот на веќе згаснатото 
и непостоечко Прво Бугарско Царство, анализите на самите воени, 
политички и духовни процеси ќе ги претставуваат ваквите тенденциозни 
обиди недоволно аргументирани, т.е. култно-легендарни, па дури и 



30

романтичарско приспособливи на извесни современи национални 
интереси за асимилација на македонскиот културноисториски идентитет.
Во поново време македонската историографија преку помладата 
генерација на истражувачи нема поголем проблем научно да го докажува 
и посредниот антибугарски карактер на создавањето на Самуиловото 
владетелство. Но, сепак за тоа се потребни уште дополнителни 
истражувачки напори и научни анализи, на кои и ние за оваа пригода го 
посветуваме нашето внимание. Не е спорно дека во медијавистиката сè 
уште има големо влијание тенденциозната политизирана и романтизирана 
историографија од минатото, која суверено го беше освоила научниот 
простор поради отсуството на македонскиот изворен аспект на толкување 
на настаните што се одвивале на територијата на Македонија. Затоа 
ете и ние ќе си допуштиме да се сообразиме со ваквата доминантно 
исконструирана теза, па условно ќе ја проследиме „претпоставката“ дека 
од посебни политички причини и од позиција на владетелски престиж 
Самуил да ја поддржувал антивизантиската традиција на поранешното 
Прво бугарско царство. Веднаш наидуваме на историски спротивставени 
аргументи кои проследувани за тоа време како мобилни процеси директно 
оневозможуваат да се разјаснат глобалните последователни појави од каква 
и да е природа на манифестирање. Наједноставно се наметнува дилемата, 
зошто Самуил не манифестирал активна грижа за военото губење на 
бугарските географски територии или, по секоја цена не инсистирал за 
нивно повраќање? Затоа пак, истражувањата недвосмислено покажуваат 
дека тој бил премногу чувствителен и воинствено поттикнуван при 
одбраната на македонските простори. Сепак, повпечатливиот аргумент 
лежи во фактот што во средновековниот период црквата била главниот 
двигател на општеството, па секое владетелство (кнежество, кралство, 
царство) можело да има само една титуларна (помесна) црква. Оттука 
следи и заклучокот: доколку овој владетел се ставил во позиција да е 
продолжувач на бугарската државна традиција, тогаш дали имал потреба 
Охридската патријаршија (чии корени биле во Светиклиментовата црква 
и се растеблени преку денешната Македонска православна црква) да ја 
прогласи за титуларна црква на своето царство, а притоа да не изврши 
обнова на веќе укинатата афтоќевалност на бугарската Преславска 
патријаршија? Во тој историски контекст нагласуваме дека, вселенските 
црковни канонски правила не допуштале и сè уште не допуштаат да 
функционираат две паралелни највисоки црковни хиерархии во едно 
владетелство (односно, во една административно политички устроена 
држава). Тоа се несоборливи факти дека Самуиловото царство немало 
бугарски карактер, зашто и не извршило возобновување на веќе укинатата 
поранешна бугарска помесна (титуларна) црква. Притоа тоа владетелство 
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било македонско, зашто се основало на македонскиот простор и таму 
царот Самуил ги воспоставувал неколкуте подвижни престолнини 
– во Преспа, Охрид, Прилеп, Битола, Прониште, Сетина и др. Над сè 
преовладува аргументот и дека подоцна - во првата половина на XIII век, 
воспоставената од Самуил титуларна црква (Охридската патријаршија) 
не се укинала при возобновувањето на Трновската патријаршија како 
титуларна црква на Второто бугарско царство, а да не напоменуваме 
и зошто не се продолжил нејзиниот евентуален „бугарски“ помесен 
континуитет? Историската податливост сведочи дека Охридската 
патријаршија или архиепископија останала активен црковно-правен 
организам на христијанскиот духовен живот во Македонија дури и во 
периодите кога во иднина се менувале воените завојувачи на нејзиниот 
простор - Византија, Бугарија, Србија, па дури и Турско-османлиската 
Империја. За нагласување е и тоа дека нејзиниот црковен статус бил 
независен дури и во однос на Вселенската цариградска патријаршија. Па 
ваквиот канонски автоќефален статус на Охридската архиепископија го 
користеле средновековните словенски држави на Балканот – бугарската и 
српската, за да ги поткрепуваат сопствените црковнополитички интереси 
во однос на пробивањето на моќниот за тоа време византиски христијански 
централизам концентриран во Вселенската цариградска патријаршија. 
Следствено и подоцна при амбицијата на српскиот средновековен 
владетел Стефан Душан да го потисне византиското суверено владеење во 
пошироките глобални рамки, во 1346 година тој иницирал оддржување на 
црковниот собор во Скопје. Таму биле поканети охридскиот архиепископ 
Николај со синодот, трновскиот патријарх Симеон со синодот и српското 
духовно великодостојништво на чело со архиепископот Јоаникиј II, а 
целта била да се издигне српскиот поглавар во „патријарх на сите Срби“ 
– а потоа тројцата духовни поглавари да го крунисаaт Душан за цар, жена 
му за царица и синот Урош за крал. На овој чин охридскиот архиепископ 
Николај имал посебен третман и почит сличен на улогата на вселенскиот 
патријарх, којшто не признавајќи ја ваквата богоугодна хиротонија 
дури фрлил и анатема врз српската црква. Охридскиот архиепископ бил 
поставен и за почесен член на Синодот на српската црква, а српскиот 
патријарх не можел да потпише ниту еден акт додека не бил ставен и 
неговиот печат. Тогашната согласност на охридскиот архиепископ 
и на бугарскиот патријарх да се прогласи српската црква во ранг на 
патријаршија, а и директно да учествуваат во тоа наспроти волјата на 
Вселенската цариградска патријаршија, за српскиот црковен историчар 
Марија Јанковиќ претставува исправно толкување дека во тоа време веќе 
било решено прашањето за јурисдикцијата на трите православни цркви 
на Балканот– македонската, бугарската и српската (-В: Марија Јанковић, 
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Епископије и митрополије српске цркве у средњем веку, Београд 1985, 
стр.63).
 Сметаме дека истражувањата во насока на потврдувањето на 
македонскиот истриски субјективитет на Самуиловото владетелство 
треба да се задржува и на проблемот со крунисувањето за цар на овој 
средновековен владетел. Веќе во ниеден случај не може да се побие фактот 
дека царот Самуил не се крунисал со наследената круна од владетелите 
на Првото Бугарско Царство. Едноставно тој не можел да ја преземе 
бугарската царска круна, зашто византискиот освојувач Јоан I Цимискиј 
веќе ја имал вратено во Цариград. Зарем било возможно подоцна 
византискиот император Василиј II да му ја отстапи (односно, „врати“) 
бугарската круна на Самуил, особено ако се има предвид фактот дека 
двајцата владетели биле во постојано воено и политичко непријателство 
и тоа не би било во согласност со византиските интереси? Ние немаме 
дилема во однос на ставот дека при чинот на самокрунисување со 
благослов на охридскиот патријарх Филип царот Самуил покажал 
вешта политичка стратегија, примајќи ја круната од папата во Рим. 
Приближувањето на царот Самуил кон Рим бил заеднички интерес да се 
ослабне и просторно да се стеснува влијанието на Византиската Империја 
политички и духовно. Проблемот со прогласувањето на Самуиловото 
македонско словенско царство станал уште поголем за Византија, зашто 
оваа територија на некогашните македонски склавинии тие ја сметале за 
своја.
 За потврдување на овие наши тези дополнително го истакнуваме 
и феноменот на словенскиот карактер на Самуиловото македонско 
царство. Ова владетелство на просторот на Македонија било словенско, 
зашто во тој период словенскиот фактор дефинитивно станал основен 
духовен и цивилизациски супстрат за македонското себеидентификување 
и себепотврдување. Таму богослужбите биле изведувани на 
старословенски јазик, словенската писменост продолжила да ја одразува 
светиклиментовата традиција од Охридската духовна и книжевна школа, 
а не треба да има дилеми дека и самата државна администрација се водела 
на тогашен словеномакедонски јазик (т.е. на старословенски јазик со 
македонска јазична редакција). Едноставно, ако во кирилометодиевскиот 
период афирмацијата на словенската цивилизациска свест почнала да се 
анимира како политички и црковен инструмент во функција на реализација 
на византиските стратешки интереси, веќе од Светиклиментовиот 
период натаму постапното навестување за антивизантиска конотација 
на словенството станало целосно актуелно во периодот на Самуиловото 
македонско владетелство.
 Периодот од појавата на воените и на владетелски активности на 
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комитопулите, а особено со формирањето на Самуиловото владетелство 
на македонскиот простор, станале една од причините да дојде и до 
посилно влијание на веќе заживеаното богомилско движење и учење. 
За официјалната догматско-богословска идеологија профилирана од 
христијанскиот духовен центар на Византија богомилството се сметало 
како еретичко - кривоверно, неофицијално и антиканонско учење кое 
требало да се забранува и искоренува. Но, токму во времето од владеењето 
на Самуил, а пред сè и на територијата на неговото владетелство, 
богомилството го доживеало и најсилното актуелизирање. Овој 
македонски владетел го користел богомилството за да го неутрализира 
византиското влијание во духовниот и во културниот живот. Дури се 
смета дека и самите богомили војувале во составот на Самуиловата 
војска.
 При сè она што погоре го истакнавме останува да се проследи 
уште еден клучен историски феномен, што поради неговата досегашна 
недоволна истраженост продолжува да е мошне комплексен и предизвикува 
активни дилеми за разјаснувања. Имено, феноменолошката суштина 
се однесува на согледувањето дека на историската сцена истовремено 
постоеле условно предодредени две македонски владетелства. Така, на 
чело на Византија владеела Втората (Василиева) македонска династија, 
а паралелно опстојувало и Македонското словенско владетелство на 
царот Самуил. Ваквите карактеризации на двете владетелства им се 
приопштуваат зашто нивните владетели потекнуваат од просторот на 
Македонија. Следствено, овие извонредно сложени услови историски 
го жигосале македонскиот феномен на самооттуѓувањето: челник на 
македонската династија кој владеел со Византија како конгломерат 
од народи и култури на три континенти да јуриша со бајракот на 
македонизмот против условно наречената Македонска словенска држава, 
притоа дури македонските војници и да си ги вадат очите едни на 
други. Токму ваквиот недоволно разјаснет македонски самоотуѓувачки 
феномен во историскиот контекст на глобализацијата во Југоисточна 
Европа и денес се користи политички за да се притемнува македонскиот 
културноисториски идентитет, а со тоа и сè уште да се прават обиди за 
асимилација на македонската духовна и културна традиција.
 По пропаста на Самуиловото македонско словенско владетелство 
во 1018 година веќе изградената и стекната словенска цивилизација 
како доминантна меѓу населението во Македонија станала сериозна 
пречка за спокојното повратно владеење на Византија. Почнало масовно 
наметнување на антисловенско влијание преку воведувањето богослужење 
на византискогрчки јазик, се правеле обиди да се потиснува словенската 
писменост, масовно се уништувале старите словенски ракописни книги, 
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се презела контролата врз раководењето со Охридската архиепископија, 
а уште во 1019 година императорот Василиј II ѝ издал посебна 
политичка Повелба со која се укинала постојната Брегалничка словенска 
епископија во нејзината диецеза– обновена од св. Климент Охридски 
и првовремено предводена од Кирилометодиевиот ученик Константин 
Презвитер. Антисловенскиот однос на новиот воен, политички и духовен 
византиски протекторат предизвикал силен револт и различни видови на 
отпор кај македонското население, поради веќе цврстата воспоставена 
кирилометодиевска и светиклиментовска традиција.
 Сепак по првичните агресивни методи за враќање на претходно 
изгубениот политички и духовен протекторат Византија била принудена 
да изнаоѓа и да применува поблаги форми за наметнување на сопствената 
доминација на просторот на Македонија. Тоа било потребно за да се 
стекне лојалноста на политичката волја кај населението полесно да се 
интегрира во византиското општество, но и да се привлече христијанската 
паства кон источноправославниот централизам подреден на Вселенската 
цариградска патријаршија. Затоа се пристапило кон примена на 
компромисни решенија, при што не се променил автоќефалниот 
независен статус на Самуиловата помесна Охридска патријаршија, 
туку само се симнало нивото на нејзиниот третман од патријаршија во 
архиепископија. Следствено со Охридската архиепископија продолжил да 
управува последниот словенски патријарх Јоан Дебарски поставен уште 
од периодот на Самуиловото владетелство, при што тој бил назначен и за 
прв византиски архиепископ- којшто веројатно веќе изразил согласност 
да ги застапува црковно-политичките интереси на Византија. Натаму 
сè до средината на XIII век духовната политичка агенда наложила да се 
составуваат хагиографски или химнографски култно-легендарни состави 
за локалните словенски светители на византискогрчки јазик, чиишто 
содржини биле приспособувани на византиските црковнополитички 
интереси. На тој начин се спроведувал системот за мобилизација на 
македонската христијанска паства за да се придобие нивната духовна 
лојалност. Нашите истражувања покажаа дека во периодот меѓу втората 
половина на XI и средината на XIII век со ваквата мотивација биле 
приспособувани содржините на хагиографските и химнографските 
состави посветени на светите Кирил и Методиј (познатите во науката 
т.н. „Панонски легенди“), на св. Климент Охридски и на св. Наум 
Охридски. (-В: Илија Велев, Историја на македонската книжевност. Том 
1. Средновековна книжевност, изд. „Гирланда“, Скопје 2014, стр.61-76).
 Духовната идеолошка атмасфера во Македонија станала уште 
поконтраверзна откако во 1054 година веќе политички и верски се 
опредметило дефинитивното издвојување на двете христијански цркви– 
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Источната (ортодоксна, односно православна) и Западната (римолатинска, 
односно католичка). Интересно е да се напомене дека при практичното и 
финално догматско и политичко издвојување на Источната и Западната 
христијанска црква директно учествувал првиот Византиец поставен 
за поглавар на Охридската архиепископија, извесниот архиепископ 
Лав (1037-1056). Со тоа архиепископот Лав дефинитивно политички ја 
подредил Охридската архиепископија кон страната на Источната црква, 
која - почнувајќи од периодот на св. Климент Охридски и продолжувајќи 
во периодот на Самуиловото македонско словенско владетелство, стоела 
на позицијата на општохристијанската екумена. 
 За жал, шизмата меѓу двете христијански цркви ископала длабока 
духовна и политичка провалија, која ништо позитивно не можела да ја 
исполни. Затоа и влијанието на богомилството како еретичко движење 
и учење настанато на територијата на Македонија уште од времето 
непосредно по смртта на св. Климент и Наум Охридски, па почнало да 
ги проширува границите на натамошно продирање– при што сериозно ги 
загрозувало духовните процеси во Византија и во западнохристијанските 
средини. Тоа ја предизвикала причината да се покренат силни 
антибогомилски активности на прогони, уништувања на богомилската 
книжнина и се поттикнувало пишување на антибогомилски полемички 
состави– како што била Беседата против богомилите на Презвитер Козма. 
Нашите најнови истражувања докажаа дека тоа дело било напишано во 
актуелниот период на XI век и во Охридскиот книжевен центар, токму 
при актуелната антибогомилска византиска кампања. Не ја исклучуваме 
можноста првобитната текстуална редакција на овој полемички трактат 
дека бил пишуван на византискогрчки јазик. (-В: Илија Велев, Беседа 
против богомилите на Презвитер Козма, изд. „Македонска реч“, Скопје 
2011).
 Натаму македонското население продолжило да ги негува 
импресиите за повраќање на самостојното Самуилово македонско 
словенско царство, а преку најразлични форми ја истакнувало желбата 
да се отфрли византиската освојувачка власт. Пример за тоа се и двете 
македонски востанија на Петар Делјан во 1040/’41 година и на Ѓорѓи 
Војтех во 1072/’73 година. Сепак, треба да се истакне дека имало 
и провизантиски ориентирани македонски феудалци, кои не им се 
придружиле на востаниците и ги бранеле личните материјални интереси. 
Не треба да се исклучува и можноста дека веројатно тие имале и некакво 
чувство за припадноста кон домородните (домицилните) македонски 
корени, кои полесно ги идентификувале со византискиот македонизам– 
отколку со заживеаниот словенски колективитет. Во секој случај, 
современите хроничари на тоа време запишале дека дури до крајот на 
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1073 година конечно бил „скротен“ народот во Македонија, кој продолжил 
да живее под освојувачкиот јарем на Византија.
 Периодот од 1074 година па сè до згаснувањето на Првото 
византиско царство во 1204 година бил еден од најконтроверзните, којшто 
уште повеќе го нарушувал нејзиното спокојно владеење во Македонија. 
Навидум воспоставената политичка контрола врз раздивената анархија 
во Византија при стапувањето на власт на династијата на Комнините меѓу 
1081 и 1185 година не ја ослободила Македонија од тешките последици 
на византиските војни, зашто повеќето од нив имале крвави последици на 
нејзиниот простор. Страдањата на македонското население станале уште 
понеподносливи во текот на четирите крстоносни војни од 1096, 1147, 
1189 и 1195 година, зашто врз нивните животни судбини се проектирал 
крстопатот на нарушените религиозни односи меѓу црквите на Исток и 
на Запад од 1054 година натаму. Треба да се нагласи фактот дека при 
одвивањето на третата крстоносна војна се одважила нова востаничка 
надеж дел од македонскиот простор да се одметне од византиската 
централна власт. Така, македонскиот феудалец Добромир Хрс се обидел да 
организира самостојно македонско владетелство со центри во Струмица 
и Просек. Дури во еден период византискиот владетел политички му ја 
признал воспоставената власт врз ослободените македонски територии, 
но Хрсовото владетелство конечно го изгубил политичкиот живот во 
1201 година. 
 По пропаста на првото византиско царство во 1204 година 
почнале да се формираат месни владетелства од страна на наследниците 
на поранешните византиски благородници. Особено при формирањето 
на Епирското и Никејското деспотство и нивното воено пресметување 
со Латините и со Бугарите, дел од македонските феудалци изразиле 
поддршка при ослободувањето на македонските територии. Но други од 
нив стапиле во воен и политички сојуз со возобновеното Второ бугарско 
царство. Притоа, по смртта на бугарскиот владетел Калојан во 1207 година 
еден од тие македонски благородници севастократорот Стрез се одметнал 
со сопственото владетелство во дел од Македонија меѓу Просек, Охрид и 
Солун, па најпрво со српското воено сојузништво и подоцна самостојно 
се стремел кон осамостојување. Но тој станал жртва на издајнички 
заговор од страна на незадоволните болјари, при што и починал во 1214 
година. Со тоа од историската сцена исчезнале наредните сериозни 
можности на просторот на Македонија да се конституира самостоен 
владетелски конгломерат од каква и да е политичка природа. Всушност, 
токму кога Византија се нашла во својот прв залез при нејзиното 
политичко згаснување меѓу 1204 и 1261 година, Македонија не успеала 
да создаде своја држава– како што тоа успеале да го сторат Бугарите и 
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Србите во нејзиното балканско опкружување. Едноставно недостасувало 
внатрешното политичко единство, а тоа влијаело македонските феудалци 
да ја бараат слободата преку помошта на секој нов завојувач. На тој 
начин Македонија само ги менувала своите завојувачи и сè повеќе ги 
зацврстувала туѓите воспоставувани протекторати, мотивирајќи го 
сопственото подаништво кое што водело кон нужно себеотуѓување и 
асимилирање на македонскиот самосвој организам. Односно, со тоа 
историската разрешница што следела при одвивањето на воените и на 
духовните процеси го изолирала политичкото чувство да се негува 
сопствен македонски државен и културен идентитет, а се повеќе почнала 
да се поддржува идентификацијата со туѓи протекторати. Затоа и во 
наредните политички рекапитулации низ историјата Македонија се 
довела до апсурдната позиција - идентификувајќи се со Византија, од 
една страна, и сообразувајќи се со Јужните Словени, од друга страна, да 
води жестоки ‘самосвојни’ битки од кои крвавел нејзиниот организам на 
себепрепознавањето.
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the role of Samuel’S rule in the foundation and 
AFFIrMAtIon oF MACeDonIAn SlAVIC CIVIlIzAtIon AnD 

culture

Summary

 Our studies exhibit that the already acquired Slavic consciousness in 
Macedonia particularly established itself after the formation of the new and 
independent Slavic rule of the king Samuel, whose throne and whose local 
church were on its territory – that is, first in Prespa, and later in Ohrid. Samuel’s 
Slavic rule which lasted for 4 decades (976-1014/’18) historically gave victory 
of the process of affirmation of the Slavic civilization consciousness, by 
bringing into prevailing position Slavism as a collective identity at the social 
stage in Macedonia. The main research focus in dedicated on issues as to why 
Samuel’s kingdom is Slavic and why it can be determined as macedonian..
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САМОИЛОВАТА ДРЖАВА ОД ЦИВИЛИЗАЦИСКИ АСПЕКТ

 Македонската историја е полна со симболи, кои имаат 
претскажувачка сила. За жал, ние никогаш не ги разбравме. Ослепувањето 
на 14.000 Самоилови војници пред илјада години е страшен симбол. По 
Битката на Беласица, македонското слепило продолжило цел милениум. 
На сто души византискиот император Василиј II оставил по еден со едно 
око за да ги води. Тој чин како да нè маѓепсал до денес да живееме во 
заедница со слепци и еднооки. Сите следни историски собитија кои ни се 
случуваат се резултат на таа зловешта магија. Нашите глупави објаснувања 
на тие настани се резултат на тоа зомбирање и самозомбирање. За да се 
ослободиме и да прогледаме треба да се вратиме назад кон 1014 година 
и, поточно, кон Самоиловата држава, да го разбереме нејзиното место и 
суштината на Балканот. Само тогаш ќе знаеме што сме имале и што сме 
загубиле, само тогаш ќе можеме да кажеме дека сме ја сфатиле лекцијата 
на историјата.
 Зошто македонската јавност и македонските политичари и 
државници се сокрија на 29 јули, денот на битката на Беласица? На 
истиот начин тие станаа невидливи и минатата година на 10 август, кога 
се навршија сто години од Букурешкиот договор, со кој Македонија беше 
распарчена од македонските соседи. Природно е поразите да не се слават, 
но тие треба да се помнат, да се одбележуваат. Зашто токму поразите се 
основа за идните победи. Проблемот е што ние, слично на ноевите, си 
ги зариваме главите во песокот за да „избегаме“ од претходните порази. 
Страв ни е од борбата која може да ни донесе нов пораз, но и нови победи.
 Жално е што дури и македонски историчари тврдат дека 
ослепувањето на 14-15 илјади Самоилови војници било „одмазда“ на 
Василиј II за убиството на византискиот водач Вотанијат. Тој, пак, според 
бугарските псевдоисторичари бил љубовник на Василиј II. Така, една 
историска сплетка ја замени вистината за таа трагедија. Други наши 
историчари како автентичен го објавуваат фалсификуваниот битолски 
„натпис“ на царот Јован Владислав, во кој се зборува дека „тој беше 
роден Бугарин“, дури и го вклучиле во Македонската енциклопедија. 
Трети, пак, на 42-годишната војна меѓу Византија и Самоиловата држава 
гледаат само како на една од редицата воени битки.

УДК 930.85(497.7)”09/10”
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 Всушност, Самоиловата држава била историски феномен на 
Балканот, од неколку причини.
 Прво, византиските хроничари соопштуваат за „бунт“ на браќата 
комитопули Давид, Мојсеј, Арон и Самоил против бугарската држава. Уште 
пред 150 години првиот бугарски историчар Марин Дринов пишува дека 
по 963 г. „денешна Македонија се оддели од царството на Петар и формира 
посебна држава, под управа на Самоил“. Во 1875 г. чешкиот историчар 
Константин Иречек (подоцна министер во бугарското кнежевство) во 
својата „Историја на Бугарите“ посочува дека Самоиловата држава била 
конгломерат од наследените кнежевства на словенските кнезови, кои 
уште пред седмиот век го опсадувале Солун. Таткото на комитопулите 
„бил глава на најјакото колено македонски Словени, т.е. на Брсјаците, кои 
во 676 година го опсадиле Солун, во 774 г. се бореле против бугарскиот 
хан Церик (Телериг – м.з Ст. Вл.-М.), чии имиња до денес се сочувани во 
областа околу горниот Вардар, во околината на Битола и Преспанското 
Езеро. Наследникот на старословенските обласни кнезови на Славинија 
бил прогласен за цар и, иако не можел да го симне Петра, од него ги 
одзел Албанија, Македонија, Моравската област, Видин и Средец“. Со 
два збора, Иречек гледа континуитет меѓу словенските кнезови уште 
од VII век и Самоиловата држава од X век. Овде покарактеристечен е 
познатиот руски научник Острогорски со неговиот капитален труд 
„Историја на византиската држава“, во која зборува за Самоил: „Реално, 
неговата македонска империја суштински се разликувала од некогашната 
империја на Бугарите. По својот состав и карактер таа е нова, посебна 
формација. Центарот на тежината се наоѓа во западен и јужен правец, а 
Македонија, периферна област на некогашното старо бугарско царство, 
сега претставува негова реална суштина“. Поинаку кажано, целта на 
Самоил не била само да се оддели од Бугарија или да стане независен 
владетел, туку да воспостави континуитет со некогашното античко 
македонско кралство. Еве уште два доказа за тоа. Самоил го изградил 
својот дворец на островот Свети Ахил во Преспанското Езеро, слично на 
македонската престолнина Пела, чија акропола била на островот Фикус 
на езерото Лудија. Освен тоа, Самоил ја проширил својата држава во 
правец на Солун и Јадранското Море. Стремежот на владетелот бил да 
го преземе Солун, каде во периодот од VII до X век постоеле одлични 
односи меѓу староседелците Македонци и македонските Словени. Не 
случајно Самоил имал приврзаници меѓу првенците на Солун. Според 
тоа, Самоиловата држава е феномен заради реализираниот континуитет 
меѓу антиката и средниот век, меѓу старите и новите Македонци.
 Второ, феноменалноста на Самоиловата држава е заради 
принципите врз кои била изградена. Како примач на античка Македонија, 



41

нејзина суштина е македонскиот космополитизам. Во неа на пиедестал 
се поставени и широката народна просвета и образованието. Во неа 
била прочуената Светиклиментова школа. Од Македонија тргнало и 
богомилското движење, кое е блиско со македонскиот космополитизам и 
раното христијанство. Тоа движење е далечен предвесник на Европската 
реформација и, притоа, од неа има поголема чистота и содржина. 
Самоиловата држава во вистинска смисла на зборот била народна држава, 
со висок степен на култура и толеранција.
 Трето, целта на Самоил не била само да се еманципира 
територијално и етнички од бугарската држава, и политички од Византија. 
Тој сакал да го промени византискиот модел што го примиле сите 
тогашни балкански држави и да даде нова цивилизациска ориентација 
на државата. Од тие причини тој се свртел кон Запад. Во 973 г. била 
испратена делегација до германскиот император Отон за да му ги честита 
велигденските празници и да му даде подароци од Македонија. На чело 
од делегацијата биле двајца од браќата комитопули. Подоцна Самоил 
добил кралска круна од папата и својот син Гаврил Радомир го оженил за 
Маргарита, ќерка на унгарскиот владетел Геза.
 Четврто, македонската држава на Самоил била поголема закана за 
Византија од другите балкански држави, вклучително и Бугарија. Затоа 
и војната меѓу Самоил и Василиј II, која продолжила во текот на неколку 
децении, не била само војна на бојното поле, туку била и идеолошка. 
Таа идеолошка војна е предвесник на денешните пропагандни војни и 
како и тие, се одликува со невистини и фалсификати. Може да се каже 
дека воените дејства и од двете страни биле продукт на идеолошкиот 
судар меѓу државите и нивните владетели. Императорот Василиј II бил 
највиден претставник на македонската династија во Византија. Таа 
династија уште од времето на Василиј I Македонец (867 г.), освен со 
ерменската династија на Арсакидите, и со Константин I во чие време 
христијанството е признаено за државна религија, се идентификувале и 
со Александар Македонски. Слично на своите претходници, Василиј II 
бил обземен од македонскиот космополитизам и сакал да ја воспостави 
некогашната Македонска империја. Самоил исто така имал ерменско 
потекло. Браќа му биле Давид, Мојсеј и Арон, а мајка им Рипсимија. 
Нивниот род живеел во Македонија и се впишал во македонските 
традиции исто како македонската династија на Василиј II. Накусо, Самоил 
му опонирал на Василиј II како Ерменец против Ерменец и Македонец 
против Македонец. Византискиот император не можел да го признае тоа 
и тој двобој останува во сенката на идеолошкиот судар со официјални 
димензии Византија – Бугарија. Византија имала интерес да ја пропагира 
Самоиловата држава како „бугарска“. Од една страна, Бугарија била 
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најопасниот противник на Византија во IX-X век. Бугарските владетели 
го користеле черепот на византискиот император Никифор како чаша 
за пиење вино. Значи, војната требало да се води против „Бугарија“, на 
истиот начин како што денес САД војуваат против Ал Каеда во целиот 
свет, каде што имаат интереси. Освен таа логична замена на вистината, 
Василиј II не можел да објави дека војува против Ерменци или Македонци. 
Зашто таквите живееле во Византија и ќе излезело дека Империјата води 
братоубиствена војна.
 Во чинот на ослепувањето на Самоиловите војници Василј II 
вложил тројна симболика. Од една страна, дејствата на Самоил тој го 
толкувал како промена на заедничкиот ерменски корен. Од друга страна, 
замената била поврзана и со државноста. Во Византија старите и новите 
Македонци биле дел од Империјата. Друг дел од нив (во Македонија) 
биле цел на завојувањето. Со дејствијата за независно царство, Самоил 
не само што откинал земји со македонски Словени, туку и византиска 
територија со Македонци староседелци, т.е. Самоил бил соперник на 
Василиј II за воспоставувањето на некогашното македонско царство. Од 
трета страна, Самоиловото „предавство“ имало цивилизациски карактер. 
Новата држава го отфрлила византивизмот како политичко-државна и 
културна доктрина. Затоа и одмазадата на Василиј II била жестока. Во 
исто време, по пропаѓањето на Самоиловото царство, неговите роднини 
биле одведени во Византија и направиле забележителни кариери. Тоа е 
уште еден доказ дека немале ништо заедничко со Бугарија и со Бугарите. 
Унапредувајќи ги луѓето од Самоиловиот род по врвовите на империјата, 
Василиј II сакал да докаже дека македонизмот има шанса само во 
границите на Византија.
 Самоил успеал да создаде држава во време на најголемата моќ 
на Византиската империја. Успеал, затоа што имал јасен концепт за 
државност и за историски континуитет, зашто се потпира на македонските 
традиции и ја мобилизира целокупната енергија на македонскиот народ. 
Самоил размислувал со своја глава, а не робувал на тогашните идејни и 
политички модели и стереотипи. Тој знаел дека неговата држава може 
трајно да опстане само ако го прекине дотогашниот балкански модел 
и ако побара нов пат. Самоил бил голем владетел, зашто не се плашел 
од предизвиците какви и да биле тие– државно-политички, воени, 
цивилизациски. Самоиловата држава пропаѓа на истиот начин на кој 
се распадна античката Македонска Империја. Преку серија внатрешни 
предавства во кои учествуваат луѓе од семејството и блиското опкружување 
на владетелот. Тоа е илјадагодишно македонско проклетство.
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Summary

 In this work we analyze why Samuel’s state were a historic 
phenomenon at the Balkans. The aim of Samuel was not only territory and 
ethnic emancipation from the Bulgarian state and political independence 
from the Byzantine Empire. He wanted to change the byzantine model that 
was applied by all the Balkan states at the time and to give his state a new 
civilisation orientation.
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МАКЕДОНСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ ВО БРИТАНСКИТЕ 
ДИПЛОМАТСКИ ДОКУМЕНТИ

 Британската дипломатија е една од најстарите дипломатии. 
Нивните претставници ги има насекаде. Затоа и познатата максима дека 
во британската империја сонцето не заоѓа. Го владееле најголемиот дел од 
светот. А за да го можат тоа се труделе да дознаат што повеќе за земјите и 
народите со кои сакале да владејат. Токму од тие причини нивниот интерес 
и кон историјата на Македонија. Од антиката па се до периодите кои биле 
мегници во историјата, Првата светска војна и Втората светска војна. 
Ги интересирал секој сегмент од историјата на Македонија од историја, 
култура, етнографија, географија, економија и др. За добивање податоци 
за Македонија биле ангажирани тогашните најдобри научници кои се 
занимаваме со Балканот. Нивните информации потоа биле проследувани 
до експертите на Министерството за надворешни работи кои ги вршеле 
последните проверки и ги испраќале до политичарите кои ја кроеле 
политиката. Меѓутоа, треба да се има предвид дека историјата и фактите 
кои се презентирани во документот, за македонското средновековие, 
обилува со неточности и погрешни толкувања, Но, треба, исто така, да 
се има предвид времето и просторот кога се случуваат овие работи. За 
средновековната историја на Македонија како извор е користен само 
Jo. Comeniates, in Theophanes Continuatus (ed. Bonn), III. Треба да се 
има предвид дека тоа е времето кога британската дипломатија своите 
ставови ги гради врз база на извештаите на дипломатите, амбасадорите и 
конзулите, патеписците, а за постариот период се користени информации 
од историчари кои се занимавале со тој период.
 Во пролетта 1917 година Министерството за надворешни работи 
во врска со подготовките коишто ги правело за работата на Париската 
мировна конференција, формира посебен оддел чија задача требало 
да биде да ги обезбеди британските делегати на Париската мировна 
конференција со најсоодветни информации-географски, економски, 
историски, социјални, религиски, политички во однос на државите, 
областите, островите итн. со кои тие можеби би се занимавале на самата 
конференција. Историската информација била подготвувана од страна на 
обучени пишувачи на историски предмети, кои (во најголем број случаи) 
ги давале своите услуги без каков било надоместок. За географскиот дел 
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корисни информации биле добивани од Разузнавачкиот оддел (Поморска 
служба) на Адмиралитетот; а за економскиот дел, од Воениот трговски 
разузнавачки оддел, кој бил формиран од страна на Министерството за 
надворешни работи.
 Победата на силите на Антантата во Првата светска војна им 
даде за право на мировната конференција во Париз (18 јануари - 28 
јуни 1919) да ги диктираат условите на примирјето над Централните 
сили. Тоа бил моментот кога на „зелена маса” големите победници ја 
прекројувале картата на Европа. Малите народи, како и секогаш, немале 
право да се мешаат во „ценкањето“ меѓу големите. Едноставно се бореле 
да ја стекнат наклонетоста на некоја од големите која би застанала зад 
нејзините барања.
 Несомнено, една од големите држави која играла најважна улога 
на Конференцијата била Велика Британија. Самата, како победничка, била 
најзаинтересирана за нова поделба за да ги задоволи своите интереси во 
Европа. Настојувала да се донесе мир кој би траел подолго, да се зачува 
рамнотежата во Европа, но при тоа да не бидат нарушени нејзините 
интереси.
 Подготовките за мировната конференција од своја страна барале 
добра подготвеност на делегацијата која ќе ја претставува британската 
политика.
 Во тој контекст бил подготвен и материјал за Македонија кој 
требало да послужи на британската делегација при нејзините преговори 
и договори. Составот на британската делегација броел 600 личности. 
Делегација била предводена од премиерот Давид Лојд Џорџ. На самата 
конференција британската делегација играла главна улога со делегациите 
на САД, Франција, Италија и Јапонија. Секоја од нив посебно настојувала 
да обезбеди доминација во определени делови во светот, без да се 
почитуваат правата и интересите на помалите држави. Договорите и 
мировните предлози биле диктирани од големите. Малите држави биле 
само ислушувани без да имаат право да расправаат со претставниците на 
големите сили. На Конференцијата биле формирани вкупно 52 комисии и 
комитети кои одржале околу 1646 состаноци.
 Во однос на Балканот и посебно за Македонија британската 
делегација уште пред Конференцијата, а и за време на самата конференција 
настојувала да ги усогласи своите ставови со американската делегација 
и другите делегации во однос на определени прашања. Во тој контекст 
биле правени договори и во однос на македонското прашање.
 Познато е дека Париската мировна конференција со мали 
исклучоци го верифицира Букурешкиот мировен договор. И покрај 
големиот број меморандуми упатени од македонски организации, партии 
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и личности за решавањето на македонското прашање во корист на 
самите Македонци британското застапување за статус квото преовлада. 
Интересите на големите и нивните сателити беа пред желбите и 
интересите на македонскиот народ.
 Во материјалот кој се однесува на Македонија постои посебен 
дел кој е насловен „Политичка историја. Хронолошка табличка”. Во неа 
во однос на средновековието се набележани следните дати:
 
 „395. од н. е. Македонија вклучена во Источното (Византиско)  
 Царство.
 577. Словените за првпат се појавија пред Солун.
 Околу 850-1018. Првото Бугарско Царство во Македонија.
 1014. Василије II, ‘Бугаро убиец’ го симнал цар Самуил.
 1186. Формирање на Второто Бугарско Царство во Трново.
 1204-23. Солунското Латинско Кралство.
 1223-46. Солунско Грчко Царство (а потоа Деспотство).
 1246. Македонија анектирана кон Никејското Грчко Царство.
 1261. Македонија повторно вклучена во Византиската Империја.
 1346. Крунисувањето на Стефан Душан во Скопје.
 1371. Турска победа кај Марица.
 1389. Битката на Косово.
 1393. Паѓањето на Второто Бугарско Царство.
 1423. Солун венециска колонија.
 1430. Солун турски.“
 
 Делот кој се однесува на средновековието е насловен „Македонија 
во Средниот век (околу 557-1430)“. Составувачите на материјалот на 
почетокот ќе истакнат:
 „Добро е да се знае нешто за праисторијата и уште повеќе за 
средновековната македонска историја, бидејќи во тврдокорните традиции 
на Блискиот Исток спомените за византиската, бугарската и српската 
хегемонија на таа земја, на постојани конфликти меѓу етникумите чии 
барања се поклопуваат опстанале”. Интересна е нивната забелешка која 
може да се примени и денес, дека „...иако ниту еден Англичанец не би 
имал интерес за голем дел од Франција под јаремот на Едвард III, Србите 
се уште зборуваат за неговиот современик, Стефан Душан, како неговото 
крунисување за Цар во Скопје да се случило вчера; додека Грците 
зборуваат за Александар Македонски и Басилје ’Бугаро-убиец’, како 
вековите што поминале гледано од последниот ден, да се еден поглед во 
ноќта...“.
 Во однос на етничка карактеристика на жителите на Македонија 
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интересни се нивните анализи. Тие ќе истакнат дека: „Во старите времиња 
биле третирани надвор од Хеленската граница, иако грчките колонии 
ги пробивале нивните граници, особено оние на Халкидик, и нивната 
владетелска династија го истакнала нивното барање кон Хеленската 
националност. Тоа било во согласност со тврдењето дека Александар 
Велики се претставувал за предводник на хеленизмот против ‘варварите’ 
за време на неговите освојувања; и иако како кралеви на Македонија, тој 
и неговиот татко Филип ја наметнале нивната власт над Грците, јазикот 
и цивилизацијата на Грција, а не на Македонија, што ги проширил тој 
насекаде во светот. Во времето на неговите наследници и подоцна заедно 
со Грција како римска провинција, Македонија станала повеќе или 
помалку целосно хеленизирана”.
 Според нив: „македонското прашање се појавило кога Словените 
мигрирале на Балканскиот Полуостров пред тринаесет века. Пред нивното 
имигрирање во Македонија, која се уште претставувала ‘ветена земја’ за 
различните балкански етникуми, таа била интегрален и неоспорен дел 
од Византиската Империја. Токму долгото византиско поседување на 
Македонија модерните грчки писатели го сметале како силен аргумент 
во нивна корист. Првите словенски групи започнале да навлегуваат во 
Македонија при крајот на шестиот век. За првпат ги среќаваме во 577 
година пред Солун; во 586 година тие го повториле нивниот напад. Овие 
напади биле одбиени, но неколку словенски племиња се населиле во 
Македонија. Во 904 година словенските Драговити и Сагудати живееле во 
низината меѓу Солун и Верхоиа (Верија); Берзитите кои земале учество 
во опсадата на Солун во 676 година се истакнува дека оставиле потомци 
во близината на Прилеп; нивните другари Велегезитите и го дале името 
на средновековната провинција и се истакнува дека се епонимични херои 
на модерното Велестино. Во седмиот и осмиот век читаме за ‘Македонска 
Славонија’. Но единствени вистински конкуренти за Македонија со кои 
Грците морале да се соочат во раниот среден век биле Бугарите, кои во 679 
година го окупирале оној дел од нивната сегашна територија меѓу Дунав 
и планината Балкан што одговара на Дунавска Бугарија од Берлинскиот 
договор”. Понатаму истакуваат дека: „во втората половина на деветиот 
век бугарскиот принц Борис бил владетел на континенталниот дел од 
Македонија; а за време на владеењето на неговиот син Симеон (893-927), 
првото Бугарско Царство ја вклучувало целата земја, освен крајбрежјето. 
Под власта на неговиот исцрпен наследник Петар (927-968), Бугарското 
царство во 963 година било поделено на два дела. Западниот или 
Македонскиот дел за цар призна еден благородник од Трново, кој се викал 
Шишман. За време на владеењето на неговиот најмлад син, цар Самуил 
(976-1014), чиешто седиште прво било во (Воден) (сега прекрстен од 
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Грците во Едеса), потоа на еден остров во Преспанското Езеро, а потоа во 
Охрид, дошло до борба со грчкиот император Василиј II, ‘Бугароубиецот’, 
за доминација над Македонија. Василиј II бил победник во 1014 година; 
четири години подоцна Бугарската Империја била припоена кон 
Византија. Бугарската патријаршија, која била создадена истовремено 
со Бугарското царство, и го следела од Воден до Преспа, и од Преспа 
до Охрид, паднала заедно со него. Охрид станал грчки, а Македонија 
станала уште еднаш грчка провинција.“
 „Во времето на распаѓањето на Византиската империја на крајот 
од дванаесеттиот век, иако се формирале две независни кнежевства 
во Просек во Вардарската долина и во Мелник, во Трново се појавило 
второто Бугарско Царство, кое се проширило на југ сé до Скопје. Но, 
по освојувањето на Константинопол од Крстоносците во 1204 година, 
за Македонија се бореле еден латински претендент, двајца грчки- 
меѓусебни ривали и еден бугарски претендент. Од 1204 до 1223 година 
Македонија била дел од Солунското Латинско Кралство под власта на 
Бонифацие Монфератски и неговиот син Димитри; во 1223 година било 
освоено од Грчката династија на Ангелите, која се издигнала во Епир, 
а потоа Солунското Латинско Кралство се преименувала во Солунско 
Грчко Царство. Оваа краткотрајна држава била жестоко нападната 
од големиот бугарски цар Иван Асен II во битката кај Клокотница во 
1230 година; и тој можел да се пофали дека ги ’освоил сите земји од 
Адрианопол до Драч, грчките, албанските и српските земји’. Меѓутоа, 
Ангелите останале со негова добра волја во Солун; а по неговата смрт 
и слабите наследници на бугарскиот трон, остатоците на Солунското 
Грчко Царство биле анектирани во 1246 година не кон Бугарија, туку 
кон ривалската Никејското Грчко Царство кое по повторното заземање 
на Константинопол од Латините во 1261 година самото се претопило 
во обновената Византиска Империја. Така во 1246 година Хеленизмот 
станал уште еднаш предоминантен во Македонија.“
 „Во текот на првата половина на четиринаесттиот век Србија 
се појавила како најмоќната држава на Балканскиот Полуостров. Веќе 
под власта на Стефан Урош II (1281-1321), Србите навлегле во Серес и 
го освоиле Скопје (Ускуб), каде тој ја префрлил својата престолнина, а 
власта ја зацврстил и во другите места во Македонија кои му биле дадени 
нему како мираз од ќерката на грчкиот цар. Стефан Душан (1331-55) ја 
освоил цела Македонија, освен Солун кој, и покрај сé, останал грчки и 
никогаш не бил ниту српски ниту бугарски, и во 1346 годна бил крунисан 
во Скопје, кое го направил своја престолнина исто така, како ‘Цар на 
Србите и Грците’. Србите никогаш не го заборавиле неговото огромно 
царство, но тоа се распаднало со неговата смрт и докажал, како што 
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напишал подоцна српскиот државник и историчар Новаковиќ, дека таа 
била само лична креација на големиот Цар која умрела со својот креатор. 
Марко Крале, големиот херој на српската поезија, кој бил, како и да е, 
историска личност, цврсто го задржал Прилеп; Серес продолжил да 
биде резиденција на српската царица; а големите српски магнати. Иван 
Углеша, неговиот брат Волкашин и Богдан држеле големи делови од 
Македонија. Но, сега Турците влегле во Европа; во 1371 година тие ги 
поразиле Србите во битката кај Марица, во која Волкашин и неговиот 
брат биле убиени.“
 „Марко Крале останал во Прилеп и Скопје, но само како турски 
вазал; во 1389 година битката на Косово претставувала посмртно ѕвоно 
за средновековната српска држава; во 1393 година паднало Второто 
Бугарско Царство, заедно со бугарската Патријаршија. Бугарската 
Патријаршија била обновена од Иван Асен II, но не во Охрид, туку во 
Трново. Единствено опстанал Солун; но во 1423 година неговите грчки 
владетели се ставиле под власта на Венеција; а во 1430 година градот, 
по само 7 години од владеењето на Венеција, бил освоен од Турците 
кои го држеле се до 1912 година. Така, од тоа време Македонија била 
политички под Турците, црковно под Грчката Екуменска Патријаршија. 
Оние кои не биле муслимани биле колективно класифицирани, без оглед 
на националноста, како Трци’. Единствениот исклучок била големата 
еврејска заедница во Солун, каде слушаме за Евреите во времето на Св. 
Павле како и во седмиот век, од кои најголемиот дел Хебрејски жители 
имале потекло од шпанските евреи протерани од Шпанија кон крајот на 
петнаесетиот век. Скоро пет века Македонија останала под турска власт”.
 И во текот на Втората светска војна британските експерти на Форин 
Офис и известувачите кои биле членови на воените мисии, во своите 
извештаи давале свое мислење во однос на историјата на Македонија. Во 
еден извештај од 26 август 1944 година насовен „Македонија” во прилог 
со карта, британските експерти повторно се осврнале на Македонија во 
средновековието. Во тој контекст ќе истакнат: „...кон крајот на четвртиот 
век од н. е. таа беше вклучена во Источната, или Византиската половина на 
Империјата. Оттогаш цела Македонија зборува грчки, освен за северниот 
дел во близината на Скопје каде се зборуваше латински. Нов елемент 
пристигна во шестиот век со Словенските освојувачи кои во голем дел ги 
истиснаа од внатрешноста оние што зборуваа грчки и оние што зборуваа 
латински и се спуштија подолу кон брегот кон устието на Вардар. Во 
текот на десеттиот век бугарскиот (словенизиран Турчин) цар ја прошири 
својата доминација на цела Македонија освен на брегот и формира 
Бугарска патријаршија во Охрид. Во 1019 година императорот Васил II ја 
уништи бугарската моќ; и Македонија остана византиска провинција се 
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до 1186 година. Од тој датум Македонија сé до 1372 година беше предмет 
на расправа меѓу Византија, Бугарија и Латините; и на крајот беше 
инкорпорирана во краткотрајната Српска Империја на Стефан Душан, 
чиј главен град беше Скопје. Во 1372 година Османлиите се појавија на 
историската сцена и во 1473 година со заземањето на Солун, кој беше 
грчки за целиот период на словенската управа во внатрешноста, тие го 
комплетираа турското освојување на Македонија”.
 И во документот насловен „Македонското автономно движење 
во северозападна Грција: неговата поставеност и сегашна историја” од 
октомври 1945 година, во делот „Историското минато до 1941 година” 
се прави осврт и на средновековната историја на Македонија. Во 
него се истакнува: „...И покрај постојните напади на Хуните, Готите, 
Варварите и Аварите, почнувајќи од четвртиот век од нашата ера, па и 
понатаму, грчкиот карактер и говорот на претходното население никогаш 
не се изгубил и многу пред словенската инвазија на Европа, така што 
Македонија стана интегрален дел од културата на грчката Византиска 
Империја.“
 „...Во текот на петтиот и шестиот век јужните Словени и Бугарите 
навлегле на Балканот и се до деветтиот век Македонија, со исклучок на 
Солун, станала дел од словенизираното Бугарско Царство. Таква таа 
останала, со кратки периоди на независност се до 1234 година кога 
Бугарското Царство, вклучувајќи ја и Македонија, било поразено од 
Србија и цар Душан кој стапувал на историската сцена. Во исто време 
Отоманската империја станала силна и до 1371 година освоила од Србите 
голем дел од Македонија кој останал под турска управа петстотини 
години...“.
 Интересен е и податокот кој го дава капетанот Мекдоналд, шеф 
на британската мисија Брасеносе во Македонија. Во својот извештај 
од 18 ноември 1944 година тој во однос на политичката ситуација во 
Македонија ќе истакне: „Македонското партизанско движење во својата 
основа пред се е националистичко, а потоа комунистичко движење. 
Во нивната пропаганда за цело време нагласувањето е ставено на 
македонската национална независност. Бидејќи тие немале независност 
од дванаесеттиот век очигледната брзина во приближувањето на 
реализирањето на оваа цел ги има обединето сите нијанси на политичко 
мислење и сите класи во Македонија позади партизанското движење. 
Фактот што тие сега се борат како македонска армија тие го сметаат за 
дел од историјата”.
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Summary

 British diplomacy used the information from its sources in regard to 
history in Macedonia in situations when it was necessary to make decisions that 
were of British interest. This happened during the Versailles truce conference, in 
the time of engaging the information service in Macedonia and the situation in the 
part of Macedonia in Greece. In that context in the analyses of the experts there 
are given data about the Middle Ages in Macedonia.
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Проф. д-р АЛЕКСАНДАР СТОЈЧЕВ
Воен музеј, Скопје 

ВОЕНАТА СТРАТЕГИЈА НА САМОИЛОВАТА ВОЈСКА

 Воената слава на македонскиот народ во средниот век е испишана 
од војската што ја создал и со која командувал Царот Самоил (976-1014). 
Македонија и македонскиот народ во ова време се наоѓале под стегите 
на Византиската империја и постојано биле цел на воени походи и 
освојувања од страна на војските на бугарското царство со престолнина 
во Плиска и Преслав. Во 969 година под водство на комитопулите 
Давид, Мојсеј, Арон и Самоил, односно синовите на брсјачкиот комит 
Никола, македонскиот народ се кренал на востание против бугарското 
царство. По ослободувањето од бугарската власт во 976 година е кренато 
востание против власта на Византија. Востанието се проширило низ 
цела Македонија по што земјата наскоро била исчистена од византиската 
војска. На тој начин браќата комитопули создале нова држава. Меѓутоа 
во 976 година изгинале сите браќа освен Самоил кој станал единствен 
владетел.1

 Додека византиската војска се занимавала со борбите на исток, 
Самоил го освоил целиот запад и не само Македонија, туку и Тракија, 
околината на Солун, Тесалија, Грција и Пелопонес, покорил многу 
тврдини, а главната меѓу нив била Лариса чиешто население во целост 
го преселил во внатрешноста на Бугарија. Моштите на Свети Ахил 
од Лариса ги пренел во Преспа.2 Од најспособното население на сèта 
територија бирал борци за својата војска. До крајот на X век Самоил ја 
проширил својата власт и на бугарска, на српска, на хрватска, на албанска 
и на грчка територија. На тој начин ја создал големата македонска држава 
чии граници се протегале од Црното до Јадранското Море и од Сава и 
Дунав до Јонското Море. На таа територија тој се прогласил за цар и бил 
крунисан од римскиот папа Григориј V. Престолнина на неговата држава 
во почетокот била Преспа, а потоа Охрид кој воедно станал и центар на 
Охридската архиепископија. Создавањето на Самоиловата држава за 
историјата на македонскиот народ има извонредно големо значење. Со неа 
и со мешањето на античките Македонци и Словените биле воспоставени 
и темелите во конституирањето на македонскиот народ како самостоен 
и независен. Предностите и значењето што ги носат економските 
1Стјепан Антолјак, Самуиловата држава, Скопје, 1969, стр. 18-31. 
2Документи за борбата на македонскиот народ за самостојност и за национална држава, том први, 
Скопје, 1981, стр. 90. 
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потенцијали и военостратегиската положба што ја поседува Македонија 
му овозможиле на Самоил да завладее речиси со сиот Балкан. Но, токму 
тие фактори биле причина кон Македонија секогаш да се насочуваат 
посилните од неа и честопати поради тие причини таа станувала плен на 
разни завојувачи. 
 Македонската војска на Самоил во својот состав имала 
припадници речиси од сите балкански народи. Најбројни и главните 
раководни и командни места ги зазеле Македонците, а врховен командант 
бил кнезот, подоцна царот Самоил. Центарот на моќната средновековна 
македонска држава и Главната команда на силната македонска војска 
биле во Преспа. Самоил бил врховен заповедник, односно главен 
стратег. Лично ја предводел војската речиси во секоја позначајна битка, 
стратегијата ја разработувал на местото избрано за битка и откако ќе ги 
соберел сите потребни податоци за противникот. Проценката на силите, 
просторот и времето ги вршел во периодот на подготовките, а одлуките 
ги донесувал непосредно пред битката. Пред секоја битка водел вешта 
воена дипломатија, склучувал мировни спогодби, сојузништвата ги 
зацврстувал со бракови. Ги поткупувал истакнатите војсководачи на 
противникот. На тој начин повеќе византиски војсководачи поминале во 
војската на Самоил, барал сојузници, а за сето тоа време ги извежбувал, 
ги вооружувал и ги подготвувал воените сили за одлучувачката победа 
да ја оствари на бојното поле. Поради таквиот однос во раководењето 
и во командувањето современиците, особено противниците го нарекле 
„Самоил итрецот“.3

 Основната стратегиска определба на Самоил била Византијците 
целосно да се избркаат од Балканот и така на местото на „Царството на 
Ромеите“ да се воспостави големо и трајно „кралство на Словените“. 
За реализација на своите далекусежни военополитички планови тој 
создавал голема и извежбана војска. Целиот народ го подготвувал за 
војна. Во вистинска смисла на зборот, тоа бил вооружен народ. Сите 
селани, слободни и зависни, како и жителите на градовите биле вклучени 
во македонската народна војска. За „народната војска на Самоил“ све-
дочи и прочуената старофранцуска „Песна за Роланд“4. Бројноста на 
Самоиловата македонска војска ја има забележано византискиот хроничар 
Георгиус Мoнахус Континуатус кој пишува дека во битката кај Беласица 
Самоил имал 360.000 војници.5 Оваа бројка е веројатна, ако се има пред-

3Византијски извори за историју народа Југославије, том 3, посебна издања Византолошког института, 
Београд, 1966, стр. 202. 
4Ђорђе Радојчић, „La Gent Samuel“ („народот на Самоил“ во песната за Роланд „La Chanson de Roland“. 
1000 години од востанието на комитопулите и создавањето на Самоиловата држава, Скопје, 1971, стр. 
111-119.  
5Franjo Rački, Documenta historiae chistoriae croatice periodum antiquaam ilustrantioa, MSHMM, VII Zagra-
biae, 1877, 297. Стјепан Антолјак, Средновековна Македонија, том први, 1985, Скопје, стр. 664 
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вид големината на Самоиловата држава и ако се знае дека и рускиот 
кнез Свјатослав подготвил 308.000 војници за да ја покори Византија 
и да го освои Цариград. Самоиловата војска се состоела од пешадија и 
од коњаница и како што вели споменатиот Георгиус М. Континуатус „и 
пешадијата и коњаницата биле цели во железо“.6 Македонската војска 
во тоа време била препознатлива по составот како „Народна војска“ 
во која преовладувале „четите на Македонците“7 по бројноста, како 
голема војска која била мошне добро извежбана и по специфичната 
воена вештина, односно по стратегијата и тактиката. Нејзиниот врховен 
командант царот Самоил го сметале за најголем стратег во тоа време 
на Балканот. Покрај тоа што византиските извори го потврдуваат 
постоењето на „четите на Македонците“, односно на македонската војска 
и на „земјата на Македонците“, што ги предводел стратегот Самоил, Ски-
лица, исто така, потврдува дека командниот јазик во целата Самоилова 
војска бил словенскиот, односно македонскиот јазик, со оглед на тоа дека 
доминирале Македонците и ги заземале главните раководни и командни 
места во таа војска.8 Тоа значи дека Самоил ја формирал средновековната 
македонска држава на истите простори каде што Филип II ја создал 
античката македонска држава. Византиските историчари и хроничари 
народот што се доселувал во VI и во VII век постојано до половината 
на X век го нарекувале Словени. Откако Самоил создал силна војска 
и моќна држава, византиските историчари таа војска започнале да ја 
нарекуваат чети на Македонците, односно македонска војска, македонска 
земја, но државата не сакале да ја наречат Македонија. Тоа се должи на 
фактот дека во време на владеењето на Самоил со Македонија на чело на 
византискиот престол се наоѓале владетели од Македонската династија. 
Византискиот цар Василиј II во изворите е познат и како „Македонецот“.9

 Организацијата и формацијата на Самоиловата војска биле слични 
на византиските. Според родовскиот состав, Самоиловата војска била 
профилирана од два рода - пешадија и коњаница. Покрај овие родови, 
Самоил имал и телесна гарда, или стража, сместена во посебен логор, 
подигнат секогаш близу до неговиот дворец или непосредно во неговата 
близина, за време на воените походи или на бојното поле. Бидејќи 
располагал со развиена опсадна техника, се верува дека Самоил имал и 
инженерци. Од посебните вооружени формации, покрај телесната гарда, 
располагал и со добро обучена извидница, и тоа како „поткажувачи“ и 
како „сопатници“, односно формации кои имале задача да го откриваат 
и такви кои требало да го следат непријателот. Иако Самоил владеел 
6Гръцки извори за българската история, том 6, БАН, София, 1965, стр. 65 
7Leonis Diaconis, Historiae, J.P. Migne, PG 117, Paris 1964, 727. Стјепан Антолјак,... стр. 665.
8Гръцки извори за българската история, том 6, БАН, София, 1965, стр. 290. 
9Jonathan Shepard, The Cambridge History of the Byzantine Empire c. 500-1492, Cambridge university press, 
2008, 526, 604. 
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со некои градови на Јонското, на Црното и на Јадранското Море, тој не 
располагал со флота. На почетокот неговата војска била организирана по 
десетинскиот систем, односно по групи од по десет луѓе кои, во зависност 
од потребите, се зголемувале во поголеми дружини, во комархии и 
во комесии. Повеќе такви формации создавале друнгерија, односно 
архонтија, што била највисока воена формација. Врховен заповедник на 
војската бил Самоил, а пониските команданти се нарекувале архонти, 
друнгери, комеси, комтархи и така натаму. Комесите биле началници на 
штабови и, главно, ја вршеле логистичката работа.10

 Самоиловата војска била вооружена со разновидно оружје. 
Оружјето било слично на византиското. Меѓутоа, Самоиловите воини 
вклучувале и автентично оружје, односно развивале и свое оружарство. 
Сите војници, покрај заштитната опрема, поседувале и долго копје со 
знаменце или висулка. Поретко, во опремата бил вклучуван и мечот со 
различни должини и форми, како и лакот и стрелата. Истото вооружување 
го имале и припадниците на пешадијата и на коњаницата.
 И во однос на облеката Самоиловата војска била опремена слично 
како византиската. Носеле горен дел, што бил краток, а панталоните 
биле со тесни ногавици. Обувките им биле направени од дебела кожа, 
цврсто припиени на потколениците. Како заштита имале кошула плетена 
од метална жица, а покрај тоа имале и метален оклоп, односно панцир. 
Главата ја штителе со шлем со разновидни облици, а под брадата се 
спуштал метален панцир. Од заштитната опрема се истакнувал штитот, 
што имал елипсовидна или кружна форма. Коњите, исто така, имале 
комплетна украсна и заштитна опрема.
 Паралелно со создавањето и со вооружувањето на војската, 
Самоил ја развивал и воената вештина, односно стратегијата и тактиката 
на вооружената борба. Основни принципи на неговата тактика биле 
брзината, ненадејноста, упорноста и дисциплината при извршувањето на 
борбените задачи. Специфична карактеристика на Самоиловата тактика 
биле различните маневри со кои противникот се наведувал, ако е посилен 
- во клисура, а ако е послаб - во рамнина, со цел да биде разбиен, а, притоа, 
да се мине со што е можно помали загуби. Од облиците на вооружената 
борба најчесто го применувал фронталниот, главно во услови кога 
имал посилна војска и подобра положба, и секогаш во комбинација со 
уфрлување свои единици во тилот на непријателот или со опфат. Кога се 
наоѓал во инфериорна положба правел сè за да го избегне фронтот, но не 
и борбата. Тогаш ја применувал тактиката на маневри и го навлекувал 
непријателот во теснина и на најпогодно место поставувал дема, односно 
утврдена ограда со цврста одбрана, дополнета со заседа. Системот на 
10John Haldon, Warfare, State and Society in the Byzantine World, 565-1204, UCL Press, London, 1999, pp. 
115-120. 
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поставување деми и заседи во клисурите и во теснините Самоиловата 
војска го изградила до совршенство. Строго се водело сметка максимално 
да се искористат природните услови, како што се длабочината, завоите, 
должината на клисурата и, на крајот, со силен вик се вршел напад, по што 
најчесто непријателот доживувал тежок пораз.
 Основни видови борбени дејства на Самоиловата воена вештина 
биле нападот и одбраната, односно офанзивата и дефанзивата. За 
дефанзивните дејства претежно биле обучувани пониските старешини, 
со оглед на тоа дека тие требало, пред сè, да ги бранат своите села и лого-
ри. Всушност, целата територија со која владеел Самоил била подготвена 
за одбрана, односно за дефанзивната стратегија. Самоил ги утврдувал 
градовите. На превоите и на најважните правци и патишта подигнувал 
тврдини и бојни кули, а во поголемите градови формирал силни воени 
гарнизони. Покрај ова, имал развиена известувачка и разузнавачка 
служба, па благовремено бил информиран за движењата на противничките 
војски, по што преземал соодветни мерки. Самоил често се одлучувал и 
на офанзивни дејства. За такви дејства, главно, се обучувале повисоките 
старешини. Подготовките за офанзивните дејства траеле долго. Тие се 
вршеле тајно, а се изведувале со секавична брзина. Во освојувачките 
походи се обединувале повеќе помали формации и се одредувале нивни 
старешини. Основен услов за изборот биле победите што требало да ги 
има забележано кандидатот во претходните борби. Офанзивните дејства, 
речиси без исклучок, ги водел Самоил.
 Во времето на создавањето на македонската држава, односно до 
битката на Сперхеј, во 996 година, Самоил најчесто водел офанзивни 
дејства. По овој катастрофален пораз, борбените потфати на Самоиловата 
војска имале падови и воздигнувања. Меѓутоа, по 1000-та година, откако 
ја примил круната од римскиот папа, повеќе време и посветувал на 
политиката, а тоа, пак, на бојното поле се одразувало со повеќе претрпени 
порази. Особено тие биле зачестени откако се отворил фронтот на север 
со Унгарците, чиј крал Степан I не можел да го поднесе срамниот чин 
што Гаврил Радомир, кој бил зет на унгарскиот крал, а син на Самоил, 
ја оставил принцезата и се оженил со прекрасната Ирина од Лариса. 
Таквата состојба ја искористил Василиј и ги здружил силите со Степан 
I. Истовремените војни со Унгарците и со Византијците, македонскиот 
војсководач Самоил не можел да ги издржи, поради што почнал да 
доживува порази, а со тоа почнала да се стеснува и територијата на 
неговата држава.
 Царството што Самоил го создал од Црното Море до Задар и до 
Босна, од Сава и Дунав до Јадранското и до Јонското Море било напаѓано 
од сите страни и, по поразите, почнало да се намалува. Тоа имало свој одраз 
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и внатре во државата, во која растело незадоволството и се заострувале 
односите меѓу земјопоседниците и властодршците. Самоил, притеснет 
од ваквите состојби, постапно станува невнимателен и нерешителен. 
Самозадоволството со крунисувањето било преголемо, потценувањето на 
противниците исто така. Се зголемиле заговорите и спротивставувањата 
меѓу неговите војсководачи и, како последица на сето тоа, се множеле 
поразите. Во 1004 година го загубил Скопје. До 1005 година војувал со 
Унгарците, а потоа, повторно со Византијците. Меѓутоа, до почетокот на 
втората деценија на XI век, Василиј, иако вршел чести напади, не успеал 
да освои поголеми делови од македонската територија. Поради тоа, 
нападите ги продолжил и во втората деценија со уште поголеми сили.
 Од тие причини дошло до промена во Самоиловата стратегија 
на вооружената борба. Дотогашните офанзивни дејства во почетокот 
на втората деценија на XI век, ги заменил со дефанзивни. Тоа 
претпоставувало избегнување фронтални борби и промена на тактиката 
на дефанзивните дејства. Василиј II, по завршувањето на борбите во 
источниот дел на империјата, одлучил дефинитивно да му се одмазди 
на Самоила за катастрофалниот пораз што го претрпел кај Трајановата 
Порта на 17 август во 986 година. Поради тоа, речиси, секоја година 
навлегувал на Самоиловата територија и му нанесувал тешки порази. По 
победата кај Беласица на 29 јули 1014 година Василиј конечно успеал да 
му се одмазди на Самоил, кој набрзо по битката починал од срцев удар по 
стравотната глетка што ја доживеал при враќањето на 15.000 заробени и 
ослепени македонски војници во дворецот во Преспа. И покрај тешкиот 
пораз кај Беласица во македонската воена историја Самоил ќе остане 
забележан како воен стратег кој со примена на висока воена дипломатија 
и со доследно спроведување на факторите, принципите и начелата 
на вооружената борба создал, по војската на Александар Македонски, 
најсилна македонска војска во историјата на македонскиот народ.11

11Ванче Стојчев, Воена историја на Македонија, Скопје, 2000, 252  
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tHe MIlItAry StrAteGy oF SAMUel’S ArMy

Summary
 
 The military glory of the Macedonian people during the Middle Ages 
is written by the army created and commanded by King Samuel (976-1014). 
Macedonia and the Macedonian people in that time were under the bondage 
of the Byzantine Empire and were constantly the target of military raids and 
conquests by the maries of the Bulgarian kingdom with throne in Pliska 
and Preslav. In spite of the heavy defeat at Belasica, in Macedonian history 
Samuel will be remembered as a military strategist who with the applying of 
high military diplomacy and consistent using of the factors and principles of 
armed warring created, after the army of Alexander the Great, the strongest 
Macedonian army in the history of Macedonian people.
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М-р ВАСИЛ ЃОРГИЕВ-ЛИКИН
НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј – Струмица

ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ, ЦРКОВНО-РЕЛИГИОЗНИТЕ 
И КУЛТУРНИТЕ ПРИЛИКИ ВО СТРУМИЦА И СТРУМИЧКО ВО 

ВРЕМЕТО НА САМУИЛОВАТА ДРЖАВА

Во науката не треба да биде спорно сознанието дека градот 
Струмица мошне рано израснал во влијателен административен, воено-
политички, духовен и културен центар не само меѓу другите македонски 
области - туку и пошироко. Овој македонски град се позиционирал 
како важен центар преку којшто се правеле обиди за спроведување на 
определени политички, културни, идеолошки и геостратешки интереси. 
Досегашните истражувања покажаа дека во еден исклучително 
долг временски период на овие простори, во континуитет низ сите 
историски епохи, се создавал и се одвивал мошне богат, впечатлив и 
интензивен живот исполнет со развојни културноисториски, религиозни 
и традиционални појави и процеси. Токму, на тлото на Струмица 
и Струмичко коегзистирале, се допирале, проникнувале но и се 
конфронтирале меѓу себе мноштво од идејни, културни, историски и 
цивилизациски концепти, феномени и доктрини коишто се вградиле и 
станале составен (неделив) дел од континуитетот на културноисторискиот 
идентитет. Нема да бидеме далеку од вистината ако констатираме дека 
Струмица и Струмичката област уште од најстари времиња заземаат 
значајно место во историскиот ареал на најстарите македонски и 
балкански цивилизациски средини, каде што се основоположувани дел 
од историските основи на југосточната европска цивилизација.1 Важната 
геостратешка позиционираност на градот Струмица ја потврдува и фактот 
дека епископски седишта имало само во оние градови коишто имале 
воено, економско или политичко значење. Уште во ранохристијанскиот 
период овој македонски град израснал во еден од поразвиените 
епископски центри со институционално црковно организирање. Тогаш 
се создале услови и за појава на познатата Тивериополска (Струмичка) 
епархија којашто подоцна преку св. Климентовата епископија со седиште 
во Тивериопол или Велика се вградила во темелите на Самуиловата 
автокефална црква, односно на автокефалната Охридска патријаршија 
или архиепископија. Во средновековниот период во градот Струмица и 
во неговата поширока околина се вкоренила богата духовна, писмена, 
1Васил Ѓоргиев-Ликин, Културноисториските пројави и процеси во Струмица и Струмичко во XI и XII 
век, НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј – Струмица, Струмица, 2012, 13-36.

УДК 930.85(497.742)”0976/1018”
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книжевна, сликарска и градителска традиција.2 
Општо е познато дека и во периодот на Самуиловата држава 

(976-1014/18) градот Струмица важел за мошне значаен воено-управен, 
административен и политички центар со развиена и богата духовна, 
просветна и културна традиција. Во тоа време, тој бил седиште на 
воено-административна област со којашто управувале видни и значајни 
личности од високите кругови на Самуиловата феудална аристократија. 
Во постојната литература што ја третира оваа проблематика може да 
се сретнат и такви податоци според кои со Струмица и со нејзиното 
пошироко опкружување управувале браќата на Самуил– прво Мојсеј, 
а подоцна и Арон.3 Како старешина на градот се споменува и извесен 
Драгомуж којшто управувал со многубројните одбранбени тврдини 
изградени во оваа военостратешки мошне важна македонска област. 
Такви тврдини биле подигнати кај денешните подбеласички населени 
места: Мокриево, Свидовица, Куклиш и Костурино. Како и тврдините 
Мацукион, Термица, Палеокастро итн. Во границите на Струмичката 
област биле вклучени и други помали области со нивните градови, какви 
што биле Конче, Радовиш и други места.4 Во поглед на геостратешката 
и воено-политичката поставеност неспорен е фактот дека градот 
Струмица во периодот на воените судири со византискиот император 
Василиј II (976-1025) имал особено важна ако не и пресудна улога во 
одбраната на јадрото на Самуиловата држава, односно на Македонија и 
нејзините области. Воено-политичките настани коишто во голема мерка 
одлучувале за опстанокот на средновековната македонска држава се 
одиграле токму на територијата на Струмица и на нејзиното пошироко 
опкружување. Познато е дека Беласичката битка водена муѓу Самуил и 
Василиј II се одиграла во близина на Струмица, кај Клучката Клисура 
во летото во 1014 година. Во оваа битка Самуил доживеал тежок пораз 
којшто придонел за брзиот крах на неговата држава. Поради тоа, Самуил 
посветил големо внимание на одбраната на овој македонски град. За таа 
цел во тврдините изградени на важни стратешки пунктови по целата 
струмичка област, како и во тврдината над самиот град, биле распоредени 
значителни воени сили. Освен тоа, биле градени и прегради, бедеми, 
окопи по пристапните патишта итн. Ваквите градителски дејства биле дел 
од воената стратегија на Самуил за одбрана не само на градот Струмица, 
2Васил Ѓоргиев-Ликин, Проникнувањето на ранохристијанската традиција и заживувањето на монаштвото 
во Струмица и Струмичко (Согледби врз основа на историската податливост во житието за св. Петнаесет 
Тивериополски свештеномаченици од Теофилакт Охридски), Завод за заштита на спомениците на 
културата и Музеј – Струмица, Зборник на трудови во спомен на Емилија Петковска, Одделен отпечаток, 
Струмица, 2014, 73-93.
3Манол Пандевски и Ѓорѓи Стоев-Трнката, Струмица и Струмичко низ историјата, ООСЗБ од НОБ – 
Струмица, Струмица, 1969, 54.; Бранко Панов, Струмица и Струмичката област во времето на Самуил, 
Средновековна Македонија, Т. 3, Мисла, Скопје, 1985, 437.
4Бранко Панов, цитирана статија, 435.
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туку и на пристапните патишта коишто воделе кон внатрешноста на 
неговата држава. Оттука, само ќе споменеме дека воопшто не се далеку 
од вистината оние истражувачи коишто сметаат дека Самуил покажувал 
премногу чуствителност и воинственост при одбраната на македонските 
простори.5 Во научните средини преовладува мислењето дека во времето 
на Самуил градот Струмица бил опкружен со дебели ѕидови и бил 
зајакнат со одбранбени кули. Од византискиот хроничар Јован Скилица 
дознаваме дека иако Василиј II долго време го држел градот под опсада 
по победата кај Беласица (1014), сепак тој не успеал да го освои. Тоа им 
дало за право на истражувачите да констатираат дека градот Струмица 
бил добро утврден.6 Во прилог на ваквото мислење одат и истражувањата 
спроведени во поново време на археолошкиот локалитет „Цареви Кули“. 
Според нив, материјалните остатоци на средновековната тврдина над 
градот Струмица потекнуваат токму од времето на Самуил, поточно од 
периодот на неговите воени судири со Василиј II. Не може со сигурност 
да се утврди дали Струмица била разурната по пропаста на Самуиловата 
држава, како што бил случајот со градот Охрид и со некои други 
македонски градови. Сепак, останува евидентиран податокот од којшто 
дознаваме дека кон крајот на XI и почетокот на XII век на средновековната 
тврдина биле изградени или возобновени одбранбени кули, цистерни за 
вода, централна Кула, објекти за живеење, ковачници, средновековна 
црква итн.7 

Градот Струмица паднал под византиска власт во пролетта во 
1018 година откако во Сер нејзиниот управник Драгомуж му го предал 
градот на византискиот император Василиј II. За таквиот чин Драгомуж 
бил удостоен со титулата патрициј. Според византискиот хроничар Јован 
Скилица по предавањето на клучевите од градот Василиј II се упатил кон 
Струмица, каде што започнале преговори за воспоставување мир. Кон 
крајот на 1018 година под византиска власт потпаднала и престолнината– 
Охрид, со што и формално престанала да постои средновековната 
Самуилова Македонска Држава.

Во разгледуваниот период градот Струмица важел и за значаен 
црковен центар со богата ранохристијанска традиција. Тогашните 
струмички епископи резидирале во Водоча, поради што ја носеле 
и титулата „водочки“. Треба да се истакне дека старата Струмичка 
епархија и нејзината богата христијанска традиција претставувале 
значителна духовна потпора за автокефалниот статус на Преспанско-
5Илија Велев, Византиско-македонски книжевни врски, Авторско издание, Скопје, 2005, 47.
6Бранко Панов, Струмица и Струмичката област во средниот век (VI – XI) во Зборник: Акта Велјуса, 
Филозофски факултет при Универзитетот "Кирил и Методиј" – Скопје и Собрание на општина Струмица, 
Скопје, 1984, 64.; Васил Ѓоргиев-Ликин, Културноисториските пројави и процеси.., 55-64.
7Зоран Рујак, Цареви Кули – 7000 години култура, во Зборник на трудови: Струмица и Струмичко 
историја, култура и традиција, Струмица, 2008, 77.
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Охридската архиепископија/патријаршија, којашто Самуил ја прогласил 
за помесна (титуларна) црква во своето царство.8 За тоа ни сведочи 
и податокот според којшто речиси истовремено (985/986) додека на 
Преспа траела изградбата на катедралниот храм посветен на св. Ахил 
во Струмица од темели се возобновувала и декорирала најстарата т.н. 
Источна- Водочка црква во манастирскиот комплекс посветен на св. 
Леонтиј којашто, според народната традиција, уште од најстари времиња 
претставувала првото зборно место на христијаните од струмичката 
област. Оваа црковна градба се оценува како значајно достигнување на 
македонското средновековно градителство. Се смета дека т.н. Источна 
Водочка црква ја подигнал самиот цар Самуил или луѓе од неговите 
најблиски кругови одговорни за црковната политика во неговата држава. 
Според истражувачите, оваа црковна градба се доближува кон типот 
на куполни базилики од времето на Јустинијановиот период,9 додека 
зачуваните фрагментарни остатоци од ликот на еден млад светител 
којшто бил дел од фрескодекорацијата на најстарата црква сведочат за 
репрезентативните уметнички дострели на македонското сликарство во 
периодот на преминот од X во XI век.10 Големата Водочка епископска 
црква важела и за значаен книжевен центар во чијшто скрипториум се 
реализирала творечка, препишувачка и преведувачка активност. Постои 
историска веројатност дека во Водочкиот книжевен центар работеле и 
книжевни дејци кои биле директни или посредни ученици на светите 
Климент и Наум. Потврда за ваквата констатација се бара во житието за св. 
Климент напишано од охридскиот архиепископ Теофилакт. Според него, 
св. Климент имал свои избраници од секоја енорија, односно во секоја 
област тој подучувал по триста ученици, без нивните помошници.11 Врз 
основа на овој податок проучувачите на животот и делото на св. Климент 
Охридски констатирале дека во неговата школа се школувале и поголем 
број ученици од Струмичкиот крај.12 Познато е дека во периодот на X и 
XI век настанале голем број глаголски и кирилски писмени споменици, 
коишто се поврзуваат со дејноста на Охридската книжевна школа. Се 
смета дека во времето на Самуил во книжевните центри на Охридската 
книжевна школа се пишувани најголемиот дел од зачуваните најстари 
глаголски и кирилски ракописи, какви што се: Асемановото евангелие, 
Зографското евангелие, Синајскиот еухологиј, Синајскиот псалтир, 
8Васил Ѓориев-Ликин, Проникнувањето на ранохристијанската традиција и заживувањето на монаштвото 
во Струмица и Струмичко.., 73-93.
9Група автори, Македонија- милениумски културноисториски факти, редактори Паско Кузман, Елизабета 
Димитрова и Јован Донев, Медиа Принт Македонија: Универзитет Евро-Балкан, Том 3, Скопје, 2013, 
1550-1551.
10исто, 1556-1557.
11В: Житие на Климент Охридски, во: Гръцки извори за Българската история, Т. IX, БАН – Институт за 
история, София, 1994, 33.
12Бранко Панов, Струмица и Струмичката област во средниот век (VI – XI в.), 61.
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Клоцовиот зборник, Синајскиот мисал како и други бројни книжевни 
споменици пишувани со кирилско писмо.13 За жал досега не се отриени 
глаголски или кирилски ракописи од Струмица и Струмичко со потекло 
од Самуиловото време. Тоа не значи дека таму не се препишувале 
ракописни книги со глаголско или со кирилско старословенско писмо. 
Нивното исчезнување треба да се поврзува со актуелните за тоа време 
воено-политички околности настанати по пропаста на Самуиловата 
држава кога токму на подрачјето на Струмица и Струмичко мошне силно 
се чуствувала и спроведувала т.н. византинизација/ромеизација, којашто 
имала за цел целосно да ги потисне веќе од порано воспоставените 
словенски писмени традиции. Во тоа време масовно се уништувале 
книги пишувани со глаголско или со кирилско писмо.14 Токму тогаш, 
била урната и запустена големата источна водочка црква која, како што 
погоре истакнавме, во времето на Самуиловото владеење претставувала 
духовно светилиште и важен културно-просветен центар.15 Сепак, 
треба да се спомене дека и во периодот по пропаста на Самуиловата 
држава во македонските скрипторски центри продолжиле и натаму 
да се препишуваат старословенски глаголски и кирилски ракописи. 
Од византискиот историчар, научник и дипломат Никифор Грегора 
дознаваме дека традицијата на богослужење на народен јазик кај 
населението во Струмица се задржало и во XIV век.16 За тоа ни сведочи 
и сочуваното книжевно ракописно наследство, какво што е: Струмичкиот 
октоих – кирилски ракопис од почетокот на XIII век, како и Струмичкиот 
(Македонски) апостол од втората половина на XIII век. Струмичкиот 
октоих е кирилски ракопис со потекло од струмичките краишта. Овој 
писмен споменик го пронашол во Струмица (1868) А.Т. Гилфердинг, 
поради што во науката е познат како Струмички октоих. Околу неговото 
датирање постојат повеќе мислења. Сепак, во науката преовладува 
мислењето дека се работи за книжевен споменик со потекло од првата 
половина на XIII век. Треба да се спомене и тоа дека во самата содржина се 
евидентираат и преписи од неколку оригинални химнографски творби на 
св. Климент Охридски. Од 1872 година ракописот се чува во Историскиот 
музеј во Москва, под инв. бр. 136.17 Струмичкиот (Македонски) апостол 
е книжевен споменик којшто потекнува од источна Македонија, поточно 
13Поопширно види: Ѓорги Поп-Атанасов, Охридската книжевна школа во времето на цар Самоил и 
почетоците на руската црковна книжевност, во Зборник на трудови: Кирилометодиевската традиција 
и македонско-руските духовни и културни врски, Меѓународен научен собир по повод 1150 години од 
Моравската мисија и словенската писменост, Универзитет "Св. Кирил и Методиј" – Скопје, Скопје, 2014, 
19-25.
14Васил Ѓоргиев-Ликин, Културноисториските пројави и процеси..., 100. 
15Петар Миљковиќ-Пепек, Водоча, РЗЗСК, Скопје, 1975, 36-37.
16 Одбрани текстови за историјата на македонскиот народ, составил Љубен Лапе, Просветно дело, Скопје, 
1959, 120-122.; Димитри Оболенски, Шест византиски портрети, Макавеј, Скопје, 114, во фуснота 217. 
17Ѓорги Поп-Атанасов, Речник на старата македонска литература, Македонска книга, Скопје, 1989, 275.
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се смета дека е дело на препишувач од струмичкото говорно подрачје. За 
него е констатирано дека содржи интересна лексика што не се среќава 
во други ракописи. Од овој книжевен споменик се дознава дека некои од 
најтипичните црти на струмичкото наречје биле разавиени пред околу 
700 години.18 Според содржината претставува краток изборен апостол. На 
крајот има календар (месецослов) со словенски имиња на месеците. Се 
чува во Народниот музеј во Прага (Чешка), во збирката на П.Ј. Шафарик 
под сигнатура IX E 25 (ѕ И), при што е познат и како Шафариков апостол.19

 Во науката неспорно е сознанието дека во времето на Самуиловата 
држава се забележува значителен подем на словенската духовна и 
писмена култура и богослужение. Општо е познато дека Охридската 
духовна и книжевна школа претставувала единствен активен центар на 
словенската писменост и култура, додека пак Преспанско-Охридската 
архиепископија/патријаршија била единствена црковна организација на 
православните словени.20 Токму во нив се продолжувала и се развивала 
кирилометодиевската писмена, книжевна и духовна традиција како 
и македонското средновековно богослужение, основоположено од 
светите Климент и Наум Охридски.21 Црковното и културно-просветното 
влијание на Преспанско-Охридската архиепископија/патријаршија, 
поткрепено и од црковно-политичкиот интерес на Римо-латинската 
црква, во овој период нараснало и се проширило надвор од границите на 
Самуиловата држава. Не е неважно да се спомене истражувачкиот став 
дека христијанизацијата на киевска Русија и покрстувањето на Русите во 
988 година е дело на Охридската црква. Имено, Самуил од Македонија во 
Русија испратил епископи, свештеници и ѓакони како и соодветни црковни 
книги, со што биле воспоставени основите на Руската православна црква 
со своја црковна хиерархија, православно богослужение и словенска 
писменост. Ваквото гледиште, покрај другото, се поткрепува и со фактот 
дека првиот Киевски митрополит Михаил потекнува од хиерархијата на 
Преспанско-Охридската црква.22 

Еден подолг период во историографијата се барало одговор 
на прашањата за постанокот и потеклото на Преспанско-Охридската 
архиепископија/патријаршија која, како што веќе споменавме, била 
помесна (титуларна) црква во Самуиловата држава. Недостигот на 
18Васил Ѓоргиев-Ликин, Културноисториските пројави и процеси..., 100.
19Ѓорги Поп Атанасов, Речник на старата македонска литература, 273.
20Истиот, Охридската книжевна школа во времето на цар Самоил и почетоците на руската црковна 
книжевност, 22.
21Илија Велев, Химнографските состави за преподобен Наум Охридски во богослужбената традиција, 
во Зборник на трудови: Свети Наум Охридски и словенската духовна, културна и писмена традиција, 
Меѓународен научен собир по повод 1100-годишнината од смртта на Наум Охридски, Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“ – Скопје, Охрид, 2010, 122.
22Ѓорги Поп-Атанасов, Охридската книжевна школа во времето на цар Самоил и почетоците на руската 
црковна книжевност..., 22.
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современи изворни сведоштва од периодот на самото основање на 
Охридската црква придонел во научните кругови по однос на овие 
прашања да се развијат опсежни расправи од коишто произлегле 
спротиставени гледишта поткрепувани со можни аргументации.23 
Теориите за постанокот и за духовната традиција на Охридската 
архиепископија/патријаршија се појавиле речиси уште со самото 
основање на оваа црковна институција, односно во средниот век. Најдолго 
опстојувала теоријата дека Охридската архиепископија /патријаршија 
е целосно идентична со архиепископијата Прима Јустинијана основана 
од византискиот император Јустинијан I (527-565) во 535 година.24 
Како таква оваа теорија се задржала сè до укинувањето на Охридската 
архиепископија во XVIII век. Колку оваа традиција била влијателна и 
на извесен начин прифатена од христијанските цркви може да се види 
и од податокот од којшто дознаваме дека архиепископијата Јустинијана 
Прима од средината на XII век влегла и во титулатурата на охридските 
архиепископи. Во постарата литература може да се сретнат податоци 
според кои Охридските патријарси во својот титулар мошне често го 
користеле и именувањето Македонски. Додека владиците на Битола, 
Струмица, Велес и др. ја додавале и титулата Егзарх Македонски.25 Сепак, 
во најново време македонските истражувачи врз основа на валидна 
научна аргументација формираа гледиште во коешто се укажува на тоа 
дека Охридската црква е рожба на Самуиловата држава. Дека корените на 
Охридската архиепископија/патријаршија треба да се бараат во богатата 
библиска и духовна традиција на македонската ранохристијанска црква, 
како и во културно-просветната и црковната традиција создавана од св. 
Климент Охридски во периодот по неговото враќање од Моравија во 
Македонија (886-916).26 Ваквата богата духовна и културно-просветна 
традиција св. Климент ја градел врз основа на кирилометодиевското 
дело проникнато во дејноста на Охридската духовна и книжевна школа 
и во дејноста на автономната Светиклиментова црковна диецеза со 
23В: Јован Белчовски, Странските истражувачи за Охридската архиепископија до крајот на Втората 
светска војна (1945), во Зборник на трудови: Откривањето и проучувањето на Македонија во европската 
наука до формирањето на македонските државни институции, МАНУ, Скопје, 2009, 203-217.
24Стјепан Антолјак, Средновековна Македонија, том 1, Мисла, Скопје, 1985, 674-675.; Јован Белчовски, 
Охридската архиепископија од основањето до потпаѓањето на Македонија под турска власт, Македонска 
православна црква, Богословски факултет „Св. Климент Охридски“, Скопје, 1997, 62-76.
25Йорданъ Ивановъ, Северна Македония, София, 1906, III – IV.
26Блаже Ристовски, Причините за враќањето на Климент Охридски од бугарската престолнина во 
Македонија, во: Портрети и процеси, том 1, Култура, Скопје, 25-47.; Лидија Славеска, Етногенезата на 
македонскиот народ- континуитет и традиција, Матица Македонска, Скопје, 1989, 123.; Јован Белчовски, 
Охридската архиепископија.., 71 и 74.; Милан Бошковски, Улогата на Св. Климент во зацврстувањето 
на апостолицитетот на Охридската архиепископија во времето на цар Самоил, во списание: Македонско 
наследство, Скопје, 2001, 19-51.; Илија Велев, Беседа против Богомилите на Презвитер Козма, Македонска 
реч, Скопје, 2011, 5-12.; Васил Ѓоргиев Ликин, Културноисториските пројави и процеси.., 89-94.; Илија 
Велев, Историја на македонската книжевност - средновековна книжевност, Т.1, Гирланда, Скопје, 2014,  
137-152.
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седиште во Тивериопол (Струмица), односно Велика.27 Токму тогаш, 
градот Струмица израснал во голем црковен и христијански центар 
којшто воспоставил сопствен духовен континуитет од времето на 
старохристијанскиот, па сè до средновековниот период. Сочуваните 
споменици на материјалната и духовната култура укажуваат на тоа дека 
овде бил раширен и развиен култот на Христос и на Богородица, потоа 
на св. Четириесет маченици од Севастија, како и на локално создадениот 
култ на св. Петнаесет Тивериополски (Струмички) свештеномаченици. 
Познато е дека првичното споменување на култот кон св. Петнаесет 
Тивериополски (Струмички) свештеномаченици се наоѓа во глаголското 
Асеманово евангелие од крајот на X и почетокот на XI век. Врз основа 
на овој податок истражувачите констатирале дека овој ранохристијански 
култ свое жариште имал и во охридскиот крај.28 

Меѓу старите традиции коишто со векови се негувале во 
Струмица и во Струмичко се и оние посветени на култот кон Пресвета 
Богородица Милостива, на којшто се надоврзуваат и верувањата во 
нејзината моќ за создавање чуда и нејзината заштитничка мисија. Се 
смета дека овој светителски култ се негувал уште во ранохристијанскиот 
и во средновековниот период и бил раширен преку икони кои станале 
заштитнички не само на одделни цркви, туку и на целиот струмички 
регион. Тоа ни дава за право уште еднаш да констатираме дека градот 
Струмица бил значаен духовен центар и место за поклонение, чиешто 
влијание се чуствувало на еден поширок простор во Македонија- но 
и надвор од неа. Негувањето на овие традиции траат до денес и се 
поврзани со манастирската црква „Пресвета Богородица Милостива“ 
кај с. Велјуса, којашто зазема едно од централните места во културната 
и црковната историја на Македонија. Во Струмица и Струмичко мошне 
рано заживеала народната традиција на почитување светителски култ и 
кон св. Четириесет маченици, коишто настрадале во замрзнатото езеро 
во близина на ерменскиот град Севастија. Култот кон овие христијански 
маченици особено се негувал и бил почитуван во византиската 
престолнина. Тоа на некои истражувачи им послужило како основа да 
оформат мислење според кое овој култ во Македонија бил пренесен 
по угледот на Цариград – и тоа во периодот на XI – XII век, кога по 
пропаста на Самуиловата држава Струмица и нејзиното пошироко 
опкружување повторно потпаднале под византиска управа.29 Од истиот 
27По однос на прашањето каде било седиштето на св. Климентовата епископија интересно е да се спомене 
истражувачкиот став на рускиот учен А. Воронов кој уште во 1877 година истакнал дека за епископ на 
древната Тивериополска, односно Струмичка епархија бил назначен св. Климент кој дотогаш дејствувал 
како учител. В: Бранко Панов, Струмичката епархија во доцноантичкиот и раниот среден век, во Зборник 
на трудови: Христијанството во културата и уметноста на Струмичката епархија, НУ Завод за заштита на 
спомениците на културата, природните реткости и Музеј – Струмица, Струмица, 2002, 27.
28Цветан Грозданов, Портрети на светителите од Македонија од IX до XVIII век, РЗССК, Скопје, 1983, 90.
29Петар Миљковиќ-Пепек, Водоча, 47.
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период е датирана и црквата во с. Банско, Струмичко посветена токму 
на овие општохристијански светители. По однос на ова прашање се 
искристализирало и едно друго мислење кое оди во насока на тоа дека 
споменатата црква во с. Банско е стар христијански објект кој во времето на 
раниот словенски период бил обновен и оживеан со култот на прочуените 
маченици, за чијшто реликвии и била изградена.30 За одбележување е и 
тоа дека овој светителски култ особено бил поткрепуван од водечките 
црковни великодостоинственици на Охридската архиепископија.

Уште од најраниот христијански период во Струмица и 
Струмичко постоеле благопријатни услови за појава и развој на 
монаштвото. Почетоците на тамошната монашката традиција се поврзува 
со богоугодното поведение на светите Петнаесет Тивериополски 
свештеномаченици, кои уште во IV век во Струмица иницирале 
можност за стекнување монашко искуство коешто инсистирало на 
централизиран и заеднички начин на живот во форма на братство. Општо 
е познато дека тенденцијата за живот во заедница придонел за појава на 
киновиското монаштво.31 Како резултат на тоа во ранохристијанскиот и 
во средновековниот период во градот Струмица и во неговата поширока 
околина се вкоренила богата духовна, писмена и книжевна традиција.32 
Ваквите констатации ги потврдуваат и археолошките сознанија од 
коишто дознаваме дека во Струмица и Струмичко опстојувале голем број 
ранохристијански и средновековни цркви и манастири.33

Треба да се спомене дека уште двајца монаси по потекло од 
Струмица ја стекнале благопочитта на светители. Имено, станува збор за 
богоугодните Теофил Исповедник (VIII в.) и Свети Леонтиј Струмички – 
патријарх Ерусалимски (XII в.).

Во периодот по пропаста на Самуиловата држава (XI – XII в.) 
во Струмица и Струмичко силно се спроведувала т.н. Византинизација, 
којашто имала за цел целосно да ги потисне, приспособи или да ги анулира 
веќе воспоставените традиции за време долгогодишното владеење на 
Самуиловата династија. Во стратегиските концепции на Византиската 
Империја градот Струмица бил позициониран како центар преку којшто 
централната власт требало да ги наложи сопствените политички и 
црковни интереси во овој дел на Македонија. Целта била овој моќен 
средновековен духовен, културен и администраивен центар да израсне 
во главно упориште на византиската власт во овој дел на Македонија, па 

30Блага Алексова, Епископијата на Брегалница, Институт за истражување на старословенската култура, 
Прилеп, 1989, 128.
31Васил Ѓоргиев-Ликин, Проникнувањето на ранохристијанската традиција и заживувањето на 
монаштвото во Струмица и Струмичко, 88.
32исто, 73-93.
33Археолошка карта на Република Македонија, МАНУ и Музеј на Македонија-археолошки оддел, Скопје, 
1996, Том II, 400-416.
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и пошироко. За реализација на ваквите процеси се инсистирало преку 
претставниците на воено-административната власт, потоа на разни други 
државни службеници и чиновници, уметници и културни работници, 
коишто имале функција да ја зацврстуваат византиската власт, но и да 
го поткрепуваат духовното и културното влијание. Имено, во периодот 
на византиската доминација над Македонија градот Струмица и неговата 
околина биле претворени во седиште на воено-административна единица 
(област) т.н. тема Струмица, во чиишто рамки влегувале територии од 
поширокото подрачје на градот. Овде била сконцетрирана голема војска 
и броен воено-административен апарат. Исто така, многубројни биле и 
најразличните угледни личности коишто поседувале високи византиски 
титули: дуксови, катепани, стратези, судии, надзорници и голем број 
други воени и цивилни личности. Во таа насока, стремежите и обидите 
на Византија за воспоставување сопствен духовен и културен поредок 
како во Македонија, така и во Струмица и Струмичко, биле поткрепувани 
и со назначување Византијци за водечки духовни прелати на Охридската 
архиепископија- коишто првенствено доаѓале од цариградскиот 
патријаршиски клер. Освен тоа, централната власт настојувала и 
преку приспособување на струмичката културно-историска и духовна 
традиција со византиската да воспостави основи за свое сопствено 
влијание во оваа стратегиска мошне важна македонска област. Ваквите 
тенденции особено се видливи при обидите за приспособување на култот 
на св. Петнаесет Тивериополски (Струмички) свештеномаченици за 
потребите на византиската политичко-идеолошка доктрина и стратегија. 
Всушност, во периодот на XI – XII век Македонија станала интегративен 
простор на византискиот и словенскиот духовен и културен живот. 
Меѓутоа, од друга страна токму во овој период се искристализирало и 
премостувањето меѓу византиската и словенската духовна и културна 
традиција, како и конечното одвојување меѓу источната и западната 
духовна традиција. Впрочем, периодот на долгогодишната византиска 
доминација има посебен културноисториски легимитет во развојот на 
македонската средновековна традиција. Крајните разрешници од ваквите 
пројави и процеси во Македонија се покажале како пресудни за идната 
дефинитивна афирмација на словенскиот цивилизациски легитимитет. 
Овој културноисториски амбиент стекнал свој директен одраз и на 
просторот на Струмица и Струмичко, каде што дошле до израз сите форми 
на духовни и културни манифестации специфични за тој развоен период. 
Токму тогаш, градот Струмица претставувал влијателен административен, 
црковно-религиозен и културен центар преку којшто се отворал простор 
за реализација на сите развојни и творечки тенденции и процеси 
поттикнати и осмислени од страна на византиската дворска политика, а 
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спроведувани под диктат на поголемите културни и религиозни центри. 
Ваквата мошне значајна и влијателна улога за Византиската Империја 
овој македонски град ја имал сè до периодот пред крајот на XII век, кога 
со соседната тврдина Просек станал центар на самостојно македонско 
феудално кнежество што го формирал Добромир Хрс.

Vasil Gjorgiev likin, MA
nI Institute for protection of the monuments of culture and Museum - 
Strumica

SoCIAl-PolItICAl, eCCleSIAStIC-relIGIoUS 
and cultural conditionS in Strumica and itS 
SUrroUnDInGS In tHe tIMe oF SAMUel’S StAte

Summary
 
 In the period of Samuel’s state (976-1014/18) Strumica was considered 
an important, military—administrative and political centre with a developed 
and rich spiritual, educational and cultural tradition. The city of Strumica 
was a seat of a military-administrative area governed by distinguished 
personalities from the high circles of Samuel’s feudal aristocracy. It was then 
that this Macedonian city grew into a tremendous ecclesiastical and Christian 
centre which established its own spiritual continuity since the time of the old-
Christian up to the middle aged period. The preserved monuments of material 
and spiritual culture point to the fact that here was spread and developed the 
cult of the Christ and the Theotokos, then the cult of sts Forty martyrs of 
Sebastea, as well as the local cult of Sts Fifteen Tyberiopolian Hieromartyrs. 
During the Middle Ages in the city of Strumica and its wider surroundings 
there was rooted a rich spiritual, literature, artistic and building tradition. After 
the fall of Samuel’s state (XI – XII в.) in Strumica and its surroundings there 
was imposed the so called Byzantinization, the aim of which was to fully 
suppress, accommodate or annul the already established traditions during the 
long rule of Samuel’s dynasty.
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Доц. д-р ДРАГАН ЃАЛЕВСКИ
Институт за национална историја, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ 
– Скопје

ВИЗАНТИСКАТА ВОЕНА СТРАТЕГИЈА ЗА ВРЕМЕ НА 
КОНФЛИКТОТ СО САМУИЛ

 Она што е карактеристично за Балканот кон крајот на X и 
почетокот на XI век е воениот конфликт помеѓу Византиската Империја 
и Самуиловата Држава. За време на оваа повеќедецениска војна од двете 
страни биле преземени повеќе офанзиви и други воени упади, исто 
така биле водени многу битки и извршени мноштво опсади на градови. 
Воената иницијатива што се наоѓала во почетокот во рацете на Самуил 
постепено се префрлила на страната на византискиот владетел која 
била потполна според изворите во последните години од владеењето на 
Кометопулот. Освен невоените средства кои, повеќе или помалку, биле 
интегрален дел на секој долготраен конфликт, голем дел од успехот 
зависел од стратегијата и од воената тактика што била применета на 
бојното поле. Во тој контекст се поставува прашањето дали византиската 
стратегија од овој период, која довела до ваков пресврт на теренот, се 
разликувала од претходно, кои биле нејзините основни аспекти и како 
била имплементирана таа на теренот.
 Изворниот материјал недвосмислено упатува кон заклучокот 
дека византиската воена стратегија била базирана на водење војна на 
исцрпување.1 Авторот на Стратегиконот, византиски воен прирачник од 
крајот на VI или почетокот на VII век, советувал избегнување на директна 
битка, бидејќи „...не е, како што некои лаици можеби си замислуваат, 
дека се одлучуваат битките преку бројноста на трупите, непромислената 
храброст, или преку едноставен напад, туку преку Бога, со стратегија и 
вештина. Стратегијата ги користи можностите и местата, изненадувањата 
и различните трикови со кои ќе се надмудри непријателот, со идеја да се 
извојуваат целите без вистинска борба“.2 
1Подетално за византиската воена стратегија кај: Walter E. Kaegi jr., Sоme thoughts on Byzantine Military 
Strategy, Hellenic College Press, 1983, 6-7. Oпшт поглед за византиското гледиште спрема војувањето дава: 
John F. Haldon, Warfare, State and Society in the Byzantine World 565-1204, UCL Press, London, 1999, 13-
33. Како и: John F. Haldon, ‘Blood and Ink’: some observations on Byzantine attitudes towards warfare and 
diplomacy, во: Jonathan Shepard and Simon Franklin, Byzantine diplomacy: Papers from the Twenty-forth 
Spring Symposium of Byzantine Studies, Cambridge, March 1990, Variorum, 1992, 281-294. За византискиот 
приод кон војната и војувањето: Johannes Koder and Ioannis Stouraitis, Byzantine Approaches to Warfare 
(6th -12th centuries): An introduction, во: Johannes Koder, Ioannis Stouraitis (HRSG.), Byzantine War Ideology 
between Roman Imperial Concept and Christian Religion, Acten des Internationalen Simposiums (Wien, 19–21 
Mai, 2011), Verlag Der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Denkschriften 452, Wien 2012, 9-16.
2Подетално кај: Maurice’s Strategikon, trans. George T. Dennis, University of Pensilvania Press, Philadelphia, 

УДК 355.43(495.02)”9/10”
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 Тие претпочитале користење разни измами и вештини во војувањето 
и избегнување на отворена борба, односно напад на непријателот „...
преку итрина, ненадејни напади, или преку глад“.3 И други автори, како 
тој на За Стратегијата, нагласуваат водење на дефанзивни војни. Но, 
доколку „...непријателот нападне, а ние [Византијците] не сме во можност 
да се соочиме со нив...“, тогаш требало да се употребат разни тактики за 
да се избегне директна битка. Ако не било возможно тоа, се советувало 
преземање лажни маневри и други тактички движења пред битката за да 
се избегнат тешки загуби.4

 Сите византиски воени прирачници прикажуваат определена 
перцепција дека Византијците се тие кои секогаш биле присилени да 
маневрираат, да поставуваат заседи, да употребуваат различни тактики 
на одолговлекување и други вештини за да се изедначат шансите кои 
биле против нив. Поточно, целта била да се победи во војна без притоа 
да се води барем една одлучувачка битка. Според авторите на трактатите 
победата можела да биде остварена не преку директни борби, туку преку 
интелигентно искористување на слабостите на непријателот, географските 
и сезонските климатски фактори, како и дипломатијата.5 Авторот на 
Стратегиконот препорачува генералите постојано да ги користат „...
своите тактички и стратегиски вештини...“6, и што е можно повеќе да 
избегнуваат директни конфронтации. Доколку тоа било невозможно, им 
се советувало на византиските команданти добро да го одберат теренот 
за борба, и тоа некое тесно место каде што нема да биде империјалната 
армија ранлива „...од двете крилни позиции, или загрижени некој одред 
од непријателот да не нападне од зад грб“.7 Всушност, Византијците 
го гледале војувањето како лов. Ниту во еден момент не требало да се 
помислува „...едноставно да се надвладее непријателот на отворено, рака 
со рака и лице во лице, дури иако може да изгледа дека ќе победиш, тоа 
е потфат кој е мошне ризичен и може да резултира со големо зло“.8 Затоа 
било советувано дека е „...посигурно и многу покорисно да се надвладее 
непријателот преку планирање и тактика отколку со сурова сила; во 
првиот случај резултатите се остварени без сопствени загуби, додека во 
другиот некаква цена мора да се плати“.9

1984, II.1, VII.A.
3Strategikon, VIII. 2.4. За постојаната употреба на ваквите средства од Византијците види кај: Walter E. 
Kaegi jr., op.cit., 8.
4On Strategy, Three Byzantine Military Treatises, ed. and trans. George T. Dennis, Corpus Fontium Historiae 
Byzantinae Vol. XXV, Dumbarton Oaks, 1985, 6.14-20, 33.3-47.
5Анонимниот автор на трактатот „За стратегијата“ укажува на фактот дека Византијците знаеле за време 
на воен конфликт да ги придобијат соседите на непријателот да војуваат на нивна страна. Види во: On 
Strategy, 6.16-17.
6Strategikon, prooemium.
7On Strategy, 33.20-22.
8Strategikon, VII. A.
9Ibid, VIII. 1.7.
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 Избегнувањето на битка, што во основа претставувал клучен 
елемент на византиската стратегија, во суштина овозможувало 
непријателот да биде погоден од разни болести или да дојде до кусок 
од вода и други потребни прехранбени производи. За овој аспект на 
средновековното војување известуваат скоро сите византиски прирачници. 
Па така, Стратегиконот ги советувал воените команданти дека мора 
да направат „...планови да го поразат непријателот не само со оружје, 
туку и преку нивната храна и пијалоци, правејќи ја водата непогодна 
за пиење и труејќи го житото.“10 Бидејќи, според анонимниот автор 
на За Стратегијата еден од подобрите моменти за напад било тогаш 
кога „...непријателот ги распрснал своите одреди поради недостаток од 
прехранбени производи или некоја друга причина“.11 

Причините за ваквиот однос на Византијците кон војната и 
кон војувањето треба да се бараат во неколку фактори. Едниот од нив 
е геополитичката позиција на државата. Низ историјата, Византиската 
Империја во континуитет била постојано опкружена од повеќе страни 
со опасни непријатели, и мошне често војувала истовремено на два 
фронта. Друг значаен фактор биле ограничените ресурси со кои 
располагала Византија, а и биле потребни за водење војна. Доколку 
византискиот император сакал да започне воена офанзива против некој 
од своите непријатели, тој морал да повлече трупи од друг фронт за да 
можел да обезбеди доволно силна логистичка подршка. Поради тоа, 
примарна важност за Византија претставувало ефикасната распределба 
на нејзините ограничени ресурси, со цел да се постигне најдобар можен 
ефект во заштитата на популацијата и одбраната на државата.12 Покрај 
ова, определено влијание при обликувањето на византиската воена 
стратегија имала како античката воена традиција,13 така и империјалната 
идеологија.14 Сите овие фактори ги принудило Византијците да применат 
дефанзивна воена стратегија која според нивното убедување најдобро 
10Strategikon, VIII.2.99.
11On Strategy, 33.33-35.
12John F. Haldon, Warfare, State and Society, 35-36, 38. 
13Подетално за воената традиција на која се повикувале Византијците кај: Walter E. Kaegi jr., op.cit., 10-
13.; John F. Haldon, Warfare, State and Society, 37-38. 
14За аспектите на империјалната идеологија види: Hélène Ahrweiler, L'ideologie politique de l'Empire 
Byzantin, Presses Universitaires de France, Paris, 1975.; Nicolas Oikonomides, “Тhe Concept of ‘Holy War’ and 
Two Tenth-Century Byzantine Ivories,” во: Timothy S. Miller and John Nesbitt ed., Peace and War in Byzantium: 
Essays in Honor of George T. Dennis, Washington, DC, 1995, 62-86. Исто така и: Георгије Острогорски, 
„Византиски цар и светски хиерархијски поредак“, во: Георгије Острогорски, О веровањима и 
схватањима Византинаца, Београд, 1969, 264-265.; Жилбер Дагрон, Цар и Првосвештеник, Clio, Београд, 
2001, 166. Подетално за влијанието на империјалната идеологија врз византиското војување кај: Ioannis 
Stouraitis, ‘Just War’ and ‘Holy War’ in the Middle Ages: Rethinking Theory through the Byzantine Case-Study, 
во: Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, Band 62/ 2012, Wien, 2012, 227-264.; Angeliki Laiou, On Just 
War in Byzantium, во: S. Reinert – J. Langdon – J. Allen eds., To Hellenikon. Studies in Honor of Speros Vryonis 
Jr., vol. I, New Rochelle 1993, 153–177.; George T. Dennis, "Defenders of the Christian People", во: Angeliki 
E. Laiou and Roy P. Mottahedeh eds., The Crusades from the Perspective of Byzantium and the Muslim World, 
Dumbarton Oaks, 2001, 31-39.; John F. Haldon, Warfare, State and Society, 21-33.



73

би ја обезбедила сигурноста и долговечноста на државата. Според 
начелата на оваа стратегија војните не требале да се водат со задавање 
нокаутирачки удар на непријателот преку една одлучувачка битка, туку 
со постигнување или одржување на состојбата на еднаквост и рамнотежа 
на теренот. А тоа, доколку се погледнат изворите, било остварувано 
преку исцрпување на непријателот, употреба на разни тактики, ненадејни 
напади и контра напади, како и уништување на краткотрајниот воено-
економски потенцијал на противникот. 
 Процесот на воено закрепнување кое започнало од средината на 
VIII век со формирањето на нови елитни единици,15 дозволило од втората 
половина на IX век византиските воени дејствија да имаат се повеќе 
офанзивен карактер, кои посебно се интензивирале во средината на X и 
почетокот на XI век. Всушност, промената во воениот систем, заедно со 
економскиот подем што се случил во Византија во овој период довело до 
зголемување на ресурсите (финансиски и човечки) потребни за водење 
на војни, овозможило постепено да бидат реинтегрирани под власта на 
императорот од Константинопол области кои веќе неколку векови се 
наоѓале вон неговиот дофат.16 Во ова време на засилена воена експанзија, 
Византиската Империја на Балканот била во конфликт со Самуил кој 
отворено пркосел на нејзините обиди за политичка хегемонија. Единствен 
извор кој дава подетални, иако тоа се во суштина повеќе теоретски, 
информации за воената стратегија што Византија ја употребила против 
овој непријател е воениот прирачник познат како Анонимна книга за 
тактики, преведена под насловот „Организирање на кампања и тактики“.
 Во склоп на овој воен прирачник се изнесени разни тактики 
и стратегиски вештини на војување, како и други практични совети 
потребни за успешно водење на кампањи. Посебен акцент е ставен 
на воените операции што се одвивале низ тежок планински терен на 
Балканот, и тоа во оној случај каде самиот император земал учество и во 
чии рамки била вклучена голема армија. Сите тактички одредби, разни 
маневри и други практични совети во воениот прирачник се адресирани 
директно кон византискиот владетел. Тие се дадени како еден вид 
совет од доверлив советник, скоро како постар роднина или пријател, 
укажувајќи како понатаму би требало да продолжи текот на кампањата. 
Од стилот на авторот јасно се забележува дека императорот е тој што ги 
дава командите, но кој има уште многу да научи, ситуација во која според 
мислењето на византолозите се нашол младиот император Василиј II во 

15За византиското воено опоравување на Балканот од средината на VIII век кај: Dragan Gjalevski, The 
Tagmata and the Byzantine Balkan “Reconquista” (Middle of Eight middle of Ninth Century), Историја, 47/1, 
Скопје, 2012 г., 117-136.
16Подетално за овој период на реинтеграција кај: Георгије Острогорски, Историја Византије, Београд, 
1966, 272-298.; Warren Treadgold, A History of the Byzantine State and Society, Stanford, 1997, 446-583.
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почетокот на неговото владеење.17

 Првите седум поглавја од Анонимната книга на тактики 
опфаќаат совети како да се постави и внатрешно организира воениот 
камп во зависност од составот на трупите и околниот терен, но и истиот 
да се обезбеди од ненадејни напади од противникот. Првото, а воедно и 
најголемо, поглавје се однесува исклучиво на поставување и внатрешно 
организирање на кампот.18 Поглавјата девет до тринаесет се однесуваат 
на безбедноста на империјалната армија во кампот, но и вон него. Авторот 
укажува како најдобро формациски да се организира излегувањето на 
империјална армија од кампот, како и со каква формација да се движи за 
време на маршот низ непријателска територија во зависност од теренот, 
но и како војската да се заштити од герилските напади од непријателот 
за време на овие операции. Неколку поглавја во текстот се однесуваат на 
преминување на клисури, мостови и реки, како и на движење на армијата 
низ тесни планински премини длабоко во непријателската територија. 
Тие содржат совети за тоа како најсигурно и со каква формација 
најбезбедно може да се поминат длабоки реки, тесни планински премини 
и клисури. Понатаму, авторот советува како да се избегнат поставени 
заседи од непријателот на овие места или пак како тие да се освојат 
доколку веќе претходно биле заземени од него. Осумнаесеттото поглавје 
од овој воен прирачник се однесува на важноста од поседувањето на 
искусни водичи кои добро го знаеле теренот, потоа шпиони, како и на 
извидница која требало да биде испратена низ околните области за „...
да заробува луѓе со цел да добие прецизни информации околу плановите 
на непријателот.“19 Значаен дел од овој прирачник, поточно од дваесет и 
првото до дваесет и седмото поглавје, се советите за успешно водење на 
опсади на стражарници, тврдини и градови, обезбедување на сигурноста 
на сопствените воени сили за време на опсадата, како и тактиките што 
требале да се употребуваат при напад на непријателската војска, но и 
за време на борбите на ѕидините. Во последните пет поглавја, но и 
претходно, авторот се осврнува и на разните логистичките проблеми што 
можеле да се појават пред и за време на кампањата и дава совети за нивно 
најдобро решавање. Меѓутоа она што е важно и повеќе од очигледно во 
овој прирачник е дека во него се забележува истиот византиски поглед кон 
војувањето кој постои и во другите воени трактати од овој период, но и 
во тие од предните векови. Иако самата нарација укажува дека Византија 
17Three Byzantine Military Treatises, ed. and trans. George T. Dennis, Corpus Fontium Historiae Byzantinae Vol. 
XXV, Dumbarton Oaks, 1985, 242-243. 
18Авторот во своето дело приложил и неколку скици кои по се изгледа прикажуваат идеална, а не реална 
слика на византиски воен камп на терен, бидејќи Византијците ги граделе воените кампови од земја и 
други трошни материјали од кои денес не се останати некакви позначајни археолошки траги, така што е 
непознато како навистина тие изгледале.
19Campaign organization and tactics, 18.18-19, во: Three Byzantine Military Treatises, ed. and trans. George T. 
Dennis, Corpus Fontium Historiae Byzantinae Vol. XXV, Dumbarton Oaks, 1985.
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е во офанзива и војува во земјата на непријателот, сепак авторот им дава 
повеќе внимание и детали на тактиките, разните маневри и другите 
вештини кои би ги сочувале животите на империјалните војници за 
време на битките или при некои други воени операции, отколку на оние 
што можеле да доведат до поразување и целосно воено уништување 
на противникот.20 Како и во воените прирачници од минатото, така и 
тука авторот советува избегнување на било какви воени конфронтации 
на терен каде тактичката предност ја имал непријателот, бидејќи „...
кога не си во можност да ги користиш твоите раце, твојот коњ и твоето 
оружје, а непријателот е во состојба да го направи тоа, тогаш опасноста 
е очигледна“.21 Ваквата внимателност пред започнување на воен судир 
кон која требало да се придржуваат воените команданти е потенцирана 
на неколку пати во текстот не само при минување на империјалната 
армија низ тесни премини и клисури,22 туку и за време на опсадите на 
непријателските тврдини.23 
 Освен Анонимната книга за тактики која ги изнесува во најголем 
дел теоретските аспекти на византиската воена стратегија на Балканот од 
крајот на X и почетокот на XI век, не постојат други дела кои на еден 
стручен и подетален начин би известиле за тоа дали, како и во која мера 
тие навистина се применувале на бојното поле. Другите извори кои 
даваат податоци за византиските воени активности на Балканот за време 
на конфликтот меѓу Василиј II и Самуил, се Лав Ѓакон, кој известува 
само за опсадата на Сердика и византискиот пораз кај Трајановата Порта 
и Јахја Антиохиски кој не навлегува многу во детали кога се работи за 
војувањето. Најмногу информации поврзани со византиските воени 
дејствија има во Кратката Историја на Јован Скилица, подоцнежен 
извор составен кон крајот на XI век. Меѓутоа, информациите поврзани 
со практичната примена на византиската стратегија на теренот, како 
тактики, формациски и други маневрирања, ненадејни напади, итрини и 
разни други вештини, во овие дела се мошне оскудни. Авторите нив ги 
спомнуваат ретко во самата нарација кога зборуваат за воените дејствија 
на Византија.
 Доколку се направи анализа на овие извори се забележува 
дека првите две децении од конфликтот со Самуил стратегијата што 
ја примениле Византијците, освен една или две кампањи кои имале 
офанзивен карактер и завршиле неславно за василевсот,24 била во најголем 
20Една таква офанзивна тактика, иако малце воопштена, авторот изнесува во дваесет и петтото поглавје.
21Campaign organization and tactics, 20.12-14.
22Ibid, 13.4-8, 19.7-10.
23Ibid, 21.43-50, 25.24-26. 
24Една од овие кампањи е опсадата на Средец во 986 год. и поразот во битката што следела кај Трајановата 
Порта. Leo Diaconus, ed. Hasii, Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae, Bonnae, 1828, 171.1-173.11. Од 
оригиналот: The History of Leo the Deacon, trans. Alice-Mary T. Rice and Dennis F. Sullivan, Dumbarton 
Oaks, Washington D.C., 2005, X.8. Исто и: Ioannis Scylitzae, Synopsis Historiarum, ed. Ioannes Thurn, Corpus 
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дел дефанзивна, насочена кон одбрана на преостанатите империјални 
поседи на Балканот.25 Она што е карактеристично за овој период се 
многубројните борби водени во пограничните области, како на пример 
Тесалија,26 а посебно околу градот Солун. Според изворите во периодот 
меѓу 991 и почетокот на 995 год. Василиј II војувал против Самуил во 
околината на овој македонски град, каде и покрај почетната иницијатива 
и привременото освојување на Верија и неколку други неименувани 
тврдини во околината, кој потоа ги разурнал и напуштил - веројатно во 
обид да создаде „ничија земја“, не постигнал некој позначителен успех.27 

Битката што се водела кај Сперхеј во 997 г.28 и која завршила 
со византиска победа претставува пресвртница во овој конфликт на 
Балканот. Од дефанзивни, чија цел била одбрана на империјалните 
територии од непријателските навлегувања, византиските воени дејства 
преминале во офанзивни, насочени кон областите под контрола на 
Самуил. Во согласност со принципите на средновековното војување 
Византијците во текот на овој втор офанзивен период преземале два 
вида кампањи. Првите биле големи воени походи, добро организирани, 
со определени стратегиски цели, а вторите претставувале помали воени 
Fontium Historiae Byzantinae Vol.V, Berlin, 1973, XVI.12. Од оригиналот: John Skylitzes, A Synopsis of 
Byzantine History 811-1057, trans. John Wortley, Cambridge University Press, 2010, 313.
25Најверојатно поради силните човечки загуби во редовите на империјалната армија за време на 
граѓанските војни првиот чекор што го презела Византија против походите на Кометопулот било 
постепеното обновување на воената моќ на тематските армии на Балканот, кои поради потребите на 
централната власт во борбата против узурпаторите биле претходно испразнети од војници. Дека воените 
сили биле недоволни да го сопрат Самоил укажува и Јован Скилица. Според неговото известување 
императорот Василиј II заминал во „...областите на Тракија и Македонија и [оттаму] пристигнал во 
Тесалоника...каде [во 991 год.] го оставил како заповедник на [темата Тесалоника] Григориј Таронит 
со способна војска да ги одбие и пресретне навлегувањата на Самуил“. Ioannis Scylitzae, op.cit., XVI.20. 
Од оригиналот: John Skylitzes, op.cit., 321. За трансферот на воени трупи од Мала Азија на Балканот кај: 
Catherine Holmes, Basil II and the Governance of Empire (976-1025), Oxford University Press, 2005, 405, 
n.18. Самуил дури успеал да го опљачка манастирот Гоматон кај Хиерис на планината Атос. Види: Paul 
Stephenson, The Legend of Basil the Bulgar-slayer, Cambridge University Press, 2003, 16.
26За самуиловата опсада на Лариса во: Византиски извори за историју народа Југославије Том III, обр. 
Јадран Ферлуга, Божидар Ферјанчић и др., Београд, 1966, 196-198. Исто така и кај: Срђан Пириватрић, 
Самуилова држава, Београд, САНУ, 1997, 88-90.; Стјепан Антолјак, Средновековна Македонија, Том 
I. Скопје, 1985, 371-373.; Милан Бошкоски, Великаните на македонскиот среден век, Македонска реч, 
Скопје, 2007, 54-55.
27Може да се каже дека оваа повеќегодишна кампања била неуспешна за Византија. Иако во почетокот 
Василиј II имал определени успеси и ја презел иницијативата во свои раце, сепак подоцнежните настани го 
укажуваат спротивното. Во понатамошните борби Самоил успеал да го убие Григориј Таронит дуксот на 
Тесалоника и да го зароби неговиот син Ашот. Тој исто така го заробил војсководецот Саак, како и дуксот 
Јован од Халдеја, наследникот на Таронит, најверојатно кон крајот на 995 г. Во својата Кратка Хроника 
Јован Скилица ја посведочува оваа кампања на византискиот император во само неколку реченици. 
Ioannis Scylitzae, op.cit., XVI.23. Од оригиналот: John Skylitzes, op. cit., 323. Види исто и: Виктор Р. Розен, 
Император Василїй Болгаробойца, Извлеченія изъ Лѣтописи Яхьй Антіохійскаго, Санктпетербургь, 1883, 
27.34-28.15. Како и кај: Милан Бошкоски, op.cit., 72-79.; Catherine Holmes, op.cit., 407.
28За перцепцијата на Византијците за тоа колку опасна била самуиловата воена закана, како и нивната 
восхитеност од победата кај Сперхеј, укажува самата нарација на битката дадена во Кратката Историја 
на Скилица. Ioannis Scylitzae, op.cit., XVI.23. Од оригиналот: John Skylitzes, op.cit., 324. За византиската 
перцепција на Самуил види во житието на Никон Метаноит: ВИИНЈ III, 36-39. Исто така и: Срђан 
Пириватрић, op.cit., 103-104.; Catherine Holmes, op.cit., 409-410.; Paul Stephenson, op.cit., 17.; Милан 
Бошкоски, op.cit., 79-82.
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упади кои имале за цел да ја прикажат византиската воена сила на бојното 
поле или да извршат пљачкосување и уништување на непријателската 
инфраструктура– убивање на популација, повремено уништување на 
тврдини, како и целосно опустошување и пљачкосување на околината, 
без каква било конкретна територијална придобивка.

 Она што се забележува во големите офанзиви на Византија е 
дека тие не биле преземени за целосно воено поразување на Самуил, или 
пак за освојување на неговата престолнина и негово заробување, чекор 
што би го завршил конфликтот на Балканот. Византиските кампањи 
биле насочени не кон центарот на Самуиловата држава, туку кон 
пограничните региони, како областите зад планината Хемус,29 градовите 
Бер, Сервија, Колидрос, Воден, западно и северно од Солун, како и кон 
Видин.30 Всушност, ваквата стратегија имала повеќекратна цел и била 
во согласност со принципите на војување изнесени во византиските 
прирачници од претходните векови. Првата била преку губење на 
определена територија и намалување на расположливите ресурси да се 
ослаби и исцрпи противникот на воено-политички план, со што теоретски 
би се оневозможил негов понатамошен силен отпор и на крајот би довело 
до склучување на примирје во корист на василевсот. Втората цел била 
обезбедување подобра заштита на областите кои до почетокот на воените 
походи се наоѓале под византиска контрола. Последната се однесувала 
на одбегнување на непотребни опасни ситуации во кои можела да биде 
доведена империјалната армија доколку водела непромислена агресивна 
војна на уништување и истребување.

Во однос на помалите воени упади, воените прирачници ги 
советуваат командантите да извршуваат вакви активности само по 
убедлива победа, или доколку противникот бил воено инфериорен и не 
бил во состојба да се спротистави на бојното поле.31 Нивната употреба 
е посведочена по катастрофалниот пораз на Самуил кај Сперхеј, кога 
Никифор Уран навлегол длабоко во Самуиловата држава каде пљачкал 
и палел цели три месеци без притоа никој да не му се спротистави.32 
Идентична цел имал и походот на Василиј II од 999 год., каде во околината 
на Софија „...разруши голем број на тврдини...и потоа се врати во 
Мосинопол...“,33 како и кампањата од 1002 год. каде успеал привремено 
29Ioannis Scylitzae, op.cit., XVI.26. Од оригиналот: John Skylitzes, op.cit., 326.
30Сервија и Воден биле освоени од Византијците по претходно преземена опсада, која во случајот на 
Видин траела дури цели осум месеци. Тврдината Колидрос, управувана од Димитриј Тихоња, била 
заземена од василевсот по успешно завршените преговори со бранителите и дадената дозвола истите да 
се повлечат од неа неповредени. За текот на оваа долга кампања види кај: Срђан Пириватрић, op.cit., 116-
117.; Стјепан Антолјак, op.cit., 446-455.; Милан Бошкоски, op.cit., 106-110.
31The Taktika of Leo VI, ed. and trans. George T. Dennis, Corpus Fontium Historiae Byzantinae Vol. XLIX, 
Dumbarton Oaks, 2010, XVII.27. 
32Виктор Р. Розен, op.cit., 34.22-26.
33Ioannis Scylitzae, op.cit., XVI.25. Од оригиналот: John Skylitzes, op.cit., 326.
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да заземе неколку тврдини, меѓу кои бил и градот Скопје.34 Во теоријата, 
целта на овие воени упади не било територијално освојување и воено 
конфронтирање, и покрај тоа што постоеле ситни пресметки најчесто 
при нападот на определени предстражи или тврдини, туку со помош 
на пљачкосувањето и уништувањето да се уништи не само економската 
база на непријателот, туку и да се заплаши и вметне дополнителен 
немир, страв и паника во редовите на непријателските воени сили, што 
би довело до кршење на нивниот морал и би ги направило неспособни 
да преземат понатамошни воени дејства на теренот или да воспостават 
успешен отпор.35 Ваквата ситуација би ја ставило империјалната армија во 
супериорна позиција во однос на противникот и теоретски би овозможило 
да има помалку човечки жртви во нејзините редови во битките што 
потоа би следеле. И битката кај Беласица во 1014 год. која подетално ја 
опишува Скилица влегува во контекстот на помали воени упади. Доколку 
се направи една подетална анализа на структурата на византиската армија 
и текот на борбата кај Клеидион, се забележува отсуство на опсадни 
машини во редовите на Византијците.36 Ова доведува до заклучок дека 
целта на Василиј II во суштина не била да освои определена територија 
или конечно да го потчини Самуил, туку по се изгледа да изврши уште 
еден сезонски пљачкашки поход низ териториите што се наоѓале под 
негова власт.

Византиската воена стратегија за време на конфликтот со Самуил 
може да се подели на две фази. Првата траела од почетокот на воено-
политичкиот судир и била исклучиво дефанзивна, ориентирана на 
одбрана на преостанатите империјални поседи на Балканот. Втората 
фаза започнала по победата кај реката Сперхеј. Во овој период воените 
дејствија биле офанзивни, односно се воделе исклучиво на непријателска 
територија, и како такви останале сè до смртта на Самуил. Иако практично 
постоела некаква промена во воениот конфликт, сепак она што се 
забележува од изворниот материјал е дека како за време на дефанзивните, 
така и за време на офанзивните дејствија на империјалната армија, 
византиската стратегија не претрпела некакво суштинско поместување. 
34Јован Скилица известува дека веднаш по освојувањето на градот Видин Василиј II „...тргна кон 
престолнината со неговите [воени] сили недопрени, пустошејќи и уништувајќи ја секоја бугарска тврдина 
на која наишол на патот кон дома.“ Гледано од стратегиска и географска гледна точка патот што го зел 
византискиот император за да се врати во својата престолнина не бил најкраткиот што постоел. Тој во 
суштина направил сериозно скршнување што укажува на фактот дека пред да се врати назад дома имал 
замисла да изврши воен упад на непријателска територија проследен со палење, пљачкање и уништување 
низ областите каде што поминувал. Види кај: Ioannis Scylitzae, op.cit., XVI.30. Од оригиналот: John 
Skylitzes, op.cit., 328.
35Според авторот на Тактиката „...кога ја водиш твојата армија низ непријателска територија, мораш да 
уништуваш и палиш и темелно да ја опустошиш. Губитокот на пари и недостигот од храна ја намалува 
силината на непријателот и ги прави помалку способни да се борат...“. Taktika, IX.22.
36За текот на битката на Беласица подетално кај: Ioannis Scylitzae, op.cit., XVI.35. Од оригиналот: John 
Skylitzes, op.cit., 331.
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Користењето на разни тактики и маневри за избегнување на директна 
битка, покажувањето на воена сила на бојното поле, како и употребата 
на разни итрини, измами и други невоени средства, обидувајќи се 
истовремено да ги минимизира човечките загуби во своите редови, е 
потврда за тоа. Долготрајноста на конфликтот, систематското освојување 
на Самуиловата територија и употребата на пљачкашки напади со што 
постепено бил уништуван противничкиот воено-економски потенцијал, 
укажува дека византиската стратегија не била насочена кон задавање 
нокаутирачки удар на непријателот и негово брзо покорување. Ова 
всушност упатува на заклучокот дека византиската воена стратегија за 
време на конфликтот со Самуил не отстапувала на било каков начин 
од веќе воспоставените рамки, односно во себе го поседувала истиот 
принцип на војување како и во претходните векови, а тоа било водење на 
типична војна на исцрпување.

Dragan Gjalevski, PhD
Institute of national history, University of Sts “Cyril and Methodius”, 
Skopje

byzAntIne MIlItAry StrAteGy DUrInG tHe ConFlICt 
With Samuel

Summary

 During the conflict between the Byzantine Empire and Samuel’s state 
the byzantine military strategy can be divided into two phases. The first was 
since the beginning of the clash and was exclusively defensive in nature, 
directed towards defence of the remaining imperial land. The second phase 
began in Sperhej where the byzantine military actions became offensive and 
remained as such until the death of Samuel. Nonetheless the byzantine strategy 
did not undergo any essential change. The length of the conflict, the systematic 
conquering of territories and the gradual destroying of Samuel’s military and 
economic potential, points to the fact that the byzantine strategy did not retreat, 
that is it had the dame principle of war as before – a war to exhaustion.
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Доц. д-р СТОЈКО СТОЈКОВ
Универзитет „Гоце Делчев“– Штип

БИТОЛСКАТА ПЛОЧА – ДИЛЕМИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ

 Веднаш по неговото пронаоѓање во далечната 1956 година 
Битолскиот натпис го привлекол вниманието на научната јавност и станал 
објект на неколку обиди за реконструкција и толкување.1 Овој епиграфски 
споменик претставува камена плоча претставувана со различен размер 80 
/ 96 / 26 см.2 или 58 / 92 /15 см.3 (?!) мошне оштетена, на која може да се 
прочита следното:

1. ....аемъ и д7лаемЪ Їњаном самодрьжъцемъ блъгарьско...
2. ...омощ#^^ï2 i molitvamï pr^7s»tь#1 vladx»ic1 наше1 Bc»1 ï v...
3. ...2пенïе #в» # врьховън00 ап»лъ съ же градь д7лань бь#ст...
4. ...7ж.... и на сп»сение ï на жизнь Бльгаромъ нач1ть же #...
5. ...... градь с.....и..ола мц»а ок...вра въ к». коньч7 же с1 мц»а...
6. ...ис.................................................ь#стъ Бльгарïнь родомь у...
7. ...к..................................................благов7рьну сyнь Арона с.....
8. ......................................................рьжавьнаго 8же # разбïсте .....
9. .......................................................лïа кде же вьзëто бy зл.....
10. ....................................................фоë съ же в... цр»ь ра.....
11. ....................................................в.. л7... оть створ...а мира
12. ........................................................му исходëщу.

 Постојат различни мислења во однос на оригиналниот размер 
што го имал натписот и на големината на делот што недостасува. Според 
Владимир Мошин натписот бил расположен на две соседни плочи, при 
што на левата каде што се наоѓал почетокот на натписот имало уште 10 
– 13 редови.4 Јордан Заимов од своја страна смета дека од почетокот на 
натписот на секој ред недостасуваат само по 2 – 3 букви, а тоа го тврди 
како резултат на врската што ја прави меѓу редови 1 - 3.5 Тука тој не е 
1За текстот на натписот и понудените реконструкции види: Владимир Мошин, Битољска плоча из 1017 
године, Македонски jазик, XVII, 1966, 51 – 61; Йордан Заимов, Битолски надпис на Иван Владислав 
самодържец български, старобългарски паметник от 1015 – 1016 г., БАН, София 1970, Horace Lunt, 
Review of "Bitolski Nadpis na Ivan Vladislav Samodurzhets Bulgarski: Starobulgarski Pametnik ot 1015-1016 
Godina" by Iordan Zaimov and Vasilka Zaimova, Slavic Review, vol. 31, no. 2 (Jun., 1972), 499. Понатаму ќе 
се работи основно со реконструкциите на Владимир Мошин (52), и Йордан Заимов (33, 34).
2Владимир Мошин, нав. дело, 51.
3Йордан Заимов, нав.дело, 10.
4Според Владимир Мошин, Битољска плоча, 51, тоа може да се утврди од сигурната реконструкција на 
првите три реда, Истиот, Уште за Битолската плоча од 1017 година, Историја, 7/2 (1971), 255, 256, Вера 
Стојчева-Антиќ, Битолската плоча важен епиграфски споменик од почетокот на XI век, Развиток, 17/6, 
Битола, 1979, 598.
5Неговото мислење е подржано и од Александър Милев, Йордан Заимов, Битолски надпис на Иван 
Владислав самодържец български, Историческ Преглед, 1971, кн. 2, 128

УДК 904:003.071(497.774)(049.32)
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многу доследен зашто самиот додава по 2-3 букви на крајот на редовите, 
наспроти тврдењето дека „десниот дел е зачуван целосно“.6 Притоа тој 
сретнал очигледен проблем на првиот ред, кој не би можел да почнува со 
(зид)аемъ и затоа додава еден дополнителен ред за почеток: + въ л7то 
ѕ»ф»к»г» отъ створенïа мира обнови с1 съ градь. Меѓу контра аргументите 
на Мошин заслужува внимание критиката на неприродното поврзувањe 
на ред 2 и 3 од Заимов Їњаном самодрьжъцемъ блъгарьско(мь) / (и п)
омощ#^^ï2 i molitvamï наместо съ п)омощ#^^ï2, што значи дека на почетокот 
требало да има повеќе текст.7 Тука треба да се додаде уште нешто важно– 
на ред 3 пред св. Богородица треба да е спомнат Бог (види понатаму), 
што зборува за уште поголем изгубен текст од левата страна, а за таква 
можност сугерира и отсуството на годината на поставување на натписот. 
Поради отсуство и на други елементи, за кои ќе стане збор понатаму, 
поскоро треба да се заклучи дека навистина постоел поголем дел на 
почетокот. Така на оштетениот над ¼ текст8 што го поседуваме сега треба 
да се додаде уште и недефиниран дел кој бил на соседна плоча, а тоа значи 
дека недостасува или е нечитлив меѓу 40 – 60% од оригиналниот текст, 
што наметнува потреба од внимателност при правење реконструкции и 
заклучоци.

	 Датирањето	на	натписот
 
 Во науката се понудени генерално две датирања на натписот. 
Според доминантното толкување станува збор за натпис на Јован 
Владислав (1015 – 1018 г.) поставен при обновата на битолската тврдина, 
при што за точната година се дадени две верзии– во 1015 г.9 или во 
1016/17 г.10. Според друго толкување кое нема многу приврзаници тој 

6Йордан Заимов, нав. дело, 10 „оцелялата дясна част е запазена напълно“.
7Владимир Мошин, Уште за Битолската плоча, 256. Милев исто е на мислење дека првиот ред предлаган 
од Заимов е непотребен и одвај ли постоел, а уште помалку може да се прими расчитувањето дадено кај 
Заимов (Александър Милев, нав.дело,128, 130).
8Владимир Мошин, Најстарата кирилска епиграфика, Словенска писменост, 1050 годишнина на Климент 
Охридски, Охрид 1966 г., 39
9Блаже Конески, Името на градот Битола, ГЗФФ 23 (1971), 442. Димче Коцо, Прилог кон проучувањето 
на Битолскиот натпис, Прв конгрес на Сојузот на друштвата на историчаритена уметност од СФРЈ, 
Зборник трудови, Охрид, 1976, 60, Иван Божилов, Битолският надпис на цар Иван Владислав и някои 
въпроси от средновековната българска история, ИП, 1971, кн. 1, 91, 92, Александър Милев, нав. дело, 
132, Коста Аџиевски, Пелагонија во средниот век, Скопје (Од доаѓањето на Словените до паѓањето под 
турска власт). ИНИ, Скопје 1994, 53, Срђан Пириватрић, Самоилова држава обим и карактер, Београд 
1997, 24, Милан Бошкоски, Скопје и скопската област од 6 до крајот на 14 в., Скопје 2009, 110 бел. 352, 
Jonathan Shepard, Equilibrium to expansion (886–1025), in The Cambridge history of the Byzantine empire c. 
500–1492, New york, 2008, 331, 529, Catherine Holmes, Basil II and the governance of Empire (976 – 1025), 
New york 2005, 56/57.
10Владимир Мошин, Битољска плоча, 54, 55, Истиот, Уште за Битолската плоча, Истиот, Најстарата 
кирилска епиграфика, 39, Вера Стојчева-Антиќ, Битолската плоча, 598, 601, Димитър Ангелов, 
Българската народност през вековете, София, 1994 г. с. 23, Истиот, Образуване на българската народност, 
София, 1971, 336 – 1016 г.
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може да потекнува од XIII в. (од периодот на Калојан11 или на Јоан Асен 
II).12

 За жал годината која постоела несомнено на натписот не е 
сочувана, барем не на начин кој може да дозволи сигурно прочитување. 
Меѓу истражувачите нема единство дури и по прашањето каде се 
наоѓала. Зиамов смета дека била на претпоставениот прв ред од него (ред 
0), а тоа го аргументира со неспомнувањето на годината на 6 ред каде 
што се наведени деновите и месеците на градежните работи.13 Мошин 
исто е на мислење дека на ред 6 не можело да има наведено година.14 За 
разлика од нив Иван Божилов смета дека таму можело да има година, која 
кореспондирала со датум даден на 12 ред.15 Според Димче Коцо годината 
била испишана на ред 12.16 Според Мошин таму биле одбележани месецот 
и денот на поразот на Самоил, а според Заимов таму немало година, 
туку се зборувало за смртта на Самоил. Наспроти Коцо кој смета дека на 
ред 11 немало година,17 Мошин и Заимов овде ја читаат (ѕ)»ф»к»в  = 6522 
(1013/1014) г. макар Мошин да признава дека „годината е излижана“.18 
Но, тоа може да биде не годината на подигање на натписот, туку поразот 
кај Беласица. На 11 ред Лунт слично на Коцо чита ş таму каде што Мошин 
и Заимов читаат ф, но за разлика од Коцо не смета дека тоа е невозможно, 
туку заедно со читањето на м на место к го дава датумот 1234 г.19

 Во овој контекст сериозен проблем се јавува последниот ред во 
кој се чита ....му исходëщу. Овие зборови и последните два реда се 
реконструирани во две варијанти. Според Мошин:  ѕ»ф»к»в» го л7 оть 
створенïа мира / (мц»а и0лïа въ к»õ» л7ту то)му исход1щу. А според 
Заимов: ѕ»ф»к»в» го л7т(а) оть створенïа мира / (въ кл0чи ï успе л7ту 
се)му исходëщу. И двете реконструкции меѓутоа се неуспешни. И при 
двете е проблем тафтологијата со л7то во рамките на неколку соседни 
зборови. Во реконструкцијата на Мошин имаме наведување на година, 
месец и ден, кон што се додава дека тоа е на крајот на истата година20 – 
што е непотребно и неприродно. Наведувањето дека нешто се случило 
во крајот на истата година има смисла тогаш кога имаме два или повеќе 
11Драган Ташковски, Кон етногенезата на македонскиот народ, Скопје 1974, 160, 162, бел. 238, Истиот, 
Прилог кон траканаречениот „Битолски натпис на Јован Владислав“, Развиток 18/6, Битола 1980, 510, 
514, 517
12Lunt, op.cit. Сепак, тој заклучува дека „The crucial questions remain open.“ Колебање во датирањето 
изразува и Robert Mathiesen, The Importance of the Bitolja Inscription for Cyrillic Palaeography, The Slavic 
and East European Journal, Vol. 21, No. 1 (Spring, 1977), 1-2
13Йорда Заимов, нав. дело, 17.
14Владимир Мошин, Битољски натпис, 54
15Иван Божилов, на цв. дело, 87, 88, 90.
16Димче Коцо, нав.дело, 60.
17Димче Коцо, нав.дело, 60, според него ако В на ред 11 се земе како бројка тогаш ќе се добие година со 
пет букви што е невозможно и затоа мисли дека годината не може да се прочита.
18Владимир Мошин, Најстарата кирилска епиграфика, 39.
19Lunt, op.cit. Види и Robert Mathiesen,op.cit. 2
20Йордан Заимов, нав. дело, 32.
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настани извршени во рамките на иста година (како реконструкцијата 
на Заимов за ред 6 за почетокот и крајот на градбата). Чекор во таа 
насока е предлогот на Заимов кој овде наведува два настани– Битката на 
Беласица и смртта на Самоил. Меѓутоа, обидот е подеднакво неуспешен 
зашто излегува дека Самоил умрел кон крајот на „истата оваа“ година 
со Битката на Беласица (т.е. 6522 = 1 септември 1013 – 31 август 1014 г.) 
година, што е неточно: поразот при Беласица се случил на 29 јули 1014 г., 
додека Самоил умрел во следната септемвриска година – на 6 октомври 
1014 или 6523 г.21 Божилов смета дека овде се наоѓале месецот и денот 
на завршување на натписот, кои преку посочувањето дека е во крајот на 
годината се поврзуваат со годината која претпоставено постоела на ред 
6-ти.22 Но, месецот на завршување бил посочен имено на ред 5 (коньч7 
же с1 мц»а) и 6, а меѓу таквите датуми и ред 12 има премногу простор 
исполнет со други настани и барем една година (ред 11), што ја прави 
временската одредница на ред 12 двосмисилена. Зборовите л7ту то)
му исход1щу претпоставуваат дека е во прашање иста година со онаа 
на ред 11 (л7... оть створенïа мира) и ако се зборувало таму за битката 
на Беласица тогаш во крајот на истата година (т.е. август 1014 г.) бил и 
настанот од ред 12, а ако настанот од ред 12 не можел да биде од август 
1014 г., (во секој случај ние не можеме да го поврземе со ништо значајно) 
тогаш и на ред 11 не се зборувало за Битката на Беласица.
 Или резимирано немаме година, а ниту знаеме каде се наоѓала– 
всушност (како сугерира и Божилов) таа можела да се наоѓа и на 
изгубениот лев дел на натписот. Единствените временски податоци на 
натписот не помагаат за неговото датирање. Имаме датум 20 октомври кој 
означува почеток на градежните работи. На крајот на текстот имало друг 
датум– година од создавањето на светот на ред 11 (л7т... оть створенïа 
мира), како и укажување дека во крајот на истата таа година нешто се 
случило (ред 12) без да е сосема јасно на кој настан се однесува тоа. 
Прочитот 1014 г. во финалните редови повеќе се потпира врз убедувањето 
дека е во прашање битката кај Беласица, отколку на сигурен прочит. 
Макар што тоа и да звучи логично, сепак текстот не дава сигурна основа 
за такво поврзување.23 Хипотетичноста на понудените на овие места 
21Йордан Заимов, нав. дело, 31 се обидува да го објасни преку фолклорна употреба на зборот лето во 
смисла на сезона, но не астрономска, туку народна (од Ѓурѓовден до Митровден) и за тоа дава пример од 
XIX в. Не ми е познат таков пример за употреба на зборот лето при датирање во средновековен натпис. 
Таквата конструкција е неоправдана, не кореспондира со употребата на лето во истиoт натпис (ред 11), 
ниту пак со имињата на месеците, кои овде не се народни, туку римски (мц»а окт»овра). Види и критиката 
на Мошин на ставот на Заимов во Уште за Битолската плоча, 255. Милев, нав.дело, 130 исто не прифаќа 
толкување како сезона, но наспроти тоа смета дека сепак е во прашање смртта на Самоил кој умрел „кога 
завршуваше оваа година“, што е во практика невозможно толкување.
22Иван Божилов, Битолският надпис, 88
23Се што можеме да прочитаме сигурно во вториот дел на натписот е: .....рьжавьнаго 8же # 
разбïсте...../........лïа кде же вьзëто бy зл.../..................фоë съ же в... цр»ь ра...../...........кв го л7 оть 
створенïа мира...../...............му исходëщу. Јасно е дека на почетокот е спомената победата на некој 
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реконструкции ги прави сами по себе несигурна основа за датирање на 
натписот.
 За жал јазичната анализа не ги довела истражувачите до единствен 
заклучок за времето на настанување на натписот, но сепак доминира 
поврзувањето на јазикот на плочата со текстови од X / XI в.24 Она што 
го наметнува гледиштето дека е во прашање натпис од времето на Јован 
Владислав не е поврзано со датумите во текстот, па дури ниту јазикот 
сам по себе, туку со два важни моменти: името на владетелот Јоан и 
тврдењерто дека тој се јавува син на Арон. Друг самодржец Јоан син на 
Арон во историјата не ни е познат освен Јован Владислав. Обидот на 
Драган Ташковски да го објасни како подигање на натпис од Калојан, 
но во чест на Јован Владислав со цел да се поврзе со старите бугарски 
цареви тешко може да се смета за убедлив.25 Досега не е регистриран 
случај владетел да подига натпис во чест на друг и тоа со векови одалечен 
од неговото време. Навистина употребата на самоджец во титулата на 
Првото Бугарско Царство досега не е забележана, за разлика од неговата 
честа употреба во второто. Но, пак и немаме некоја неодолива пречка 
поради која да не можело самодржец да биде позајмено од Византија 
во почетокот на XI в. Може да се додаде дека во корист на датирање во 
XIII в. се и зборовите „Бугарин родом“. За време на влашката апостасија 
во крајот на XII в. и градењето на новото Бугарско Царство во XIII в. 
стремежот за себелегитимирање преку преземање на бугарската царска 
традиција и реконстриурање на „бугарскоста“ се изразиле меѓу другото 
и со прогласување на определен број личности постфактум за „Бугари 
самодржавен цар (заедно со уште некој), но ништо повеќе не е сигурно. Идентификацијата со Битката кај 
Трајанова врата е можна и веројатна, но не и сигурна (како што е убеден на пример Владимир Мошин, 
Битољска плоча, 56). Но, како што се гледа ништо не докажува дека на крајот се зборува за втора битка и 
поврзувањето со Битката кај Беласица е во голема мера произволно.
24Според Мошин (Најстарата кирилска епиграфика, 39), Заимов (нав.дело, 60-62, 78), В. Стојчева-Антиќ, 
(нав.дело, 599-601) јазикот и ортографијата се од Х – XI в. Против тоа гледиште стои Lunt (op.cit., 499): „I 
must ... disagree with Moshin's estimate that this text fits in the early eleventh century“, додека „fits beautifully 
with the orthography and language“ со паметниците XIII в, Слично R. Mathiesen, op.cit., 2.
25Драган Ташковски, Прилог, 507- 520. Тој освен тоа обраќа внимание на употребата на минато време, 
како и зборувањето во трето наместо во прво лице за владетелот и на база на тоа смета дека натписот бил 
издигнат по смртта на владетелот (Драган Ташковски, Кон етногенезата, 162, бел. 238, Истиот, Прилог, 
510, 511, 512). Навистина прво лице се среќава малку почесто во градежни натписи: Повалски натпис 
од 1184 г., ктиторски натпис на кнез Мирослав (1170 – 1190), натпис на дук Врана (мај 1204), ктиторски 
натпис на Лада (1218), трновски натпис на Јован Асен II (1230), батошевски надпис, морачки натписи 
(1252 г.) (Бранкица Чигоја, Најстарији српски ћирилски натписи, XI – XV в., Београд 2014 (понатаму: 
Чигоја) 50, 59, 64, 73, Иванъ Дуйчевъ, Изъ старата българска книжнина, II, Книжовни и исторически 
паметници отъ второто българско царство, София 1944 (Понатаму: Дуйчев), 27, 38, 39, Българската 
литература и книжнина през XIII век, София, 1987 (понатаму: БЛК ΧΙΙΙ, 201). Но, трето лице исто е 
широко застапено: Натпис на Кулин бан од 1185 г., ктиторско-надгробен натпис на судијата Градеше 
(1180 – 1204), дечански натпис на протомајстор Фра Вите (1334 – 1335), ктиторски натпис на госпоѓата 
Даница (1337) (Чигоја, 53, 65, 198, 214), станимашки натпис на цар Јован Асен II, бојански натпис од 
времето на Константин Асан ( 1258/9 г.) (Дуйчев, с. 38, 54), натпис од с. Троица Шуменско од 1263/4 г., 
(БЛК ΧΙΙΙ , 202). Го има и во првата бугарска држава (в. Веселин Бешевлиев, Първобългарски надписи, 
София, 1979, 127, 128, 191, 201). Проблематично е минатото време, макар што не е исклучено дека го 
имало на еден оштетен натпис на Омуртаг (Веселин Бешевлиев, нав.дело,123 -,„беше“).
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родум“. Ова појава е многу типична за XIII – XIV в.26 Но прогласувањето 
на луѓе за „Бугари родом“ е регистрирано досега само во литературни 
дела, а и не значи дека никој не можел да биде наречен така и порано. 
Најголема слабост на теоријата за датирање во XIII в. се јавува секако 
невоможноста да се направи смислена реконструкција на натписот и на 
спомнатите личности во него.
 Според тоа без да се смета целосно за затворено прашање 
засега датирањето на натписот во времето на Јован Владислав се јавува 
најаргументирано.

Титулата	на	владетелот

 Особен интерес претставуваат титулите и владетелските епитети 
во натписот:
(1). .... Їњаном самодрьжъцемъ блъгарьско...  (7)....... благов7рьну...  
(8)........рьжавьнаго... (10)......в... цр»ь.....
Титулата на владетелот е реконструирана од Мошин на следниот 
начин:  Їњаном самодрьжъцемъ блъгарьско(го ц^~рства), а од Заимов 
Їњаном самодрьжъцемъ блъгарьско(мъ). И двете реконструкции се 
тешко прифатливи, а и зачуваниот дел од титулата сам по себе се јавува 
проблематичен на повеќе начини.27 Една споредба со официјалната титула 
користена во Византија и во Бугарското Царство (првото и второто) со 
ова што го наоѓаме на натписот тоа веднаш го покажува:
 Византија Х – XI в.: ἐν Ηριστῶ τῷ θεῷ πιστὸς/ εὐσεβὴς βασιλεὺς καὶ 
αὐτοκράτωρ Ῥωμαίων28

26БЛК ΧΙΙΙ , 220, Стојко Стојков, Поимите Словени и Бугари од VII до XIII в. (појава и значења), Скопје 

2013, докторска теза во ракопис, 500 – 505. Такви се: Михаил од Потука: рњдм sy Блъгаринъ  (Йордан 
Иванов, Български старини от Македония, БАН, София 1970,, 422, БЛК ΧΙΙΙ, 55), св. Кирил (Кратко 
Кирилово житие, БЛК ΧΙΙΙ , 58), Јоан Рилски (Драганов Минеј, Скопски Минеј, Софиски Пролог, Йордан 
Иванов, Старини, 365, БЛК ΧΙΙΙ , 49, 50, 53), Јоаким (Иван Снегаров, Неиздадени старобългарски жития, 
Годишник на Духовната академия „Св. Климент Охридски”, София т. 3 (29), 1953 – 1954, 166, БЛК ΧΙΙΙ, 
57). Дури и за св. Димитар Солунски наоѓаме дека татко му „беше по род Бугарин“, а мајка му Гркинка 
(БЛК ΧΙΙΙ, 64, апокрифно житие на св. Димитар). Во Сказанието на Сивила се тврди дека „ќе се јави цар 
на два рода на име Константин (Заимова В.Т. и Милтенова А. Историко-апокалиптичната книжнина във 
Византия и в средновековна България, София 1996, 273), што алудира на „грчки“ и „бугарски“ род. 
27Во понатамошното истражување вреди да се истакне важната разлика меѓу официјална титула на 
владетелот и титулата што му се дава во различни литературни дела, разлика која не се прави често, а е 
клучна кога ја разгледуваме титулата врз владетелски натпис. Колку малку релавантна е титулата давана 
во литературни дела види на пример кај Црноризец Храбар: Михаила цр~7 грьч~ска  Старословенски 
кирилометодиевски извори, ред. Ѓорѓи Поп-Атанасов, Скопје 2011, с. 125
28Георгије Острогорски, Автократор и самодржац, во Византија и Словени, Београд, 1970, 295, 298, 302. 
Ја наоѓаме во за Церемониите по 945 г. (Constantine Porphyrogennetos, The book of ceremonies, vol. II, 
Canberra, 2012, 690, 13-14), а е конечно оформена како задолжителна формула во времето на Алексиј 
Комнин. Во времето на Василиј II среќаваме: ἐν Ηριστῶ τῷ θεῷ πιστοὶ βασιλεῖς καὶ αὐτοκράτορες Ῥωμαίων 
(978 г.) и на латински: Basilius et Constantinus … fideles in Deo Imperatores Romanorum (992 г.), а во 
Венецијанскиот псалтир Василиј е: εν Χριστω πιστος βασιλεις Ρομαιων ο νεος (види и Пламен Павлов, 
Залезът на първото българско царство (1015 – 1018), София 1999, 66). 
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Прво бугарско царство: + Ὶησοῦς Χριστός / Πέτρος κὲ Μαρί(ας) β(ασιλεῖς) 
Βουλγάρ(ων); + Πέτρος (καὶ) Μαρία(ς ἐ)ν Χ(ριστ)ῷ α(ὔ)γ(ουστοι) β(ασιλεῖς; 
ц(7са)рь Бл(ъ)га(ромъ).29

 Битолски натпис: Їњаном самодрьжъцемъ блъгарьско... 
 Второ бугарско царство: въ Ха» Ба» (благо)в7рьнъ цр»ь (и 
самодрьжець) (всемь) блгарwmь (и грькомь). 30

 Првиот проблем е неспомнувањето на Бог како извор на власта. 
Тој би требало да е присутен на почетокот пред името, но таму наоѓаме 
само: ....аемъ и д7лаемЪ што значи дека божието име не било спомнато. 
Посочувањето на Бог во титулата ја декларира независноста на владетелот. 
Бог редовно е присутен во титулите на Првото Бугарско Царство, а дури 
и на оние владетелски печати во кои не е директно спомнат присуствува 
како лик.31 Притоа се следи блиску византискиот модел во кој Христос е 
задолжителен дел од титулата. Така е и во Второто Бугарско Царство.32 
Според тоа неспомнувањето на Бог може и да е прифатливо ако е во 
прашање печат, но не и на официјален владетелски натпис.33 Ако се во 
право Мошин и Заимов според чии реконструкции на почетокот немало 
ниту повикување на св. Троица (какво имаме на Самоиловата плоча и на 
некои градежни натписи),34 тоа го направи отсуството на Бог од титулата 
и натписот уште попотцртано и неразбирливо.
 Следниот проблем е отсуството на цар (ц7сарь) во титулата на 
владетелот. Познато е дека војниците на Јован Владислав неа ја користеле 
(во Битката кај Сетина: βεζεῖτε ὁ τζὲσαρ (букв. „б7жите, (о) ц7сарь”),35 
а ја имаме и на натписот подолу на десетиот ред: съ же в... цр»ь изгледа 
однесено спрема некој друг владетел.36 Ц(7с)арь сфаќано како еднакво 
29Иван Йорданов, Корпус на печатите на средновековна България, София 2001, 58, 59, 65
30Зборовите во заградите не се јавуваат задолжителен дел од титулата.
31Спореди ἐκ Θεοῦ ἄρχων Βουλγαρίας (на печат, в. Иван Йорданов, нав.дело, 31-35) или ἐκ Θεοῦ ἄρχοντος 
Βουλγάρων (граничен натпис од Солун од 904 г. в. Веселин Бешевлиев, нав. дело, 171), ἐν Χριστῷ Βασιλεύς 
Ῥωμαίων со која е акламиран Симеон од својата војска пред Цариград (Symeoni Magistri et Logothetae: 
Annales, 737, 3, Leonis Grammatici, Cronographia, ed. Im. Bekkeri, CSHB, Bonnae 1842, 311, 22, 23, Theophanes 
Continuatus, Ioannes Cameniata, Symeon Magister, Georgius Monachus, Rec. I. Bekker, Corpus Scriptorum 
Historiae Byzantinae, Bonnae 1838, 408, 14-16). Тоа е подкрепено од група печати Συμεὼν ἐν Χρις(τῷ) 
Βασιλε(ύς) Ῥωμέων. Веќе цитиранта титула во времето на цар Петар: „Петар и Марија во Христос августи 
и василевси“ (Иван Йорданов, нав.дело, 48-51, 59).
32Спореди почетокот на Трновскиот натпис на Јоан Асен II: + В л7т» ś»ş»л»и» инд» г» азъ &w(аннъ) Ас7н 
въ Ха» Ба» в7рнy цр»ьи самодрьжець блгарwmь сн»ъ стараго Ас7н7 цр»7 и Станимашкиот натпис на 
истиот цар: + Въ л7т(о) śşлõ ннд» д» бw» въздвиже»нyи цр» Ас7н блгаромь и гркомь (Дуйчев, 38, 39).
33Притоа заслужува да се посочи дека отсуството на „Бог“ на некои печати не значи негова реална 
отсутност од титулата. Спореди граничниот натпис од 904 г. ἐκ Θεοῦ ἄρχοντος Βουλγάρων со група печати 
на истиот владетел со текст Συμεὼν ἄρχοντα Βουλγαρία(ς) (Иван Йорданов, нав.дело, 40-42 Веселин 
Бешевлиев, нав.дело, 171). Често отсуствува и во византиските печати од тоа време. (Иван Божилов, 
Васил Гюзелев, История на средновековна България VII – XIV в., София 1999, 275, 276)
34Хумачка плоча, Ктиторските натписи на кнез Мирослав, на Лада, на зетскиот епископ Неофит (Чигоја, 
45, 46, 59, 64, 74), види и кај Йордан Заимов, нав.дело, 17.
35Ioannis Scylitzae, Synopsis Historiarum, CFHB, series Berolinensis, v. V, rec. Thurn Ioannes, Berolini, 1973, 
356 46, Ivan Biliarsky, Word and Power in Mediaeval Bulgaria, East Central and Eastern Europe in the Middle 
Ages, 450-1450, General Editor Florin Curta, vol. 14, 212, Пириватрић, Самоилова држава, 127
36Обично се мисли дека е Самоил (Иван Божилов, Битолският надпис, 87), но реално не може да се каже 



87

на василевс37 постоело веќе како официјална титула во времето на Петар 
(927 – 969).38 Василевс претставува задолжителен дел од титулата и во 
современа Византија, а цар – во Второто Бугарско Царство. Со еден 
исклучок цар / василевс се јавува и на сите пронајдени печати од времето 
на царот Петар.39

 Предлогот на Мошин да се додаде „царство“ по „бугарско (..)“ и 
да се објасни отсуството на титулата „цар“ со избегнување на тавтологија 
со „царство“ не може да се прифати зашто таква официјална титула 
во средниот век не постоела во Бугарија,40 ниту пак има паралела во 
современа Византија. Во титулите на владетелите од Првото Бугарско 
Царство цар/василевс никогаш не доаѓа по поимот „Бугари“. Така е и 
во невладетелските титули (спореди: синкел бугарски, екзарх бугарски, 
(архи)епископ на Бугарија).41 Цар во натписите на првата и втората 
бугарска држава доаѓа пред „на Бугарите“. Според тоа треба да заклучиме 
дека наспроти сите правила цар не фигурира во титулата на Јоан во 
натписот,42 нешто што е скоро необјасниво.43

 Последното станува уште почудно кога се има предвид дека 
е употребен зборот „самодржец“ (= автократор). Самодржец во 
тоа време сè уште не е задолжителен дел од титулата на василевсите, 
а ја нема и во титулите на царевите од првото бугарско царство.44 Ова 
кој цар е во прашање (Пириватрић, Самоилова држава, 142)
37Георгије Острогорски, Автократор, 304, Ivan Biliarsky, op.cit., 212 This ... indicates that is how the 
Bulgarians called the Byzantine basileus.
38Види матрица за печат со натпис П(е)тр(ъ) ц(7са)рь Бл(ъ)га(ромъ) (Иван Йорданов, нав.дело, 65), како 
и во натписот на Мостич:  Сãmeon7 cr»i…. Petr7 cr»i (Веселин Бешевлиев, нав.дело, 226).
39Иван Йорданов, нав.дело, 58 – 63. единствениот исклучок е Πέτρος δεσπότις (исто, 64).
40Владимир Мошин, Битољска плоча, 53, симптоматично е што ниту еден од примерите што ги дава не 
претставуваат дел од официјална владетелска титула. Види Йордан Заимов, нав.дело,19. 
41Иван Йорданов, нав.дело, 74, 75, 78 - 81.
42Тврдењето на Заимов (нав.дело с. 19) дека цар „воопшто не може да најде место тука“ е неразбирливо.
43Пириватрић, Самоилова држава, 142, обрнал внимание на овој момент и понудил објаснување според 
кое во времето на поставување на натпсиот поради инвазијата на Василиј Јован Владислав сè уште не 
бил крунисан. Меѓутоа, таквото објаснување е неодржливо. Од една страна на него противречи титулата 
самодржец во натписот, а од друга времето. Натписот е поставен по завршувањето на тврдината што 
може да се случи само по повлекувањето на Василиј и како што судиме од натписот по ремонт што траел 
неколку месеци– веројатноста Јован Владислав, кој дошол на власт преку убиство на својот претходник, 
да чека повеќе месеци без да се круниса изгледа многу малку веројатна. 
44Задолжителен дел од византиската титула станува од времето на Алексиј Комнин. Самодржец не 
се употребува за бугарските владетели во литературните дела на словенски јазик настанати во X-XI 
(Иван Божилов, Битолският надпис, 93), а не се среќава и во византиските текстови. Карактерно е што 
единствениот случај во кој поимот автократор е доведен во врска со бугарски владетел се однесува на 
стремежот на Симеон да ја земе византиската титула (Leonis Diaconi Caloensis, Historiae libri X, rec. Hasii 
C. B., CSHB, Bonnae, 1828, 123, 7-9– ἀυτοκράτορα ἑαυτὸν ἀνακηρύτειν Ῥωμαίοις ἐκέλευεν, види и Иван 
Божилов, Битолският надпис, 93). Така самодржец се јавува имено како дел од византиската титула, а не 
од бугарската, што се гледа дополнително и од титулите што му ги дава овој автор на Борис II (Leonis 
Diaconi, p. 80, 1,2, 136, 15-20). Особено важни се печатите на бугарските владетели од Х в. пронајдени во голем 
број и различни варијанти во кои автократор не се среќава. Еден печат од времето на царот Петар може 
да се прочита на два различни начини: + Πέτρος (καὶ) Μαρία(ς ἐ)ν Χ(ριστ)ῷ α(ὐ)τ(οκράτορες) Β(ουλγάρων) 
или + Πέτρος (καὶ) Μαρία(ς ἐ)ν Χ(ριστ)ῷ α(ὔ)γ(ουστοι) β(ασιλεῖς) (Иван Йорданов, нав.дело, 59), при 
што со основа се претпочита второто (види повеќе кај Иван Йорданов, нав.дело, 60 и Иван Божилов, 
История, 276, 301 бел. 27). Првата верзија би ѝ ја дало титулата автократор и на царицата уште во Х в. 
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би бил всушност и најстариот познат случај на употреба во бугарска 
титула.45 Во блиските по време со натписот примери кои може да ги 
најдеме во Византија откриваме суштинска разлика: автократор се 
употребува обично за да го разграничи вистинскиот поседувач на 
власта од василевсот46 – совладетел, ситуација која не доаѓа предвид во 
натписот. Самодржец е добро посведочено во Второто Бугарско Царство 
(што навело повеќе истражувачи на мислење дека се појавува имено 
тогаш),47 но со една суштинска разлика. Додека цар можело да се користи 
самостојно самодржец нема самостојна употреба во титулата, туку може 
да се јави само во комбинација со цар.48 Појавата на самодржец овде 
без цар, и наместо цар, не како дел од титулата, туку како самата титула 
претставува сериозен предизвик, на кој не му е обрнато неопходното 
внимание ниту е понудено прифатливо објаснување.49

 Самодржец се јавува уште еднаш на ред осми во формата (самод)
ржавниот (...рьжавьнаго). Според Заимов напред стоело цар бидејќи 
овој епитет не се јавува никогаш самостојно,50 додека Мошин става 
само самодржавен. И двајцата се на некој начин во право– навистина 
самодржавен не се јавува самостојно без цар, но истото е во сила и 
за самодржец кое се јавува без цар погоре. Т.е. натписот во однос на 
титулата не го почитува тоа правило и според тоа не може да се прават 
реконструкции базирајќи се на него. Јасно е само дека во овој случај 
самодржавен не се однесува на самодржецот Јоан, туку на некој друг. 
Меѓутоа - кој? Широко прифатеното мислење според кое овде е во 
прашање Самоил може да создаде определен проблем. Употребената 
(таков случај во Византија за првпат е забележан во времето на Михаил VIII Палеолог) и противречи на 
современата византиска практика и на идоелошката употреба на титулата. Поради постоењето на голем 
број владетелски печати е тешко да се прифати објаснувањето на Божилов (Битолският надпис, 94), дека 
самодржец во титулата досега не е забележана на друго место освен на битолскиот натпис зашто се 
користела само во официјални документи на царската канцеларија.
45Йордан Заимов, нав.дело, 18. 19, Иван Божилов, Битолският надпис, 94.
46Георгије Острогорски, Автократор, 289-291, 298, 299, 321. 
47Острогорски, Автократор, 318 - 321. Димитър Ангелов, Византийски влияния върху средновековна 
България, ИП, IV, 4-5, София 1948, 408, истиот, Проучвания по византийска история, София, 2007, 365.
48Георгије Острогорски, Автократор, 302. Йордан Заимов, 18 неосновано тврди дека „самодржец“ се 
користел и самостојно во Второто бугарско царство, при што се повикува на натписот на Јоан Асен од 
1230 г. (цитира по Дуйчев, с. 38), а таму читаме: въ Ха» Ба» в7рнy цр»ь и самодрьжець блгарwmь.
49Веројатно најдобриот обид во овој правец е направен од Пириватрић, според кој со признавањето од 
страна на Византија на царската титула на Петар бугарските владетели престанале да се титулираат 
како од Бога поставени, т.е. независни, зашто ја должеле царската титула на васислевсите, нешто на 
што комитопулите не би можеле да се надеваат– затоа последните го усвоиле во титулата самодржец, 
истакнувајќи така дека сами ја држат власта добиена од Бога и не ја должат никому (Пириватрић, 
Самоилова држава, 37, 142, 143). Но, макар од византиска гледна точка изразена во За церемониите, 
(Costantine Porphyrogennetos, 690, 6 – 16) бугарските цареви навистина да не следувало да се титулираат 
„од Бога василевси“, бугарскиот цар Петар, сепак, тоа го правел (како што веќе беше цитирано), што 
само по себе го нулира горното објаснување. На оваа теза противречи и отсуството на Бог од титулата на 
владетелот на овој натпис, што би ја истакнало имено неговата независнсот. Еден самодржец, кој не бил 
таков од Бога или по милоста на императорот, всушност би бил едноставно узурпатор. Тоа ги остава без 
објаснување и отсуството на цар, и самостојната употреба на самодржец како титула.
50Йордан Заимов, нав.дело, 25, 26.
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двоина покажува дека соодветната самодржавна личност победила, 
но не сама, а заедно со некој друг– имено спомнатиот малку пред тоа 
Арон и тоа изгледа сосема логично на прв поглед и може да се потпре со 
информацијата на Михајло Деволски за присуството на Арон во Битката 
на Трајанова врата.51 Меѓутоа, излегува дека Самоил бил самодржавен 
цар уште додека бил жив Арон, што го поставува Арон во позиција 
на поданик или најмногу на совладетел на неговиот помлад брат и 
вистински цар Самоил (потцртано со „самодржавен“ како тоа се правело 
во Византија).52 Се разбира овде можеби е во прашање анахронизам.
 Потценето е значењето на епитетот благоверен во натписот. Тој е 
еднаков на византиското (εὐ)πιστός, а во раниот период кореспондира и 
со εὐσεβὴς53 и претставува царски епитет и дел од византиската титула, 
а го наоѓаме еднаш и кај царот Петар (Πέτρος Βασιλεύς εὑσεβής).54 Се 
користи во средниот век само за царевите.55 Навистина неговото отсуство 
во титулата на Јоан Владислав само по себе не би било проблем (овој 
термин обично отсуствува во титулите на бугарските владетели во Х в.), 
ако не се наоѓаше на истиот натпис подолу на седмиот ред само што 
употребено за луѓе без некаков владетелски статус какви би биле Никола 
и Рипсимија,56 што е целосно неприфатливо и ја поставува под прашање 
таквата идентификација. Овде поскоро треба да имаме поврзување на 
владетелот со двајца благоверни цареви, коешто во комбинација со „син 
на Арон“ нè доведува во скоро невозможна ситуација.57

 Придавката „бугарски“ (блъгарьско..) во титулата наместо 
„на Бугарите“ (Бльгаромъ) е исто така неприродна. Придавката само 
дополнително ја принизува титулата– неа ја наоѓаме кај пониски служители 
како како  Гењргù ... сãнкелù блъгарьс(кому), „Јоан екзарх бугарски“ во 
времето во кое владетелот носи титула П(е)тр(ъ) ц(7са)рь Бл(ъ)га(ромъ)

51Но, според Девослки таму биле тројца – Самоил со Арон и Роман (Ioannis Scylitzae, 331, 39).
52Затоа Владимир Мошин, Битољска плоча, 56, овде самодржавен го поврзува со Роман, кој меѓутоа како 
кастрат не би можел да биде цар, види: Schlumberger G., L'Épopée byzantine à la fin du Xe siècle, Paris 
1925, 648, 651, Runciman Steven, A History of the First Bulgarian Empire, London 1930, 221, Острогорски, 
Историја на Византија, Скопје 1992, 360, Иван Божилов., Българите във Византийската империя, София 
1995, 350, Стојко Стојков, Крунисувањето на Самуил за цар и митот за царот евнух, Гласник на ИНИ, г. 
58, кн. 1-2, Скопје 2014, 73 - 92.
53Biliarsky, Word and Power, 34, Острогорски, Автократор, 295.
54Иван Йорданов, нав.дело, 58 – 66, Веселин Бешевлиев, нав.дело, 73, 74.
55Biliarsky, Word and Power, 217, 218 The terms в7рьнъ, всев7рьнъ, благов7рьнъ  ... are among the most 
important in the ruler doctrine of Byzantium and hence of mediaeval Bulgaria. ... The definition faithful was 
reserved for the ruler alone,.. As much as they may have otherwise resembled the Emperor's, the titles of various 
rulers never included the term "faithful" in the Empire or in mediaeval Bulgaria...
56Двоината покажува дека се во прашање двајца луѓе – Владимир Мошин, Битољска плоча, 55, Йордан 
Заимов, нав.дело, 24, Иван Божилов, Битолският надпис, 87, Александър Милев, нав.дело, 130.
57Би било соблазнително да се идентификува кака Јоан Асен II, внук на благоверните Петар и Калојан, 
само што тогаш таткото Асен I би се јавувал со нeпознато во изворите второ име Арон, можеби земено 
како потцртување на врската со Самоиловото царство. Друга хипотеза би била дека се однесува на 
чичковците Давид и Моисеј, кои меѓутоа не биле цареви.
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и βασιλεύς Βουλγάρων.58 Реконструкцијата „самодржец бугарски“ Мошин 
ја нарекува „неписмен облик на придавски инструментал“, но понудените 
од него реконструкции: : блъгарьского (цр»ства), , „на бугарскиот народ“ 
или „на бугарскиот род“59 се непомалку неприфатливи и без паралела 
во средновековните титулатури на бугарските владетели.60 Придавката 
„бугарски“ за цар не се употребува во ниту една од сочуваните официјални 
титули на бугарските владетели во средниот век.61

 Оградувајќи се однапред дека претпоставената подолу титула 
не е регистрирана на словенски јазик во средниот век може да се 
понуди следната хипотеза. Имено, Византија секогаш претпочитала да 
употребува за бугарските владетели титула со географска одредница: 
„на Бугарија“ (ἄρχοντα Βουλγαρίας, βασιλέα Βουλγαρίας)62 наместо „на 
Бугарите“, а таа макар и не постојано се користела и во Бугарија (Борис 
и Симеон).63 Дали овде бльгарско... всушност не се однесувало на 
„Бугарија“, што на старословенски би се изразило како „бугарска земја“, 
конкретно во натписот: бльгарскоï земли?64 Извесна паралела имаме во 
дубровнишката повелба од јуни 1253 пр7славьного царьства вьсе земле 
бльгарске и грьчьке &wvanomь Њс7номь и цару самодрьжавщу вьсеи 
земле бльгарьске господину Михаилю Ас7ну.65 Самиот поим „Бугари“ 
во титулата исто знаел да се сфаќа како географска одредница – на пример 
на Станимашкиот натпис: Бw» въздвиже»нyи цр» Ас7н блгаромь и гркомь 
... и прочимь странамь.66 Во Сводниот хрисовул на зографскиот манастир 
го наоѓаме потписот на бугарскиот цар во два варијанти: на словенски е 
58Иван Йорданов, нав.дело, 65, 81, Димитър Ангелов, Образуването, 327. 
59Владимир Мошин, Најстарата кирилска епиграфика, 39, истиот, Уште за Битолската плоча, 256. Иван 
Божилов, Битолският надпис, 86, 87, исто претпоставува овде „самодржец на бугарскиот род“, меѓутоа 
официјална титула која да вклучувала зборовите „бугрски род“ во средниот веќ не е регистрирана. 
60Йордан Заимов, нав.дело,18
61 Неа може да ја најдеме само во литераурни дела, при датирање според владетелите. Види кај Црноризец 
Храбар: Михаила цр~7 грьч~ска и Бwриса кн1ѕа блъгарска... Старословенски кирилометодиевски 
извори, 125. Во приписка кон Болонскиот псалтир: Писаш2 же с1 ... при цр»и Ас7ни блъгаръскъïмъ, 
во Бојански натпис од времето на Константин Асен: + при цр»ьство блгарское, во Приписка од времето 
на Константин Асен: во дн»и бг»ов7рного цр»1 Кост1тина предержаща столъ болгарскïи... (Дуйчев, 36, 
54  64, Боньо Ст. Ангелов, Из старата българска, руска и сръбска литература, кн. 2, София 1967, 142, 143). 
Заимов исто не може да посочи пример во официјална титула (Йордан Заимов, нав.дело, 90).
62Constantine Porphyrogennetos, 690, 7, 15
63Μιχαὴλ ἄρχοντα Βουλγαρίας и Συμεὼν ἄρχοντα Βουλγαρία(ς) (Иван Йорданов, нав.дело, 31 - 35, 40 - 42, 
Веселин Бешевлиев, нав.дело, 73
64За именувањето на Бугарската Држава како бугарска земја во старословенските текстови од Х в види 
Старото житие на Наум  - бльгарску землю (Старословенски кирилометодиевски извори, 127) и кај 
Презвитер Козма въ болгарьстïи земли и земли болгарст7 (М. Г. Попруженко, Козма Пресвитер 
болгарский писатель X века, Български старини, XII, София, 1936, 2, 6,8). На натписот - посесивен датив, а 
не номинатив како мисли Заимов (нав.дело, 20); за ова реконструкција му благодарам на академик Ѓорѓи 
Поп-Атанасов. За ï наместо и спореди на истиот натпис на пример: molitvamï. На крајот после бльгарско... 
сигурно се гледа само вертикална црта, која  може да биде од Ï. Зачуваните црти после бльгарско... не 
даваат основа овде да се прочита М како што прави Заимов (бльгарскомъ), што е очигледно при споредба 
со начинот на испишување на М на други места на натписот. 
65Дуйчевъ, 46, 47.
66Ibidem, 38.
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Іњвань ... царь... вьсеm Бльгарwмь Трьновскy, а на грчки: Ἰωβάνης ... 
βασιλεὺς ... πάσης Βουλγαρίας τοῦ Τουρνάβου.67 Бугарија / бугарска земја 
се наоѓа и во титулата на црковните поглавари во првото царство, а и на 
почетокот на второто.68 Таквата необична варијанта може да имала за цел 
евентуално намалување провокативноста на титулата спрема Византија 
(види понатаму). Сепак, сето тоа си останува хипотетичко.
 Предизвикувачки е титулата „самодржец бугарски“ или евентуално 
„самодржец на бугарската земја“ да ја поврземе со тврдењето на 
Скилица дека по убијството на Арон Самоил станал μόναρχος Βουλγαρίας 
ἁπάσες („едновласник / самовласник на цела Бугарија“),69 и толкувајќи 
монарх како самодржец да заклучиме дека „самодржец на Бугарија/
бугарската земја“ се јавувало вистинската титула користена во царството 
на комитопулите наместо „цар на Бугарите“. Кон тоа може да се додаде 
соопштението на Јован Владислав за убиството на Гаврило Радомир дека 
„ја зел целата власт“ (πᾶσαν ἐξουσίαν).70 Но, додавката „цела“ за Бугарија 
во првиот случај упатува на поинакво толкување – имено дека дотогаш 
Самоил бил владетел само на дел од неа. Присуството на титулата цар 
подолу на натписот го прави таквото толкување многу неверојатно.
 Можеби единственото во титулата на натписот што се вклопува 
во византиската практика е тврдењето дека владетелот ја гради тврдината 
за спас и живот на Бугарите што е во согласност со сфаќањата за 
должностите и грижата на императорот кон поданиците во Византија, и 
поконкретно за нивната безбедност и живот.71

 Титулата во натписот толку силно остапува од практиката во 
Византија што ги навелo некои истражувачи72 да помислат дека тезата на 
Острогорски според која бугарските титули точно ги следеле византиските 
треба да се ревидира имено на основа на Битолскиот натпис. Меѓутоа, како 
што покажуваат јасно титулите од Првото Бугарско Царство пронајдени 
на голем број печати– тие навистина ги следат византиските оригинали. 
Титулата во Битолскиот натпис се јавува исклучок од правилото, кој не 
може да служи за негово оспорување.

67Грчке повеље српских владара, Београд, 1936, с. 372, 373.
68Во првото царство: Ἠσαίας ἐπισκόπῳ Βουργαρίας, Γεωργίω ἀρχιεπισκόπῳ Βουργαρίας (Иванов Йорданов, 
нав.дело, 78, 79). За второто царство види на пример „патријархот на град Трнов и на целата бугарска 
земја“, Йордан Иванов, Старини, с. 20, БЛК ΧΙΙΙ , с. 55
69Ioannis Scylitzae, 330, 92
70Ioannis Scylitzae, 353 43, John Skilitzes, A Synopsis of Byzantine history 811 – 1057, New york 2010, 354
71Види Й.Е. Караянопулос, Политическата теория на византийците, София 1992, 36, 37. Неосновано 
Василка Т. Заимова, Иван Владислав и неговият надпис, во Битолски надпис на Иван Владислав 
самодържец български, старобългарски паметник от 1015 – 1016 г., БАН, София 1970, 111 го толкува тоа 
како демонстрација на чувство за народна припадност изразувана овде со особена сила.
72Александър Милев, нав.дело, 131, Пириватрић, Самоилова држава, 141 бел. 31. 
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	 Божието	отсуство

 Освен во титулата отсуството на Бог е забележливо и на други 
места. Него може да го имало на почетокот, нешто што не е земено 
предвид како варијанта во понудените реконструкции, а Заимов директно 
го отфрла како можност, без да се аргументира.73 Повикувањето на св. 
Троица на почетокот на ктиторски натписи се среќава често,74 но колку 
што ми е познато не е регистриран таков случај меѓу најголемиот број 
натписи посветени на градење тврдини.
 Бог отсуствува на уште едно место– при повикувањето на 
помошта и застапништвото на св. Богородица и апостолите. Овој 
момент е специфичен. Имаме претензија дека градењето на тврдината 
се извршува со натприродна помош (...омощ#^^ï2 i molitvamï pr^7s»tь#1 
vladx»ic1 Bc»a ï v... /...2пенïе #»в» # врьховън00 ап»лъ). Ниту Бог, ниту 
Богородица, ниту светците се јавуваат помошници на кој и да е начин 
во натписите посветени на градење на тврдини– тоа се врши само од 
луѓе.75 При натписите посветени за градење на храмови изградбата 
обично исто се врши од конкретни личности.76 Во ретките случаи кога се 
спомнува натприродна помош таа не доаѓа од Богородица и светците,77 
како овде макар да може градбата да е во нивно име или од благодарност 
за нивната помош давана во битки или при управување со царството.78 
Помошта доаѓа од Бога.79 Но, и Бог се јавува почесто на еден специфичен 
73Йордан Заимов, нав.дело, 17 само изјавува дека карактерот на натписот не го дозволува тоа.
74Во две варијанти „Во име на ...“ (Хумачка плоча, ктиторските натписи на кнез Мирослав, на Лада, 
на зетскиот епископ Неофит (Чигоја, 45, 46, 59, 64, 74), или „Изволением ...“ (ктиторските натписи на 
игуменот Јоаникиј (1346 – 1355 г.) крал Марко (Призрен 1371 г.), Никола Дорјановиќ (1425 г.) госпоѓа 
Елена Страцимировиќ (1440 г.), Гордана Томовић, Морфологија ћириличких натписа на Балкану, Београд 
1974, 65 – 66, 77, 104, 113)
75Спореди натписите на дук Врана, Трновскиот и Станимашкиот натпис на Јоан Асен II,  натписот за 
подигање на тврдината Козјак  (Дуйчевъ, с. 27, 38, 39, 291)  натписот на Хрељо на кулата во Рилскиот 
манастир од  1335 г. во кој Хрељо ...сЬzyda сьи пиргъ ... сь трùдомь великомь (Гордана Томовић, нав.
дело, 55, Дуйчев, 280).
76Спореди ги следните градежни и ктиторски натписи: Преславски натпис на Павел Хартофилакс (вер. 
973 г.) ць~рy с1тааго Иоана дела9(ма) Паãломъ хартофила5омь, Хумачка плоча XII в. Повалски 
натпис од 1184 г., Кулин бан од 1185 г., кнез Мирослав (1170 – 1190), судијата Градеше (1180 – 1204), 
дуксот Врана (мај 1204), Лада (1218), Трновски и Станимашки натписи на Јован Асен II,, Морачки 
натписи (1252 г.), Бојански натпис  (1258/9 г.), од с. Троица Шуменско 1263/4, зетскиот епископ Неофит 
(1269), од св. Богородица Левишка 1307, Милутин во Студеница 1313 г., Драгослава, Никола Драгослав  
(1332), протомајстор Фра Вите (1334 – 1335), госпоѓата Даница (1337), депсот Оливер (1341 г.),  Дабижив 
(1355),  Карл Топија (1383),  херцог Стефан (1454) (Чигоја, 45,46, 50, 53, 59, 65, 64, 73, 74, 198, 214, 
Дуйчев, 27, 38, 39, 54, БЛК ΧΙΙΙ , 202, Гордана Томовић, нав.дело, 44, 47, 48, 53, 56, 57, 63, 83, 115, Мошин, 
Битољска плоча, 52).
77Карактерен во тој однос е Батошевскиот натпис од средината на XIII в. (БЛК ΧΙΙΙ , 201), за изградба на 
храм од бугарскиот патријарх, при што макар црквата да е посветена на св. Богородица и евангелистот 
Јоан Богослов, не се гради со нивна, а е спомната само Божјата помош. 
78Во Трновски натпис на Јован Асен II (1230), Бојански натпис од времето на Константин Асeн од 1258/9 
г. Спореди Мрачка повелба на Јоан Александар од 1347 г. во која тој го украсува храмот на св. Никола и 
подига црква, затоа што светецот се јавува помошник на неговото царство, помошник во сите битки, но 
не и во самиот акт на градењето (Дуйчев, 38, 39, 54, 130, 131). 
79Подиректно декларирање на божјето инволвирање во градбата најдов во три натписи. Батошевскиот 
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и индиректен начин во некои градежни натписи на храмови од XIV в. 
и понатаму во инвокацијата на почетокот: „Со изволението на Отецот, 
овоплотувањето на Синот и грижата на Светиот Дух“, варијација на 
отпорано постојното „во името на Отецот, Синот и Светиот Дух“, која и 
не ја содржи идејата дека Божеството се јавува како конкретен помошник 
во градењето, туку дека ништо добро не се извршува без Божја дозвола и 
одобрение. Битолскиот натпис во оваа своја особина повеќе потсетува на 
некои формулации во подоцнежни литературни дела, кои се однесуваат 
на успешно завршување на книга со помош на Бога (секогаш) и св. 
Богородица (понекогаш),80 макар што и таму цитирањето на таква помош 
не е задолжително.81

 Кога во кирилските текстови се врши набројување на светци (во 
улога на помошници, како закана или сл.)82 се започнува задолжително со 

натпис од средината на XIII в.(БЛК ΧΙΙΙ , 201), во кој бугарскиот патријарх ја исекува шумата со Божја 
помош и создава храм. Во ктиторскиот натпис на Стефан Дечански од манастирот Бања 1329 (Гордана 
Томовић, нав.дело, 50 - с. 51 ), се посочува дека кралот го создал храмот „(со труд и по)двиг“, а по едно 
големо оштетено место доаѓаат и зборовите „(п)омошта Божија (сози)дувачка“. Или во ктиторски натпис 
на монахот Стилијан од 1412 г. (+ изволениемъ б(о)жи1 пом(о)щи1 / въздиже с1 сy  храмь пр(7)ч(и)
ст13е Бо(го)ма(тери) аз с(тил)ианъ мно(го)гр7шни писах си слова над врати... (Гордана Томовић, 
нав.дело.... 101). Но, овде немаме натпис од ктиторот или градителот, туку од оној кој го напишал текстот, 
така што почетокот е едноставно констатација дека храмот е подгнат со Божја помош, а не тврдење на 
градителот дека го подигнал со Божја помош! Првата констатација е графички издвоена од другиот тескт 
преку многу поголемиот размер на буквите. 
80Пом7ни Гд»и раба своïа Ињсифа и Тихот2, съжавша книгъï си4 с бж»и4 помощи4 и св7т24 бц»2 
приснод7в2 Мари4 (Приписка кон Болонскиот псалтир од времето на Асен II, Дуйчев, 36). Изволенïемъ 
Wц»а и съвершенïем Сн»а и посп7шенïеm стг»о Дх»а и помощïю ст»y1 и преч»стy1 владч»ца наша 
Бц»а Мр»ïа и ст»yх и прп»дбнyх {ц»ь наших ... Написанаж бys» sïa Zonara ... повеленïемъ же и по 
ц7н7 великаго гд»ина &якова Стослава.... (Приписка од 1269/70), писаш2 с1 книгьï си2 гл»емьï2 
ев»глие помощи2 бж»и2 и пр7ч»стy2 влд»ц2 нш»2 бц»2 ... (Приписка кон Средечкото евангелие 1328/9), 
Изволениемь w»ca и st»ago dh»a написа с1 книг2 си1 р2ко1 многогр7шно2 ... Никола (Приписка 
во Хлудов паремејник), безнач1лнwму бо»ству пр7с»тай Троици ... имьже того блг»дти1 и помощи1 
поч1н1 и съвръши с1 сие малое д7ло зовомое п7снивець (Пофалба на цар Јоан Александар 1337), 
„Лалое грешниот ... го преведов со помошта на мојот господар Христос “ (Зографски апостол 1358/9), 
„Со изволението и содејствието на света Троица беше започнато тоа свето и божествено дело – книгата 
наречена по грчки тетраевангелие – со голем труд и внимание за силата на мојата сиромашност“ 
(Приписка кон Четриевангелие на цар Јоан Срацимир) слично во  забелешка кон Видинскиот зборник од 
1360 г. (Дуйчев, 64, 66, 69, 153, 169, Б. Ст. Ангелов, нав.дело, 142, 143, Христоматия по старобългарска 
литература, София 1967 г., П. Динеков, К. Куев, Д. Петканова, 321, 322)
81Такво нешто не наоѓаме во преписки во: Висарионовиот патерик од 1346 г. и на поп Филип врз препис 
на Манасиевата хроника, на инок Лаврентиј од 1347/8 , на Теотокиј Псилица од 1347/8 на превод од грчки 
(макар што се укажува слава на Бога без кој не се извршува ништо), во Лесновскиот паренесис од 1352 
г., во Бдинскиот зборник од 1359/60 г., во Лествицата од 1364/5 г., во приписка од Видин 1365-1370 г., во 
превод на делата апостолски од времето на Јоан Александар, преписка од времето на Јоан Александар, 
преписка од 1368 г., во Трновско евангелие од 1272/3, Сврлишко евангелие од 1278/9, во Добријановиот 
и во Хлудиовиот минеј, Банишкото евангелие и Хлудовиот паримејник и во мноштво други преписки 
(Дуйчев, 127 – 129, 134, 135, 139, 154, 172 - 177, БЛК ΧΙΙΙ, 194 – 196, 197 – 199).
82На пример при наведувањето на Бог и светците во проклетствата за нарушителите на повелбите од XIII 
и XIV в., макар тие да се различни по цел и функција од натписот: натприродната сила не се јавува како 
помошник, туку гарант и закана за нарушителите на повелбата. 
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Бог.83 Додека св. Богородица макар и ретко се изостава,84 тоа со Бог не се 
прави85 за што постојат и сериозни религиозни причини. Според тоа овде 
пред св. Богородица треба да бил спомнат Исус Христос, Света Троица, 
или Бог, како што наоѓаме во градежниот натпис на зетскиот епископ 
Неофит како најблизок во овој аспект:

 + вь име w(ть)ца и с(y)на и с(ве)таго д(у)ха и с(ве)тyе 
б(огороди)це и с(ве)тyхь и врьховнихь ап(осто)ль я м(и)л(ос)тию б(о)
жиwвь. 9пископь зетскиj неwфить. сьздахь храм си...86

 Тоа укажува дека е отсутен доста голем дел од левата страна 
на плочата. Доколку сепак Бог отсуствувал тоа би претставувало уште 
една од оригиналните црти на натписот. Но, независно од тоа дали во 
оригиналот бил присутен овде Бог или не, повикувањето на молитвите 
и застапништвото на св. Богородица и светците како помошници во 
градењето на тврдина се јавува само по себе уникатно.

Прашањето	за	автентичноста

 Големиот број невообичени елементи неизбежно нѐ доведува и 
до прашањето за автентичноста на натписот. Во науката таа е генерално 
прифатена,87 макар тоа прашање да не било специјално обработувано. 
Затоа овде ќе се ограничам на еден аспект – дали постои основа 
автентичноста да се поставува под сомневање и соодветно дали имаат 
некаква основа скромно искажаните сомнежи во оваа насока 88.
Досега беа посочени следните нестандардни моменти: титулата во 
83Види Ктиторски натпис на зетскиот епископ Неофит од 1269 (Чигоја, 74), приписка од 1269/70 
(Изволенïемъ Wц»а и съвершенïем Сн»а и посп7шенïеm стг»о Дх»а и помощïю ст»y1 и преч»стy1 
владч»ца наша Бц»а Мр»ïа и ст»yх и прп»дбнyх {ц»ь наших), Виргинска повелба („да му биде непријател 
Бог и Неговата пречиста Мајка...и свети Ѓорѓи ... проклет и триклет од Господа Бога Седржителот и од 
Неговата Мајка ... чесниот и животворен крст, од 12-те апостоли и од 318-те никејски отци“), Мрачка 
повелба од 1347 („да добие клетва од Господа Бога и од пречистата Негова Мајка и од сите светии“), 
Витошка повелба на Шишман („да биде проклет од Отецот, Синот и Светиот Дух, од пречистата 
Богомајка, и од 12-те апостоли и од 318 свети богоносни ниекјски отци....“). Дуйчев, 63, 64, 133, 182, Б. 
Ст. Ангелов, Нав.дело, 142, 143. Спореди и дарствена повелба за основањето на манастирот во Жича од 
Сетфан Првовенчани (Monumenta Serbica spectantia historiam Serbiae Bosnae Ragusii, ed. Fr. Miklosich, 
Graz Austria 1964,15).
84Јамболски натпис од 1357, Рилска повелба на Јоан Шишман (Дуйчев, 149, 182)
85Единствен исклучок најдов само во една грчка повелба на Јоан Александар од 1354 г. (Дуйчев.... 146, 
147) во кој се повикуваат само 318-те никејски отци.
86Чигоја, 74.
87Практично сите до овде цитирани автори го прифаќаат за автентичен. Сосема категоричен е Мошин 
(Битољска плоча, 58), кој го нарекува несомнен и „безусловно автентичен датиран споменик“. Слично: 
Вера Стојчева-Антиќ, нав.дело, 601).Види и Jonathan Shepard, Equilibrium to expansion, 331, 529, Милан 
Бошкоски, 110 bel. 352. Дури и истражувачи кои го оспоруваат датирањето како Лунт и Матисен немаат 
сомнеж за тоа дека е автентичен натпис од средниот век (Lunt, op.cit., Robert Mathiesen, op.cit, 2).
88За таква можност спомнува уште Ташковски, при што посочува дека во македонските научни кругови 
постоело мислење дека натписот може да е фалсификат од XIX-XX в. (Кон етногенезата, 163, бел. 239, 
Истиот, Прилог..., 513, бел. 30). Категорично дека е фалсификат натписот се искажал Стефан Влахов-
Мицов, Самоиловата држава и македонската политика еманципација, во Македонската еманципација на 
Балканот, Скопје, 2013, 176. 
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која отсуствува Бог, присуството на самодржец, отсуството на цар, 
придавката „бугарски“ наместо „на Бугарите“, именувањето благоверни 
невладетелски личности– сето тоа ја прави титулата уникална споредена 
со современите византиски владетелски титули, но и со бугарските 
генерално. Тука е и невообичаеното повикување на св. Богородица 
и апостолите како помошници во реновирање на тврдината без да се 
спомне Бог.
 Меѓутоа, и некои други досега неразгледани моменти заслужуваат 
посебно внимание. Основната информација што ја содржи натписот 
во видот во кој го имаме се сведува на следното: Ароновиот син Јоан 
е Бугарин по род, бугарски владетел кој се грижи за своите поданици 
Бугарите во што има помош од светците. Сè друго се јавува спорно, 
фрагментарно и несигурно. Не го знаеме сигурно ниту името на градот 
ниту годината, ниту причините за градење, не може да сме сигурни 
во идентификацијата на ниту еден од другите спомнати личности или 
настани бидејќи ние реално овде немаме друга сигурна информација 
освен дека Самоиловото Царство, неговите владетели и жителите се 
Бугари/бугарски. Отсуството на друга информација ја прави од една 
страна проверката на автентичноста прилично тешка, а од друга бара 
повнимателна анализа на поимот Бугари/бугарски и како квантитативна, 
и како квалитативна употреба.
 Заимов со основа забележува дека поимот Бугари се среќава на 
натписот често.89 И навистина имаме невообичаено голема честота на 
негова употреба – трипати во првите 6 реда. Притоа ако се земе предвид 
дека целосно сочувана е малку повеќе од половината од текстот врз 
плочата, делумно сочуван– околу 13-14%, а целосно уништен околу 1/3, 
тоа ја прави честотата уште поголема (без да земаме предвид евентуален 
текст на соседна плоча!). И трите случаи на употреба на поимот се во 
неоштетениот дел и се добро сочувани. Оваа честа употреба не изгледа 
оправдана и е карактеристично што самиот Заимов објаснувањето нема 
да може да го најде во рамките на средниот век, туку во национална 
романтика.90 Навистина потцртувањето на врската на Јоан Владислав со 
„народот“ на фонот на целосно запоставување на божественото потекло 
на неговата власт не вадат од XI и нè приземјуваат во ХХ в.
 Повеќе од честотата проблем се јавува начинот на употреба 
89Йордан Заимов, нав.дело, 81 „прави впечаток, дека во натписот поимот Бугарин, бугарски се среќава 
често – трипати во текст од околу 80 зборови приближно ... Во споредба со други натписи овде има нешто 
особено. Навистина ли Иван Владислав има причини да го истакнува толку често тоа или овде се кријат 
други причини, или пак е случајност? ... единствен засега во бугарската средновековна историја...“, Види 
и Пламен Павлов, нав.дело, с. 14. 
90Јован Владислав „сака да потцрта дека неговата дејност како самодржец, ќе одговори потполно на 
стремежите и најголемите желби на населението, на Бугарите во Македонија ... дека тој е Бугарин по род 
како нив и .... нивната борба ќе биде општа, бидејќи несреќата виси еднакво над сите“, Йордан Заимов, 
нав.дело, с. 82. Слично и Димитър Ангелов, Образуване, 336. 
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на поимот. „Бугари“ во титулата само по себе не е нешто што создава 
дилеми (доколку не беше всушност „бугарски“), ниту пак именувањето 
на населението (според власта и владетелот). Меѓутоа, посочувањето на 
„народноста“ на владетелот го прави овој натпис уникален и без паралела 
во владетелските официјални натписи. Таквата изјава е фундаментално 
спротивна со погледите на епохата– владетелот на Х е по подразбирање Х, 
нема никаква причина да се потцртува очигледното.91 Или уште поточно 
Х со сите негови жители му припаѓа на владетелот на Х, не спротивно. 
 Но, уникалноста на натписот се удвојува со додвањето на зборот 
„родум“. Заимов неуспешно се обидува „Бугарин родум“ да го поврзе со 
слични формулации во некои извори– сите тие се подоцнежни литературни 
текстови, а не официјални владетелски натписи и во никој од нив лицето 
наречено „Бугарин родум“ не се јавува владетел. Примерите припаѓаат 
на една позната подоцнежна појава од XIII-XIV в.92, да се прогласуваат 
истакнати фигури од минатото за „родум Бугари“, практика која во Х-XI в. 
не е забележана. Пример со владетел посочен като Бугарин или „Бугарин 
родум“ во владетелските натписи не постои.93 Практика да се посочува 
„етничка“ припадност на владетелот во официаални натписи не постои 
ниту во Византија.
 Додека така погледнато употребата на поимот Бугари на Битолската 
плоча нема паралела во средновековните владетелски натписи и е туѓа 
на средновековната идеологија и сфаќања, таа многу добро се вклопува 
во балканските реалности од првата половина на ХХ в.94 Натписот така 
како што е формулиран зазема позиција по сите клучни спорни прашања 
на големиот спор од почетокот на ХХ в. – чија е Самуиловата Држава и 
чии са нејзините владетели („самодржец бугарски“), какво е населението 
91Ова не избегало од вниманието на истражувачите. Пламен Павлов, нав.дело, 14 Јован Владислав се 
самоопределува Бугарин родум што би било чудно само по себе ако го толкуваме сосема буквално, 
„чудното е во тоа што одвај ли е неопходно владетелот „да соопштува“ (курзив во оригиналот СС), на 
своите поданици и потомци, дека припаѓа кон својот сопствен народ“. Димитър Ангелов, Образуване, 
336, „Интерес предизвиква въпросът, защо е било необходимо на последния български владетел да 
подчертава изрично своето народностно потекло“. 
92Стојко Стојков, Поимите Бугари и Словени, 500 – 506. Ниту еден од примерите што ги дава Заимов не е 
од официјален натпис (нав.дело, 90, 94).
93Спореди, на пример, градежните натписи на Омуртаг и на Маламир, во кои се спомнуваат „многуте 
Бугари“, „архонтот им даде многу пати на Бугарите јадење и пиење“ (Веселин Бешевлиев, нав.дело, 
201, 210), но ниту во нив, а ниту во другите познати градежни натписи владетелот не е наречен Бугарин 
ниту некаде му е давана етничка припадност. Неуспешни се и обидите на Заимов да го стави овој случај 
во врска со посочувањето на родот во владетелските натписи во Првата Бугарска Држава (нав.дело, 80), 
зашто во нив се посочува „род“ не на владетелите, туку на нивни службеници и имено во смисла род, а не 
народност. Во Именикот на бугарските канови се цитираат родовите на булгарските пагански владетели, 
но тоа се пак родови (Дуло, Вокил и сл.), не народност. Несоодветни се споредбите на Заимов и со 
„бугарски род“ кај Зонара и Теофилакт Охридски, при кои имаме литературно и надворешно посочување 
на потеклото (од област, држава, народ и сл.) на определено лице или група, а не самоистакнување на тоа 
од владетел на негов официјален натпис. 
94Стефан Влахов, нав.дело, 174, 175 правилно забележува дека премногу дневно актуелни се сугестиите 
на натписот и смета дека овде авторот паднал во стапица бидејки „расудувал со категории и односи од 
20-от век, а не до 11-от“.
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во неа и поспецијално во Македонија (Бугари) и каква е народноста 
на комитопулите („Бугарин родум“).95 Овие научни спорови од ХХ в. 
всушност претставуваат само сегмент од големиот национален српско-
бугарски спор за тоа кој има право и треба да владее со Македонија. 
Подигнати со трудовите на Прокиќ од 1906 и 1908 г.96 тие раѓаат серија 
публикации, чие набројување овде е непотребно. Надвор од заземање 
позиција по овој сè уште актуелен спор натписот не ни соопштува 
ништо што не било познато пред неговото откривање.97 Така погледнато 
информацијата што ни ја дава плочата теба да претставува актуелна 
современа национана порака, надвор од која скоро никаква конкретна 
информација таа не содржи.98

 Освен обемна полемичка литература овој спор веќе има создадено 
и неколку фалсификати кои си поставуваат за цел да го докажат бугарскиот 
карактер на Самоиловата Држава. Едниот се појавува во 1997 г.– така 
наречениот Воденски надпис на Самоил, во кој тој е наречен „Цар на 
Бугарите и Ромеите“ и подига храм „за спасението на Бугарите“. Вториот 
е најден во 2004 г. – натпис на камен од село Самуилово, Петричко на кој 
според двете верзии на неговиот прочит пишува: „Самуил (во) Христа Бога 
верен цар и сам(о) Болгарин“ или: „Самуил (во) Христа Бога верен цар и 
самодржец Болгаром“. Карактеристично е што и покрај очигледноста на 
фалсификатите99 се прават обиди да бидат третирани како автентични и 
искористени во денешниот спор за Македонија.100     
 Врската национализам– стремеж за докажување бугарскиот 
карактер на Македонија преку Самоиловото Царство– создавање/
пласирање на историски фалсификат и во двата случаја е очигледна.101

 Освен мотив и соодветна практика, постоела и реална можност за 
95Имено, како одговор на прашањата од современиот спор ги сфаќаат освен Йордан Заимов, нав.дело, 79, 
но и Василка Заимова, нав.дело, 111: „Овде на мермерната плоча последниот бугарски цар одговорил што 
разбира под зборовите ‘родом Бугарин’ и покажал колку силна била неговата свест за народна припадност 
во чие име тој дејствува. Тоа е најдобриот доказ и најдобриот одговор чија била државата“
96Божидар Прокић., Постанак једне словенске царевине у Маћедонију, Глас САН, 76, 1908, 213 – 307, 
Истиот, Постанак Охридскаг патријархата, Глас САН, 90, 1912, 175 – 267.
97На пример учеството на Арон кај Трајанова врата веќе било познато од додатоците на Деволски.
98Тоа би се совпаднало со правилото– минимум непотребна информација.
99За Воденскиот натпис тоа е очигледно од серија идеи позајмени од егзотични современи трудови, 
неправилен индиктион и сл. За натписот од с. Самуилово тоа се гледа од формата Болгарин (или 
Българин), кои се непостоечки во Х-XII в., а и луѓето кај кои е пронајден признават дека тие сами го имаат 
направено, Види и Bilyarski, (op.cit., 215, n. 14) кој за воденскиот натпис се искажува: there are many and 
justified suspicions as to the authenticity of this inscription.
100Йоана Гъндовска, Петьо Цеков, София спечели битка, но загуби войната за Самуил, в. Сега, 31.03. 
2004 г. Http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=1155&sectionid=2&id=00015 (користено 
20 јули 2011); Влахов-Мицов, 172, 173, Анчо Калоянов, Фалшификат ли е каменната плоча с надпис 
на цар Самуил от Воден? Http://liternet.bg/publish/akaloianov/samuil.htm (користено на 15 јануари 2015). 
Dobrev Iv., Dva Tsarsamuilovi nadpisa [=Altbulgarische Studien. Beitriige zur Kultur-, Literatur-, Sprach-, und 
Kunstgeschichte Bulgariens. Bd 6]. Linz, 2007, 443-500, за жал последната студија не ми беше достапна). 
101Воденскиот натпис е донесен во Софија од бугарски националист од Северна Грција, а натписот од 
Петричко е најден кај член на бугарска националистичка партија ВМРО-БНД (Стефан Влахов, нав.дело, 
172, 173).
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создавање на фалсификати за време на двете бугарски окупации на Битола– 
1915-1917 и 1941-1944 г. Особено погодни биле условите во првиот период 
кога Битола е на самиот фронт и е тешко оштетена од артилеријата. Во 
истиот период во бугарската војска е создадена специјална разузнавачка 
структура која се занимава со собирање артефакти, кои ќе ги докажуваат 
бугарските права врз Македонија и во која се вклучени голем број 
мобилизирани историчари на чело со идниот премиер Богдан Филов.102 
Имајќи ги предвид големината на потенцијалната добивка и силниот 
државен интерес секако ресурси за создавање на таков фалсификат не 
недостасуваат.
 Можности за различни претпоставки и комбинации создава и 
тоа што натписот е дело на двајца каменоделци– едниот, понеискусен 
ги напишал последните 4-5 реда (според Заимов), или 6 редови (Лунт и 
Матисен), а друг подобар– горниот дел.103 Имено горниот дел ја содржи 
тројната употреба на поимот Бугари (а според поделбата на Заимов и 
единствениот сигурен идентификациски маркер кој ја поврзува плочата 
со Јован Владислав– „син на Арон“). Можно ли е оригиналниот натпис да 
се наоѓал само во долниот дел на плочата (слично на Самоиловиот натпис 
од Преспа) и да е искористен како мостра за додавање на горните редови 
(било во XIII в. било од современ ентузијаст)?104 Постои и опредлена 
тешкотија да се поврзат двата дела на текстот во единствен натпис– додека 
горниот дел соопштува од кого, за кого и зошто се подига тврдината, во 
долниот дел се зборува според реконструкциите за поразот и за смртта на 
Самоил, односно градежен натпис на еден цар би завршувал со опис на 
поразот (и смрт!) на негов претходник,105 кој нема врска со подигањето на 
102Инволвирањето на разузнавањето во историографските војни на Балканот е традиционална практика. 
Освен горепосочената разузнавачка структура во Бугарија со таква дејност се занимавало бугарското 
разузнавање уште од 1896 г. и плод на таквите ангажирања претставува појавата на познатите дела 
на Јордан Иванов (и самиот учесник во разузнавачките акции) Български старини од Македония и 
Българите в Македония (Види: Богдан Филов изтръгнал хиляди паметници на българската култура 
от огъня на войните за национално обединение, http://www.bg-history.info/1144/Bogdan-Filov-iztrugnal-
hiliadi-pametnici-na-bulgarskata-kultura-ot-ogunia-na-voinite-za-nacionalno-obedinenie.html, базирано на 
материал на Димитър Николов во весник Новинар, www.novinar.net.) Во 1972 г. кон Комитетот за уметност 
и култура е создадена служба „Културно наследство“, за да послужи како официјално прикривање на 
создадвањето, во следната 1973 г. во рамките на Прво главно управление на Државна безбедност, Оддел 
14 наречен Културно историско разузнавање (КИР), а во 1975 г. и кон Министерството на надворешни 
работи е создаден одел со идентично име. (Мария Дерменджиева, Именикът на Божидар Димитров, 
18.07.2009, http://www.glasove.com/imennikut-na-bozhidar-dimitrov-1957, користени на 1 јули 2011 г.). Во 
нив се вклучени директно или индиректно голем број историчари (во тој број Георги Прванов председател 
на Бугарија до 2011 г.) ангажирани истовремено во собирање историски документи од странство, но и 
разузнавање на странски историски институции, крадење историски артефакти и извори и објавување 
на соодветни научни материали кои да ги бранат бугарските национални тези за Македонија, структури 
со чија дејност се поврзуваат низа скандали и обвинувања во манипулации, и дури кражби на историски 
документи. За дејноста на оваа институција види Държавна сигурност, Културно-историческото 
разузнаване (1970 – 1989), КРДОПБГДСРСБНА, София 2014.
103Йордан Заимов, нав.дело, 13, Horace Lunt, op.cit., Robert Mathiesen, op.cit., 1. 
104Според Robert Mathiesen, op.cit., 1, меѓутоа двајцата пишувале заедно, а не во различно време. 
105Йордан Заимов, нав.дело, 32 дава погрешен пример со бугарски гркојазичен владетелски натпис од 
Силистра во кој се спомнува смрта на владетелот (според него вер. Крум) – во случајот е во прашање не 
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тврдината и кому Владислав не му се јавува син или директен наследник.
 До овде разгледаното дозволува да се заклучи дека макар и да 
дава натписот голема основа за сомневање во неговата автентичност, 
сепак аргументите за тоа не се доволни за да биде тој и осуден како таков. 
Прашањето останува и натаму отворено.

***

 Откако го разгледав натписот како можен фалсификат, овде 
ќе се потрудам да дадам некое прифатливо објаснување на спорните 
или на уникатните моменти во него надвор од хипотезата за негова 
неавтентичност. Појдовна точка за објаснување на нестандардните 
елементи може да бидат уникатните околности во кои настанал, а во 
конкретниот случаи тие се два– борба за опстанок против надмоќен 
непријател во услови на внатрешна поделеност и жестока пресметка во 
династијата.106

 Познато е дека Гаврило Радомир, а по него Јован Владислав 
се обиделе да се договорат за мир со Василиј, при што Владислав и 
неговите најугледни мажи му ветиле покорност и потчинување (ὑποταγήν 
καὶ δούλωσιν) на Василиј.107 Тоа предвидувало признавање на врховната 
власт108 и делумно се поклопува со зависноста во која испаднала Хрватска 
по падот на Самоиловото Царство.109 Toa неизбежно ја исклучува и 
употребата на царската титула.
 Дали овие преговори за „покорување“ може да го објаснат 
отсуството на елементи што ја истакнуваат независноста на владетелот 
како Бог и цар во титулата на Јоан од натписот? Дали можеби слична 
функција имал и поимот „бугарски“? И тоа на две нивоа. Прво преку 

бугарскиот владетел, туку странски, византиски – како што се гледа од титулата василевс. Стефан Влахов, 
нав.дело, 176, го нарекува овој момент „уникатен случај во кој се зборува за пораз на владетел. Притоа 
како финална рекапитулација – уште еден неверојатен и неправичен факт.“
106Објаснувањето со патриотските цели на натписот со кое веќе се сретнавме не заслужува внимание 
како поради осовремнувањето што го носи со себе, така и поради апсурдот до кој не доведува. Имено, 
цитирањето на поразот доживеан од Самоил како финално одвај ли може да е начин да се мобилизира 
некого за борба или да му се подигне духот, уште повеќе што е наменет натписот на оние кои може да 
читаат и според тоа на елитата, а не на неписменото население.
107Гаврило Радомир му понудил на Василиј δούλωσιν καὶ ὑποταγήν (Ioannis Scylitzae, 352, 23), но тој не 
поверувал, а потоа Владислав ветува ὑποταγήν καὶ δούλωσιν ἐνδείξασθαι πρός τόν βασιλέα (Ioannis Scylitzae, 
353, 44), а на крај и писмено Владислав со архонтите изјавуваат дека ὑπήκοος ὁμολογούντων γενέσθαι καί 
δούλους τοῠ βασιλέως (Ioannis Scylitzae, 353, 48, 49). 
108Јахија го опишува понуденото покорување на Василиј вака: „ветувајќи му покорност и сојуз и се 
обврзал да ја управува државата ... во согласност со неговите желби и дека ништо нема да презема 
против неговата волја“ (Розен В. Р., Император Василий Болгаробойца. Извлечения из летописи Яхъи 
Антиохийского. Санкт Петербург, 1883, 58, 59). Види коментарот на Ферлуга во Византиски извори за 
историју народа Југославије т. 3, Београд 2007, 114 бел. 118 .
109Употребен е истиот глагол ὑπήκοος, но без δουλόω (Ioannis Scylitzae, 365, 14, Ферлуга, нав.дело, 137, 
бел. 195).
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враќањето на поимот Бугари во титулата110 би се декларирал отказ 
од секакви претензии кон титулата на василевсот на Ромеите. Второ 
преку замената на именката „Бугарите“ со придавката „бугарски“ што 
ја деградирало допонително титулата. Уште посилно во таа насока би 
дејствувало ако се прифати погоре истакнатата можност овде да се 
наоѓала старословенската верзија на византиското Βουλγαρίας – бугарска 
земја. Цитирањето на територија наместо народ заедно со остсуството на 
Бог би означувало имено зависен владетел.
 Против таквото толкување застануваат неколку тешко совладливи 
проблеми. Прво – употребата на самодржец само по себе се јавувало 
непомалку сериозна и царска претензија и претставува јасна декларација 
за независност.111 Но, можеби овде е во прашање нецарска употреба на 
самодржец каква што на пример имаме во титулата на Давид Аријанит 
поставен во 1018 г. за στρατηγὸν αὐτοκράτορα во Скопје и тоа имено 
во улога на катепан на Бугарија?112 Второ– времето во кое е поставен 
натписот е многу по прекинувањето на преговорите за „покорување“ со 
Василиј, кога веќе се води жестока војна со него.
 Можеби тогаш не релациите со Византија, туку внатрешната 
положба може да даде објаснување? На целиот натпис може да погледнеме 
и како на пропаганден текст на Јован Владислав наменет за легитимирање 
на неговото право на власта и негирање претензиите на соперничкиот 
Самоилов род. Кон такво толкување насочува како местото на подигање 
така и околностите во кои е подигнат натписот – време на жесток раскол 
во родот на комитопулите.113 Правото на Јован Владислав на престолот 
било спорно– неговиот татко не бил цар, тој самиот дошол на власт 
преку убиство и преврат против законитиот цар. Против него имало и 
особено тежок морален аргумент– тој го убил човекот кој му го спасил 
животот некогаш. Тогаш изборот на Битолската тврдина за поставување 
на натписот сам по себе би содржел симболична порака– во градот каде 
што имал дворци убиениот цар Гаврил Радомир, разурнати од Василиј и 
обновени не од Радомир, туку од Јован Владислав.114 Титулата самодржец 
110Овој поим во времето на Петар бил со тенденција на отпаѓање од титулата– стремежот тој да се 
избегнува логички следел од неговото ограничувачка и деградирачка, „деромеизирачка“ функција што 
го внесувал во титулата василевс
111Види Острогорски, Автократор, 295, 302, и Йордан Заимов, нав. дело, 85.
112Ioannis Scylitzae, 358, 85.
113Тоа е време на жестоки пресметки чии жртви ќе бидат освен Гаврило Радомир и неговата жена, но и зет 
му Јован Владимир, а синот на Радомир бил ослепен (Пириватрић, Самоилова, 129). Правени се обиди 
за убиство на самиот Владислав, а непријателството е сосема живо и во 1018 г. кога сестрите на Гаврило 
Радомир ја напаѓаат и ѝ се закануваат со убиство на жената на Владислав пред самиот Василиј.
114Причината за подигање на овој натпис овде не може да биде местење на престолнината од Охрид во 
Битола (како што мисли Василка Заимова, нав. дело, 87, 109) – Охрид не бил задржан од Василиј, а Битола 
е со далеку поранлива позиција од Охрид, а и накрај во Охрид била извршена последната капитуалција 
на царството, овде била благајната и сл. Како одглас од овие судири и како дел од пропагандата на 
Самоиловиот род веројатно може да го разгледаме тврдењето на Дукљанскиот презвитер дека Василиј го 
потикнал Владислав за убиството поради страв од Радомир имајки ги предвид тесните врски на Дукља и 
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може да се сфати како буквална употреба на поимот115 – Јован Владислав 
потенцира дека тој сам ја има целата власт, така како што ја имал некогаш 
Самоил (затоа и последниот е посочен како самодржавен). На последното 
може да се приговори дека во Византија во овој период автократор, 
макар и понекогаш да се сфаќало буквално, сепак не предвидувало дека 
василевсот е само еден, туку служело за потенцирање и разграничување 
на вистинскиот цар и држител на власта, од совладетелот, а понекогаш и 
совладетелот заедно со владетелот е титулован така.
 Повикувањето на светците би имало за цел да го потенцира 
Божјото одобрение за владетелот (што имплицира и дека опонентите 
се борат против Бога). Тој се јавува како добар владетел кој се грижи 
за доброто на поданиците. Внук е на основачите на родот– Никола и 
Рипсимија, на кои можеби поради таква причина (колку и тоа да било 
неосновано) им е припишано индиректно царско достоинство преку 
епитетот „благоверни“. Син е на Арон– постариот брат на Самоил 
самодржавниот цар (така тој се јавува не само од царската лоза како 
братов син на самодржавниот цар Самоил, но и има поголемо право на 
престолот по принципот на примогенитура).116 Татко му и Самоил заедно 
ја постигнале најголемата победа над Василиј, додека Самоил сам (без 
татко му) го доживеал најтешкиот пораз од Василиј.117 Тоа последното 
е единственото смислено објаснување за евентуално спомнување на 
поразот кај Беласица во овој градежен натпис што може да го видам118 – 
на таков начин се рекламира Ароновиот род како заслужен за победата 
и се дисквалификува Самоиловиот како виновен за поразот и тешката 
состојба во државата. Со цитирањето на поразот при Беласица кругот се 
затвора и поддржуваниот од небото и по право владетел Јован Владислав 
се јавува како спасител и единствен излез од катастрофата што ја навлекол 
Самоил.
 И овде доаѓа „Бугарин родом“, коешто, погледнато во функција на 
докажување на поголемо право на престолот, може да најде објаснување 
како аргумент насочен против Јован Владимир– Самоиловиот зет и во 
соодветниот момент глава на Самоиловиот род. По смрта на Радомир 
и ослепувањето на неговиот најголем син тој бил единствен, кој можел 
да го оспори правото на Јован Владислав на престолот; располагал со 
лојалноста на своите поданици во Зета и поддршката на непријателите 
на Јован Владислав. Не случајно Владислав ќе вложи толку напори да 

нејзините владетели со Самуиловиот род (Ljetopis popa Dukljanina, red. Vladimir Mosin, Zagreb 1950, 81).
115Георгије Острогорски, Автократор, 285. 
116Таквата тенднеција уште повеќе се потенцира при Мошиновата реконструкција „постариот брат нa 
Самоил“ (Владимир Мошин, Битољска плоча, 56, 57, Истиот, Уште за Битолската плоча, 257).
117Владимир Мошин, Најстарата, 39. Донекаде слично објаснува мотивите во спомнувањето на двете 
битки Василка Заимова, нав. дело, 110.
118Слично и Владимир Мошин, Битољски натпис, 57.
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го намами и да го убие дури по цена на кривоклетство. Тоа станало 
на 22 мај 1016 или 1017 г., а тврдината е реновирана не порано од 
септемвриската 1015/1016 г.,119 помалку од година по доаѓањето на власт 
на новиот цар, кога неговата положба сè уште не била стабилна. Слабо 
место во еветуалните претензии на Јован Владимир било тоа што макар 
да се јавува „Бугарин“ како секој поданик на бугарскиот цар, не бил 
таков по раѓање– неговиот татко не бил поданик на бугарските цареви.120 
Исто би можело да е насочено против Јован Владимир потцртувањето на 
роднинската врска со Самоил, на кој Јован Владислав му е внук, односно 
роднина по крв, а не по закон како е случајот со Самоиловиот зет.
Како што се гледа, макар логични и возможни, сите овие објаснувања 
страдаат од хипотетичност и се спорни во многу свои сегменти.

	 Поимот	Бугари	–	етничност	или	етатичност

 Едни учени поимот Бугари во натписот го толкуваат како 
политичка претензија121 додека други како израз на етничка самосвест. 
Меѓу научниците кои гледаат во поимот Бугари етничка употреба има 
две различни интерпретации. Според едните е во прашање етничко 
изедначување меѓу владетелот и населението во Македонија под општиот 
етноним Бугари,122 што подразбира словенска содржина на поимот. Други 
овде согледуваат декларирање на прабугарско потекло на владетелот123 
119Види Коста Аџиевски, нав. дело, 53
120Ограничувања во таква смисла постоеле во антиката, а ги има и денеска. Меѓу најпознатиoт пример 
во доцниот Рим е секако Рикимер, кои макар и де факто владетел на западната империја и создавач на 
императори не можел да стане самиот таков поради своето неримско потекло. Во VI в. во Толедското 
Кралство е воспоставено правило човек од странско потекло да не може да биде избиран за крал (3 
правило на 5-от Толедски собор и 17-то на шестиот, Isabel Velazquez Pro patriae gentisqve Gothorvm statv 
(4th council of Toledo, canon 75, a. 633) in Regna and Gentes, Boston, 2003, 205, 206. Тоа изгледа иам врска и 
со ограничувањето новопокрстени да не можат да заземаат епископски и други црковна должности (види 
Тимотеј 1, 3:6 и 3 правило на Лаодикијскиот собор) Вреди да се спомене дека слична аргументација за 
правото на царување над Ромеите ќе биде истакната и против Симеон– тој сакал да стане цар на Ромеите 
заборавајќи дека е недозволиво неромеј да владее со Ромеите (εἰ μὴ Ῥωμαῖων Ῥωμαίοις ἀπώμοτον, Извори 
за българската история, том 9, Гръцки извори за българската история, т. 5, БАН, София 1964, 94. Изгледа 
и во Бугарија на Симеон постоела таква идеја, за што судиме од едно писмо на Роман Лакапин до Симеон 
на почетокот на 925 г., од кое се гледа дека Симеон го обвинувал Роман дека е туѓинец и дојденец и 
како таков не можел да биде василевс на Ромеите. Роман му одговара на Симеон дека „јас не можев да 
се сметам од луѓето со здрава мисла ниту за дојденец, ниту за туѓинец“ (Гръцки извори за българската 
история, т. 4, София 1964, 307) и навистина татко му бил емигрант, но на служба во царската гарда. 
121Владимир Мошин, Битољска плоча, 55, Вера Стојчева-Антиќ, нав.дело, 601. Види и Paul Stephenson, 
Byzantium’s Balkan Frontier, A Political Study of the Northern Balkans, 900 – 1204, Cambridge, 2004, 61, „The 
practice of claiming the title emperor of the Bulgarians, therefore, had no ethnic significance.“
122Йордан Заимов, нав.дело, 19, 82: владетелот „...треба да им каже уште, дека и тој е од нивното потекло, 
дека и тој е Бугарин по род како нив.“, Димитър Ангелов, Образуване, 335, 336: „Јован Владислав се 
нарекува „Бугарин по род”, што покажува јасно, дека називот имал етничка содржина, дека го одразува 
сфаќањето за припадност кон соодветен народ и татковина“, Истиот, Българската народност, 23.
123Пламен Павлов, нав.дело, 14 „...на таков начин тој ја истакнува својата „исконска бугарска 
(прабугарска) крв,...“ Антон Съботинов, Българският произход на цар Самуиловия род, София 2005, 110 
– 112. За прабугарско потекло на Комитопулите порано зборувал Н.П. Благоевъ, Критически погледъ 
върху известията на Йоанъ Скилица за произхода на царь Самуиловата държава, Македонски преглед, 
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што пак би предвидувало дека „родум“ се јавува во улога на етнички 
разграничител меѓу етнички Бугари (турски Булгари) и политички Бугари 
(поданици за кои се гради тврдината). Меѓутоа, такво разграничување 
меѓу владетелот и поданиците изгледа малку веројатно.
 Употребата на Бугари за поданиците на бугарски самодржец е 
логична и неизбежна, но малку или ништо не ни зборува за начините на 
кои се именувало самото население, за неговата етничка припадност и 
за начинот на кој тоа го восприемало поимот Бугари. На ист начин на кој 
една тврдина подигната од василевсот на Ромеите за животот и спасот на 
Ромеите, нема да каже ништо за етничката припадност на населението, 
ниту дури за степенот на лојалност и себевосприемање на тоа население 
како Ромеи. Она што најмногу создава впечаток за етничка употреба 
на поимот е секако формулацијата „Бугарин родум“. Дури и учени со 
модерно сфаќање на етничката проблематика во средниот век гледаат во 
тоа израз на некој вид етничка самосвест.124 Но, зборот „родомь“ нема 
задолжително, а ниту единствено етничко значење. Било преведен со „по 
род“, било со „родум“ и во двата случаи изразува потекло и припадност, 
која може да биде освен етничка, исто така и политичка, религиска, 
географска. Во приближно современиот на натписот Супрасалски 
зборник може да најдеме дека Исус е „назар7нин родомь“.125 Во житието 
на Гаврил Лесновски откриваме дека некој Мавраган е паганин родум/
по род (елина родомъ).126 Не е поразлично и во Византија во која може 
да сретнеме употреба на Ромеј по род (‘Ρωμαῖον το γένος).127 А дека Ромеј 
(Грк) по род и Бугарин по род се користеле како квалитативно изедначени 
имаме пример и во словенските извори од XI до XII в.128 Притоа е 
употребен не јазик (ethnos), туку род (genos)- доста понедефиниран збор; 
во Византија исто се претпочита genos пред ethnos кога се зборува за 
Ромеите.
 Според тоа етничката интерпретација нема неспорни аргументи 
на своја страна; нејзината сила (а истовремено и слабост) е во блискоста 
до нашите современи сфаќања. Етничкото толкување се судира и со 
сериозни проблеми. Прво тука се вестите за ерменското потекло на 

1926, кн 4., 25.
124Пириватрић, Самоилова држава, 183 „битолскиот натпис е... пример за своевидно изразување на 
етничка свест“. Како етничка самосвест го толкуваат и Йордан Заимов, нав.дело, 79, Иван Божилов, 
Битолският надпис, 93, Александър Милев, нав. дело, 130 – 132.
125Димитър Ангелов, Съдържание и смисъл на думата „отечество” в средновековната българска книжнина, 
Българско средновековие – идеологическа мисъл и провета, София 1982, 80
126Йордан Иванов, Старини, 399
127На пример Ioannis Scylitzae, 91, 74. Види кај Акрополит и Скутариот за жителите на Мелник како „чисти 
Ромеи по род“ - καθαροί τὸ γένος Ῥωμαῖοι (Georgii Acropolitae Opera, rec. A Heisenberg, I – II, Lipsiae, 1903, 
I, р. 76, 28) и ‘Ρωμαῖοι τὸ γένος καθαροί (Скутариот - Ανωνυμου Σινοψυς Χρονικη, Bibliotheca Graeca medii 
aevi, ed. C. N. Sathas, vol. VII, 1894, 494, 2) 
128Спореди во Толкување Данилово: њтць же 9го { бльгарьского рода. а мати грьчскога рода, Заимова 
В.Т. и Милтенова А. нав. дело, 126
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комитопулите кои се косат со етничкото толкување на „Бугарин родом“ 
било како словенско било како (пра)бугарско. Потоа во словенските 
текстови настанати во периодот Х – XII в. поимите Словени и Бугари 
не се поврзуваат, а како самоидентификација служи поимот Словен – 
сфаќан како име на единствен народ и единствен јазик на поголем дел од 
Балканот и надвор од него.129 Самодржец е титула, која, имајќи предвид 
дека е царска, не би можела да биде етничка.130 Земајќи ја предвид и 
универзалноста на царството, и вообичаеното именување на поданиците 
според државата, логички следува дека поимот Бугари во овие случаи треба 
да е употребен како политоним, а не како етноним. Затоа не малку учени 
виделе овде имено политичко значење и претензија.131 За присутноста на 
спорна претензија овде зборува и пренагласувањето на поимот Бугари– 
општопознатото не би имало потреба од предимензионирање и од особено 
потенцирање.
 Би додал дека освен како политоним овде поимот „Бугари“ можел 
да биде употребен и во смисла на власта (елита, војска итн.). Тврдините 
се градат, пред сè, за заштита на елитата и војската, а не за самото 
население. Ова не би бил првиот случај за таква употреба, го имаме и за 
други простори на Балканот,132 а постоел и во Бугарската Држава.133 Ако 
со Бугари се означува елитата во Бугарското Царство, тогаш „Бугарин 
родом“ добива конкретна смисла– дедото на Јован Владислав Никола бил 
дел од таа елита.
129За словенските автори од XI-XII в. не постои идејата дека има повеќе од еден словенски народ и јазик, 
ниту им се познати други термини за означување на јазикот, народот, писмото, луѓето итн. освен преку 
поимот „словенски“. Охридскиот апостол од XII в. Кирила уч~ител7 слов7нъску 2зъїку, блажеиъї 
њ”ц~ъ нашъ Меõодие ар”хпп~ъ моравескъ уч»ителъ слов7нъску 2^зъїку иже пр7кложи въ^ск~ресъна 
ставлъ ş””ати { греч~ъска въ слов7нескъ 2зъїкъ (С.М.Кульбакинъ, Охридская рукописъ апостола, 
конца XII века, Български старини, кн. 3, XLI – LIX, София 1907, с. 124, 128). Во Григоровичев триод 
од XII в. е додаден следниот тропар: Похвалами да в7нч71тъ с2 Кирила философа, новоизбранное 
множество приведъ Господеви слов7нъскааго 3зyka, съ братомъ Мефодиемъ; съ нима же п7тъ 
б2нди отецъ &оан пустън1 рълск23 (Александър Теодоров-Балан, Кирил и Методий, т. 2, София 1934, 
79, Види и БЛК ΧΙΙΙ , 29). Веројатно, меѓу нив треба да се посочат и два превода извршени од презвитер 
Јоан, чие датирање е спорно (Донка Петканова, Българска средновековна литература, 285.) Освен тоа 
заслужува да се забележи дека од овој период се најстарите преписи на старословенските дела од IX-X 
в., со целата нивна јасна и богата словенска терминологија. Спореди и во Повест времених лет. (Полное 
собрание русских летописей Т. 1. Лаврентьевская летопись. — Ленинград, 1926-1928, с. 3-15).
130Како што толкуваат Йорданов Заимов, нав.дело, 19, според кој самодржец бугарски значи самодржец 
на бугарскиот народ „во титулата не се спомнува поимот „народ“, но тоа секогаш се подразбира“. Слично 
Иван Божилов, Битолският надпис, 87. 
131Колку што ми е познато само Ташковски (Кон етногенезата, 162, 163, Прилог, 509, бел. 9) овде 
видел тематска употреба во врска со својот став дека е во прашање подоцнежен натпис повлијаен од 
византиската административна терминологија од XI в.
132На пример Хрват се употребувал во некои документи во смисла на благородник (Ћирковић Сима, 
Работници, војници, духовници, Друштва средновековног Балкана, Београд 1997, 172-184, 82, 183). Дека 
под народи се мислело поскоро на елитите отколку на населението види Pohl Walter, Conceptions of ethnicity 
in Early Medieval studies, Archaeologia Polona, vol. 29, 1991, 41, Хобсбаум, Нациите и национализмот по 
1780 г., програма, мит стварност, Скопје 1993, 106-108.
133Веселин Бешевлиев, нав.дело, 127, 128, 210. Натпис на Маламир – „...дојде во Филипопол и Грците 
избегаа и тогаш капхан Избул ... направи средба со Филипополци.“ при што Филипопикци не се Грци (т.е. 
Ромеи) за разлика од избеганата администрација и војска.
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 Според тоа може да се заклучи дека натписот не ни дава 
информација за ентичноста на овие простори во почетокот на XI в., туку 
за политичките реалности и претензии.

***

 Битолскиот натпис претставува важен историски и писмен 
споменик. Независно дали е од XI, XIII или од XX век тој заслужува 
натамошно детално истражување за да го добие своето вистинско место 
во историјата. При неговата употреба во науката е неопходна одредена 
доза внимателност– во видот во кој стигнал до нас тој тешко може да се 
користи како основа за донесување дефинитивни заклучоци. За жал при 
состојбата во која се наоѓа тој поставува повеќе прашања отколку што 
дава одговори.

Stojko Stojkov, associate professor, PhD
University of “Goce Delchev” - Shtip

bItolA PlAte - DIleMMAS AnD InterPretAtIonS

Summary

 The subject of this article is the Bitola plate, but not as a new attempt 
for reconstruction of the strongly damaged text, but as an analysis of the 
disputable moments and of some of its scarcely searched aspects. Among the 
key topic here would be the dating, the original size, the titles of the rulers, the 
specific way of invoking the saints’ help, the topic of authenticity, the notion 
Bulgarians as an ethnicity or etatism etc. Besides, an attempt is made to offer 
at least a hypothetic interpretation of its contents which would further help 
explain a great number of original features of the inscription.
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Проф.д-р ЈОВАН БЕЛЧОВСКИ
Богословски факултет „Св. Климент Охридски“, Универзитет „Св. Кирил 
и Методиј“ - Скопје

 
ПРАВНАТА ПОЛОЖБА НА ЦРКВАТА ВО САМУИЛОВАТА 

ДРЖАВА

Со востанието на комитопулите против Бугарија, во 969 г., била создадена 
Самуиловата држава. Сепак, извесен период таа минувала низ премрежја, 
така што се нашла во вазална положба во однос на Византија, некаде кон 
972/3 година. Токму затоа, ползувајќи го создадениот метеж со смртта 
на императорот Јован Цимисхиј во јануари 976 година. – комитопулите 
се кренале против Византија и за својата држава извојувале целосна 
независност. Седиштето на државата била на островот Ахил ( поранешна 
Преспа ) во езерото Мала Преспа– денес во Грција. Тука ќе биде и првото 
и почетно седиште на црквата, што ја организирале Самуил и првиот 
поглавар на црквата Герман – Гаврил.  
 Во епохата за која станува збор, веќе било искристализирано и било 
прифатено правилото дека независна држава, мора да има и своја самостојна 
( автокефална црква ). Независната држава и самостојната (автокефална 
црква) биле сплотени и оделе едно со друго, рака под рака. Доколку пак 
државата била кралство, рангот на црквата бил архиепископија, доколку 
државата била царство, црквата морала да биде во ранг на патријаршија. 
Историјата бележи случаи каде државата ја губи својата афтокефална 
црква,но потоа пропаѓа и самата држава и обратно. Од друга страна, 
бидејки веќе било вкоренето и сваќањето дека самостојна црква треба да 
го втемели своето постоење врз авторитетот на некој апостол или светител 
– со култ на висок подем, Самуил и поглаварот Герман, биле принудени и 
тука да бараат решение. Токму затоа, по освојувањето на Лариса, Самуил 
ги зел моштите на св. Ахил и ги донел во својата престолнина Преспа. 
Изградил црква, тробродна базилика која го добила името на светителот, 
а неговите мошти биле положени од надворешната страна до ѓаконикот, 
од јужната страна на храмот. Црквата е тробродна осветлена базилика, за 
жал денес во урнатини. Во апсидата се наоѓале столови, за архиереите 
на црковниот Синод. Црквата „Св. Ахилеј“ во 1071/72 г. била спалена 
од Алеманите, меѓутоа во Теофилактово време повторно била обновена. 
Во почетокот на XV век, за време на отоманската инвазија црквата била 
повторно разурната, но подоцна и обновена. Врз основа на пронајдените 
монети, чие потекло се датира во временски период од 3 века, како и 
врз база на нивната разновидност, се доаѓа до заклучок дека култот 
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на св. Ахилеј бил мошне развиен и се негувал со векови. Со текот на 
времето се распространил на целокупната територија на Охридската 
архиепископија, а и надвор од нејзините граници. Тоа се потврдува и со 
тоа што неговиот лик е насликан во голем број храмови на споменатата 
црква. Освен во базиликата „Св. Ахил“ на Мала Преспа, неговиот лик е 
нацртан и во црквата „Св. Никола“ – Манастир во Мариово која потекнува 
од 1271 г. Тој е насликан и во црквата „Св. Ѓорѓи“ – Курбиново и тоа 
во композицијата „Поклонување на жртвата“ или „Литургиска служба“. 
Всушност, тоа е една од најважните фрески во православните храмови 
и секогаш е сликана во централната апсида на храмовите, пред светиот 
престол. Во таа фреска секогаш се сликаат творците на литургиите : св. 
Јован Златоуст, св. Василиј Велики и св. Григориј Двоеслов, папа римски. 
Во таа најважна фреска од представниците на самостојната Охридска 
архиепископија низ вековите се удостоиле да влезат само три светители: 
св. Ахил за кој станува збор, св. Климент и Константин Кавасила, 
охридски архиепископ од втората половина на XIII. век. Toa значи дека, 
Охридската архиепископија се темели врз авторитетот на овие истакнати 
светители. Култот на св. Ахилеј се распространил и во Србија. Центар 
на неговиот култ станала црквата во денешното Ариље. Неговиот лик го 
нашол своето место и во манастирите во Студеница и Милешево. Името 
на св. Ахил ќе се најде и во топонимијата во Македонија, поконкретно, во 
североисточна Македонија во областа Жеглигово во XIV имало населба по 
име Архилевица. Поради авторитетот на светителот и важноста на првиот 
соборен храм на Преспанско – охридската архиепископија и подоцна кога 
седиштето на црквата ќе биде пренесено во Охрид Синодот на црквата 
одел и заседавал во храмот на „Св. Ахил“ во Преспа. На спојот кон 
крајот на XI и почетокот на XII век, авторитетниот охридски архиепископ 
Теофилакт одел и служел во црквата „Св. Ахилеј“ во Преспа. Судејки 
според сè, за празникот на храмот 15 мај, архиепископите патувале од 
Охрид за Преспа и служеле во храмот на светителот. Исто така, таму 
одржувале и седници на Светиот Синод.
 Култот на св. Ахил дошол до израз и во црковната и богослужбена 
литература. Во САНУ се наоѓа пергаментен минеј рс. 361, кој потекнува 
од средината на XIII век и во кој се наоѓа служба на светителот. И во 
Криптофератските студиски грчки минеи кои се употребувале во Јужна 
Италија, постои негова служба. Меѓутоа, тука тој се слави на 16, a не на 
15 мај. Во патристичкиот институт во Солун, постои минеј и за мај рс. 
г.19 на манастирот Велика Лавра во кој се наоѓа грчка служба на св. Ахил. 
Минејот потекнува од 1047 г., па тоа би била и најстарата зачувана служба 
на светителот. По името на светителот и островот бил преименуван во 
Ахил, а имало и село по име Аил. Подоцна, кога Василиј II Македонец, 
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во 1018 г. го победил Самуиловото Царство, го сменил името на островот 
во Констанција, меѓутоа култот на светителот бил издигнат на така висок 
подем,така што новото име не можело да се одржи. Иако на бреговите на 
Охридското Езеро биле сохранети св. Климент и св. Наум, во Самуилово 
време нивниот култ уште не бил така развиен и уште ја немале почитта 
што ја имал св. Ахилеј Лариски. Тој е еден од 318-те учесници на Првиот 
вселенски собор во Никеа 325 г. што значи, според тогашните сваќања 
самостојноста на својата црква Самуил ја засновал на цврсти темели. 
Впрочем, соградената базилика посветена на св. Ахилеј е првата соборна 
црква на Преспанско – охридската архиепископија. 
 Подоцна седиштето на црквата било пренесено во Охрид, додека 
со седиштето на државата тоа се случило подоцна. За тоа нешто, во 
Охрид веќе се создале подобри услови како резултат од црковната и 
културно-просветна дејност на св. Климент и Наум. Нивниот култ кај 
месното население така пораснал, што било сосема логично Охрид да 
стане седиште на црковната организација, бидејќи нивниот авторитет 
ќе и биде од голема полза на црквата, во нејзината понатамошна мисија 
меѓу Словените на Балканот, во пространата Самуилова држава. 
 На самиот почеток од своето постоење Преспанската црква 
развила богат црковен живот, за што сведочат голем број урнатини од 
храмовите. Месното население зборува дека само на островот Ахил 
имало десеттина до дванаесет цркви, меѓу кои се најпознати: базиликата 
„Св. Ахил“, „Св. Апостол“, „Св. Ѓорѓи“ која е сочувана сè до денеска и 
е активна, потоа манастирот „Св. Богородица“, „Св. 12 Апостоли“, „Св. 
Димитриј“ и други. Од овие храмови посебно го привлекува вниманието 
манастирот „Св. Богородица“ кој бил изографисан во 1542 год., а по 
втор пат во 1741 год. Мошне е интересно што во овој храм е насликан 
св. Климент Охридски како епископ со рака која благословува, а во 
натписот стои „Охридски архиепископ“ иако се знае дека таа должност 
светителот не ја извршувал, бидејки архиепископијата е создадена многу 
подоцна (по 976 г.),по неговата смрт (916). Тоа зборува дека во народната 
традиција неговиот култ веќе толку бил издигнат, така што, бил вброен 
во архиепископите, бидејки Охридската архиепископија се темели врз 
неговото дело. На островот Град, во езерото Голема Преспа, според 
преданието кое се пренесува во околината имало седум цркви од кои се 
попознати „Свети Петар“ и „Св. Димитриј“. На островот Мал Град (сега 
во Албанија) се наоѓала црквата „Св. Богородица“. Според преданието 
во тој период во Преспа и нејзината околина имало околу 40 цркви и 
манастири. Меѓу најпознатите треба да се набројат уште : манастирот 
„Св. Герман“ во истоименото село (сега во Грција), каде лежат моштите 
на првиот поглавар на преспанската црква Герман – Гаврил, потоа на 
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Самуиловите родители Никола и Рипсинија и неговиот брат Давид, како 
и храмовите - црквата „Св. Лиса (Алиса)“ и манастирот „Св. Марена“. 
 Новосоздадената црква со центар во Преспа а подоцна во Охрид, 
влијаела и на појавата на нов стил во архитектурата и живописот, а исто 
така влијаела и на црковната литература и книжевност. Во Самуиловата 
епоха мошне често се гради тробродна базилика која битно се разликува 
од византискиот стил. Во преспанскиот регион во епохата за која станува 
збор се среќаваат храмови со разновидни архитектонски решенија 
во нивните основи. Најмногубројни се издолжените еднобродни и 
тробродни базилики, додека храмовите во форма на впишан крст, како 
и оние со зракасти решенија – на пр. Триконхални цркви се поретко се 
среќаваат. Правоаголните објекти со олтар, без нартекс, а со влезна врата 
во западната страна се најчести. Во Македонија тробродната базилика 
се појавила и посебно била во мода во временскиот период IX – XI 
век. Такви храмови се среќаваат најмногу во Преспа, Охрид и Костур. 
Базиликалниот облик без нартекс, посебно е граден во XI век,што зборува 
за сочувувањето на еден континуитет уште од Самуиловата епоха. 
 Типичен пример на црква со впишан крст со централно кубе 
претставува „Св. Герман“ во истоименото село, која во Македонија е 
најстар пример на црква од тој стил. На тој период му припаѓа и црквата 
„Св. Леонтие“ во Водоча, кај Струмица. 
 На самиот почеток, црквата во Самуиловата држава била 
организирана на митрополитански начин, потоа била подигната во ранг 
на Архиепископија и најпосле во ранг на Патријаршија. 
 Прашањето за афтокефалноста на Охридската архиепископија 
во овој период не е спорно. Во својата самостојна држава Самуил 
имал потреба и од афтокефална црква и тоа успеал да го реализира. За 
самостојноста на црквата сведочат и испишаните имиња на епископите 
над столовите во олтарот на црквата „Св. Ахил“ на Преспа. Потоа 
повелбите на Василиј II од 1019, 1020 и 1025 г., како и подоцнежната 
преписка на Калојан и папата Инокентиј III на почетокот од XIII век. 
Во преписката директно се истакнува дека бараните права биле дадени 
уште во Самуилово време, па според тоа афтокефалноста на Охридската 
архиепископија не треба да се става под никакво сомневање. Меѓутоа, 
според каноните на христијанската црква, тоа прашање не можело да 
биде решено само со согласност на домашните епископи и поглаварот 
на црквата. Афтокефалноста на црквата во неговата држава требало да 
биде потврдена и прифатена од другите самостојни цркви, во дадениот 
случај од Цариград или Рим. Од Цариград такво нешто не можело да 
се очекува, бидејќи со Византија Самуил бил во големо непријателство 
и во постојани војни. Признавањето пристигнало од Рим. Но, тука 
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секогаш треба да се води сметка дека тоа се случило пред поделбата на 
црквата на Источна и Западна 1054 г. Во изворите нема никакви податоци 
дека Цариград презел некакви мерки, односно некакви санкции, а 
судејќи според сè, самостојноста на Охридската архиепископија ја 
прифатила како свршен чин. Дека црквата во Самуиловата држава била 
самостојна најдобро сведочи Нил Доксопатрид од 1143 год., во својот 
труд „Трактат, за патријаршиските престоли“. Имено, тој во својот труд 
зборува дека Охридската архиепископија е афтокефална исто како и 
Кипарската црква. А познато е дека самостојноста (афтокефалноста) 
на Кипарската црква била призната и потврдена од 2 вселенски собора. 
Доксопатритд посебно истакнува дека Охридската архиепископија 
била автокефална и пред пропаѓањето на Самуиловата држава 1018 
г. и со неа управувале нејзините епископи. Сепак, треба да се нагласи 
дека самостојноста на Охридската црква била потврдувана од Рим и со 
тоа што на новоизбраните поглавари папата им испраќал палиуми. Од 
посебно зачење во подоцнежниот период за самостојноста на Охридската 
архиепископија е сведоштвото на Теодор Валсамон, човек – кој заземал 
високи функции и бил ѓакон, номофилакс и прв во влахерна, а потоа бил 
избран за антиохиски патријарх. Тој е еден и од петмината најпознати 
правници на православната црква. Со составувањето на Номоканонот во 
14 наслови тој посведочил дека Охридската црква е самостојна. Во XII 
век, за време на архиепископот Јован Комнен, Архиепископијата била на 
врвен подем од својата самостојност, а што се гледа и од почестите кои на 
архиепископот му биле оддавани на цариградските собори од 1143, 1156, 
1157 год. итн. 
 За да се сфатат работите подобро, треба што поопстојно да се 
разјасни и поимот „автокефалија“. Тоа прашање во православното 
црковно право и во канонската книжевност не е доволно разработено, 
па во таа смисла познатиот канонист Сергиј Троитски на православните 
канонисти дури и им приговара. Исто така, самите услови за афтокефалија 
не се јасно пропишани со каноните на православната црква. Веќе стана 
збор за тоа дека црквата на Исток го зачувала единството само во 
догматски поглед, додека во административен план таа се поделила во 
самостојни цркви. Имено, Вселенскатаа православна Црква по своето 
уредување личи на сојузна федеративна држава, во која сите членки 
се потчинети на една заедничка власт, која во црквата е со надземен 
(божествен) карактер. Самостојните цркви се независни само во своето 
административно уредување. Вселенската црква си има свој устав кон 
кого се должни да се придржуваат и да го применуваат сите помесни 
цркви. Тоа е всушност учењето на Црквата кое се состои во Светото 
Писмо, Светото Предание, апостолските правила, одлуките на седумте 
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вселенски собори, одлуките на 9 помесни собори кои се прифатени како 
важечки за целата Вселенска црква. Доколку некоја од помесните цркви 
ги наруши горенаведените одредби, другите помесни цркви се должни 
да свикаат собор, и црквата да ја исклучат од својата средина. Како што 
рековме во канонските трудови тешко се наоѓа дефиниција за поимот 
афтокефалија, па сепак, една се оформила и таа гласи: „афтокефална 
црква е онаа која својата духовна власт не ја добива од друга црква, туку 
од самиот основач на црквата Исус Христос, преку хиротонијата на својот 
поглавар и другите епископи од своите епископи “. Од ова се забележува 
дека власта во црквата се предава по пат на хиротонија. бидејќи таа 
единствен извор за црковната духовна власт. Во таа смисла и прочуениот 
канонист и еден од петмината врвни правници на православната црква 
Матиј Властар изјавува дека Кипарската црква, Иверската црква и 
Охридската црква се апсолутно самостојни цркви, бидејќи нивните 
новоизбрани владици примаат хиротонија од своите домашни постари 
владици. Всушност, тоа е добивање на апостолското преемство. Својата 
духовна власт апостолите ја пренеле на епископите, а епископите ја 
пренесуваат истата духовна власт на своите новоизбрани владици. Во 
Теофилактовата кореспонденција се наоѓаат голем број сведоштва како 
членовите на Архиерејскиот синод на Охридската архиепископија ги 
ракополагаат своите новоизбрани владици, што е најбитно сведоштво за 
самостојноста на Охридската архиепископија. 
 Од гореизложеното произлегува дека Охридската архиепископија 
била низ историјата на своето посоење самостојна црква. Меѓутоа, факт 
е дека врз нејзината афтокефалност многупати се посегнувало и таа била 
нарушувана. На такви шиканирања најмногу биле изложени Охридската 
архиепископија и Српската црква, што значи се случувало да нивните 
афтокефалии бидат повредени. Никому не му паѓало на памет да речеме 
да ја негира самостојноста на Антиохиската патријаршија, иако честопати 
се случувало поради тешкото невреме,дури и патријаршискиот престол 
да биде упразнет и по сто години. Меѓутоа, авторитетната црква никој 
не ја гибал, а последните две споменати биле изложувани на постојани 
навреди. 
 Кога е во прашање поимот афтокефалија, треба да се истакне дека 
истиот се однесува на административна независност на една црква од 
која било друга црква. Тој не се однесува на односите меѓу граѓанската 
и црковната власт во една држава. Кај сите православни народи, 
односите меѓу државата и црквата си претставуваат посебен предмет за 
проучување, апсолутно независен од поимот афтокефалија, па сепак, низ 
историјата и тогаш кога се случувало да државната власт премногу се 
вмеша во работите на самостојната црква, врвната интелигенција против 
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нарушувањето на самостојноста на црквата., жестоко протестирала. Така, 
кога царицата Теодора во 1056 г. директно сама го избрала и поставила 
за охридски архиепископ Теодула, против неа станала цариградската 
интелегенција, обвинувајќи ја за деспотизам и самовластие. Против неа 
станал и врвниот интелектуалец на своето време, учител на Теофилакт 
Охридски и на царската ќерка Ана Комнина, Михаил Псел. Царицата 
Теодора жестоко ја обвиниле и нејзината постапка при изборот на 
архиепископот ја сметале за незаконска и го критикувале нејзиниот 
ревносен однос кон самодржавието (диктатурата). 
 По прашањето дали Охридската црква била во ранг на 
Архиепископија или Патријаршија, водени се долги дискусии. Доколку 
се има предвид теоријата за пентархијата, според која, со целокупната 
христијанска вселена управуваат пет патријархати: Константинпол, 
Ерусалим, Александрија и Антиохија, Охрид не би можел да биде 
Патријаршија. Во IX век на Запад биле уште построги. Имено, со 
христијанската вселена можеле да управуваат само три патријархати: 
Рим, Александрија и Антихија. Меѓутоа, познато е дека со течение на 
времето двете споменати теории потполно ја изгубиле својата важост и 
целосно биле суспедирани, така што се појавиле и други патријаршии 
Москва, Букурешт, Белград и др. Повеќе податоци зборуваат дека црквата 
во Самуиловаа држава, некаде од пред 1000 година била во ранг на 
Патријаршија. Пред сè големата распространетост на нејзината диаецеза 
зборува дека таа ги исполнувала условите за Патријаршија. На тоа алудира 
и самиот Самуилов карактер. Горд, властољубив, воинствен, полн со 
енергија, кој не отстапувал пред никакви пречки, кога било во прашање да 
ја постигне својата цел. Чисто од ривалски побуди, тој не сакал во ништо 
да заостаува зад Константинопол, па прогасил и Патријаршија. Подоцна 
во епохата на отоманското владеење, поедини поглавари на Охридската 
црква, покрај архиепископ ја употребувале и титулата патријарх, којашто 
веројатно требала да потсетува на славната епоха на црквата, кога таа била 
во највисок ранг. Кога се анализираат авторите и литературата посветена 
на тоа прашање, се забележува дека, оние– од источна провениенција 
и припадици на православната црква, зборуваат за Патријаршија, 
додека оние од Запад, зборуват за Архиепископија. Причините за тоа се 
сосема јасни. Во свечените поворки кај Римскиот престол, патријарсите 
оделе пред нивите примаси, а и поради тоа и ред други причини, тие 
не признавале патријарси така лесно. Всушност, каде лежи вистината, 
Рим ја призал Охридската црква во ранг на Архиепископија и нејзиите 
поглавари ги потврдувал со палиуми. Самостојно поглаварот на црквата 
и Самуил прогласиле Патријаршија и односите со Рим се влошиле, така 
што за последниот поглавар на црквата од Самуиловата епоха, палиум од 
Рим не пристигнал.
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 З А К Л У Ч О К
 
 Веднаш по создавањето на државата– 976 г., Самуил и првиот 
поглавар на црквата Герман – Гаврил, пристапиле кон нејзино 
организирање, со што се придржувале кон веќе искристализираното 
правило, во независна држава – самостојна црква. Според древните 
обичаи, самостоја црква се темели врз авториртетот на некој апостол 
или истакнат светител, таа е втемелена врз култот на св. Ахил Лариски 
и св. Климент Охридски. Најпрвин е организирана како црква со 
митрополитански систем, потоа прераснува во Архиепископија и 
најпосле во Патријаршија. Таа е самостојна aвтокефална црква за што 
сведочат повеќе извори со таа разлика што изборот на поглаварите го 
потврдувал папата и тој им испраќал палиуми. 

Jovan belchovski, professor PhD
theological faculty “St. Clement of ohrid”, University of “Sts Cyril and 
Methodius”, Skopje

tHe leGAl PoSItIon oF tHe CHUrCH In SAMUel’S StAte

Summary 

 Immediately after the formation of the state – in 976, Samuel and the 
first chief of the Church Herman – Gabriel, started organizing it, and adhered 
to the already crystallized rule – an independent church in an independent 
state. According to old traditions, that an independent church is based on the 
authority of an apostle or prominent saint, the church was laid on the cult 
of saint Achilles of Larissa and saint Clement of Ohrid. In the beginning it 
was organizes as a metropolitan-based church, while later it grows into 
an Archbishopric and in the end into a Patriarchate. It is an independent 
autocephalous church, testified by many sourced, with the difference that the 
selection of its heads was confirmed by the pope and he sent them paliums.



114

Д-р ДРАГАН ЗАЈКОВСКИ 
Институт за национална историја, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ 
– Скопје

ОХРИДСКАТА ПАТРИЈАРШИЈА ВО ВРЕМЕТО НА 
САМoИЛОВАТА ДРЖАВА: ЕРАРХИЈА И ДИЕЦЕЗА

 Создавањето на Самоиловата држава1 меѓу другото, подразбирало 
и формирање на црква како една од најважните и мошне влијателни 
институции во историскиот период за кој говориме. Поради оскудност 
од изворни сведоштва отсуствуваат прецизни одговори на голем број 
прашања поврзани со најраната историја на оваа црковна организација, 
во литературата позната како Охридска патријаршија (архиепископија). 
Меѓу нив ги вбројуваме прашањата за нејзината ерархија и диецеза во 
времето на Самоиловата држава. Токму тие се предмет на нашиот интерес 
на истражување. 
 Што се однесува до првото прашање (ерархијата на Охридската 
патријаршија во времето на Самоиловата држава), констатираме дека 
денес сочувани се неколку литерарни извори кои содржат податоци за 
првите поглавари на Црквата во рамките на Самоиловата држава. Меѓу 
нив ги издвојуваме: 
 Кратката историја на Јован Скилица, вклучително и 
дополнувањата кон неа од страна на Михаил Деволски;2

 Диканжовиот список на бугарските архиепископи;3

 трите грамоти на византискиот цар Василиј II (976-1025) за 
правата на Охридската архиепископија;4

1Самоиловата држава, во литературата позната и под терминот средновековна македонска држава, ја 
основале четворицата браќа, комитопулите Давид, Мојсеј, Арон и Самоил. Тие во 969 год. Се осамостоиле 
во југозападна Македонија, поставувајќи ги темелите на државата. Во почетокот била организирана 
самостојна област, а од 971 до 976 год. браќата – комитопули ја признавале византиската врховна власт. 
По смртта на византискиот император Јован I Цимискиј (969 – 976) кренале востание, ја отфрлиле 
византиската власт и повторно започнале да владејат самостојно. (Бранко Панов и др., Историја на 
Македонскиот народ, ИНИ, том I, Скопје 2000, 357 – 362; Милан Бошкоски, Великаните на македонскиот 
среден век, Македонска реч, Скопје 2007, 42 – 52; Стјепан Антољак, Средновековна Македонија, Мисла, 
том I, Скопје, 1985, 635 - 662)
2Ioannis Scylitzae, Synopsis Historarum, Rec. J.Thurn, Berlin, 1973; сп. Византиски извори за историју 
народа Југославије, Уредник Георгје Острогорски и др., Том III, Византолошки институт, Београд 1966 
(во понатамошниот текст ВИИНЈ III); Извори за българската история, Гръцки извори за българската 
история, Съставили и редактирали, Иван Дуйчев и др., Том VI, БАН, София, 1967. (во понатамошниот 
текст ИБИГИБИ VI).
3Jean Darrouzes, Notitia episcopatuum ecclesiae Constantinopolitanae> text critique, introduction, et notes, 
Institut Etudes Byzantines, Paris, 1981, 105; Сп. Извори за българската история, Гръцки извори за 
българската история, Съставили и редактирали, Иван Дуйчев и др., Том VII, БАН, София, 1967. (во 
понатамошниот текст ИБИГИБИ VII)
4ИБИГИБИ VI; Сп. Йордан Иванов, Български старини из Македония, БАН, София, 1970.

УДК 94:27(497.7)”9”
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 двете житија на свети Јован Владимир: Краткото (грчко)5 и 
Пространото (словенско);6

 Летописот на попот Дукљанин;7 и
 Хрониката на Јован Зонара.8

 Врз основа на нивна споредбена анализа може да заклучиме дека 
по детронизирањето на бугарскиот цар Борис II, Византија на идентичен 
начин постапила и со бугарскиот (доростолскиот) патријарх.9 Имено, 
податоците содржани во Диканжовиот список од XII век упатуваат на 
претпоставката дека на Бугарската (Доростолската) црква целосно ѝ била 
одземена самостојноста.10

 Во прилог на изнесената теза се и податоците за селидбата на 
доростолскиот патријарх содржани во втората грамота на царот Василиј 
II за правата на Охридската архиепископија. Во неа, меѓу другото, се вели 
дека по ликвидирањето на бугарската држава, доростолскиот патријарх 
Дамјан не се предал на Византија, туку се селел на запад, во областите 
под власта на комитопулите; надвор од досегот на византиска политичка 
власт.11 Станува збор за епископии кои не ја признале јурисдикцијата 
на Константинополската патријаршија, а кои влегувале претходно во 
диецезата на Доростолската патријаршија. 
 Врз основа на сведоштвото содржано во Диканжовиот список 
дознаваме дека по смртта на Дамјан за нов црковен поглавар бил избран 
Герман наречен Гаврил. Тој прво резидирал во Воден,12 потоа во Меглен, 
за да стане на крајот Преспа негова столица и седиште на новата црковна 

5Пролошко житие на св. Јован Владимир, во: Москополски зборник: Пролошки житија на светците, 
Превод и коментари Христо Мелоски, Догер, Скопје, 1996.
6Словенско житије Јована Владимира, во: Читанка о светоме краљу Јовану Владимир, Саставио Епископ 
Николај (Велимировић), Београд, 1925.
7Летописот на попот Дукљанин, со наслов на оргиналот Regnum Sclavorum е познат уште и како Барски 
родослов. (Ljetopis popa Dukljanina, priredio, uvod i komentar, Vladimir Mošin, Matica Hrvatska, Zagred,, 
1950.; Љубинка Басотова, Летописот на попот Дукљанин како извор за македонската средновековна 
историја, во: Споменици за средновековната историја на Македонија, ред. Владимир Мошин, Архив на 
Македонија, Прилеп, 1988.
8Ioannes Zonaras, Annales, во: PG III, Paris, 1866.
9Првото седиште на Бугарската црква било во Плиска, па потоа во Велики Преслав, за да на крајот се 
премести во Дрстр (Доростол).
10Darrouzes, Op.cit.,, 105; Сп. ИБИГИБИ VII, 109 – 110.
11„...tou~ me\n ei0v Tria/ditzan tou~ de\ e0n toi~v Bodenoi~v kai\ e0n toi~v Moglai/noiv, ei(~q )ou3twv e)n th~| )Arxi/
da| to\n nu~n eu3romen a)rxiepi/skopon“ (ИБИГИБИ VI, 45; Й. Иванов, Op.cit.,,557; Сп. Милан Бошкоски, 
Улогата на Св. Климент во зацврстувањето на апостолицитетот на Охридската архиепископија во 
времето на цар Самоил, во Македонско наследство бр. 17, Скопје, 2001, 28 – 29; С. Пириватић, Самоилова 
држава: Обим и карактер, Византолошки институт САНУ, Београд, 1997, 153). Како што забележуваме 
во грамотата не е спомнато името на архиерејот кој престојувал во Тријадица (Сердика) иако со голема 
веројатност сметаме дека тоа бил симнатиот патријарх Дамјан.
12Според известувањето на Алфред Делакулонш, кој во 1855 година патувал низ Македонија, титулата 
на архиерејот на Воден во периодот по населувањето на Словените гласел: „Преосвештен и богобојазен 
митрополит на светата митрополија на воденците и на Склавиција, сепочитуван пастир на Македонија 
Прва“ (А. Делакулонш, Лулката на македонската државност од Халијакмон до Аксиј, Охрид, 2000, 13; 
Сп. Милан Бошкоски, Op.cit., ф. 22, 29 – 30)
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организација во Самоиловата држава.13 Токму затоа, во овој период, 
говориме за Преспанска црква, која подоцна по преместувањето на 
седиштето во Охрид станува Охридска. Оттука и архиерејот Герман 
(Гаврил) се смета за прв поглавар на црквата во рамките на Самоиловата 
држава.
 Диканжовиот список е сведоштво дека поглаварот Герман (Гаврил) 
бил наследен од Филип кој архиерејувал со градот Охрид.14  
 Токму овој податок упатува на заклучокот дека веќе во времето 
на поглаварот Филип, црковното седиште од Преспа било преместено 
во Охрид. Наедно претпоставуваме дека тоа е периодот кога црквата во 
Самоиловата држава се издигнала во ранг на патријаршија.
 Она што е предмет на полемика во врска со патријархот Филип 
е прашањето за датирањето на неговото раководење со Охридската 
патријаршија. Ова се должи на фактот што освен во наведениот список 
на архиепископи, за патријархот Филип нема други пишани изворни 
податоци. Па така Б. Прокиќ15 изнесува став дека Филип бил поглавар 
на Охридската патријаршија од 990 до 1015 година, а пак, И. Снегаров16 
ја нуди хронолошката рамка од 1000 до 1015 година. Во основа, она што 
со сигурност се знае е дека во 1016 година патријархот Филип повеќе не 
се наоѓал на чело на Охридската патријаршија. Сведоштво за ова има во 
Кратката Историја на Јован Скилица каде авторот, пишувајќи за деталите 
околу убиството на зетскиот владетел Јован Владимир, го спомнува името 
на архиепископот Давид како учесник во заверата;17 Михаил Деволски во 
дополнувањата кон текстот на Скилица наместо архиепископот Давид го 
пишува името на архиерејот Јован.18

 Следниот на списокот црковни поглавари, кој се искачил на 
црковниот трон по смртта на поглаварот Филип, бил Јован. За него 
изворите сведочат дека станува збор за личност која потекнувала од селото 
Агноандника кај Дебар. По замонашувањето станал игумен на манастирот 
„Св. Богородица“ во близината на Дебар од каде потоа, најверојатно во 

13Darrouzes, Op.cit., 105; ИБИГИБИ VII, 109; Милан Бошкоски, Op.cit.,, 29 – 30; Јован Белчовски, 
Охридската архиепископија: од основањето до паѓањето на Македонија под турска власт, Православен 
богословски факултет „Св. Климент Охридски“ Скопје, Скопје, 1997, 90 – 91. Според мислењето на 
Милан Бошкоски хиротинијата на Герман (Гаврил) во Воден се датира пред 980 година, односно пред 
донесувањето одлука седиштето на црквата на Македонската средновековна држава од Воден да се 
премести во Меглен. (Милан Бошкоски, Прашањето на патронатот, Op.cit.,, 40 – 41)
14„... Fi/lippov e0n Luhni/dh| th< pa/lai me\n Sassari/ph| prosagoreume/nh nu>n de\ )Ahri/dh ...“ (Darrouzes, 
Op.cit,, 105; Сп. Дюканжовъ списъкъ, Йордан Иванов, Op.cit., 566; ИБИГИБИ VII, 109)
15Б. Прокић, Постанак охридског патријархата, во Глас Српске краљевске академије бр. 90, Нови Сад, 
1912, 230 – 232.
16Иван Снегаров, История на Охридската Архиепископия, Второ фототипно издание, Академично 
издателство, Том I, София, 1995, 29.
17Ioannis Scylitzae, Synopsis Historarum, 38, 65,(353); ИБИГИБИ VI, 288; ВИИНЈ III, 117 -118.
18Die Zusatze in der Handschrift Des Johannes Skylitzes, 32 (Codex Vindobonensis historia graeca LXXIV, ed. 
Bozidar Prokic, Munchen 1906, 32)



117

1016 г. бил избран за охридски патријарх.19 Тој се спомнува и во првата 
повелба на Василиј II издадена на Охридската архиепископија.20 Имено, 
овој охридски патријарх по паѓањето на Самоиловата држава под 
византиска власт останал на високата црковна позиција во Охрид, но во 
ранг на архиепископ. 
 Извесна полемика околу наследникот на патријархот Филип 
предизвикува пишувањето на Јован Скилица,21 според кого, во 
периодот од 1015 до 1018 г. со црковната катедра во Охрид раководел 
архиепископот Давид. Наведеното сведоштво кај Скилица е аргументот 
во оспорувањето на тезата дека Јован бил последниот поглавар на 
Охридската патријаршија во времето на Самоиловата држава. Имено, 
извесен број автори од крајот на XIX и првата половина на XX век, 
меѓу кои Е. Голубински,22 Х. Гелцер23 и И. Снегаров,24 а од современите 
автори С. Антољак25 и Ј. Белчовски26, сметаат дека Давид, а не Јован, 
е последниот охридски патријарх детрониран од Василиј II. Тие како 
„аргумент повеќе“ го потенцираат пишувањето на Јован Зонара кој, исто 
како и Скилица, го соопштува името на архиепископот Давид во контекст 
на неговата средба со Василиј II кај Струмица и предавањето на писмото 
од царицата Марија.27 Меѓутоа, ако го погледнеме внимателно текстот 
ќе забележиме дека Зонара, всушност, го користи Скилица како основен 
извор и оттука неговото кажување не може да се смета за веродостојно. 
Ние сметаме дека одговорот на ова прашање е во дополнувањата кон 
Кратката историја на Скилица напишани од Михаил Деволски кои 
според Б. Прокиќ датираат од 24-ти април 1118 година.28 Имено, работите 
потполно се менуваат доколку имаме предвид дека на двете места каде 
Скилица го споменува Давид, деволскиот епископ Михаил интервенира 
со исправки и наместо споменатиот архиепископ го пишува името на 
„Iwa/nnou tou a/rhiere/wv9“.29 Веродостојноста на споменатите исправки 
19Darrouzes, Op.cit. 105; Сп. Дюканжовъ списъкъ, Йордан Иванов, Op.cit., 566; ИБИГИБИ VII, 110; Сп. 
Божидар Прокић, Op.cit., 231 - 234; ВИИНЈ III ф., 134, 118; Цветан Грозданов, Архиепископот Јован од 
Дебарско и традицијата за основањето на манастирот Свети Јован Бигорски, во Зборник Манастир Свети 
Јован Бигорски, Културно-историско наследство на Република Македонија XXXII, Скопје, 1994, 19 – 24.
20Sigilium primum (ИБИГИБИ VI, 40 - 44); Сп. Й. Иванов, Op. cit., 550 – 555; Иван Снегаров, Op. cit., 
55 – 57.
21Ioannis Scylitzae, Synopsis Historarum, 38, 65 - 85 (353 – 354, 357 - 358); ИБИГИБИ VI, 288, 290 - 291; 
ВИИНЈ III, 117 -118, 124 - 125 ; Сп. Историја на македонскиот народ, т I..., 399; Стјепан Антољак, Op. cit., 
685; Милан Бошкоски, Скопје и скопската област од VI до крајот на XIV век, Македонска реч, Скопје, 
2009, 122; Јован Белчовски, Op. cit., 98 – 99. 
22Евгений Евсигнеевич Голубинский, Краткий очерк истории Православных церквей болгарской, 
сербской и румынской или молдо-валашской, Москва 1871, 30.
23Hainrich Gelzer, Der Patriarchat von Achrida, Leibzig 1902, 8.
24Иван Снегаров, Op. cit., 29 – 31.
25Стјепан Антољак, Op. cit., 684.
26Јован Белчовски, Op. cit., 100 – 102.
27в. Ioannes Zonaras, Annales, III, 5 col. 549 (PG 134); ИБИГИБИ VII, 189.
28Bozidar Prokic, Op. cit, 25.
29Ioannis Scylitzae, Synopsis Historarum, 24, 55; 41, 75 - 80 (357 - 358); Bozidar Prokic, op. cit, 32 – 33.
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дополнително добива на тежина ако се има предвид дека Михаил бил 
деволски епископ и оттука имал увид во епископските списоци и другите 
документи од архивите на Охридската архиепископија. Не е исклучено 
тој да користел заеднички извор со авторот на Диканжовиот список 
каде, како што кажавме, фигурира Јован како наследник на Филип. Не 
сомневајќи се во веродостојноста на исправките на Михаил Деволски, 
се произнесуваме дека во периодот од околу 1016 до 1018 г. на чело на 
Црквата се наоѓал патријархот Јован, за да биде симнат потоа во ранг 
на архиепископ и оставен да раководи со новата уредена Охридска 
архиепископија.30

 Следната личност од највисоката ерархија на Црквата во рамките 
на Самоиловата држава чија историја, исто така, е предмет на полемика е 
поглаварот Николај Чудесни. Сведоштво за него има во Краткото житие 
на свети Јован Владимир и списокот Светии кај Бугарскиот народ кој 
е додаден во зографската бугарска историја.31 Индикативен е фактот 
што Николај Чудесни не е спомнат во ниту еден друг извор, освен во 
горенаведените кои се од подоцнежен датум. Тој не е наведен ниту 
кај Скилица, ниту во дополнувањата на Михаил Деволски, го нема во 
Диканжовиот список, а за него молчат Пространото (словенско) житие 
на св. Јован Владимир, Летописот на попот Дукљанин и повелбите на 
Василиј II. Имајќи го предвид кажаното, а особено големата временска 
оддалеченост од животот на Јован Владимир до пишувањето на неговото 
Кратко житие (XVII в.)32, како и одделните, очигледни, историски 
неточности содржани во него,33 нè наведуваат да се сомневаме во 
автентичноста на податокот за постоење на охридски архиепископ по 
име Николај во времето на Самоиловата држава. Дотолку повеќе, што 
податокот за историјата на Николај Чудесни досега не е забележан во 
ниту еден друг, литературен или епиграфски извор.
 Посредни податоци за ерархијата во Охридската (Преспанската) 
архиепископија– патријаршија наоѓаме и во два други литерарни извори: 
30Сп. Божидар Прокић, Op.cit., 231 - 235; Цветан Грозданов, Op. cit., 20; Михаил Деволски во дополнувањата 
кон текстот на Скилица, пишува дека охридскиот црковен поглавар бил дел од триумфалната поворка на 
Василиј II која влегла во Константинопол во 1018/19 година. Притоа тој пишува „a\rhiere/wv Boulga/rwn“ 
без да го наведе неговото име. (Bozidar Prokic, Op. cit, 35).
31Йордан Иванов, Op. cit., 175; Пролошко житие на Св. Јован Владимир, Op. cit., 171 – 185.
32Краткото житие, заедно со Пространото (словенско) житие и службата на св. Јован Владимир се издадени 
четири пати: прв пат во 1690 година во Венеција, втор пат во 1741 година во Москополскиот зборник, 
трет пат во 1774 година и четврти пат во 1856 година повторно печатени во Венеција. (Иван Снегаров, 
Жития на народни светии писани на охридско наречие съ грцко писмо, во Македонски прегледъ, Година 
I, Кн.5 и 6, София 1925, 27; Пролошко житие на Св. Јован Владимир, Op. cit.,181 - 185)
33Во житието, уште на почетокот од хагиографскиот текст се вели дека Јован Владимир бил син на 
Немања, а пак овој син на бугарскиот цар Симеон. (Пролошко житие на Св. Јован Владимир, Op. cit., 171; 
175). Станува збор за очигледно непознавање на историјата што во поширок контекст погледнато упатува 
на внимателен пристап и кон другите податоци содржани во споменатото житие. Оттука како релевантни 
ги земаме само оние податоци кои можат да се проверат во другите извори, што не е случај со податокот 
дека охридскиот архиепископ Николај Чудесни бил учител на Јован Владимир.
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Летописот на попот Дукљанин и Пространото (словенско) житие на св. 
Јован Владимир. Имено, во Летописот на попот Дукљанин34 во делот 
каде се соопштуваат поединостите околу заверата за убиството на Јован 
Владимир се вели дека царот Јован Владислав преку делегација составена 
од двајца епископи и еден монах - испосник му испратил на зетскиот 
кнез дрвен крст како еден вид црковна гаранција за неговата безбедност 
доколку дојде во Преспа.35 Притоа, авторот не ги соопштува имињата на 
епископите и испосникот. Најверојатно станува збор за двајца владици 
чии имиња и епархии остануваат непознати.
 Во Летописот на попот Дукљанин уште на две други места се 
спомнуваат епископите на црквата во рамките на Самоиловата држава. 
Првото е во контекст на чинот на погубувањето, а второто во врска со 
погребот на зетскиот кнез Јован Владимир.36 За жал, ниту во овој дел од 
текстот не се наведени нивните имиња.
 Епископите, учесници во заверата против зетскиот владетел, 
поименично не се споменати ниту во Пространото житие на св. Јован 
Владимир. Во споменатото житие дури не е наведен ниту бројот на 
епископите во делегацијата испратена кај Јован Владимир.37

 Освен во литерарните, извесни податоци за конкретни личности од 
црковната ерархија во времето на Самоил има и во епиграфските натписи 
датирани во тој период. Станува збор за два натписи: едниот кирилски 
датиран во 996 година и другиот ерменски датиран во X-XI век. Притоа, 
кирилскиот, во литературата познат како Варошки натпис, важи за еден 
од најстарите кирилски споменици најдени во Македонија. Натписот 
е врежан на мермерен столб од тремот на црквата „Св. Архангел“ во 
месноста Варош кај Прилеп. Во него се спомнува смртта на, според едно 
исчитување– епископот, а според друго– попот Андреја во 996 година.38 
Тоа, всушност, значи дека извесниот Андреја бил црковен достоинственик 
во времето на Самоил чија личност не е спомната во другите досега 
познати извори. Прифаќајќи го исчитувањето според кое станува збор за 
епископ, ние претпоставуваме дека споменатиот Андреја бил хераклејски 
34Летописот на попот Дукљанин е познат уште и како Барски родослов. Оргиналниот наслов на делото е 
Regnum Sclavorum (Vladimir Моšin, Op. cit., 15; Љубинка Басотова, Op. cit., 35)
35„...accersitis duobus episcopis et uno hermita, mentiendo illis maligne, fidem suam dedit crucem ligneam 
misitque eos ad regem“ (Ljetopis popa Duklanina,Vladimir Моšin, Op. cit., XXXVI, 83; Сп. Љубинка 
Басотова, Op. cit., 210) 
36Ljetopis popa Duklanina, Vladimir Моšin, Op. cit., XXXVI, 84; Сп. Љубинка Басотова, Op. cit., 215 – 
216. Во овој летопис експлицитно се споменува местото Craini каде бил закопан Владимир кое според 
мислењето на Љ. Басотова треба да се идентификува со с.Крани на Преспанското Езеро. Притоа како 
аргумент се цитира делот во Летописот се вели дека Владимир бил убиен пред црквата во Преспа и 
закопан крај неа, а потоа пренесен во Craini односно Крани, од каде по трет пат бил ексхумиран за да 
биде закопан во манастирската црква св. Јован Владимир крај Елбасан (Љубинка Басотова, Op. cit., 216)
37Словенско Житије Јована Владимира, оp. cit., 6) За ликовните претстави на св. Јован Владимир на 
иконите и фреските во Македонија види кај Цветан Грозданов, Студии за Охридскиот живопис, Скопје, 
1990, 171 – 276.
38Йордан Иванов, Op. cit., 26 – 28.
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владика, чија епископија, во времето на Самоил, е забележана испишана 
на натписите во „Св. Ахил“. Тоа што бил погребан во црква во Варош 
упатува на втората наша претпоставка дека во диецезата на хераклејската 
епископија влегувал и градот Прилеп со околината.
 Вториот епиграфски натпис во кој се спомнува личност од 
ерархијата на Охридската (Преспанската) архиепископија– патријаршија 
е т.н. Таинствен варошки натпис напишан на ерменски јазик. Натписот 
е испишан на плоча од бел мермер најдена во 1966 година при 
археолошките ископувања во старата црква „Св. Димитрија“ во Варош 
кај Прилеп. Според исчитувањето кое го предлага Владимир Мошин во 
текстот се спомнува годината 1002-ра како и свештеникот Атанасиј. 39 
Она што е збунувачки во врска со овој натпис е јазикот на кој е напишан. 
Очигледно е дека ерменскиот јазик на кој е напишан упатува на можната 
претпоставка дека споменатиот свештеник Атанасиј бил со ерменско 
етничко потекло. Тој најверојатно потекнувал од ерменските колонисти 
доселени во Македонија, кои не е исклучено во извесен број да ги имало 
и во околината на Прилеп и Прилепско каде што ја извршувал Атанасиј 
свештенската должност.40

 Второто прашањето кое е предмет на нашиот интерес е диецезата 
на Охридската (Преспанската) патријаршија, односно бројот на нејзините 
епархии во времето на Самоиловата држава. И тука констатираме дека 
на ова прашање тешко е да се даде прецизен одговор. Ова се должи 
на оскудноста на изворниот материјал и оттука принудени сме мошне 
внимателно да пристапиме кон неговите одговори. Она што со сигурност 
може да тврдиме е фактот дека диецезата на црквата во рамките на 
Самоиловата држава најчесто се поклопувала со границите на државата, 
а пак, тие биле прилично непостојани и условени од воените резултати. 
Оттука диецезата честопати се менувала во зависност од границите на 
Самоиловото Царство.
 Во овој контекст, како основен извор за реконструкцијата на 
диецезата ќе ги наведеме натписите над владичките столови во апсидата 
на црквата „Св. Ахил“. Станува збор за имиња на најверојатно 23 епархија 
чии епископи, за време на литургиите или синодските заседанија, седеле 
на споменатите столовите во храмот „Св. Ахил“.41

 Што се однесува до расчитувањето на натписите кои се предмет 
39Владимир Мошин, Прилепско-варошкиот таинствен натпис на една античка плоча, во Споменици за 
средновековната и поновата историја на Македонија, Архив на Македонија, Том IV, Скопје 1981, 509 – 
513.
40Поконкретно за ерменските колонисти – монофизити и павликијани – на подрачјето на Македонија 
види во Annales Barenses, 605 - 1043 (ed. G.H.Pertz, Monumenta Germaniae Historica Scriptorum, tomus 
V, Hannoverae MDCCCXLIV), Epistolai tou makariwtatou episkopou boulgariav kurou Qeofilaktou, 81 
(ИБИГИБИ IX, 175 - 178) и Стјепан Антољак, Op. cit., 168; 500.
41Н. К. Мутцопулос, Муцопулос, Базиликата Свети Ахилий въ Преспа, Превод Лука Станчев, София, 
2007, 68.
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на нашиот интерес, прв кој направил исчитување на дел од нив бил П. Н. 
Миљуков42 кој во 1899 година прочитал имиња на 7 епархии – Видинска, 
Кефалониска (Главничка, н.з.), Берска, Хераклејска, Скопска, Сердичка, 
и Селасфорска (Деволска, н.з.). Осум години подоцна, во 1907 година, Ј. 
Иванов43 исчитал име на уште една епархија – Велбуждската. Грчкиот, 
пак, научник Н. К. Муцопулос44 во неговата монографија посветена 
на археолошките ископувања на локалитетот Св. Ахил тврди дека со 
сигурност можат да се исчитаат 11 имиња на епархии. Споредено со 
исчитувањето кое го понудил Ј. Иванов, тој исчитува три нови имиња на 
епархии чии епископи имале столици во црквата „Св. Ахил“: Придријана, 
Воден и Преспа. 
 Друг извор кој до извесна мерка делумно може да упати на 
утврдување на диецезата на Охридската (Преспанската) патријаршија во 
времето на Самоил се трите грамоти на византискиот император Василиј 
II кои се однесуваат на правниот статус и територијалниот опсег на 
Охридската архиепископија, а се издадени во годините непосредно по 
ликвидирањето на македонската средновековна држава.45 Сепак, кон нив 
мора да се пристапи мошне внимателно поради фактот што станува збор 
за подоцнежни извори кои се однесуваат за период кога Византија го 
воспоставила целосниот суверенитет над територијата на Македонија и 
наедно направила канонска реорганизација на Охридската црква. Оттука 
не може да тврдиме со сигурност дека Охридската (Преспанската) 
патријаршија во времето на Самоил имала идентичен територијален 
опсег како оној наведен во споменатите грамоти. Притоа, како аргумент 
повеќе ќе го наведеме фактот што во грамотите на Василиј II не се 
спомнува Деволската епархија чие постоење во времето на Самоил е 
забележано во натписите во „Св. Ахил“. Имено, како што претходно 
заклучивме, Деволската епископија била една од постарите на тој простор 
и со тоа претпоставуваме дека важела за повлијателна во Охридската 
(Преспанската) патријаршија. Последново, дотолку повеќе, ако се има 
предвид извесноста на претпоставката дека Св. Климент во 893 година 
бил назначен за нејзин прв словенски епископ.
 Во контекст на горекажаното, како сосема веројатно, го 
прифаќаме мислењето на Б. Прокиќ46 со кое се сложил и И. Снегаров47 
дека грамотите на Василиј II не даваат целосен преглед на епархиите 
42П. Н. Милюков, Христијанските старини в Западна Македонија, во Бюлетин на Руския археологически 
институт в Цариград, IV, 1, София, 1899, 50 – 51.
43Йордан Иванов, Цар Самоиловата столица в Преспа, Историко-археологически бележки, София 1910, 
55; Ibidem, Op. cit., 57.
44Н. К. Мутцопулос, Op. cit., 68.
45Трите грамоти на Василиј II кои се однесуваат на Охридската Архиепископија се предмет на конкретен 
интерес во следното поглавје од оваа докторска теза.
46Божидар Прокић, Op.cit., 251.
47Иван Снегаров, Op. cit., 24 – 25.
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на Охридската (Преспанската) патријаршија во периодот околу 1000 
година, време на нејзиниот најголем територијален опсег. Тие единствено 
може да послужат само како индикатори, но никако и како основен 
извор при определувањето на диецезата на Охридската (Преспанската) 
патријаршија. 
 Што се однесува до авторите кои изнесуваат конкретна 
реконструкција на диецезата на Охридската (Преспанската) патријаршија 
ќе ги издвоиме ставовите на И. Снегаров48, Б. Прокиќ49 и Ј. Белчовски50 
кои повикувајќи се на политичко-територијалниот опсег на Самоиловата 
држава и натписите на епархиите од „Св. Ахил“, околу 1000-тата година, 
набројуваат 23, односно 22 епархии. Според И. Снегаров во рамките 
на Охридската (Преспанската) патријаршија влегувале: Преспанската, 
Деволската, Главеничката, Пелагониската, Морозвидската, Мегленската, 
Струмичката, Берската, Ларишката, Навпатската, Драчката, Скопската, 
Липљанската, Призренската, Рашката, Сремската, Белградската, 
Браничевската, Видинската, Тријадичката (Средечката), Нишката, 
Велбуждската и Преславската епархија. Речиси идентично се произнесле 
Б. Прокиќ, и во поново време Ј. Белчовски, со таа разлика што ги исклучиле 
Ларишката, Преславската, Драчката и Навпактската епархија, а ги додале 
Сервијската, Стагската и Доростолската кои според нив влегувале во 
составот на Охридската (Преспанската) патријаршија во периодот околу 
1000-тата година.
 Веќе во 1000-тата година византиската војска успеала да 
преземе низа успешни воени операции кои резултирале со паѓањето на 
Преслав и Плиска, а во годините кои следеле ги освоиле Бер, Воден и 
Видин; кратко време Византија имала воспоставено власт и во Скопје.51 
Со освојувањето на овие градови од страна на Византија, нивните 
епископии биле присоединети кон Константинополската патријаршија. 
Тоа практично значи дека воените порази и губењето на териториите во 
корист на Византија подразбираат и менување на границите на диецезата 
на Охридската патријаршија во корист на Константинополската 
патријаршија. Па така, според претпоставката која ја изнесува И. Снегаров, 
а ја прифаќа и Ј.Белчовски, непосредно пред паѓањето на средновековната 
македонска држава под византиска власт Охридската патријаршија ги 
имала следниве епархии: Охридска, Главничка, Деволска, Мегленска, 
Пелагониска, Струмичка, Морозвиска, Велбуждска, Средечка, Рашка, 
Нишка, Браничевска, Белградска, Призренска и Липљанска.

48Ibidem, 25.
49Божидар Прокић, Op.cit., 242 – 246.
50Јован Белчовски, op. cit., 91 – 92.
51За хронологијата на овие освојувања види кај Милан Бошкоски, Великаните..., 105 – 128; Ibidem, Скопје 
и скопската област..., 116 – 120.
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oHrID ArCHbISHoPrIC In tHe tIMe oF SAMUel’S StAte: 
hierarchy and dioceSe

Summary

 Because of scarcity of original testimonies there also lack precise 
answers to a great number of questions connected to the earliest history of the 
church organization within the Samuel’s state. Among these we number the 
questions of its hierarchy and diocese. It is these questions that are the subject 
of our study.
 As for the question of the hierarchy of the Ohrid (Prespa) archbishopric 
we supply the answers according to the data in the preserved literary historic 
sources. On the basis of their academic analysis we claim that the Ohrid 
(Prespa) Archbishopric in the time of the Samuel’s state had three chiefs. First 
of them was Herman, named Gabriel, after that on the leading position of the 
Church came Philip, while the last archbishop during the period of Samuel’s 
state was John. In this part we make an analysis of the sources that testify to 
the existence of another two archbishops of the Ohrid Archbishopric: David 
and Nicholas the Miraculous. With arguments we prove that it is a matter of 
inauthentic data and inauthentic historic personages.
 The other question that is the subject of our interest is the diocese 
of the Ohrid (Prespa), i.e. the number of its dioceses in the time of Samuel’s 
state. Upon historic sources we ascertain that the diocese of the Ohrid (Prespa) 
Archbishopric most often overlapped with the borders of the state, while 
these were quite inconstant and depended upon the military results. Hence the 
diocese very often changed depending on the borders of Samuel’s kingdom. In 
this context, as a basic source for the reconstruction of the diocese of the Ohrid 
(Prespa) Archbishopric during the reign of Samuel we present the inscriptions 
above the episcopes’ thrones in the apsis of the church of St. Achilles.
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ГОЦЕ АНГЕЛИЧИН ЖУРА, 
НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј– Охрид

САМУИЛОВАТА ОХРИДСКА ПАТРИЈАРШИЈА

1. Охрид

 При создавањето на светот Семожниот Бог го украсил Охрид 
и неговата околина со ретки природни убавини, особено со езерото кое 
привлекува внимание на секој човек.
 Со својата Божествена природа, Охрид и околината имаат нешто 
мистично, што влијае на човековата душа, ја прави подобра, поблагородна 
и ја воздигнува од земјата кон небесното и го прави човекот како жител на 
небото.
 Градот е збогатен од Господа Бога со многу духовни вредности, 
со цркви кои сведочат за духовниот и културниот живот на луѓето кои 
живеат тука.
 Ова место неслучајно било избрано од првоапостолите Павле и 
Андреј, пустиникот св. Еразмо, а посебно од словенските првоапостоли, 
светите Климент и Наум, и од него направиле духовен центар на 
христијанската писменост и просвета.
 Во Охрид и пред доаѓањето на Словените живееле народи кои 
направиле големи дела од неспоредлива уметничка вредност, а за тоа има 
безброј сведоштва. Многу од нив се дел од паганските или христијанските 
храмови, а денес вградени на многу места, особено во Самуиловата 
тврдина, и тие сведочат дека земјата крие уште многу нешта кои се 
напластувале со милениуми, а кои потекнуваат од пред и по Христа, 
особено од христијанско време, како што се многубројните темели на 
срушените базилики и средновековни цркви.
 Легендата зборува дека целиот град како гора бил исполнет со 
дрвја, затоа во минатото го викале „втора Света Гора“.
 Според преданието, во Охрид имало 365 цркви, колку и денови во 
годината. Всушност во нив требало да се служи во секој ден од годината.
 Во денешно време сè уште жителите на градот веруваат дека 
секоја куќа која е подигната врз разрушени цркви, не може да опстои 
подолго време, а сето тоа и се потврдува. Куќите набргу пропаѓале, се 
рушеле и на нивно место се покажувале остатоците од средновековните 
цркви. Сопствениците на тие куќи ги благословувале светите места, ги 
напуштале и се населувале во рамничарските предели. Се верувало и се 
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верува дека црквата не може вечно да биде закопана во земјата, го дочекува 
времето кога одново ќе блесне нејзината светлина, но со поголема сила 
отколку кога и да е.
 Во минатото во Охрид имало голем број мали црквички– капели, 
чии остатоци до ден денес постојат, а со тек на време сè повеќе и повеќе 
се откриваат.
 Кај Охриѓани сè уште се пренесуваат, од колено на колено, двете 
преданија за тоа на каков начин биле изградени тие вечни Божји домови.
 Според првото, богатите охриѓани граделе цркви во своите 
дворови, како свои, домашни, семејни молитвеници, а околу нив биле 
погребувани покојниците од потесното семејство.
 Според второто, во Охрид живееле многу калуѓери – испосници, 
по примерот на монасите од Света Гора, и тие калуѓери ги правеле 
црквите во близина на монашките келии.
 Второто предание се смета за повистинито, бидејќи при рушењето 
на куќите, под нивните темели на површината излегувале темелите на 
постарите зданија.
 Кога дошле Турците, тие се населиле во рамничарските плодни 
предели, го протерале христијанското население кое било приморано 
да се насели на Светиот Рид, и да гради свои домови врз темелите на 
црквите, за кои се претпоставува дека биле срушени од самите Турци. 
Целиот Рид бил прошаран со стотици цркви и монашки келии, кои се 
гледаат под и покрај разрушените куќи, а христијаните за да го сочуваат 
поменот за нив од заборав, на тие свети места ставале „нишани“ и палеле 
кандила.  
 Благодарение на тоа и денеска со најновите археолошки 
истражувања, на површината излегуваат темели на десетици и десетици 
средновековни цркви.
 Треба да се претпостави дека ако се исели целокупното население 
од Божјиот Рид во рамничарските предели, како што било во минатото, 
тогаш легендата ќе стане вистина за бројот на 365-те цркви кои го краселе 
овој вечен град во минатото.
 Сето ова наведува на заклучокот дека од дамнешни времиња тука 
доаѓале луѓето на аџилак– покајание, па затоа Охрид заслужено го носи 
името град на Господа, Балкански Ерусалим.
 

2. Самуиловата Охридска патријаршија

 Во месец март во 2004 година при ископ на ул. „Коста Абраш“ 
во Охрид, поради регулирање на градската канализациона мрежа, јужно 
од црквата „Света Софија“ се откриени остатоци од непознат сакрален 
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објект. (слики 1 и 2). Според димензиите на столбот на северната страна 
од сакралниот објект – 1.20 м, на чија западна страна е пронајдена фреска 
со претстава на архиереј – (слики 3 и 4), и според архитектонските 
остатоци од протезис (слики 5 и 6), како и врз основа на фактот дека 
подот на објектот се наоѓа длабоко под основата на денешната црква 
„Света Софија“, нема сомневање дека се работи за објект од капитално 
значење, со раскошен изглед и монументални димензии. Најверојатно 
тоа се остатоци од храмот што во Охрид го изградил царот Самуил.
 Некаде околу 1000 година, царот Самуил во Охрид дошол како 
владетел на големата држава со афтокефална патријаршија. Во таа пригода 
во градот на Охридското Езеро е преместен големиот управен апарат и 
највисокиот црковен клир. Добро се познати историските извори кои 
зборуваат дека царот Самуил во Охрид изградил не само царски дворци, 
туку и раскошна црква што станала седиште на охридските црковни 
поглавари.
 Во науката одамна се јавува претпоставката дека Самуил 
„започнал“ да гради црква во Охрид и дека поради царевата обземеност со 
постојани војни, е довршена од страна на охридскиот архиепископ Лав, по 
потекло Византиец, што е крајно дискутабилно. Меѓутоа, Самуил јужно 
од втората Климентова црква, веднаш по доаѓањето во Охрид, изградил 
раскошна и грандиозна црква и тоа на место од постари објекти– над 
темелите од ранохристијанска базилика и „неугледната“ соборна црква 
што ја споменува Теофилакт, охридскиот архиепископ од крајот на XI и 
почетокот на XII век.
 По пропаста на Самуиловото царство во 1018 година, 
византискиот император Василиј II ја свел охридската патријаршија 
на ранг на архиепископија, а на нејзино чело го задржал последниот 
охридски патријарх од времето на Самуиловото владетелство Словенот 
Јован Дебранин. Самостојноста на новата охридска архиепископија ја 
потврдил со издавање на три грамоти. Меѓу другото, наредил: „да се чува, 
ненарушено и неизменливо сè што припаѓало на оваа архиепископија од 
стари времиња“.
 По доаѓањето на Лав (1037–1056), првиот Византиец на чело на 
Охридската архиепископија, и изградбата на „Света Софија“ се губат 
секакви траги, како на втората Климентова црква, така и на Самуиловиот 
храм. Лав започнал засилена хеленизација. Неа ќе ја спроведуваат и 
неговите наследници, чија девиза била: „сè што е византиско-грчко е 
возвишено и угледно, а сè што е словенско е ниско и просто“. Поради 
таквите околности може да се претпостави дека обата словенски 
храма биле намерно уништени од страна на високиот клир на новата 
архиепископија. Токму тоа е причината поради која во историјата не 
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постојат никакви извори што говорат за овие два словенски храма.
 Архиепископот Лав го урнал Самуиловиот храм до нивото на 
темелите на денешната црква „Света Софија“, која ја гради врз темелите 
на втората Климентова црква. Меѓутоа не е познато дали Климентовата 
градба претходно била веќе урната.
 Ако се погледне градежниот материјал по целата архитектура на 
охридската катедрала се забележува дека тој не е компактен: столбовите 
од северната (Сл.7) и западната страна (слики 8 и 9), новооткриените 
импозантни коринтски капители (Сл. 10) и многубројните мермерни 
сполии кои се секундарно употребени. Освен тоа, употребата на 
секундарниот материјал се забележува особено на јужниот (Сл.11) и 
северниот надворешен ѕид (слики12 и 13). Тоа се факти што зборуваат 
дека архиепископот Лав за изградба на новата катедрала го искористил 
градежниот материјал од раскошната Самуилова црква.
 Во прилог на сето ова ќе го цитираме и истакнатиот грчки 
византолог Николаос Муцопулос, кој целиот свој живот го посветил на 
археолошките истражувања врз базиликата „Свети Ахил“. Тој ќе каже: 
„Од извршените стратиграфски проучувања на теренот, првата градба е 
од крајот на Х век. Потоа следува урнувањето во ХI век, поточно во 1072 
година поврзано со норманите. Но, треба да се забележи дека пред тоа бил 
пресликан првобитниот слој (од Самуиловото време, н.з.), со друг, а по 
иницијатива на Охридскиот архиепископ Лав (1037–1056), чие управување 
го симболизира зацврстувањето на византиската власт во таа област, а 
изградбата на „Света Софија“ во Охрид и нејзиното живописување е 
факт што го илустрира ставот и усилбите за повторно враќање на тие 
земји во сферата на влијание под Цариградската патријаршија– не само 
под нејзина јуриздикција туку и во нејзиниот политички ареал“(затворен 
цитат).
 Овде се поставува прашањето: Зошто Лав, првиот Византиец 
на Охридскиот архиепископски престол, го уништил оригиналниот и 
првобитен живопис на Самуиловиот катедрален храм? Одговорот се 
наметнува сам по себе– да не остане никаква трага од Самуиловото 
првобитно сликарство! Со ова се потврдува и нашата хипотеза, односно 
дека со доаѓањето на Лав во Охрид целосно го урнал катедралниот 
патријаршиски храм на Самуил за да не остане никаква трага од неговата 
независна и автокефална црковна институција.
 Еминентниот грчки византолог понатаму пишува: „Во храмот на 
Свети Ахил се зачувани три слоја фрескоживопис еден врз друг, но, за 
жал, од првобитниот слој има само минимални фрагменти“. Повторно 
го поставуваме прашањето : ЗОШТО? Поради тоа што Лав целосно го 
уништил!
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 Авторот Муцопулос ќе каже: „Трите слоја живопис биле еден 
врз друг слепени но секој претходно бил со многу удари уништуван, 
а најмногу тоа е евидентно при нанесување на вториот слој“. Од 
наведеното би заклучиле, Охридскиот архиепископ Лав немилосрдно и 
фанатично го уништува фрескоживописот на Самуиловиот катедрален 
храм „Свети Ахил“ сè со цел да не остане никаква трага од сликарството 
што претставувало симбол на средновековната македонска државна и 
црковна самобитност.
 Тоа го потврдува и фактот што со доаѓањето во Охрид– 1037 
година, го уништил и катедралниот храм на Самуиловата патријаршија, 
денес јужно од „Света Софија“ (Сл.14 Ситуација на претпоставениот 
Самуилов катедрален храм).
 Овде ќе посочиме и неколку недоследности поврзани со 
Климентовата црква што се провлекуваат до денеска. Во науката со 
право се смета дека св. Климент по доаѓањето во Охрид, на остатоци 
од некој постар објект на Плаошник изградил триконхос и го посветил 
на лечебникот св. Пантелејмон. Меѓутоа, не е веројатно дека тој од 
западната страна на тој триконхос доградил друга црква која подоцна 
ќе стане архиепископска катедрала. Систематските археолошки 
истражувања на Плаошник открија ранохристијанска базилика, но таа 
не беше петтокорабна. Хипотезата дека Климентовата црква посветена 
на св. Пантелејмон во Варош служела како катедрала додека била 
изградена Самуиловата не е прифатлива. Зарем еден мал триконхос 
можел да ги задоволи потребите на една патријаршиска црква! Поради 
тоа е поправилно втората Климентова црква да се бара под темелите на 
денешната „Света Софија“, бидејќи таа сè до претворањето во џамија 
била охридска архиепископска катедрала.
 На пронајдениот столб во случајно откопаниот ископ, јужно од 
„Света Софија“, насликан е архиереј (Сл.15). Колоритот со кој е работена 
претставата (слики 16 и 17), како и подлогата (фонот) темносина (н) исто 
и во „Св Ахил“ (Муцопулос, стр. 97) зборуваат дека делото е настанато во 
Самуилово време. Важно е да се има предвид дека фреската нема никаква 
допирна точка со кој и да е дел од живописот во „Света Софија“, а тој 
настанал од средината на XI до средината на XIV век.
 Сè до случајното откритие во март во 2004 година се верувало 
дека на целиот простор јужно од „Света Софија“ се наоѓале остатоци на 
турски сарај, амам, медреса и турски муслимански гробишта и затоа на тој 
простор никогаш не биле преземени сондажни археолошки ископувања. 
Откритието на скелетите со прекрстени раце на градите, закопани во 
правец исток – запад, веднаш до столбот со фреската на архиерејот 
(Сл.19), го демантира постоењето на турски гробишта. Најверојатно тоа 
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се гробови на едни од многуте охридски архиепископи.
 „Во времето на Самуиловото владеење на Х и почетокот на ХI 
век помесниот статус на Охридската патријаршија во неговото словенско 
(македонско) царство ги потсилил потребите за издигнување на месни 
владетелски култови, при што култот на св. Климент стекнал нови 
духовни напластувања“ (Цитат од Илија Велев).
 Кога дошол во Охрид, царот Самуил ја изградил патријаршиската 
црква. Таа морала да има патрон. Црквата на Преспанското Езеро била 
посветена на „Свети Ахил“. Се поставува прашањето, кој бил патрон 
на Охридскиот храм? Ако се има предвид дека св. Климент Охридски е 
прогласен за светител набргу по неговото упокојување, а за тоа сведочи 
месецословот на Асемановото евангелие, логично е да се претпостави 
дека царот Самуил токму овој светител да го зел за патрон на својата 
задолжнина. Св. Климент, имено, сè до денес се смета за заштитник на 
Охрид.
 Доколку нашата претпоставка е точна, фигурата на архиерејот 
откриена во пронајдениот сакрален објект, кој се наоѓа на северниот 
столб, место каде што во византискиот живопис често се слика патронот 
на храмот, би претставувал најстариот сочуван лик на јужнословенскиот 
просветител. Фигурата била претставена во цел раст со раце испружени 
нанапред (Сл.20). Тој секако се обраќал на ликот кој бил насликан како 
пандан на јужниот столб, а тоа бил најверојатно Исус Христос.
 За крај само ќе потенцираме дека монументалниот катедрален 
храм, јужно од „Света Софија“ и неговото уривање, најверојатно, е во 
времето на големата шизма, времето на архиепископот Лав (1037–1056), 
еден од главните „актери“ и најголем противник на католицизмот. 
Расколот– шизмата во 1054 година е целосен прекин на односите меѓу 
Ватикан и Цариград. Најнормално ваков Самуилов патријаршиски храм 
не им е потребен на Византија и на Цариград.
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nI Institution for protection of monuments of culture and Museum - 
ohrid

Samoil’S patriarchy in ohrid

Summary
 
 The text is about discovering an unknown sacral object south of the St. 
Sofia cathedral. On the basis of the architectural remains of the object and the 
fact that it was found at 3.5 m under the basis of the 11th century church, as well 
as a foundation of a found fresco, the author makes the assumption that these 
are remains of the temple in Ohrid, which Tzar Samoil built immediately after 
arriving in Ohrid, south of “the second church of Clement” he built a magnificent 
church on the foundations of an older object. The assumptions of the author are 
that the Ohrid Archbishop Leo demolished Samoil’s temple to the grounds and 
built the new basilica, St. Sofia, using the material of the demolished church for 
its construction. The author presumes that the patron of Samoil’s temple was St. 
Clement of Ohrid and that the fresco found on the northeastern pillar in the naos 
of the temple, next to the altar partition, represents the oldest known image of 
Clement, painted at the beginning of the 11th century.
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Проф. д-р БИЛЈАНА ПОПОВСКА
Доц. д-р ИВАНКА ДОДОВСКА
Правен факултет „Јустинијан Први“, Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ - Скопје

МАКЕДОНИЈА ВО КЛАСИЧНИОТ ФЕУДАЛИЗАМ 
(1018 – 1204): 

ДРЖАВНО-ПРАВНА АНАЛИЗА НА ИЗВОРИТЕ НА ПРАВОТО 
ВО ВИЗАНТИЈА

 По пропаста на Самуиловата држава во 1018-та година, иако 
Василие II според изворите, наредил територијата на Самуиловата држава 
„да се управува во своите работи од сопствени управници и обичаи како 
што било за времето на Самуил“, од што може да се заклучи за постоењето 
на еден вид самоуправа, другите извори говорат за претворањето на 
Македонија во византиска провинција.1 Така, македонското царско 
семејство заедно со дел од феудалната аристократија биле преселени во 
далеку источните византиски владенија, дел од аристократијата којашто му 
се предала доброволно на Василие II ги зачувала поседите и привилегиите, 
станувајќи верен спроведувач на византиската провинциска политика и 
интереси, додека во градовите и тврдините биле поставени „управници 
од Ромеите“. Територијата на Македонија била поделена на теми како 
воено-административни единици на чело со дуксови– поголемите теми, 
односно на чело со стратези, кагтпани, хармости итн. – помалите теми.
 Што се однесува на Охридската архиепископија, таа не била 
укината, меѓутоа била извршена промена на нејзиниот правен статус и 
бројот на епархиите. Така, со грчки свештеници како архиепископ и други 
свештенички звања, таа имала улога на спроведувач на византиската 
политика и интереси, а што се однесува на правниот статус, таа била 
потчинета на Цариградската патријаршија, со тоа што архиепископот 
самостојно управувал со потчинетите епископи. Тој бил избиран од 
византискиот император и посветуван од цариградскиот патријарх.
 Другиот врховен орган на Архиепископијата бил Црковниот 
синод, којшто се состанувал еднаш годишно. На него се расправало за 
значајни црковни прашања и се вршел изборот на нови епископи. Во 
последниот случај изборот се сметал за дефинитивен по одобрението на 
императорот.
 Инаку, самата улога којашто ѝ ја наметнал Василие II на Охридската 
1Види: Група автори, „Историја на македонскиот народ“, I, ИНИ, Скопје, 2000, 403 и натаму.

УДК 321:27(495.02)”1018/1204”
340:27(495.02)
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архиепископија се гледа и оттаму што тој издал три повелби со коишто на 
архиепископот во Охрид и на епископите им подарил поседи со зависно 
население и привилегии, како на свои верни „службеници“.
 Што се однесува на епархиите, нивниот број се менувал во текот 
на византиското владеење. Така, за време на Василие II тие биле 32 на 
број, додека при крајот на XI век биле 26. Тука влегувале: Охридската, 
Скопската, Призренската, Липениската, Моравската, Белградската, 
Тријадичката (Софиската), Видинската, Малешевската, Струмичката, 
Серската, Пелагониската, Сланичката, Воденската, Костурската, 
Канинската, Главиничката, Деволската, Вериската (Берската), 
Дебарската, Велбуждската, Нишката, Сремската, Рашката, Гребенската и 
Вренотската (Влашката).
 Периодот на византиското владеење во Македонија бил и време 
на засилен развој на феудалните односи, кој се изразувал јасно низ 
распаѓањето на слободната селска општина и растежот на крупниот 
земјишен посед. Овој процес бил особено интензивиран, почнувајќи од 
крајот на XI век кога и во самата Византија дошло до развој на класичниот 
феудализам. Притоа, што се однесува на Македонија, овој процес се 
одвивал или како резултат на заграбувањето на имотите на слободните 
селани опустени како последица на борбите што ги водела Византија на 
територијата на Македонија со низа надворешни непријатели, или како 
резултат на заграбувањето на општинските имоти заедно со некогаш 
слободните селани од страна на црковните и световните феудалци, или 
преку доделувањето пронии од страна на императорите на поодделните 
световни феудалци, под услов да вршат воена служба, односно преку 
давање како подароци– поседи со зависно население на црквите и 
манастирите, или, најпосле, и со засновување на патронатски односи меѓу 
црквите и слободните селски општини. Инаку како феудалци се јавувале 
и претставници на македонската феудална аристократија коишто биле 
провизантиски ориентирани.
 Како и во западноевропскиот феудализам, така и во Византија, 
односно во Македонија под византиска власт, феудалците располагале 
со имунитетни права (екскусија), односно ја имале финансиската, 
административната и судската власт на своите поседи, што значело право 
да ги собираат давачките од зависното население на својот посед, да ја 
вршат управната и судската власт. Сепак, со оглед на силната централна 
власт во византиската држава, обемот на имунитетните права бил 
ограничен, за од крајот на XII век, со слабеењето на централната власт 
и растењето на сепаратистичките стремежи на феудалците, тој да добие 
карактер на целосен имунитет.
 Покрај феудалното племство, црковно и световно и покрај 
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слободните селани којашто категорија на население сè уште егзистирала 
во Македонија во класичниот феудализам, иако во намален број, 
општествената структура ја чинело и зависното население, при што 
постоеле повеќе категории на ова население. Така, тоа биле:
 – париците коишто биле поранешни селани– општинари коишто 
заедно со своите баштини, односно наследни имоти, потпаѓале во 
зависност на феудалците. Тие го губеле правото на сопственост над својата 
некогашна баштина, додека инаку биле лично слободни. Постоеле како 
посебен вид зависно население и т.н. парици– проскатимени коишто биле 
безимотни луѓе на коишто феудалниот господар им доделувал парцела на 
земја и добиток за да работат за него;
 – отроците, чиј правен статус бил некаде меѓу париците и робовите 
и на коишто феудалецот им доделувал парцела нa земја за којашто му 
должеле определени давачки, или пак, коишто работеле како занаетчии 
на феудалните имоти, или пак слуги;
 – робовите биле најниската категорија на зависно население, 
меѓутоа нивната положба била различна од положбата на античките 
робови. Така, тие можеле да добијат од феудалниот господар парцела 
земја за обработка и можеле да засновуваат свои семејства. Според 
својата правна положба тие биле блиски до отроците. Инаку, како извор 
на робовите се јавувале: освојувачките војни што ги водела Византија 
на територијата на Македонија, неможноста да се платат даночните 
обврски кон државата, или едноставно сиромаштијата и гладот, поради 
што родителите ги продавале своите деца како робови. Ова земало 
такви размери, така што византискиот император Алексиј I Комнин 
издал, на барање на солунскиот митрополит Теодул, во 1095 година 
новела со којашто пропишал дека сите робови коишто ќе докажале дека 
потекнуваат од слободни родители, а се претворени во робови поради 
неплатени даноци, глад и сл., требало да бидат ослободени и да добијат 
право за склучување на законски црковен брак;2

 – клириците биле феудално зависно население коешто заедно 
со париците византиската држава им ги доделувала на црквите и на 
манастирите. Тие имале подобра положба од другите категории зависно 
население, затоа што ги користеле привилегиите дадени на црквите и 
манастирите; и
 – наемните работници (мистии), коишто врз основа на договор 
склучен со феудалецот на неговиот имот вршеле определени земјоделски 
или занаетчиско-уметнички работи.
 Целото население во Македонија, од даночната реформа 
спроведена во 1040-тата година, било задолжено да плаќа феудална рента 
2Види: Група автори, „Историја на македонскиот народ“, I, 418.
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на византиската држава, при што феудално зависното население било 
задолжено рента да му плаќа и на својот феудален господар. Постоеле 
три вида рента, и тоа: работна, натурална и парична. Исто така, целото 
население од епархиите на Охридската архиепископија било должно 
да ì плаќа црковен данок- каноникон. Инаку оваа даночна реформа 
чијшто белег го давало воведувањето на паричната рента придонесла 
покрај земјоделството, сточарството и риболовот како стопански гранки 
со коишто се занимавало македонското население да се развијат и 
занаетчиството и трговијата и со нив стоково-паричните односи во 
Македонија. Како резултат на претходното дошло и до засилен развој на 
градовите како трговско - занаетчиски центри какви што биле: Солун, 
Охрид, Мелник, Скопје и т.н. Особено за развој на градските трговски 
центри влијаела политиката на византиските императори коишто по 
1082-та година ги отвориле вратите на Византија за навлегувањето на 
италијанската стока, гарантирајќи им привилегии на италијанските 
трговци.
 Во државно-правен поглед пак, во XI век значајни се две 
востанија на македонскиот народ коишто имале антифеудален, меѓутоа и 
ослободителен карактер– насочени кон возобновувањето на некогашната 
државно-правна самостојност оличена во постоењето на Самуиловото 
Царство. Такви биле востанието на Петар Делјан во 1040-1041 година и 
она на Георги Војтех во 1072-1073 година. Што се однесува на првото, 
основата за неговото кревање не била само финансиската реформа со 
којашто Византија ја вовела паричната рента и со којашто го напуштила 
даночниот систем на Самуиловото Царство во Македонија, туку и сè 
уште живите традиции на Царството. Така, самиот Петар Делјан бил 
од Самуиловиот царски род, односно се смета дека бил син на Гаврило 
Радомир, синот на Самуил, и унгарската принцеза којашто Гаврило 
Радомир, како што вели Михаило Деволски во Виенскиот додаток на 
хрониката на Јован Скилица, „ ... од непознати причини ја замрази и 
истера, иако таа веќе беше бремена од него, (и) ја зеде за жена прекрасната 
Ирина, заробена во Лариса.“3 По стариот македонски обичај, на почетокот 
на востанието, востаниците го кренале на штит Петар Делјан и го 
прогласиле за цар. Иако било востанието безуспешно, значајно е затоа што 
претставува обид, како што погоре кажавме, за повторно воспоставување 
на самостојна македонска држава.
 Што се однесува на второто востание, исто така, повод за негово 
кревање била новата и поостра финансиска политика на Византија на 
Балканот, воведена по 1071 година, за веќе во 1072 година Македонија да 
биде зафатена од ослободително движење со центар во Скопје и на чело 

3Исто, 431.
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со скопскиот првенец Ѓорѓи Војтех. Во согласност со стариот македонски 
обичај, Ѓорѓи Војтех, поради тоа што немал „царска крв“, не можел да 
биде прогласен за цар, така што, востаниците му се обрнале на зетскиот 
владетел Михаило (1052-1081), којшто бил во роднинска врска со 
семејството на Самуил. Михаило им го испратил својот син Константин 
Бодин и 300 војници. Последниот се сретнал со Ѓорѓи Војтех и другите 
скопски првенци во Приздијана (Призрен), каде што бил прогласен за 
„цар на Бугарите“, при што, впрочем, востаниците ја следеле словенската 
државно-правна традиција во источниот и централниот дел на Балканот. 
Исто така, во чест на претходниот цар– Петар Делјан, Константин бил 
преименуван во Петар. И ова востание претрпело неуспех, така што 
Македонија и натаму останала под византиска власт, не успевајќи да ја 
поврати државно-правната самостојност.
 Времето на XI век било и време на навала на Печенезите и 
Куманите од север, на територијата на Византија, вклучително и на 
македонската територија, додека малоазиските поседи на Византија ги 
загрозувале Турците Селџуци. Што се однесува на Печенезите и Куманите 
до крајот на XI век Византија успеала да ги разбие при што еден дел од 
нив населила и во Македонија. Исто така, територијата на Македонија 
неколку пати била зафатена и со борбите во Византија околу царската 
власт, а кон крајот на XI век, кога за цар во Византија дошол Алексиј I 
Комнен (1081 – 1118), таа се соочила и со опасноста од Норманите од 
Јужна Италија кои под водството на Роберт Гвискард и неговиот син 
Боемунд Тарентски, сакале да ја прошират својата власт во југозападните 
делови на Балканскиот Полуостров, Албанија и Македонија. Дури со 
Деволскиот договор од 1108-тата година склучен меѓу Алексиј Комнен 
и Боемунд, Византија успеала да ги принуди Норманите да ги напуштат 
освоените краеви и за извесен период да ја зацврсти својата власт на 
Балканот. Исто така, при крајот на XI век територијата на Македонија 
донекаде ја зафатиле борбите меѓу Рашка и Византија, по отфрлањето 
на српските навлегувања на територијата на Византија, за да започнат 
крстоносните походи како нова опасност од Запад. Така, дел од 
крстоносците, учесници во Првата крстоносна војна (1096-1099), оделе 
по стариот пат Виа Егнација, којшто од Драч, покрај Охрид водел до 
Солун и натаму кон Цариград. Притоа, тие ги пустошеле македонските 
населби. Особено интересен е еден податок кој го дава монахот Роберт 
во својата „Ерусалимска историја“ и во којшто говорејќи за 1096/97 
година го пишува следното: „Боемундовите крстоносци кога тргнаа од 
Костур и дојдоа во Пелагонија, во која се наоѓаше тврдина од еретици, од 
сите страни ја нападнаа. Додека трубите трештеа и копја и стрели летаа, 
веднаш ја зазедоа, ја ограбија и сите нејзини богатства заедно со жителите 
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заслужено ги изгореа, зашто нивната проповед, достојна за презир, 
како рак ползеше и ги изгнаси со сопствената гнасна намера соседните 
области, а самите нив ги беше повлекла од правата вера.“ 4 Овој податок 
ни говори не само за однесувањето на крстоносците во Македонија 
туку и наедно за развојот на богомилството како еретичко движење и 
за неговото постоење во Македонија и во класичниот феудализам. Исто 
така, во 80-тите години на XII век, речиси по 100 години од првиот обид 
да го заземат југозападниот дел на Балканскиот Полуостров, Норманите 
ги повториле своите напади, овој пат под водството на кралот Вилхелм 
II. Тие успеале да го заземат Драч, а потоа и Солун– вториот стратешки 
центар на Византиската Империја. Ова довело до смена на византискиот 
престол, при што императорот Андроник I Комнин бил отстранет, а на 
престолот дошол Исак II Ангел (1185–1195). Веќе кон крајот на 1185 
година Норманите биле протерани од византиските владеења на Балканот. 
Ова, меѓутоа, не значело и конечен мир во балканските владеења на 
Византија. Така, веќе кон крајот на ноември 1185 година Бугарите, под 
водството на браќата Петар и Асен, кренале востание против византиската 
власт, коешто како свој центар го имало градот Трново. Во 1187 година 
Византија со склучениот мировен договор ја признала новосоздадената 
бугарска држава, при што, истата година со прогласувањето на Асен 
за бугарски цар од страна на Трновскиот архиепископ биле поставени 
основите на Второто Бугарско Царство. Тоа ја опфаќало Северна 
Бугарија со центар во Трново, и во времето на цар Калојан (1197–1207) 
и Иван Асен II (1218–1241) ја опфатило и територијата на Македонија. 
Само две години по возникнувањето на Бугарското Царство, Византија 
била соочена со опасноста којашто идела од крстоносците, учесници 
во Третиот крстоносен поход, кои под водството на Фридрих Барбароса 
на патот кон Ерусалим поминувале низ Балканот. Исто така, веќе во 
1190 година Византија била принудена да ја признае и независноста на 
српската држава на Стефан Немања.
 Слабеењето на централната власт на Византија за време на 
Исак II Ангел, а потоа особено и бугарското востание создале поволни 
услови коишто ги искористил феудалецот Добромир Хрс (Хриз) којшто 
се зацврстил во Струмица и Просек како и во нивната околина и создал 
самостојно феудално кнежество коешто постоело сè до 1202 година. 
Инаку, за неговиот претходен живот не се знае ништо. Можно е, според 
една вест за некој Хрс којшто бил во роднинска врска со Иван Тихомир, 
еден од големите феудалци во Скопје, Хрс да потекнувал од редовите 
на македонската феудална класа. Исто така, по воспоставувањето на 
византиската власт над некогашните владеења на Хрс, за него се губи 

4Види: Исто, 458.
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трагот, при што, несигурна е претпоставката за „власта на варварите, 
потполни непознаници на ромејските закони“ над крајот околу Скопје, 
која што околу 1203-тата година „ја заменила бугарската власт“, како 
претпоставка дека се работи за Хрс.
 Богомилството во Македонија во XI и XII век како отпор 
против феудалниот поредок истовремено добило и антицрковен и 
антивизантиски карактер. Така, богомилите масовно учествувале во 
востанието на Петар Делјан 1040–1041 година, за што ни сведочат и 
изворните податоци кои говорат дека по задушувањето на востанието, на 
Сицилија избегале голем број „Македонци и павликијани“ (Macedones 
et Paulikiani). Исто така, изворите ни говорат и за натамошниот развој и 
ширење на богомилството во Македонија под византиска власт. Притоа, 
тие го спомнуваат богомилскиот водач Василиј којшто дејствувал 40-
тина години во Византија и којшто околу 1110–1111 година бил фатен и 
заедно со своите следбеници осуден на смрт и јавно изгорен на клада на 
хиподромот во Цариград.
 За ширењето на богомилството говорат и писмата на архиепископот 
Теофилакт Охридски, при што во едно од нив говорејќи за борбата 
против богомилите Теофилакт известува дека им изрекол црковни казни 
и им ги конфискувал нивите и лозјата на сите коишто го прифатиле 
богомилството и биле вдахновени „со слободољубиви мисли.“ 5

 За раширеноста на богомилството во Македонија дознаваме и од 
монахот Роберт, којшто соопштува и за уништувањето на една богомилска 
населба во Пелагонија од крстоносците на Боемунд во 1096/97 година, за 
што погоре стана збор, како и од други извори.6

 Значајно е да се истакне дека во периодот на класичниот 
феудализам, во Македонија покрај обичајното право како извори на 
правото се применувале и сите оние закони, односно законици, коишто 
се применувале во државите под чијашто власт се наоѓала Македонија, 
и на чијашто примена владеjачките држави инсистирале сакајќи да ја 
вклучат Македонија поцврсто во својот државно-правен систем. Така, во 
периодот кога Македонија се наоѓала под византиска власт и во неа се 
применувале оние извори на правото коишто важеле на територијата на 
Византија. Во Македонија под бугарска власт се применувало бугарското 
феудално право, меѓутоа кое било доста неразвиено и оставило 
незабележителен белег и со оглед на краткиот период во кој Македонија 
била во составот на бугарската држава. И најпосле, и во Македонија 
под српска власт се применувале и сите оние извори на правото коишто 
важеле на територијата на феудална Србија. 
 Во Македонија под византиска власт во периодот на класичниот 
5Исто, 457.
6Исто.
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феудализам како извори на правото се применувале законодавството 
на Македонската династија, односно: Прохиронот, Епанагогата, 
Василиките или Царските закони, како и Номоканоните и Повелбите на 
византиските владетели. 
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MACeDonIA In tHe ClASSICAl FeUDAlISM (1018 – 1204): 
A StAte AnD leGAl AnAlySIS oF tHe SoUrCeS oF lAw In 

tHe byzAntIne eMPIre

Summary

 The great crisis and turning points that occurred in the Byzantine 
Empire in 976 AD preconditioned the uprising known as the uprising of 
the cometopuli. Spreading to a great extent the uprising resistance refused 
primarily the Bulgarian state administration, and then it directed towards the 
Byzantine hegemony at the Balkan Peninsula. In that way a new Kingdom was 
created which, led by King Samuel, formed the Macedonian medieval state. 
Our interest in this study is directed towards analysis of the state and legal 
sources in the period of the classical feudalism, i.e. in the time of the fall of the 
great Samuel’s state in 1018.
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ИСТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА ВО ПРЕРОДБЕНСКАТА 
КНИЖЕВНА ТРАДИЦИЈА

 (по повод 1000 години од Битката на Беласица и смртта на цар 
Самоил) 

 Деветнаесеттиот век е означен како период на радикални 
промени; период на „поплава од настани“, кои се случиле како последица 
на просветителството и Француската револуција и кои предизвикале 
крупни промени во општествениот, политичкиот, економскиот, 
религиозниот и научно-културниот живот. Започнало дефинирањето 
односно формирањето на државите и нациите, за што било потребно 
реорганизирање, преструктуирање и истражување на сето она што 
се случувало во минатото и во дадениот момент во определена земја, 
држава. Научната мисла која веќе била поставена над религиозната 
ги имала ширум отворени вратите за новите откритија и толкувања. 
Научниот развој течел со забрзано темпо, со секојдневни нови откритија, 
како во природните така и во општествените и хуманистичките науки. 
Посебно бил забележан „победоносниот поход на историската наука“ 
(Šulce, 2002:119). 
 Станува збор и за период кога почнало пишувањето на историите 
и пред историската научна дисциплина биле отворени многу прашања. 
Историчарите прво требале да одговорат на прашањето „Што е историја?“, 
за кое наоѓаме низа одговори во истоимената книга на Едвард Калет Хар. 
Тој најпрвин од крајот на XIX век го истакнал мислењето на Лорд Актон 
дека: „Во оваа генерација не ќе можеме да имаме конечна историја, 
но затоа можеме да се ослободиме од конвенционалната историја и 
да покажеме до каде сме стигнале на патот од неа кон една поинаква 
историја...“ (Хар, 2001:7). Потоа го истакнал и мислењето на Сер Џорџ 
Кларк, кој шеесет години подоцна кажал дека: „Историчарите од поново 
време не гледаат пред себе такви можности. Тие очекуваат нивното дело 
да биде уште многупати заменето со други такви“, при што заклучува 
дека не постои „објективна“ историска вистина (исто, 8). 
 И додека западниот свет, веќе ослободен и слободен од феудалните 
и религиските стеги го барал одговорот на ова прашање и на многу други 
историски прашања, состојбата со македонскиот човек и со македонската 

УДК 94(497.7)”18|; 821.163.3:329.73”18”
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историска наука била сосема различна. Тоа секако било одраз не само 
на малку задоцнетите просветителски процеси туку многу повеќе на 
дотогашниот историски тек, како и на фактот што и во самиот XIX век, 
во Македонија се случувале крупни историски настани. Македонскиот 
интелектуалец немал толкава можност да ја пишува историјата на 
македонскиот народ, бидејќи тој пред сè бил директен учесник во 
моментните историски настани, кои сè повеќе се усложнувале, при што 
регионалниот прераснал во европски геостратешки интерес. Затоа и 
толкувачите на настани повеќе биле хроничари отколку историчари. 
 Од друга страна и европските мини-држави започнале да се 
обединуваат, па во име на државноста ги пишувале своите истории, 
создавале мистификации бидејќи колку била побогата и постара 
историјата толку била поголема вредноста и древноста на еден народ, 
односно нација. На Балканот до XIX век историските настани се 
одвивале во склоп на империите, на победниците, поради што исписот на 
балканската, односно македонската историја бил пишуван во рамките на 
Римската, Византиската или на Отоманската Историја, а да не говориме 
за исписот на македонската античка историја која била приопштена во 
хеленската историја од страна на другите. Било наметнато мислењето дека 
со исчезнувањето на Империјата на Александар Македонски исчезнале 
и Македонците?! Секако ваквото мислење не е и не било прифатливо 
ниту во XIX век, за што сведочи полемиката меѓу Петар Славејков и 
Димитрија Македонски. Пишувајќи за македонското прашање Славејков 
истакнал дека: „од македонистите сум слушнал дека тие не биле Бугари, 
туку Македонци, потомци на древните Македонци и дека упорствуваат 
во своето македонско потекло“, на што Д. Македонски му одговорил 
„Македонците не се изгубиле од лицето на земјата, како што си дозволуваат 
некои да велат, зашто, колку што знаеме ние, тие не згрешиле некогаш, па 
да зине земјата и да ги голтне“ (Ристовски, 2001:43). 
 Туѓите историски записи почнале да ја фалсификуваат, прикриваат 
и да ја изменуваат македонската историја, односно врз нејзините факти и 
податоци биле напластувани други, туѓи истории. Притоа македонските 
културни придобивки биле искористувани и присвојувани, врз дел од нив 
биле градени туѓи културни традиции, а предзнакот македонски во ниеден 
момент не бил апострофиран, посебно од страна на асимилаторските 
политики. Ваквиот однос бил карактеристичен и за подалечното минато: 
„Откако згаснала моќната Македонска Империја, нејзината древна 
цивилизација и писменост останале како талог на дното од изворот на 
новиот римски цивилизациски примат, од кој произлегла афирмацијата 
на римолатинската јазична и писмена традиција“ (Велев, 2014:225). 
Но, и покрај нејзиното потиснување, негирање или замолчување, сепак 
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македонските културни придобивки оддавале рефлексии во натошните 
културни развојни процеси, па дури некои и се темелеле врз нив, како 
што е на пример чинот на создавањето на словенската писменост.
 Во средновековниот период историските настани биле 
забележувани парцијално, биле препишувани и адаптирани за 
определените потреби. Македонскиот историски испис бил сегментиран. 
Записи за историски настани и личности има во Антологиите, односно 
во Зборници со сентенции или изреки, во зборникот Пчела (X-XI век) 
во кој во некои поглавја биле поместени историски епизоди од животот 
на Филип и Александар Македонски (Велев, 2014:361). Всушност 
„Историските легендарни походи на Александар Македонски и на 
неговите романтичарско спроведени и доживувани завојувања на 
триконтиненталниот глобален простор станале историска инспирација 
во издигнувањето и во опстојувањето на Византија“ (исто, 391-392). Во 
средновековниот период темата за Александар Македонски била доста 
популарна, а посебно голем интерес предизвикал средновековниот Роман 
за Александар Македонски познат и како Александрида.1 
 Па токму ликот и походите на Александар Македонски биле 
инспирација и во XIX век, кога биле формирани државите и нации и кога 
биле пишувани националните истории. Неговата обединувачка моќ со која 
тој успеал да ги обедини поделените Хелени (Атињани, Спартанци итн.), 
податок кој бил злоупотребен во толкувањето на неговото потекло, ѝ ги 
поставил еден до друг со своите најголеми непријатели– Македонците во 
својата македонска војска, податок пак кој се занемарувал во толкувањата, 
била пример како да се обединат и дотогаш поделените Германци. По тој 
повод во 1833 год. била објавена една од најголемите едиции во XIX век, 
биографијата на Александар Големиот од Дројзен. Александар требал 
да претставува пример за обединувањето на германската земја, при што 
во Бизмарк граѓаните требале да го препознаат Александар, па таа била 
присутна во секоја граѓанска библиотека и секој разбирал: Македонија 
била Пруска, Грција Германска, Азија Европа (Šulce, 2002:120). 
 Значи во исписот на историите во XIX век биле направени голем 
број мистифакации, од кои некои се провлекувале и од средновековниот 
период посебно за македонската историја и тоа од страна на Другиот. Во 
тој период како да се пресметувало чија историја ќе била запаметена, 
а чија заборавена. Во проследувањето на историскиот континуитет на 
македонскиот народ бележита е тенденцијата, свесно или несвесно, 
односно намерно или ненамерно, од страна на другиот уште од далечното 
минатото, од пропаста на империјата на Александар Македонски, да 
1За ова повеќе во книгата на Илија Велев, Историја на македонската книжевност, Т. 1, Средновековна 
книжевност IX-XIV век, Скопје 2014; Илија Велев, Хронографијата и романот за Александар Велики-
Македонски, Скопје, 2014. 
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се избрише постоењето на македонскиот народ– односно неговото 
име и територија. Со поделбата на нејзината територија од страна на 
Римската Империја, започнало и бришењето на нејзиното име, секако 
во официјалните документи, а тенденцијата продолжила и во времето 
на владеењето на другите империи. Така за време на Римската Империја 
биле создавани административни области, па Македонија била делена и 
именувана на провинции, во Византиската Империја на теми, за време на 
Османлиската Империја на вилаети, санџаци итн. Но, во тој долговековен 
процес на потиснување на македонското име и минато од страна на 
завојувачите и победниците, македонскиот народ успеал континуирано 
да ги сочува првенствено преку народно творештво. 
 Така и ликот на Александар Македонски, покрај што нашол 
место во некои средновековни записи, тој бил присутен во меморијата 
на македонскиот народ преку народното творештво, кој го добил своето 
место и во личните творби во XIX век, а била направена и литографија 
со ликот на Александар. „Со печатењето на литографии на познати 
историски личности, во конкретниов случај на Александар Велики– 
царот македонски, се добива ефект кој во просветителството и преродбата 
на еден народ буди национални и патриотски дух среде широките маси“ 
(Тушевски, 2008:324). Потоа неговото име често се среќава во творби во 
кои е искажан повик кон македонскиот народ за кревање востание при 
што секогаш се опејувале храбрите и јуначки подвизи на Александар 
Македонски, како што е во песните на Григор Прличев, Марко Цепенков, 
Ѓорѓија Пулевски итн. или во прогласите како што е прогласот на Првата 
привремена влада на Македонија. 
 Историјата на Македонија е многу богата, со многу настани и 
личности. Македонскиот човек никогаш не ја фалсификувал својата 
историја. Тој секогаш го барал вистинскиот одговор, секогаш ги пренесувал 
податоците онака како што биле. Најдобро сведоштво за тоа се токму 
народните умотворби. Во нив народот спонтано ги пренесувал и опејувал 
значајните историски настани и ликови, никогаш не преземајќи туѓи. 
Македонскиот човек бил слободен во изборот на мотивите и ликовите 
во создавањето на своето народното творештво, па во него ги опеал 
своите јунаците, девојките кои се жртвувале во име на верата, комитите, 
војводите. Голем е бројот на песни на пример за познатиот јунак Крале 
Марко, но исто така во голем број творби ни се откриваат и многубројни 
имиња на јунаци кои одиграле значајна улога во македонската историја, 
а кои не влегле во тогашните историски записи. Така, на пример, народот 
го опеал ликот на Сирма војвода, при што се овозможило таа да стане дел 
од македонската историја. 
 Во средновековниот период според И. Велев речиси секој 
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книжевен жанр од средновековната книжевност поседува определен 
степен на историчност. Конкретни податоци, односно извор на историски 
податоци, наоѓаме во дел од епистоларните текстови: писмата или 
посланијата и историско-летописните текстови: византиските хроники, 
летописите и летописните белешки (2014:427-434). Овие средновековни 
жанрови се доразвиле и добиле посебно место во XIX век. Писмата се 
едни од главните извори на многу значајни историски, општествени, 
културолошки, социолошки, економски настани. Како пример ќе ја 
посочиме Преписката на браќата Миладиновци која нуди море од 
податоци за разрешување на многу прашања. Хрониките кои содржеле 
легендарни раскази, религиозни поуки, житија, историски и етнографски 
податоци, во XIX век станале доста актуелен жанр во кои биле застапени 
и настаните од поблиското минато. Како вонреден пример ќе ја истакнеме 
хрониката на Евтим Спространов Џеладин-бег (принос кон историјата 
на градот Охрид) во која преку ликот на Џеладин-бег проследени се 
клучните историски настани за градот Охрид од првата половина 
на XIX век, како и студијата По преродбата на градот Охрид во која 
Спространов дава вонредна слика на борбата за национална преродба во 
Охрид. Летописите во средновековниот период биле „оригинални или 
компилаторски историски раскази со мозаичка структура од документи, 
спомени, легенди, догматски поуки и сентенции, историски и етнографски 
извори“ (Велев, 431). Последователно на ова ќе истакнеме дека една 
страна тие продолжиле да живеат како летописни белешки како пример 
Неколку летописни белешки по состојбата на западните Македонци за 
првата четириесет и пет годишна епоха на сегашниот век (се мисли на 
XIX век) од Никола поп Стефанов, и од друга страна ја дале можноста да 
започне забрзаниот развој на: расказот, посебно на историскиот расказ, 
во кои исклучиво е опишан животот, односно политичко-општествената 
состојба во Македонија, подготовките за востанија итн. Потоа и 
спомените го добиле своето посебно место во македонската литература 
кои претставуваат вруток од историски податоци, а значаен извор се и 
етнографските записи, кои биле објавувани секојдневно. 
 Вонредни податоци за прочитот на македонската историја даваат 
и патописите кои биле доста актуелни во XIX век. Преку патописните 
белешки на Јордан. Х. К. Џинот, Константин Петковиќ итн. дознаваме за 
она што се случувало со богатото ракописно наследство, кое го претставува 
културниот континуитет на македонскиот народ, а кое, всушност, во тој 
период било уништувано или пренесувано на туѓи територии. Потоа 
даваат информации за состојбите во Зографскиот манастир, на Света 
Гора и за многу манастири во Македонија, со што ни даваат податоци 
за проследување на културните, просветните, односно идентитетските 
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процеси во Македонија во XIX век. 
 Кога говориме за историските записи во XIX век бележито е да 
истакнеме дека додека западните историчари ја имале можноста да ги 
пишуваат своите истории во тој момент, ослободени од притисоци, притоа 
надминувајќи некои спорни прашања, состојбата во Македонија била 
сосема поинаква. Токму спорните прашања, односно мистификациите од 
претходните записи ја обремениле состојбата, бидејќи на асимилаторите 
со големотериторијални претензии кон Македонија им го дале правото 
да се повикуваат на „некакво историско право“! А колку реално, односно 
историски било тоа „историско право“ и им го давало правното и 
вистинското право?!
 Последователно на ова произлегува прашањето со какво право 
била укината Охридската архиепископија во 1767 год. од страна на 
другиот, односно од страна на Патријаршијата и Високата порта?, 
бидејќи со овој политички чин било отворено македонското прашање и 
со него започнало најдиректното негирање на македонскиот идентитет. 
Преку црквата, односно верата која била пред сè, македонскиот народ 
го потврдувал и продолжувал својот правен легитимитет на своето 
постоење, својот јазик и словенското писмо врз чија традиција била 
заснована сопствената традиција. Поради тоа во средновековниот период 
бил создаден култот кон светите браќа Кирил и Методиј и кон нивните 
ученици кој продолжил да се негува и во XIX век преку големиот број 
народни творби и преку творбите на преродбениците. Затоа и една 
од најактуелните теми во XIX век била историјата на Охридската 
архиепископија. За неа пишувале Константин Миладинов, Григор 
Прличев, Натанаил Охридски, Ѓеорги Баласчев итн. Всушност за неа не 
само што пишувале туку тие и активно се бореле за нејзината обнова. 
Нејзиното признавање било најнеопходниот чин бидејќи со поделбата на 
нејзините епархии меѓу Грчката, Српската и Бугарската црква започнала 
и поделбата на именувањето на македонскиот народ на патријаршисти, 
егзархисти, односно во зависност во чии црковни рамки влегувала 
месната епархија, другиот го иницирал прашањето за Македонецот: 
„Што си Грк, Бугарин или Србин?“. И токму таа поделба и тоа прашање 
се предвесник на идната територијална поделба на Македонија меѓу овие 
држави. 
 Затоа македонските преродбеници во XIX век секојдневно, не 
само што ги бележеле историските настани туку и поголемиот дел од 
нив биле директни учесници во нив. Тие со лозунгот „Македонија на 
Македонците“ ја воделе борбата со османлиската и елинизаторската 
политика, а подоцна и со бугарската, српската, руската, австроунгарската– 
поточно западноевропската политика. Во тие тешки околности, за нив 
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најзначајна била опстојбата, па затоа повеќе пишувале за актуелните 
настани, кои биле од пресудно значење. Поради тоа биле фокусирани кон 
актуелното национално прашање, при што за да го покажеле и докажале 
долговековниот континуитет на постоењето на македонскиот народ 
давале податоци и од подалечното минато. Публицистичката дејност 
ја заменила историографијата. Македонските интелектуалци воделе 
остри полемики со туѓите национални пропаганди околу македонското 
национално прашање, во кои се спротивставувале на фалсификаторите 
на македонската историја. 
 Во овој краток обид да го проследиме записот на историјата 
на Македонија накратко ќе се задржиме и на записот за цар Самоил 
во преродбенскиот период. Во народното творештво, ликот на цар 
Самоил е многу малку опеан во песните, а многу повеќе е застапен во 
народните преданија и тоа во преданијата за места. Значи неговиот лик 
во македонската колективна меморија не е запаметен толку по неговото 
јунаштво, туку по неговата државотворност. Односно за македонскиот 
народот ликот на цар Самоил бил симбол на нешто што се втемелува и 
постои. Ова се поткрепува со многубројните преданија за места, односно 
села, локалитети кои името го добиле по настан поврзан со цар Самоил, 
по Битката на Беласица, поради ослепувањето на неговата војска. Така 
на пример, местото каде што застанала војската да се одмори кога се 
повлекувала по поразот од Василиј II, го добило името Царев Двор; 
местото каде Самоил ги видел своите војници по битката на Беласица го 
добило името Асамати. По овие настани името го добиле уште и селата 
Ахил, Слепче, Водача, Мокриево и Пакошево. Според едно од преданијата 
Охрид името го добил по искажаните зборови од они што работеле на 
калето за време на цар Самоил, кои извикувале „Ох-рид“; додека името 
на Преспа и Преспанското Езеро се поврзува со ќерката на цар Самоил– 
Преспа (Миронска-Христовска, 2000:105, 111, 113). Потоа во Струмичко 
постојат повеќе преданија и легенди поврзани со овие настани и ликови: 
Клучката Клисура и подбеласичките села Борисово и Мокриево, месноста 
Пирго или Каљната, Водоча, Свидовица (Ѓеоргиев, 2012:113-115), а 
поврзани се и местата Змискиот Остров односно Големиот Град, Болно, 
Долно Дупени, Лавци, Претор, Герман, Роби, Пустец, Цер, Покрвеник, 
Трпејца, во Струмичко уште Конарево, Самоилово и Костурино, во 
Костурско– Нестрам, с. Колежино итн. 
 Наспрема поврзаноста на цар Самоил со имиња на топоними, 
интересно е и неговото поврзувањето со клетва која пак како да е 
неразделен дел од македонската историја до ден денешен и од која е 
произлезена идентитетската маркација дека на овој простор луѓето 
„очи си вадат“. Според старите преданија цар Самоил пред самата смрт 
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ја изрекол клетвата: „Бев издаден од најблиските и како што на моите 
војници им се извадени очите, така Македонците 1000 години да си ги 
вадат очите меѓу себе“. А за жал вистината да биде поголема ќе наведеме 
уште една клетва од предание поврзано со Александар Македонски, кој 
соочен со својата смрт кажал: „Сè додека сте вакви предавници, нема да 
бидете слободни и да имате слободна држава!“ 
 Во народната поезија ликот на цар Самоил е ретко застапен. 
Неговото име во песна ќе го сретнеме во илинденскиот период, 
во периодот кога македонскиот народ се подготвувал за востание, 
ослободување и автономија: „Нека разбере цела Европа, / па ако сака и 
сам султанот: / Тука живеат Македонци, / на Самоила славни потомци ... / 
И ново царство ќе основаме / над таа клета тиранија“. Дека неговото име 
се споменува во контекст кога бил потребен револуционерен, односно 
државотворен повик пример наоѓаме и во прогласот на полковникот А. 
Јанков до македонскиот народ за востание во 1902 г.: „Македонци! Сетете 
се за светскиот победител, за светската слава на Македонија великиот 
Александар Македонски; сетете се за храбриот цар Самоил, македонскиот 
великан, за прекрасниот Марко Крале, општословенска слава – дека 
во нив течела македонската крв; тие од небесните височини бдеат и го 
благословуваат нашето започнато дело“ (Македонскиот деветнаесетти 
век, 2007:413). Неговото име го сретнуваме и во стихозбирката „За 
Македонија“ од Никола Киров Мајски (ракопис; некои песни датираат 
уште од неговите ученички години во Битолската гимназија) поделена во 
три дела. Првиот дел е составен од пет циклуса, а петтиот е насловен Меѓу 
сенките на светците во кој се застапени песните: „Аристотел“, „Филип 
Втори“,„Александар Велики“, „Св. Кирил и Методиј“, „Крале Марко“, 
„Цар Самоил“, „Дојчин јунак“, „Војвода Велко Марков“, „Питу Гули“ и 
други (Мајски, 1994:19). Очигледно е дека за македонскиот народ овие 
имиња биле и светците и апостолите и создателите и продолжувачите на 
македонскиот идентитет. 
 На државотворната моќ на цар Самоил се повикувал и Димитрија 
Чуповски кој со своето другарство жестоко се борел против претстојната 
поделба на Македонија, во 1913 годината која како и 1767 година била 
пресудна за македонскиот народ, за неговата територија и историја. Во в. 
„Славјанин“ Чуповски ја објавил статијата „Македонската држава“ во која 
истакнал дека за македонскиот народ е неприфатливо она што му го готват 
„ослободителите“ бидејќи: „Македонија и од историско и од етнографско 
гледиште претставува единствено тело и не може доброволно да го 
заврши свето многувековно постоење“. Тој нагласил дека Македонците 
живееле повеќе од 1500 години на едно место, во еднакви услови и 
наполно одвоен живот, си изградиле свои обичаи, идеали, јазик, па го 
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поставува прашањето кое и до денешен ден лебди над нас: „Зошто секој 
од постојните народи има право на таква култура, само не Македонците? 
Историски Македонија претставува, исто така, рамноправен член на 
балканските народи, како и Бугарија, Србија и другите. Таа, како и тие 
народи, си имала и политичка независност, при што епохата на расцветот, 
на македонскиот златен век била при царувањето на царот Самоил (X-
XI век), т.е. тогаш кога некои балкански држави уште не биле дури ни 
организирани...“ (Ристовски, 2009:75-77). 
 И во статијата „Македонија и македонците (Културно-историски 
преглед)“ објавена 1913 год. во првиот број на „Македонски Глас“, 
Чуповски повторно се навратил на историскиот континуитет на 
македонскиот народ, истакнувајќи дека во X век моќта на македонската 
држава толку пораснала што во времето на царувањето на цар Самоил 
(976-1014) Македонија владеела голем дел од Србија, Бугарија, Епир и 
Албанија и дека победите на византискиот император Василиј Втори 
целосно не ја потчиниле Македонија, бидејќи таа продолжила да си се 
управува од своите кнезови што често го кревале востаничкото знаме 
против туѓото господство (исто, 92). На крајот Чуповски истакнал 
дека најкарактеристична црта во историјата на културниот живот на 
Македонија се покажал фактот што најголеми непријатели на нејзината 
самостојност не биле варварите– Турците, туку нејзините едноплеменски 
и едноверски браќа што се обидувале да ја обезличат и да ја асимилираат 
со помошта на онаа култура што самите Македонци ја создале (исто, 98). 
Оттука повторно ќе истакнеме дека пред исписот на македонската историја 
биле поставани бариери, првенствено од нејзините соседи кои кога 
почнале да ги формираат своите држави го започнале и присвојувањето 
и фалсификувањето на македонската културноисториска традиција. За 
погрешното бележење на македонската историја, при што ќе се задржиме 
на ликот на цар Самоил, не само што може да говориме од денешно време– 
туку тоа го потврдува уште и Ѓорѓија Пулевски во XIX век во својата 
историја Славјанско-Маќедонска општа историја. Во неа Пулевски во 
секое поглавје ги наведува изворите кои ги користел. За цар Самоил тој 
ги користел описите на историчарите Кендрик, Зонар, Раич, Дуфресне и 
Мавроурбин, па забележал дека Самоил бил воинствен и храбар човек, 
потоа го опишал спорот меѓу Самоил и Василиј, па конфликтот со Асот, 
синот на Таронит кој, всушност, бил испратен од страна на Василиј во 
Долна Македонија, околу Солун за да го чувале од евентуалниот напад од 
Самоил, ги опишал настаните пред и за време на Битката на Беласица, за 
да ја истакне на крајот забелешката дека очите на Самоиловите војници 
им биле извадени затоа што сите биле Македонци. По проследувањето на 
овој период Пулевски во посебно поглавје насловено „Исправка“ истакнал 
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дека од користениот материјал, книгите „на горе забележани историци 
или од око (по тамин) или не зноеле географија или само пристрасно 
пишувале, па на места кажале логарија“ (Пулевски, 2003:328). Понатаму 
Пулевски дал објаснување за она што „го запишале историците и она 
што е историското“. Најпрвин се задржал на грешното информирање за 
преселбата на Бугарите. Тој информира дека Бугарите дошле два пати 
на оваа страна, но дека првиот пат „нашите старинци ги избркале назад 
во старината им“, и оти еден дел дошле со Аспарух, Бесарабија. Потоа 
дал забелешка и за погрешно запишаното од страна на историчарите, 
кои Балканскиот Полуостров го претставиле како да бил населен само 
од грчка и бугарска народност, а дека славјанската народност никаде не 
ја спомнувале. Тој забележал и дека источните цареви не ги кажувале 
македонските Славјани, туку ги кажувале како Грци и грчки цареви. „Ено 
горе речени историски логарии ни давајет повод, тики и за болгарската 
историја со сите доказателства, а и за от други народности живуших во 
Полостроф Балкански историите им да ги кажеме, за секој народност 
когашен је во оваа страна, нека си ги зноат“. Потоа Пулевски продолжил 
со опис на бугарската географија истакнувајќи дека до Богоровото 
крстење Бугарите ги имало само Долна Мисија и Провадија, „а откако 
се крстил Богор и Болгарите било кажано дека царица Ирина му го 
подарила на Богор Задгоре“, но откако цар Василиј ја покорил Бугарија и 
ја оптоварил со даноци, Задгорците се разбегале преку Дунав. „А другите 
профинции полуострофски со Славјани си биле населени и тога ка сега“. 
Во продолжение тој се спротивставил и на забележаното од страна на 
историчарите кои скопското собрание го нарекле бугарско. „Македонско 
собраније било и от сами Македонци здружено. Заре едно се познаваат 
по месността македонска оту Македонци биле, а друго се познават по 
имиња одборнички оту представителите собранските Македонци биле. 
А треко, се познават по географијата болгарска оту не биле Болгари“. 
Пулевски истакнал дека по историското кажување Македонците се 
собрале во нивната западно-погранична месност кон Србите бидејќи 
барале помош од српскиот крал Михаилчета за ослободување, за да се 
одделат од Источното Царство. Тој забележал и дека самите Македонци 
му дале повод на царот Василиј „за наказот“, зошто кога тој отишол во 
Африка да го смирел бунтот, за време на африканското востание, требале 
и Македонците да одат да војуваат. Но, Македонците не отишле и поради 
тоа на фатените војници на Фурка, тој им ги испржил очите со горено 
железо бидејќи сите биле Македонци. Исто така Пулевски ја објаснува 
и состојбата откако Бугарија потпаднала под Источното Царство. Тој 
забележал дека Македонците имале надеж дека заедно со Бугарите ќе 
се ослободеле, но дека по неверството Алузијаново Делеана кога го 
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ослепил и побегнал во Цариград, Михаил Парапинак удрил по Бугарите, 
а ослепениот Делеана го фатил и повторно Бугарија ја покорил под 
Источното Царство. Тогаш Македонците ја изгубиле надежта дека ќе 
добиеле помош од Бугарите, па поради тоа се собрале во Скопје и барале 
помош од Србите. „А Македонците, едно заради от завистта, а друго от 
жалост заради ослепените им људи по цара Василовото наказаније, тики 
Болгарија като пропаднала, ни от коде немале надежд за подобрението 
им. Ете затова учинале Македонско собрание во Скопје за со какво 
средство за избавление да се договарајет, тики за будуше (допрва) да 
се старајет (грижат). Ето затова го викале кралот србски Михаилчета и, 
спроти согласијето собраниско, му сакале војени помош и крал. А не ка 
шо писале горе речени историци“ (Пулевски, 2003:328-331).
 За погрешното толкување на македонската историја во XIX век 
наоѓаме податоци и кај Деспот Баџовиќ кој и покрај тоа што бил под силно 
влијание на српската пропаганда во студијата На која словенска група 
и припаѓаат Словените во горна Албанија и во Македонија се задржал 
на македонскиот јазик, на обичаите на Македонците, на историјата на 
Македонците, чиј почетокот го лоцира 1500 година пред Христа. Притоа 
тој истакнал дека до 971 г. кога императорот Кимисхије ја покорил Бугарија, 
земјите на македонските Словени никогаш не биле непосреден составен 
дел од бугарската држава. Тој истакнал дека историчарите сведочеле дека 
бугарските војски под Крум и Симеун само продирале во Македонија, 
но дека само ја разорувале и опустошувале. Всушност, според него 
правата историско-македонска епоха настапила од 976 г. со Самуиловото 
Царство, кое било чисто словино-македонско, наедно бележејќи дека така 
се нарекувало во старите српски ракописи, и дека средиште не било во 
Бугарија, не било во Србија, туку во Македонија и Албанија. Според него 
Воден, Осторово, Мелник, Маглен, Струмица, Охрид, Прилеп, Скопје 
биле главните огништа на новиот словенски живот (Баџовиќ, 1878:38). Тој 
истакнал дека Самоил успеал да ги преземе Тесалија и Епир од Грците и 
делови од Елада. Во продолжение информира дека во 987 г. византискиот 
император Василиј тргнал на Самуиловата војска и дека некои делови 
(западниот дел од подунавска Бугарија, Српчиште, Тесалија, па и Скопје) 
ги презел, но дека центарот на Самуиловата Држава, словенските земји во 
Македонија и Албанија, Василиј не можел лесно да ги добие, единаесет 
години, до битката кај Беласица (1014). Делот за овие историски настани 
го завршува со констатацијата дека смртта на Самоил ја ускори пропаста 
на македонско-словенската држава (исто, 40).
 Сето погоре изнесено претставува само обид да се проследи и 
да се промисли развојот на записот на македонската историја, како 
и опструкциите од другите за записот на македонската вистина. Во 
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денешно време веќе ја имаме можноста со факти да им се спротивставиме 
на фалсификатите и на кривотворењата. Така, на пример, и покрај што 
некои и во минатото беа страна на македовистината како Хрон, Аксаков, 
Драганов, Гледстон и други, или пак како некои што се обидуваа да 
дојдат до вистината, како на пример Острогорски кој во својата историја 
за Византија бележи дека не е сигурен ниту за потеклото на Самоил ниту 
за некои други историски податоци, македонската наука веќе е јасна по 
однос на многу прашања, како на пример дека македонската културна 
традиција најсилен импулс добила со Охридската книжевна школа во 
периодот пред паѓањето на Самоиловото Царство под византиска власт. 
„Во кругот на оваа Светиклиментова македонска книжевна школа на 
доследен начин се продолжува и доразвива кирилометодиевска писмена 
традиција од периодот на Моравската мисија, при што истата се збогатува 
со преводни и оригинални дела, како и нови граматички особености 
карактеристични за македонскиот говорен ареал“ (Поп-Атанасов, 
2014:19). Поп-Атанасов истакнува дека во времето на царот Самоил 
фактички Охридската духовна-книжевна школа била единствен активен 
центар на словенската писменост, а Охридската патријаршија– единствена 
црковна организација на православните Словени. Затоа кога во 976 год., 
по смртта на византискиот император Јоан Цимисхиј, македонскиот 
владетел Самоил ја освоил Бугарија, територијата на Македонија се 
проширила до долен Дунав и станала сосед на Киевска Русија, била 
олеснета комуникацијата меѓу двете држави и влијанието на Охридската 
патријаршија и школа врз христијанизирањето на руската држава и 
народ за кое го смета како дело на царот Самоил (исто, 22). Исто така 
и богомилските тенденции (патеричниот зборник Лимонариј– избрани 
текстови од Синајскиот патерик) се поврзуваат со Охридската книжевна 
школа и со времето на царот Самоил. Односно дека антивизантискиот 
засилен отпор што се активирал на повеќе планови во Самоиловото 
македонско владетелство создавал уште поплодна почва за ширење и 
афирмација на богомилското движење и учење, кое веќе станало сериозно 
духовно и културно противречие за источноправославната идеологија и 
низ поширокиот дел од Византија (Велев, 2011:9-10). 
 Значи, по падот на Самоиловото Царство под византиска власт во 
1018 год., словенските црковни книги биле уништувани од византиските 
црковни власти под изговор дека содржат еретички богомилски текстови, 
ја дава и можноста да забележиме дека биле уништени значајни записи и 
по однос на други значајни прашања за македонистиката. Комплексноста 
за прочитот на македонската историја станувала уште поголема 
бидејќи „низ историјата Македонија се довела до апсурдна позиција– 
идентификувајќи се со Византија, од една страна, и сообразувајќи се 
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со Јужните Словени, од друга страна“ (Велев, 2011:9) и уште ако ги 
додадеме и третата страна, наметнатиот заборав на своето античко 
потекло и четвртата страна исписот на македонската историја од страна 
на другите, па многубројните факти и податоци биле пренебрегнувани, 
фалсификувани, прикривани и присвојувани. 
 Затоа македонската историјата која била пишувана во минатото ќе 
ја поистоветиме со „огромен мозаик во кој недостигаат многу парчиња“. 
Пред нас е задачата да го составиме мозаикот, да ги побараме парчињата 
не само во документите и фактите туку и во процесите, движењата, 
идеологиите, политиките кои се случувале во дадениот момент и да 
ги составиме со најважното парче кое го имаме, а тоа е територијата и 
нејзиното име Македонија кое постои од античко време, на кое и покрај 
поделбите, балканизациите останал да живее македонскиот народ со 
својот јазик, традиција и култура. 
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the hiStory of macedonia in the renaiSSance literary 
trADItIon (on tHe  oCCASIon oF tHe belASICA bAttle AnD 

tHe DeAtH oF KInG SAMUel)

Summary:

 In the 19th century historic study noted its “victorious invasion”. In that period, 
with the formation of states and nations the writing of history began. Macedonian 
historic records until 19th century was done by others, within the victorious histories, 
within the histories of the empires: the Roman, the Byzantine, the Ottoman. During 
the renaissance period, in 19th century, Macedonian people and its intellectuals 
not only recorded the historic events but also participated directly into them, as 
Macedonia was still under foreign slavery and was exposed to strong assimilation 
policies. They were more of chronicle recorders than historians, debating information 
on Macedonian history that had already been wrongly written and interpreted - both 
the events and their protagonists. Therefore important cultural and historic national 
information we can find in the chronicles, polemics, memoirs, letters, short stories, 
travel notes, ethnographic materials, folklore, in the history of Gjeorgji Pulevski. It 
is also worth mentioning their referring to certain persons from the past in certain 
causes. For example, in the Macedonian records from 19th century we see the figure 
of King Samuel to be the symbol of the state. Therefore the recording of the history 
of Macedonia during the Renaissance not only provides us with the opportunity to 
acquaint with the historic events, but also to feel the pulse of continuous identity 
development of Macedonian people. 
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М-р ЗОРАН РУЈАК
НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Струмица

СИСТЕМОТ НА ОДБРАНБЕНИ ФОРТИФИКАЦИИ ВО 
ПОtБЕЛАСИЧКИОТ И СТРУМИЧКИОТ РЕГИОН ОД ВРЕМЕТО 

НА САМОИЛОВИТЕ ВОЈНИ (X-XI ВЕК)

 Во досегашната археолошка практика интересот за истражување 
на средновековниот систем на фортификации во Потбеласичкиот 
и Струмичкиот регион од времето на Самоиловиот период не беше 
доволно изразен. И покрај тоа, со преземањето на повеќе археолошки 
истражувања во последните неколку години е создадена солидна основа 
за подобрување на таа слика. Истражувањата спроведени на неколку 
локалитети, кај нас и во Република Бугарија, дадоа определени резултати 
со кои може да дадеме првични толкувања за системот на укрепувања 
во регионот и да се обидеме да создадеме парцијална слика за начинот 
на неговата поставеност. Тоа се, во прв ред, истражувањата спроведени 
во месноста „Самоилова крепост“ во Република Бугарија, истражувана 
кон крајот на 60-тите и почетокот на 70-тите години од XX век; потоа на 
локалитетот „Цареви Кули“, каде истражувањата започнаа во текот 2004 
год., а дополнително се интензивираа во периодот од 2007 до 2014 година; 
локалитетот „Пирго-Каљ’ната“ во месноста Мокриево, каде во текот 
на 2011 и 2012 година беше дефинирана рановизантиска стражарска, 
односно, набљудувачка кула и локалитетот „Стар суд“ во Струмица 
каде во текот на 2012 година беше сондажно истражен објект кој според 
своите конструктивни карактеристики може да го определиме како дел од 
доцноантички, односно, рановизантиски бедем на градот Струмица. 
 Од друга страна, добиените резултати се недоволни и 
тие ни оддалеку не ја даваат целосната слика на поставеноста на 
фортификациските објекти во времето од 976 до 1018 година. За жал, 
сè уште недостасуваат многу информации кои недвосмислено ќе го 
дефинираат начинот и локацијата на фортификациите и преградите 
опишани во историските извори.
 За постоењето и за градењето на различни видови фортификации 
во регионот од времето на Самоиловите војни сведочат повеќе историски 
извори. Во своите историски документи Јован Скилица ја опишува 
фортификацијата со која Самоил го преградил и попречил понатамошното 
напредување на ромејските војски предводени од Василиј II во текот на 
летото 1014 година. Пишувајќи за нив тој го употребува терминот „дема“ 
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што претставува најверојатно сложен систем на земјанопалисадни 
фортификации составени од ровови и дрвени палисади,1 наместа 
зајакнати со набљудувачки кули. На овие прегради најверојатно имало 
и позиции на кои можеле да се движат бранителите.2 Покрај Скилица, за 
оваа голема и моќна фортификација зборува и Јован Зонара.3 Како што 
не известува Скилица, овој тип фортификации посебно е користен за 
преградување тесни премини или планински клисури. Неодделив дел од 
овој систем го чинеле и природните услови во теренот, односно реките и 
планинскиот релјеф кои биле вешто вклопени во системот на одбраната.
 Според Скилица, ромејскиот владетел Василиј II до 1014 година 
речиси не престанал да навлегува скоро секоја година во Самоиловата 
држава преку т.н. „Царски пат“ од Серес кон Скопје, кој водел низ т.н. 
„Долго поле“ (Кίμβα Λόγγον) и месноста Клуч (Кλειδίον). Дознавајќи 
ги намерите на императорот во текот на 1014 година Самоил решил да 
го прегради овој дел и така да им го оневозможи преминот на Ромеите. 
За таа цел, во Клучката Клисура, подигнал цел систем на одбранбени 
крепости, односно преграден ѕид и сигурни постови. Како што не 
известува Скилица, „Бидејќи знаеше дека ромејскиот владетел влегува 
низ клисурите Кимбалонгу и Клидион, тој со широк опкоп ги утврди и ги 
затвори со кули, обезбедувајќи ги со јака и одбрана посада.4 На тој начин 
на владетелот Василиј II му го затвори влезот, подигнувајќи утврда на 
голема широчина со стражари, и така подготвен го дочека овој владетел.5 
Кога императорот Василиј стигна до тие клисури и сакаше да мине 
низ нив, Самоиловите војници го спречија во тоа од блиските висови, 
бранејќи се храбро, уништувајќи ги одозгора напаѓачите, убивајќи ги и 
ранувајќи ги“.6

 Во историската практика, долго време се водеа спорови за 
локацијата на преградата која ја подигнал Самоил во летото 1014 год. 
Не навлегувајќи подлабоко во оваа расправа сметаме дека од особена 
важност се истражувањата спроведени кон крајот на 60-тите години 
од XX век на месноста наречена Самоилова Крепост во подножјето на 
планината Огражден. Имено, археолошките истражувања на малото 
1Палисада е пречка во форма на ограда од дрвени греди долги од 2,5 до 3,5 м и зашилени на врвот. 
Понекогаш се вкопани во земјата до длабочина од 1,25 м и поставени на растојание од неколку 
сантиметри. Понекогаш се поврзани со летви или дрвени клинови. Драгољуб Павловиќ, Палисада, Војна 
енциклопедија, Друго издање, Т.6, Војноиздавачки завод, Београд, 1973, 517.
2Поповиќ М, Земљано-палисадне и сухозидне фортификације, Зборник радова византолошког института 
36, Београд 1997, 119-138.
3Ioannis Zonarae epitome historiarum, tomus III, libri XIII-XVIII, ed. Th.Buttner-Wobst, Bonnae 1897, p. 563; 
Виз.извори III, 249.
4Кај Б. Панов стои: „тој ги загради премините близу планината Беласица...ги пресекол со широк насип 
и ровови и овде поставил силна стража“, Бранко Панов, Средновековна Македонија, том трети, Мисла, 
Скопје, 1985, 442.
5Антолјак С, Средновековна Македонија, Том први, Мисла, Скопје 1985, 466-467; Гръцки извори...VI, 
283; Византиски извори III, 104, 105 (Скилица) 249 (Зонара).
6Ibidem, 467.
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возвишение на десниот брег на реката Струмица (Струмешница) донесоа 
значајни податоци кои најверојатно може да ги поврземе со дел од 
фортификациониот систем на т.н. „дема“ подигната од Самоиловата 
војска во текот на летото 1014 година. Оваа крепост се наоѓа на најтесниот 
дел помеѓу планините Беласица и Огражден, во т.н. Клучка Клисура. 
 На оваа позиција се извршени археолошки рекогносцирања од 
страна на Б. Цветков кој во 2002 година ги има публикувано резултатите 
од истражувањата. Како што нè известува авторот при градењето на 
одбранбените фортификации бил максимално искористен релјефот 
на околното земјиште.7 Оваа фортификација на северната страна ги 
достигнала високите делови на планината Огражден, а на јужната страна 
на планината Беласица. 

Пресек на првиот (внатрешен) сувоѕиден бедем и остатоци од набљудувачката кула на врвот од 
Самоиловата крепост

 
 Централен команден и стратешки пункт во линијата на одбраната 
го сочинувало крепоста на малото возвишување на десниот брег над реката 
Струмица (Струмешница) денеска познато како Самоилова Крепост.8 Се 
работи за ритче на чиј врв се наоѓа поголемо утврдено плато на кое, на 
неговата највисока позиција, била подигната правоаголна набљудувачка 
кула. Со оглед на остатоците од кулата, која во долните партии е ѕидана 
во техниката на сувоѕид, може да претпоставиме дека горните делови 
најверојатно биле изведени со дрвена конструкција. Од југоисточниот 
дел на кулата излегува крак од камена конструкција која го чини горното 
(внатрешно) возвишување кое единствено го опкружува целото плато на 
бранетиот простор. Помеѓу другото, ова возвишување поседувало и камен 
сувоѕид со сложена конструкција која се состоела од надолжни и попречни 
дрвени греди. Понатаму, кон источната, североисточната и југоисточната 
страна одбранбената конструкција ја чинат уште две возвишености и 

7Цветков Б, Селищната мрежа в долината на Средна Струма през Средновековието IX-XVII век (по 
археологически данни), София, 2002
8Серафимова Д, Самуилова крепост при село Ключ, Благоевградско, София 1981.
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два рова. Можно е, во времето кога одбранбениот систем бил активен, 
на секое од овие возвишености да се наоѓала дрвена конструкција која 
творела некаков вид преграда- палисада. Она што е посебно впечатливо 
е дека одбранбената конструкција е истурена единствено кон источната, 
односно североисточната и југоисточната страна. Тоа се всушност и 
позициите од кои се очекувал нападот на ромејските војски.

 

 
 
 

 

 

 
 

Идеална реконструкција на утврденото плато на Самоиловата Крепост.9

 Со истражувањата на овој потег беа пронајдени и времени 
живеалишта, земјанки и полуземјанки, распоредени околу платото 
на ридот. Овие објекти најверојатно биле дел од логорот на блиското 
опкружување и војската на Самоил. Една од нив, која е наедно и 
најголема по своите димензии, се наоѓа веднаш до набљудувачката кула 
и се смета за земјанка која била некој вид полска резиденција на самиот 
цар Самоил.10 Во некои од објектите биле пронајдени различни орудија 
и грнчарија од X-XI век, како и значаен број на монети, исклучително и 
неколку од времето на Јован Цимискиј.11 За жал, тоа е и единствениот 
истражен дел од одбранбената линија.12 
 Одбранбената линија понатаму се протега кон север на планината 
Огражден и југ, се до подножјето на планината Беласица, односно, до 
месноста Клуч. Се работи за стратешки добро одбрано подрачје, во 
теснината помеѓу Беласица и Огражден, од кое е возможна прегледност 
9Со љубезност на Националниот парк-музеј „Самуилова крепост“.
10Ibidem, 67
11Серафимова Д, Национален парк-музей „Самуилова крепост“ ДИ „Септември“ София, 1984, 7
12Ibidem, 65, 66
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и контрола над целата долина. Затоа овде и најверојатно бил распореден 
линиски систем на фортификации кој бил изведен од земјанопалисадни 
утврдувања и дополнително зајакнат со набљудувачки и одбранбени 
кули.  Овој систем е длабоко всаден во речните долини и ридови на 
планините Беласица и Огражден.13 Рекогносцирањата на овој потег укажаа 
дека линијата на фронтот и вкупната должина на фортификационата 
преграда (дема) изнесувала некаде околу 7 км. Според истражувачите, 
јадрото на воениот логор на Самоиловата војска било распоредено во 
близина на месноста Клуч, односно на позициите североисточно, источно 
и југоисточно од него.14

Реконструирана полуземјанка на платото од Самоиловата Крепост.

 Од друга страна, случајно откриените делови од преградниот ѕид 
на клисурата го претставува крепоста Гергевче која се наоѓа во јужниот 
дел на подножјето на планината Беласица. Благодарејќи на нејзината 
местоположба, се чини, дека таа претставувала важен пункт во одбраната. 
Се работи за доцноантичка (рановизантиска) крепост од (V-VI) век кое, 
според Цветков, најверојатно било обновено од страна на Самоил и потоа 
искористено во системот на одбрана.15

 За жал, некои позначајни археолошки истражувања на овој потег 
досега не се спроведувани така што не може да ја согледаме во целост 
генералната слика на системот на закрепостувања.

* * *
 Од историските извори дознаваме дека по поразот на Самоил во 
Битката на Беласица на 29 јули 1014 година, ромејските војски предводени 
од императорот Василиј II продолжиле кон запад, односно Струмица, 

13Ibidem, 67
14Цветков Б, Селищната мрежа в долината на Средна Струма през Средновековието IX-XVII век (по 
археологически данни), София, 2002, 62-68.
15Ibidem, 66.
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попатно освојувајќи ја тврдината Мацукион.16

 И покрај тоа што постојат неколку крепости на овој потег, за 
нас е најинтересна онаа која се наоѓа над месноста Мокриево. Имено, 
токму овде, во месноста наречена Пирго- Каљ’ната, во текот на 2011 
и 2012 година, беа спроведени археолошки истражувања на една мала 
возвишеност каде беа откриени остатоци од стражарска (набљудувачка) 
кула.17 Некои истражувачи оваа месност ја поврзуваат токму со тврдината 
Мацукион.18 И покрај тоа што сè уште немаме недвосмислена потврда 
на овие наводи слободно може да тврдиме дека, со оглед на нејзината 
стратешката поставеност, таа најверојатно имала определена улога во 
судирите меѓу Самоиловата и ромејската војска во текот на летото 1014 
година. 

 Остатоци од повеќекатна набљудувачка кула Пирго-Каљ’ната во месноста Мокриево.

 Судејќи според конструктивните карактеристики, ѕидана во 
техниката емплектон, оваа кула најверојатно била изградена во времето 
16Антолјак С, Средновековна Македонија, Том први, Мисла, Скопје 1985, 538.
17На што впрочем укажуваат и термините „Пирго“ и „Каљната“, односно „кула“ и „кале“.
18Покрај другите автори, за ова се има изјаснето и Златарски кој тврдината Мацукион ја претпоставил во 
близината на месноста Мокриево, В. Златарски, История, I-2, 737; потоа Д. Серафимова во Серафимова 
Д, Национален парк-музей „Самуилова крепост“ ДИ „Септември“ София, 1984, 10, а во поново време 
и Д. Цветанов во своето дело „Средновековната патна мрежа во Струмичко (XI-XIV век), Зборник на 
трудови во спомен на Емилија Петковска, НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј, 
Струмица, Струмица, 2014, 141-171.
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на рановизантискиот период (VI век). Во неа најверојатно била сместена 
мала воена посада (стража) која била задолжена да ги чува патните 
комуникации и навреме да ги алармира посадите од соседните крајпатни 
крепости или, пак, самата Струмичка Крепост, односно Цареви Кули.19 
 Со истражувањата во внатрешноста на кулата се појави силен 
слој на гареж и пепел што укажува за нејзиниот насилен крај. Кога 
точно била срушена кулата, за жал, не добивме материјални потврди. 
И покрај тоа што од историската граѓа дознавме дека по конечниот пад 
на Самоиловата држава, Василиј II одлучил да ги урне тврдините за да 
ги спречи евентуалните нови востанија, не може да го определиме со 
сигурност рушењето на кулата во оваа време.20 
 Истражувањата покажаа дека откриените остатоци од круништето 
на кулата се наоѓаат на височина од неколку метри над подното ниво. Со 
оглед на нејзината масивност и должина на страните од 10,65 м,21 сметаме 
дека била висока најмалку 20-тина м и дека влезот се наоѓал на 5 - 6 м 
над подното ниво. 
 Истражувањата на кулата понудија скромни остатоци од движни 
наоди кои, сепак, дозволуваат да сметаме дека кулата најверојатно имала 
определена улога сè до средниот век. За нејзиното долго опстојување 
сведочи и наодот на глава од прстен со антропоморфна претстава 
пронајден со истражувањата од надворешната страна на кулата. Овој 
прстен широко го определуваме во периодот од VII до XI век.22

 

Глава на прстен со антропоморфна претстава од локалитетот Пирго-Каљ’ната (од VII до X век)
 
 За жал, со истражувањата не беа потврдени други постројки кои 
би биле во функција на поширок бранет простор кој недвосмислено 

19Со која, патем речено, има одлична визуелна комуникација.
20За рушењето на тврдините по падот на Самоиловата држава види во Микулчиќ И, Средновековни 
градови и тврдини во Македонија, Македонска цивилизација, „Миле“- Скопје, 1996, 37.
21Односно, еквивалент од 36 римски стапки.
22Во историските избори е забележано дека бугарските одреди, во време на владеењето на бугарскиот цар 
Борис, навлегле во византиските теми Тракија и Македонија, и дека таму регентката Теодора (843-856) 
поставила воени одреди во кастроните. Се чини дека во тој период биле градени и обновени и голем 
број мали крепости (фруриони). Микулчиќ И., Средновековни градови и тврдини во Македонија, МАНУ, 
„Македонска цивилизација“ – Скопје, 1996, 40. Од таа причина можеби обновувањето на набљудувачката 
кула може да го поврземе со овие настани.
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ќе укаже на постоење на поголема тврдина. Нашите размислувања се 
дека во времето на Самоиловите војни, бранетиот простор околу кулата 
најверојатно бил организиран со земјенопалисадна конструкција која, 
за жал, без дополнителни археолошки истражувања тешко може да се 
детектира. Од друга страна, топографијата на теренот јасно укажува на 
таква можност, со оглед на тоа што на северната, западната и источната 
страна се наоѓаат тераси кои заедно чинат едно пошироко плато. Сметаме 
дека, во периодот кога тврдината била активна, на рабните подрачја од 
платото се наоѓал одбранбен ров, а над него брановидна конструкција која 
во горниот дел најверојатно била изведена со палисадни прегради. За жал, 
оваа теорија ќе чека потврда на некои идни археолошки истражувања.
 Понатаму на запад, патната траса во потбеласичкиот регион 
поминува низ неколку попатни крепости кои не биле досега предмет на 
археолошки истражувања. Едната, во близина на месноста Банско, според 
определени истражувачи, била тврдината Термица која војсководецот 
Давид Аријанит ја освоил во текот на кампањата 1015 год.23 Понатаму 
патот води до крепостите во месноста Свидовица и Падарница кои, исто 
така, досега не биле предмет на зголемен научен интерес.24 Каква била 
нивната улога во судирите помеѓу Самоиловата и ромејската војска во 
летото 1014 година и понатаму сè до 1018 година, засега останува нејасно. 
 Што се однесува до градот Струмица, во текот на средновековието 
тој претставувал седиште на воено-административна единица во чиишто 
рамки влегувале територии од поширокото подрачје на градот.25 За ова 
сведочи и фактот дека струмичкиот управник стоел на чело на поголем 
број тврдини и помали градови. Во рамките на Струмичката област 
секако влегувале Конче и Радовиш, за што се дознава од грамотите на 
Василиј II.26 Една од таквите тврдини, која го заштитувала приодот кон 
градот Струмица од Радовишко и Тиквешко, секако била и т.н. тврдина 
Палеокастро која се споменува во документите кои припаѓале на 
манастирот „Св.Богородица Елеуса“ во месноста Велјуса.27

 Во текот на средновековието системот на закрепостувања во 
самиот град и неговата околина бил изведен со концепција на дефанзивна 
одбрана востановена од порано. Таа била составена од градски ѕидини 
над кои се наоѓала централната тврдина, односно кастронот, Цареви 
23Покрај другите автори за ова се изјаснил и Б. Панов во Панов, Б. Средновековна Македонија, том трети, 
Мисла, Скопје, 1985,489, како и Златарски, во В.Н. Златарски, История, I/2, 758.
24Цветанов Д, Средновековната патна мрежа во Струмичко (XI-XIV век), Зборник на трудови во спомен 
на Емилија Петковска, НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј, Струмица, Струмица, 
2014, 152.
25Бранко Панов, Струмица и Струмичката област во средниот век (VI-XIV) 68-69; Петар Миљковиќ 
– Пепек, Велјуса, 256, Васил Ѓоргиев-Ликин, Културноисториските пројави и процеси во Струмица 
и Струмичко во XI и XII век, НУ Завод за заштита на спомениците на културта и Музеј, Струмица, 
Струмица, 2012, 48.
26Иванов, Й, Български старини изъ Македония, София 1931, 552.
27Панов, Б. Средновековна Македонија, том трети, Мисла, Скопје, 1985, 434-435
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Кули, потоа со тврдини поврзани со одбраната на премините и патиштата 
(фруриони) и со систем на крепости расположени околу централната 
крепост. За ова, впрочем дознаваме и од расположливата историската 
граѓа. Опишувајќи ги настаните во овој регион во текот на 1018 година, 
Скилица пишува дека струмичкиот управник Драгомуж, му ги предал на 
Василиј II „тврдините во областа на Струмица“, т.е. оние што „Ромеите ги 
немале освоено“.28 За жал, за кои точно тврдини се зборува, историската 
и археолошката наука сè уште немаат дадено одговори.29 

  Остатоци од средновековната тврдина Цареви Кули.30

 Од деталната анализа на византиската изворна граѓа може да 
заклучиме дека околу Струмица постоеле низа помали утврдувања чија 
одбрана почивала на бедемски траси направени од претежно дрвена 
конструкција. На прво место тоа може да се заклучи од податоците за 
воените походи каде се споменува дека по освојувањето, некои тврдини 
28Панов, Б, Струмичката област во времето на Самоил, во „Илјада години од востанието на кометопулите 
и создавањето на Самоиловата држава“, Институт за национална историја, Скопје, 1971, 155; Византиски 
извори, III, 124.
29Дел од нив биле предмет на научен интерес и во таа смисла од голема важност е делото на Д. Цветанов 
кој дава првична слика за поставеноста на тврдините и нивно вклопување во патната мрежа на оваа 
територија. Цветанов Д, Средновековната патна мрежа во Струмичко (XI-XIV век), Зборник на трудови 
во спомен на Емилија Петковска, НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј, Струмица, 
Струмица, 2014, 141-171.
30Фотографиите во овој труд се изработени од Веселин Ристов, Ли Робертс, Зоран Рујак и Борче Атанасов, 
а цртежите од Васка Манева и Панче Костуранов.
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биле рушени, а други пак палени.31

 Како што дознаваме во изворите, по победата над Самоил во 
месноста Клуч, Василиј II се упатил кон Струмица со намера оттаму да 
продолжи кон Солун. За таа цел, го испратил солунскиот дукс Теофилакт 
Вотанијат со неговата војска да ги премине бреговите околу Струмица и да 
му го обезбеди патот кон Солун кој водел низ „височините кај Струмица“ 
и на приодите околу нив да ги запали крепостите.32 Од овој извештај 
може да се заклучи дека најверојатно се работи за помали крепости кои 
биле поставени на приодите на градот. Тие најверојатно биле изведени со 
земјанопалисадни конструкции, иако не треба да ја исклучиме можноста 
дека и овде се работи за дрвени прегради.

Остатоци од ровот на североисточната и југоисточната страна од платото во месноста Јужен 
Рид, Цареви Кули исполнет со аморфен и кршен камен.

 
 Во прилог на оваа констатација зборуваат и истражувањата 
спроведени на локалитетот Јужен Рид, Цареви Кули, каде на западниот 
дел од благата возвишеност беа откриени остатоци од мала крепост која, 
според сите анализи, била направена набрзина и за многу кратко време 
урната. Оваа крепост се наоѓа на западните приоди на Цареви Кули и 
претставува некој вид претстража на тврдината. Со истражувањата се 
покажа дека на неговата источна страна бил прокопан ров со димензии 31 
х 4,5 м и длабочина од околу 1,5 м, кој се протега во насока северозапад-
југоисток. Можно е дека оваа контрукција го окружувала целото 
возвишение, но дека во текот на годините од северната и јужната страна 
било свлечено со ерозија. Сметаме дека токму овде најверојатно била 
поставена палисадната конструкција. Во долните партии оваа конструкција 
била дополнително стабилизирана со сувоѕидна конструкција изведена 
од кршен и аморфен камен. Палисадната конструкција најверојатно 
целосно го окружувала бранетиот простор кој изнесувал најмалку 25 х 
31Антолјак С, Средновековна Македонија, Том први, Мисла, Скопје 1985, 538.
32Б.Панов, Струмица и Струмичката област во средниот век (VI-XI век), во Акта Велјуса, Скопје, 1984, 
45-71; Scyl., 352; Виз. извори III, 114-115.
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20 метри и имал површина од околу 500 м². На сртот од возвишението 
се наоѓаат вештачки изделкани лежишта во карпата над кои најверојатно 
била подигната уште една камена конструкција која претставувала 
некој вид внатрешен ѕид или бедем. За жал, прибраните информации од 
истражувањата во ова фаза не дозволуваат да тврдиме дека и овој бедем 
поседувал некаков вид палисадна преграда. 

Основа на остатоците од малата крепост од крајот на X и почетокот на XI век во месноста Јужен 
Рид- Цареви Кули со остатоци од одбранбен ров на источната страна и објекти во внатрешноста на 

бранетиот простор.
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 Во бранетиот простор на крепоста беа откриени остатоци од 
најмалку три објекти. Најдобро се истражени остатоците од полуземјанка 
која се наоѓа на северозападната страна. Се работи за објект со дименизии 
4,30 х 3,50 м кој е вкопан во карпата од јужната и југоисточната страна на 
длабочина од 0,80-1,00 м и потоа подѕидан со кршен камен во техниката на 
сувоѕид. Источно од него се наоѓа уште една полуземјанка со правоаголна 
основа која е вкопана донекаде во карпата. И овој објект не е поголем од 
3 х 4 м.
 На јужната страна се забелжуваат остатоци од уште еден објект 
изграден од кршен камен во техниката на сувоѕид. На североисточната 
страна се појавија остатоци од мало огниште со потковичеста основа 
изведено со еден ред кршен камен.

Остатоци од полуземјанка на северозападната страна од платото

 Остатоци од уште еден објект, од кој се сочувани единствено 
отатоци од северниот и источен ѕид, се наоѓаат расположени централно 
на бранетиот простор. Источно од него карпата е прокопана во насока 
исток-запад така што чини едно поголемо лежиште за објект кој 
најверојатно бил делумно вкопан во спилата. За жал, целиот простор 
бил додатно прекопан и девастиран со погребувањата на некрополата 
која изникнала во текот на XII и XIII век токму на ова позиција. Судејќи 
според аналогиите, се работи за објекти типични за X и XI век.33 На ова, 
впрочем укажуваат монетите, односно анонимните фолиси ковани помеѓу 
976-1030/34 година и керамичкиот сад- грне од втората половина на X и 
првата половина на XI век, откриени во нивната непосредна близина.
 На насилниот крај укажуваат остатоците од силен гареж во 
земјанката и низ другите позиции на платото, потоа остатоците од камената 
структура со која е исполнет одбранбениот ров на северозападната страна, 
како и многубројните стрелки наоѓани насекаде низ платото. 
33Со истражувањата на Димка Серафимова слични објекти, земјанки и полуземјанки, беа пронаоѓани на 
Самоиловата крепост. Серафимова Д, Национален парк-музей,Самуилова крепост, Окръжен исторически 
музей – Благоевград, ДИ „Септември“, София, 1984, 25-29.
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Керамички сад- грне од втората половина на X и првата половина на XI и анонимен фолис (976-
1030/34 год.) пронајдени на платото Јужен Рид, Цареви Кули.

 
Ланцетовидна и стрелка со ромбоидна глава (IX-XI век) пронајдени на платото Јужен Рид, Цареви 

Кули

 Овде посебно ќе ги нагласиме т.н. ланцетовидни стрелки кои 
уште поодамна се определени во научната литература во периодот од 
IX до XI век,34 како и стрелките со плоснет ромбоиден врв откриени 
во голем број локалитети на Балканот, а во Плиска и Велики Преслав 
определени од втората половина на IX па сè до првата половина на XI 
век.35 Ако не ги земеме предвид наодите на доцноантичките врвови од 
стрелки, најголемиот број го чинат наоди на токму овој тип врвови од 
стрелки. 
 Во таа смисла интересен е и податокот на опсадата на некои градови 
како Моглен, јужно од Преспа. Скилица зборува дека царот наредил да 
се запали освоената тврдина иако зборува претходно за поткопување на 
ѕиданите бедеми.36 Очигледно е дека градските фортификации покрај 
34Йотов, В. Въоръжението и снаряжението от Българското средновековие (VII-XI), Книгоиздателство 
ЗОГРАФ, Издателство Абагар АД-Велико Търново, 2004, 26-27, Табло VIII-IX: 106-133.
35Ibidem, 28, Табло XVIII: 255-277.
36Поповиќ М, Земљано-палисадне и сухозидне фортификације, Зборник радова византолошког института 
36, Београд 1997, 130; Scyl., 352; Виз. извори III, 114-115.
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камените постројки имале и некои делови важни за одбраната кои биле 
градени од дрво. Слично и при неуспешната опсада на Перник, царот 
ја зазел и запалил тврдината Лонгон, а потоа иста судбина се случила 
и со тврдината Босоград. Се смета дека овие две тврдини се наоѓале во 
областа на Касторија иако точната локација не им е утврдена.37 Можно 
е дека овие две тврдини биле бранети со палисадна фортификација 
која, за жал, многу тешко се детектира со теренска проспекција, а без 
археолошки истражувања.

Остатоци од средновековната тврдина на лок.Цареви Кули
 
 Еден од главните пунктови во средновековниот систем на одбрана 
на нашето подрачје е тврдината над градот Струмица, позната како Цареви 
Кули. Изградена на доминантно и тешко пристапно место, кое тешко 
можело да биде освоено и без некое посебно укрепување, имала важна 
улога во одбраната на градот. Благодарејќи на интензивните археолошки 
истражувања во текот на изминатите неколку години добивме значајни 
податоци кои можеме да ги поврзиме со настаните околу воените судири 
меѓу Самоил и Василиј II. 
 Со истражувањата на средновековната тврдина38 добивме многу 
малку податоци кои зборуваат за нејзина евентуална опсада во почетокот 
на XI век, што наведува на заклучок дека Самоил најверојатно ја 
користил доцноантичката тврдина, зајакнувајќи ја и оспособувајќи ја за 
одбрана.39 Претпоставуваме дека во тоа време, во моментот на неговото 
37Ibidem, 130; Scyl., 352; Виз. извори III, 120, нап.142.
38Според археолошките истражувања остатоците на средновековната тврдина кои и денес се видливи се 
најверојатно од крајот на XI и почетокот на XII век.
39Со истражувањата беа констатирани неколку позиции каде сè уште се наоѓаат остатоци од 
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запоседнување, бранетиот простор во тврдината сè уште бил во релативно 
добра состојба. Нужните интервенции биле изведени од сувоѕид и дрво 
и тоа најверојатно за затворање на определени пробиени места- бреши, 
како и за зајакнување на определени позиции на круништето. 

Дупки од колци, остатоци од палисадно преградување на источниот дел од бедемското протегање на 
тврдината Цареви Кули

 Во таа смисла, интересни се податоците од истражувањата на 
источниот бедем од тврдината каде на должина од дваесеттина метри 
беа пронајдени остатоци на дупки од колци кои биле најверојатно 
дел од преградувањето со палисади. Можно е дека ова било изведено 
набрзина како некој вид интервентно укрепување со цел да се затворат 
брешите во обрушениот доцноантички бедем. И покрај тоа што не може 
да го определиме недвосмислено во периодот на Самоиловите војни, 
оваа интервентно закрепостување, судејќи по позицијата на својата 
поставеност, настанало пред подигањето на средновековниот бедем кој, 
нешто подоцна, кон крајот на XI и почетокот на XII век, ќе биде проширен 
кон исток.40 Сметаме дека во времето на судирите меѓу Самоил и Василиј 
II, доцноантичката тврдина на Цареви Кули најверојатно била со сè уште 
цврсти ѕидини и кули и запоседната со силна воена посада.41 Поставеноста 
на укрепението на врвот од ридот и неможноста за поткопување на 
бедемите, биле доволна причина за одвраќање на непријателот од негово 
запоседнување.
доцноантичката тврдина.
40Со истражувањата се покажа дека средновековната тврдина најверојатно е подигната некаде кон крајот 
на XI век. На оваа позиција, југоисточниот средновековен бедем донекаде го следи протегањето на 
доцноантичкиот бедем, но потоа неговото протегање е проширено за неколку метри кон југ.
41Од податоците на Скилица-Кедрин се дознава дека во тврдината на Струмица бил концентриран голем 
број на војници. Панов, Б. Средновековна Македонија, том трети, Мисла, Скопје, 1985, 428; Гръцки 
извори, VI, 285.
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 Се чини дека повторното запоседнување на доцноантичката 
тврдина во текот на судирите помеѓу Самоил и Василиј II се одвивало 
во краток временски период, со оглед на релативно скромното присуство 
на движни наоди од X и XI век. Се работи, пред сè, за неколку анонимни 
фолиси од времето на Василиј II, неколку фрагменти од грнчарија и 
десеттина врвови од железни стрелки кои недвосмислено може да ги 
определиме во овој период.
 По повторното воспоставување на византиската власт, по 1018 
година, ова доцноантичко закрепостување најверојатно го нашла истата 
судбина како и другите тврдини во регионот. Имено, тие биле намерно 
срушени од страна на Василиј II кој се плашел од евентулното повторно 
одметнување на месното население и претворање на овие тврдини во 
силни отпорни пунктови.42 
 Што се однесува до градските бедеми кои го опасувале градот 
Струмица, за кои во историските извори на Теофилакт Охридски дознаваме 
дека биле срушени во текот на аварско-словенската наезда,43 сметаме 
дека во текот на Смоиловите војни одиграле важна улога во одбраната 
на градот. Во XI век нивната солидна состојба најверојатно сè уште 
дозволувала организирање на активна одбрана. Сметаме дека определени 
позиции на бедемската траса, кои биле срушени во претходниот период, во 
меѓувреме биле поправени, а определени места дополнително зајакнети, 
со што Струмица најверојатно повторно претставувала тешко освоива 
пречка. Ова на посреден начин може да го заклучиме и од активностите 
на Ромеите во близина на градот Струмица, веднаш по Беласичката 
битка 1014 година и една година подоцна кога во областа на Струмица 
се појавил Давид Аријанит. И во двата наврати, ромејските војски воделе 
воени операции што е илустрирано со освојувањето на фрурионите 
Мацукион и Термица. И покрај тоа што историските извори молчат за 
опседнувањето и обидите за заземање на Струмица,44 сметаме дека 
Ромеите немале да ја пропуштат можноста да го освојат градот но дека 
тоа не го направиле поради добро поставениот систем на закрепостувања 
42За рушењето на тврдините по сломот на Самоиловата држава види во Микулчиќ И, Средновековни 
градови и тврдини во Македонија, Македонска цивилизација, Скопје, 1996, 37.
43Во Житеието за св.Петнаесет Тивериополски (Струмички) маченици тој вели: „Еден варварски народ, 
наречен Обри, откако навлегол од југ во областите на Тивериопол, опустошил многу градови, па и него. 
Дел од жителите со меч ги сотреле, дел ги заробиле, а како сите други убави згради и божјите храмови 
ги разурнале и до темел ги разрушиле“. Васил Ѓоргиев- Ликин, Културноисториските пројави и процеси 
во Струмица и Струмичко во XI и XII век, НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј, 
Струмица, Струмица 2012, 27; Гръцки извори за Българската история , Т IX .част 1, София 1994, 6; Житие 
и канон на Светите Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици, превод: Братство од манастирот 
Св.Леонтиј-Водоча, МПЦ Епархија струмичка, Скопје 1997, Глава 27, 42.
44Од друга страна, и покрај тоа што во историските извори немаме недвосмислена потврда на обидот за 
опседнување на Струмица по освојувањето на тврдината Мацукион и подоцна на тврдината Термица, 
определени автори сметаат дека Струмица сигурно била опседната, но дека не можеле да ја освојат 
поради тоа што била добро утврдена. Панов, Б. Средновековна Македонија, том трети, Мисла, Скопје, 
1985, 487-488; Гръцки извори, VI, 284.
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и силната воена посада во градот. Тоа најверојатно се должи на претходно 
преземените активности за градење на земјано-палисадни укрепувања и 
окопи околу Струмица која била сè уште опкружена со цврсти градски 
ѕидини и кули.45 
 

 

 

Остатоци од бедемска траса градена во техниката емплектон во месноста „Стар суд“-Струмица

 Досегашните скромни археолошки истражувања во старото 
градско јадро на Струмица, сè уште недвосмислено не го потврдија 
постоењето на бедемските ѕидини и кули. Во таа смисла, единствени 
податоци кои одат во прилог на определени индиции за неговото постоење 
се истражувањата во месноста „Стар суд“- Струмица, каде во текот на 
2012 година беа сондажно истражувани наводи за постоење на уште една 
црква во просторот помеѓу црквите Св.Кирил и Методиј и Св.Ѓорѓи.46 
 Истражувањата на оваа позиција изнедрија остатоци од ѕидна 
конструкција која според своите конструктивни карактеристики неодоливо 
потсетува на доцноантички бедем. Оваа конструкција е изведена во 
45Уште една потврда за тоа дека во летото 1014 година Василиј II најверојатно имал намера да го освои 
градот Струмица пред да замине за Солун е дека веднаш по веста за загинувањето на Теофилакт Вотанијат 
тој се упатил кон Мелник кој успеал да го добие и во него да постави ромејски гарнизон. Гръцки извори, 
VI, 285-286; Византијски извори, III, 111. 
46За жал, денес на оваа позиција постои единстевено црквата Св. Кирил и Методиј, додека црквата 
Св.Ѓорѓи страдала во текот на Втората балканска војна. Со истражувањата не беа потврдени наводите за 
постоење остатоци од црквата Св.Константин и Елена.
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техниката емплектон, односно со внимателно обработено внатрешно 
и надворешно лице изведено со кршен камен, додека внатрешноста е 
исполнета со помали камења нафрлени во малтерната маса. Овој бедем, во 
темелната партија, е дополнително зајакнат на северната страна.  
 Неговото протегање е во насока североисток-југозапад. Оваа 
протегање донекаде ја следи изохипсата на која е сместено старото градско 
јадро. Ако се потврдат со идните археолошки истражувања наводите дека 
навистина се работи за доцноантички бедем кој ја опркужувал Струмица 
тогаш сметаме дека тој најверојатно имал определена улога и во текот на 
судирите меѓу Самоил и Василиј II.

* * *

 Од наведените историски извори, како и описот на воените 
збиднувања во текот на Беласичката битка и настаните до 1018 година 
јасно може да се забележи дека подрачјето околу Струмица, по природата 
на својот релјеф, било тешко проодно. Таквата географска позиција 
давала можност за негово успешно ставање под контрола со помош на 
градење помали фортификации и прегради. 
 Примената на сувоѕидни и земјано-палисадни фортификации за 
кои, од расположивите извори, дознаваме дека ги градела Самоиловата 
војска, веројатно била условена со итно воспоставување на одбранбена 
линија и била примерена на јачината и напаѓачкиот потенцијал на 
противникот. За жал, само врз основа на историската граѓа, не можеме да 
се здобиеме со релевантна слика за преземените одбранбени активности 
и за точното подрачје кое било фортифицирано. За таа цел потребно е 
спроведување на систематски археолошки истражувања во регионот, и 
тоа, на главните патни правци и стратешки позиции кои биле запоседнати 
најверојатно од Самоиловата војска.
 Со оглед на тоа што патниот правец Струмица - Петрич, т.н. 
„Подгорски пат“, најверојатно поминувал низ подбеласичкиот регион 
сметаме дека такви фортификации, огради и окопи биле подигани на 
самата патна траса, во приодите на позначајните укрепувања и приодите 
околу самиот град Струмица. Од друга страна, патниот правец кој води од 
Струмица кон Солун, во непосредна близина на Струмица, е испресечен 
со кланци кои можеле да бидат многу полесно попречени, па оттука и 
не чуди податокот дека токму овде некаде била пречекана и целосно 
уништена ромејската војска на солунскиот дукс Теофилат Вотанијат како 
што, впрочем, и стои во историските извори.47 
47Според Ј.Иванов (Й. Ивановъ, Бъласицката битка 29 юли 1014 г. Известия на исторического дружество 
въ София, кн. III, София, 1911, 3-4) низ Струмица воделе следните патишта: таканаречениот „Подгорски 
пат“ што ја соединувал Струмица со Петрич и врвел по подножјето на северна Беласица, десно од реката 
Струмица врзувајќи ги селата Банско-Мокриево-Клуч, во правец на Петрич; покрај тоа тој зборува и 



179

 Ако ја набљудуваме во светлото на овие настани, изградбата на 
овие фортификации на патната траса Струмица – Петрич и Струмица 
– Солун е потполно оправдана. Без запоседнување на овие стратешки 
правци одбраната на Струмица била незамислива од нејзината источна и 
јужна страна, односно од правците од кои навлегувала ромејската војска. 
Затоа овде, најверојатно уште пред настаните кај Клуч, биле изградени 
помали привремени пунктови и фортификации во кои била сместена 
постојана посада. 
 Од друга страна, што се однесува до постојните тврдини од 
доцнонтичката епоха, нема соменевање дека во времето на Самоиловите 
војни тие биле приспособувани и ставани во функција при организирањето 
на активна одбрана. Сметаме дека брешите во постојните бедеми и кули 
најверојатно биле поправани или пак, обновени да ги издржат налетите 
на ромејската војска. И покрај тоа што историските извори молчат за 
евентуалната опасада на Струмица од страна на Василиј II во текот на 1014 
година и онаа на Давид Аријанит 1015 година, нема сомнение дека тие 
немало да одолеат на можноста да го освојат градот, но дека најверојатно 
биле одвратени од силината на неговите ѕидини кои во почетокот на XI 
век најверојатно сè уште биле во добра кондиција.
 Со археолошките истражувања на малата крепост на 
локалитетот Јужен Рид, Цареви Кули добивме недвосмислена потврда 
на историските наводи на Скилица за походот на Теофилакт Вотанијат 
и рушењето, односно палењето на помалите крепости на „височинките 
околу Струмица“. Сметаме дека оваа закрепување најверојатно било 
изведено со земјано-палисадна конструкција и најверојатно било дел од 
фортификациониот систем кој ги штител западните приоди на тврдината 
Цареви Кули. 
 Иако, скромни по обем, досегашните археолошки истражувања 
во регионот на Струмица дадоа непроценлив импулс во собирањето 
материјална граѓа која фрла ново светло врз настаните кои се случувале 
кон крајот на X и почетокот на XI век. Сметаме дека идните археолошки 
истражувања најверојатно ќе ја збогатат оваа слика со нови сознанија и 
додатно ќе не приближат до разбирањето на процесите кои се случувале 
во текот на судирите помеѓу Самоил и Василиј II на подрачјето во 
Струмичкиот регион.

за т.н. „Солунско џаде“, којшто го сврзувал Солун со северните македонски области: Ќустендилско, 
Штипско, Велешко, Струмичко. Во Струмичката област патот водел низ с. Долни Липовиќ, потоа низ 
с.Попчево, за да се искачи до вододелницата на Беласица кај с.Костурино, од каде понатаму слегувал, ја 
пресекувал Бојминска Река и преку Деделиската Долина и Фурка продолжувал за Дојран; Бранко Панов, 
Средновековна Македонија, том трети, Мисла, Скопје, 1985, 411. 



180

zoran rujak, MA
nI Institution for protection of monuments of culture and Museum - 
Strumica

tHe SySteM oF DeFenCe FortIFICAtIonS In tHe belASICA 
AnD StrUMCIA reGIon FroM tHe tIMe oF SAMUel’S wArS 

(X-XI CentUry)

Summary

 In this article an attempt is made to give an initial picture for the 
positioning of the system of fortification in the Belasica and Strumica region 
during the time of Samuel’s wars. This picture is based on several excavated 
sites in the following places: Samuel’s fortress in the Republic of Bulgaria, 
Pirgo – Mokrievo, Carevi Kuli – Strumica, Old court – Strumica etc.
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ГОРЈАН ВАСИЛЕВСКИ 
ООУ „Блаже Конески “– Прилеп 

САМОИЛОВАТА ПОЛИТИКА КОН БОГОМИЛСКОТО 
ДВИЖЕЊЕ

Појава на богомилството

  Богомилството спаѓа меѓу повпечатливите појави во политичкиот, 
духовниот и во културниот живот во историјата на македонскиот народ и 
општо во периодот од т.н. зрел средновековен период.
  Потеклото на богомилското движење и учење се поврзува со 
основата на постарите дуалистички верувања, како што се: гностицизмот, 
заратустризмот, манихејството, масилијанството и павликијанството. 
Според ваквите верувања– Бог е добриот Творец на сите нешта, на 
Сонцето, Месечината, ѕвездите, на духовниот и материјалниот свет, на 
луѓето и на животните итн. Тој на ниеден начин не е одговорен за злото 
на светот, бидејќи злото доаѓа од уривачкиот дух, чија природа е насилна 
и уништувачка. Тој ги создал демоните, господари на пеколот и од самиот 
почеток му се спротивставувал на Бога. Во овие верувања Светот е бојно 
поле на кое битка водат доброто и злото. Бог го создал човештвото и 
светот за да му помогнат во таа битка.1

  Уште во својот зародиш, богомилската есхатологија и космогонија 
ја претставувале дуалистичката претстава на трансцедентноста и 
световното битие. Иако прифатиле основачите на богомилството повеќе 
елементи од дуалистичкото учење, сепак во идеолошката основата 
се втемелиле елементи и на оригинално учење со антицрковен, 
антифеудален и антидржавен карактер (што ни укажува на фактот дека 
богомилството било релевантна појава со религиозно-дуалистичка и 
народна ориентација).
  Според некои истражувачи од пораниот период по своите погледи 
кон општеството, богомилството претставувало антифеудално движење, 
кое се стремело кон еднаквост и уривање на феудалното општествено 
уредување. Нивниот став кон феудалната експлоататорска класа нашол 
оправдување во нивното догматско учење. Во основата на богомилското 
учење јасно се нагласил дуализмот, односно борбата меѓу Бога и ѓаволот 
или, доброто и злото, каде што за разлика од постарите дуалистички 
верувања Бог е творец исклучиво на духовниот свет, додека ѓаволот е 
творец на материјалниот свет. Бидејќи според нивното учење целиот 
1Хинелс Џ. (2009) Нов Лајонов прирачник, Религии во светот, главен уредник Партриџ, К., 244 – 245.
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материјален свет е дело на ѓаволот, негови слуги се царевите, феудалците 
па дури и црковните лица.
 Нивната социолошка ориентација била наклонета кон 
сиромашните слоеви на народот, при што во своите проповеди богомилите 
остро истапувале против световната феудална власт и нејзините органи, 
против богатството и богатите луѓе. Богомилите биле ориентирани кон 
вегетаријанскиот начин на исхрана, при што тие не јаделе месо, а не 
пиеле и вино. Духовните погледи им биле засновани врз принципите 
на евангелието. Имено, според нив, начинот на живот и односот кон 
луѓето требало да бидат сообразени со евангелската етика. За нив 
голема вредност претставувал сопствениот труд, а живеењето „на грбот 
на другите“ најостро го осудувале, безбрачниот живот им бил идеал, а 
бракот го сметале за зло. Исто така енергично истапувале против војните 
и смртните казни. Во своите проповеди луѓето ги советувале да бидат 
смирени, да имаат развиено чувство на правичен и хуман живот, заснован 
врз заемна почит, доверба и љубов.
  Теолошко-догматскиот концепт на богомилството се препознава 
како еден вид девијација од стандардите на официјалната црква, односно 
од канонските норми на Никејските догми, кои се сведувале на тоа дека 
Бог е творец на вселената и дека по негова волја е изграден невидливиот 
и видливиот свет, како и тоа дека секој христијанин треба да се восхитува 
на од Бога сотворената совршена творба. Богомилското учење се 
засновало на тоа дека во природата постојат две спротивставени сили– 
доброто и злото, а дека на крајот ќе победи доброто (што јасно асоцира 
на дуалистичкиот религиозен концепт).
 Во филозофијата за животот кај богомилите проникнале идеите, 
карактеристични за орфизмот, питагорејството, платонизмот и сл. 
Имено, колку за илустрација, вегетаријанскиот начин на исхрана кај 
богомилите наоѓал оправданост преку разбирањето на метемпсихозата. 
Така, убиството на некое животно можело да значи и убиство на некој 
трансанимиран предок. 
  Во поглед на организациската структура кај богомилите може да 
се изведе паралела со првите христијански општини, преку еднаквоста 
меѓу луѓето. Во научните проследувања има истражувачи кои сметаат 
дека по својата суштина богомилството било социјално движење, кое 
било насочено против феудалниот гнет, а по својата форма претставувало 
ерес бидејќи отстапувало од догмите на официјалната црква. Впрочем, 
формите на изразување на раното христијанство биле поблиски до оние 
што ги оценила подоцна Црквата со експлицитно дефинирање на канонот 
како еретички.
  Обично се смета дека појавата на богомилското движење настанало 
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во средината на X век, а ваквата констатација била поткрепувана според 
посредното сведоштво во дел од содржината на полемичкиот книжевен 
трактат на Козма Презвитер „Беседата против богомилите“.2 Основач на 
ова движење бил поп Богомил (кој направил синтеза). Богомил бил селски 
свештеник, за кого ништо не знаеме освен името. Останува непотврден 
фактот дали неговото вистинско име било Богомил или станува збор за 
псевдоним што го прифатил подоцна, односно откако ја започнал својата 
проповедничка и мисионерска дејност. Се претпоставува дека првобитно 
бил свештеник образован во рамките на Православната црква, кој за 
своето време пројавил реформаторски тенденции во врска со редица 
прашања од религиозен и општествен карактер. 
  Хронолошки појавата на богомилската ерес се идентификува 
со периодот од владеењето на бугарскиот цар Петар (927– 969) кога и 
македонскиот простор бил завладеан во составот на неговото владетелство, 
што како историска податливост е пренесено и во содржината на „Беседата 
против богомилите“ на Козма Презвитер: „Така се случи во времето на 
бугарскиот правоверен цар Петар. Тогаш се појави поп по име Богомил, 
но поправо е да се рече Богонемил. Тој почна како прв да ја шири ереста 
во бугарската земја”. Станува збор за периодот кога Првото Бугарско 
Царство било во политички и државен залез во времето на царот Петар, 
кога и поголемиот дел од Македонија се наоѓал завојуван во неговото 
владетелство. Затоа и во содржината на Беседата, наместо Македонија се 
спомнува Бугарското Царство како место каде што почнало да се шири 
богомилството.3

 Дека богомилското движење се појавило во Македонија во 
периодот на X век, сведочат повеќе изворни податоци. Имено, во 
Житието на св. Климент Охридски, охридскиот архиепископ Теофилакт 
говори дека по смртта на Климент (916) се појавила ерес и се ширела 
меѓу народот. И во своите писма Теофилакт потврдува дека „кривото 
учење“, „гнасната вера“, т.е. богомилството се ширело како „епидемија“ 
во пределите на Македонија меѓу „побожниот народ“.
  Досегашните научни истражувања потврдуваат дека дејноста 
на попот Богомил се одвивала главно меѓу денешните градови Велес 
2„Беседата против богомилите“ на Козма Презвитер спаѓа во редот на поважните извори за богомилското 
учење и движење со антибогомилска содржина. Во недостиг на изворни сочувани податоци во научната 
литература долго траат разногласијата за повеќе аспекти со кои се прави обид да се разјаснат мноштвото 
прашања околу личноста на Козма. Тој секако дека бил висока црковна личност, веројатно епископ. 
Исто така се проблематизираше и местото каде Козма ја напишал Беседата. Токму според контекстот на 
содржината во ова полемичко-книжевна апологија, како и според контекстот на историско-политичките 
и црковните процеси од периодот на крајот на X и почетокот на XI век најновите истражувања на Илија 
Велев докажува дека Козма Презвитер ја пишувал Беседата против богомилите во периодот по пропаста 
на македонското словенско владетелство на Самоил и при враќањето на византискиот политички и 
духовен протекторат во Македонија– значи во втората четвртина на XI век во Охридскиот духовен и 
книжевен центар (види: Илија Велев, Беседата против богомилите на Презвитер Козма, Скопје 2011).
3Илија Велев, Беседата против богомилите на Презвитер Козма, Скопје 2011.
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и Прилеп. Според едно предание, родното место на попот Богомил 
било селото Богомила, во чијашто близина се наоѓале неговиот гроб и 
мал параклис, кој на богомилите им служел како молитвен дом. Дури 
и некои македонски топоними– називите на некои населби, планини и 
реки (селото Богомила, планината Бабуна, реката Бабуна, Богомилско 
Поле, Асамати и др.) се поврзуваат дека настанале под влијанието на 
поврзаноста со богомилите. Следбениците на богомилското учење уште 
се нарекувале како „бабуни“, „кудугери“, „торбеши“ и сл. 
  Разочараноста на народот од богатството на црквата и 
недостојноста на свештениците, но и со омразата што закрепостените 
селани (парици) и ја чувствувале кон земјопоседниците, а особено кон 
византиските чиновници веројатно е клучен елемент за успехот на 
богомилското движење.
  Богомилството од Македонија се проширило и во Западна Европа. 
Во Франција богомилите биле познато како албигојци (по градот Алби), 
во Италија биле познати како катари, во Босна како патарени. Воопшто 
како народно– религиозно учење богомилството одиграло значајна улога 
во историјата на Европа. Имено, творецот на ова учење поп Богомил 
може да го сметаме како првиот реформатор во историјата на Европа, 
како прататко на Лутер и Калвин. 
 

Самоиловата политика кон богомилите

  Богомилството продолжило да постои и да се развива во времето 
на востанието што го кренале комитопулите за отфрлањето на бугарската 
власт. Односно, по смртта на бугарскиот цар Петар во 969 година, 
комитопулите Давид, Арон, Мојсеј и Самоил, кренале ослободително 
востание кое резултирало со отфрлање на бугарската власт и создавање 
на посебна средновековна македонска држава. Нејзиното јадро го 
сочинувала територијата на поранешната склавинија Берзитија. По смртта 
на византискиот император Јован Цимискиј во 986 година македонската 
средновековна држава се здобила со целосна независност.4

 И покрај недостатокот на конкретни сочувани историски извори, 
во научната литература преовладува мислењето дека меѓу востаниците 
на Самоил имало и приврзаници на богомилското движење. За учеството 
на богомилите во востанието говори фактот декa богомилите биле 
единствена антивизантиска организација и со јасна словенска народна 
ориентација. Потоа богомилството во втората половина на X век било 
најсилно во поранешната склавинија Берзитија– онаму каде што избило 
востанието.
4Маја Ангелова-Панова, Богомилството во духовната култура на Македонија, Прилеп 2004.
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 Како самостоен владетел, цар Самоил ја толерирал активноста 
на богомилите, бидејќи тие ги користел да го неутрализира глобалното 
духовно и политичко влијание на Византија (но се има предвид и стравот 
на Самоил од внатрешно востание– кое се разбира воено ќе го искористел 
византискиот император Василиј во борбата против Самуиловата 
Држава). Самоил имал и лични мотиви за воспоставување толерантен 
однос кон богомилите, особено што тоа продрело во најтесните кругови 
на неговото семејство. Имено, во содржината на житието за Јован 
Владимир се наведува дека неговиот син Гаврило Радомир и ќерка му 
Косара, која му била и жена на Јован Владимир, станале приврзаници за 
„отровната ерес на богомилите“.
 Се смета дека иако царот Самоил ја толерирал активноста на 
богомилите, сепак тој до крајот на својот живот останал поклоник на 
официјалната христијанска вера. Иако се оди и дотаму некои истражувачи 
слободно да изнесуваат претпоставки дека и самиот цар Самоил бил 
богомил. Но, според известувањето на Скилица– Кедрен, по освојувањето 
на Лариса (986), Самоил ги пренел моштите на св. Ахил во неговата 
престолнина во Преспа и таму изградил катедрален храм посветен 
на овој ранохристијански светител. За православната ориентација 
на царот Самоил говори и надгробниот камен натпис од 993 година 
пронајден во с. Герман, Преспанско во чест на своите родители Никола и 
Рипсимија и братот Давид, каде што е изгравиран крст карактеристичен 
за православните споменици. И, конечно, Светиклиментовата црква 
во времето на цар Самоил била издигната во ранг на архиепископија 
со првобитно седиште во Преспа, а потоа во Охрид била формирана 
Охридската архиепископија која сè до 1767 година претставувала значаен 
духовен и културен центар на територијата на Македонија.5

 Со ова може да забележиме дека толерантниот однос на цар 
Самоил кон богомилите не бил предодреден од религиски мотиви. 
Имено, во состојба на постојани воени конфронтации со византискиот 
император од втората македонска династија Василиј II, не сакал да ја 
ризикува поддршката на богомилите, напротив, тој им дозволил слободно 
да го вршат своето дејствување.

5Група автори,  Историја на Македонскиот народ том I, ИНИ, Скопје, 2000, 355 – 356.
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SAMUel’S PolICy towArDS tHe boGoMIlS MoVeMent

Summary
 
 In this work are observed the more important aspects of the bogomils 
teachings and their influence upon the spiritual culture of Macedonia, 
the bogomils movement during Samuel’s state, their role in the uprising 
movement of the komitopouli and the tolerant policy of King Samuel towards 
the bogomils. 
 Although King Samual until the end of his life was Orthodox, there are 
many facts that speak about his tolerant policy towards the bogomils. First, the 
bogomils were the only organization that opposed the social ecclesiastic and 
political order of Byzantium, then in the second half of the X century it was the 
strongest in the regions where the uprising of the cometopuli burst and finally, 
Samuel feared that the bogomils might rise against him as there were many of 
them in Macedonia.
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М-р ГОРАН МИТРЕСКИ 
НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Охрид

ОХРИД ВО ВРЕМЕТО НА ЦАРОТ САМУИЛ

 Оваа година одбележуваме 1000 години од Битката на планината 
Беласица, битка која е почеток на крајот, не само на владеењето туку и на 
животот на средновековниот македонски владетел– царот Самуил.
 Анализирајќи ги историските податоци, материјалните остатоци 
и народното сознание, овој научен труд има скромна задача да зададе 
нови и да одговори на прашања кои остануваат отворени во историската 
наука. 
 Најголемиот дел проучувачи на периодот на Самуиловата држава, 
се согласуваат со тоа дека, околу 1000-дитата година, Охрид станал 
престолнина на Самуил и седиште на Патријаршијата.
 Има и учени кои Охрид го вбројуваат само како една од 
подвижните престолнини на Самуиловото Царство: Преспа, Битола, 
Сетина или Прилеп. Сето ова, погоре кажано е дискутабилно и не тера на 
размислување.
 Каде точно избувнало востанието на кнезот Никола и неговите 
синови Давид, Арон, Мојсеј и Самуил, нема точни податоци, но 
анализирајќи ги случувањата и особено воените походи на византискиот 
император Василиј II за уништување на Самуиловата држава, заклучуваме 
дека целта секогаш бил Охрид.
 Прифатено е во историската наука дека првично Самуил имал 
престолнина во Преспа. Таму на островот на Малото Преспанско Езеро 
изградил храм, посветен на св. Ахил, чии мошти ги пренел од Лариса, по 
завладувањето на градот.
 Меѓутоа, како што се зголемувала територијалната и воена моќ 
на Самуил, растеле и намерите за светско признавање на владенијата и 
создавање царство.
 Охрид имал одлични услови да стане престолнина на царството. 
Не само затоа што градот бил утврден со ѕидини и зазема стратешка 
положба туку и затоа што Охрид, уште од 323 година, е седиште на 
независната Охридска епископија. Тука дејствувал и првиот епископ на 
словенски јазик Климент, кој набргу по упокојувањето е прогласен за 
светец.
 На Самуил му била потребна Охридската архиепископија, 
бидејќи црковната самостојност е и симбол и потпора на самостојноста 

УДК 94(497.771)”9/10”
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на државата и уште повеќе, издигнувајќи ја во ранг на Патријаршија 
добивала право, патријархот, да круниса цар.
 Подготовките на Охрид за престолнина, најверојатно започнале 
неколку години порано. Историските извори кажуваат дека Самуил во 
Охрид изградил велелепен храм. Каде се наоѓал овој храм, науката сè 
уште нема одговор.
 Бугарската историографија тврди дека тоа била црквата на местото 
на Св.Софија во Охрид, која ја изградил царот Борис, една од седумте 
што ги изградил низ сопственото царство. Оваа теза во најново време сè 
повеќе се напушта.
 Некои учени сметаат дека Самуил започнал да гради храм на 
местото на денешната црква Св. Софија, но бидејќи бил презафатен со 
војни, неа ја довршил архиепископот Лав (1037–1056), првиот Грк на 
охридскиот трон. Ова води кон заклучокот дека Самуил немал изградено 
храм, што е спротивно со историските извори.
 Трети учени сметаат дека додека се градела Самуиловата 
патријаршиска црква, за храм служел св. Климентовата црква на 
Плаошник. И ова е неприфатливо, бидејќи е тешко да се замисли дека еден 
мал триконхос може да ги задоволува црковните потреби на најголемата 
држава на Балканот.
 Тврдењата на колегата Гоце Ангеличин-Жура, засновани врз 
најновите сондажни истражувања и конзервација на црквата „Св.Софија“ 
во Охрид, спроведени од Борис Чипан дека има индиции Самуиловата 
патријаршија да се наоѓа јужно од сегашниот храм „Св.Софија“ имаат 
потврда и кај охриѓаните Ефтим Спространов и Иван Снегаров, кои 
забележале предание дека под црквата „Св.Софија“ постои друга црква.
По изградбата на новиот храм и придржните објекти, во кои бил сместен 
црковниот клир, со благослов од папата, Охридската епископија била 
воздигната во ранг патријаршија, а Самуил крунисан за цар.
 Воздигнувајќи го Охрид во црковен центар, Самуил паралелно 
го менувал и изгледот на градот и неговата околина. Сфаќајќи го 
големото значење на градот Охрид и Патријаршијата се стремел да ја 
воздигне новата престолнина над сите други градови и да ја изедначи на 
Цариград по убавина и религиозното значење. Тој ги исушил околните 
блата, со систем на канали, а на нив изградил многу мостови. За себе и 
за патријархот изградил палати, возобновил храмови и манастири и во 
Охрид пренесол многу мошти на светии од покорените градови, како 
што се моштите од Св. Јован Крстител, Св. Пантелејмон, Св. Петка, Св. 
Кирик и Јулита и други, кои и до денеска се чуваат во градските цркви и 
манастирите.
 Кај охриѓани се зачувало преданието дека езерото порано било 
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пониско од сегашното ниво. На местото викано Сараиште се наоѓале 
зимските палати од царот Самуил. Во еден запис стои дека, во 1808 
година, Џеладин бег ги разрушил сараите на Исмаил (во превод Самуил) 
и ги натерал охриѓани сиот градежен материјал да го однесат на Учкале.
 Во друго предание се вели дека на Сараиште, во куќата од 
Спасевци, тајно копале во кералот и под една испишана камена плоча 
нашле не само пари туку и стари царски одежди и една круна, украсена 
со брилијанти. Плочата, ноќно време ја исфрлиле со чун во езерото, а 
парите и другите најдени нешта ги однеле на Света Гора.
 Царот Самуил ја зацврстил градската тврдина со која бил обиколен 
градот. На ридот ја сместил царската ризница и воениот гарнизон. Од ова 
време, можеби се и двата крстови, изработени од керамика, симетрично 
поставени на една од кулите од источната страна од градската тврдина. 
Поради оштетеноста на кулата, не може да се каже со сигурност дали 
овие крстови претставувале дел од една поголема композиција. Може 
да се претпоставува и за нивното значење, дали биле само орнаментика, 
можеби се некој богомилски симбол или пак уште повеќе, симбол на 
независната охридска патријаршија или можеби грбот на независната 
Самуилова држава.
 Во градот се влегувало од три главни порти. Долна порта се наоѓала 
најниско до езерото и низ неа, патот водел право кон Патријаршијата. Челна 
порта се наоѓала на средишниот дел од источната страна на надворешниот 
бедем и била главниот влез во градот. Поради конфигурацијата на теренот, 
единствено по неа можело да се стигне со запрежна кола до акрополот на 
ридот. До неа како и во повеќето средновековни градови, се наоѓала црква 
во која патниците се помолувале за добар пат или се заблагодарувале на 
Бога за пристигнувањето. На местото на средновековната црква и денес 
постои црквата Св. Богородица, која охриѓани ја нарекуваат Челница, 
а под неа се наоѓаат полукружни простории ѕидани од бигор, кои 
потекнуваат од десеттиот век. Горна порта се наоѓа на североисточната 
страна на ридот. Таа е најблиску до акрополот и најверојатно служела 
за брзо влегување и излегување на воениот гарнизон. Охрид станал 
метропола. Градот бил место од каде што започнувале воените походи и 
место каде се прославувале победите.
 Долгогодишниот, царски дуел на Василиј II и Самуил, завршил 
на планината Беласица на 29 јуни 1014 година. Во битката Самуил бил 
поразен и се извлекол во Прилеп, а Василиј II ги oслепел четиринаесетте 
илјади заробени Самуилови војници. По ова, на 6 октомври 1014 година, 
Самуил починал.
 Каде починал царот Самуил, историските извори не даваат точен 
одговор. Тврдењата на некои учени, дека тоа се случило во Прилеп, не 
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наведуваат да се запрашаме: зошто царот Самуил во толку неизвесни 
моменти би престојувал три месеци таму а не да се упати кон својата 
престолнина.
 Други учени се на ставот дека царот Самуил починал во Преспа и 
е погребан во црквата Св. Ахил. Овие ставови се засноваат врз скелетните 
остатоци, пронајдени во црквата, кои ги открил и анализирал грчкиот 
професор Николаос Муцопулос, но неговите долгогодишни анализи не 
дадоа сигурна потврда дека тоа се посмртните остатоци од царот Самуил. 
Тука се наметнува размислувањето: Погребувањето на Цар не е исто што 
и погребувањето обичен мирјанин и како што за крунисување се потребни 
највисоки црковни великодостојници, така и за погребот, службата треба 
да ја води највисокиот свештеник, односно поглаварот, а патријархот 
тогаш се наоѓа во царската и црковна престолнина, Охрид.
 Царскиот престол го наследил Самуиловиот син, Гаврил Радомир, 
кој бил искусен и докажан војсководец, меѓутоа не успеал да ги открие 
намерите на својот братучед Јован Владислав за преземање на престолот.
 По не цела година владеење, Гаврил Радомир бил убиен, а Јован 
Владислав се прогласил за цар. За да биде сигурен на престолот, ги 
отстранил и можните претенденти.
 Јован Владислав го повикал Самуиловиот зет, Дукљанскиот кнез 
Јован Владимир, да дојде кај него и кога тој пристигнал, веднаш бил 
убиен.  Каде се случило убиството на Јован Владимир, кого црквата го 
канонизирала за светец и го слави на 22 мај. Во историската наука беше 
дискутабилно, меѓутоа со најновите истражувања може да се каже дека 
тоа се случило во Охрид, на главниот, челниот влез од градот, во црквата 
св. Богородица-Челница. 
 Ова се потврдува со култот, кој светецот го има кај народот. По 
освојувањето на Охрид од страна на Карло Топија тој ги пренесува 
моштите на Св.Јован Владимир, во околината на Елбасан и со негово 
ктиторство гради манастир посветен на овој светител, во 1381-1383 година, 
кој станал жариште на неговиот култ. Ктиторскиот натпис бил испишан 
на латински, грчки и словенски јазик. Култот кон светецот се шири во 
Охридската диецеза, особеново XVII и XVIII век, а затоа посведочуваат 
многубројните икони на овој светител, насликан со св.Климент Охридски, 
св.Марена и во групата на Седмочислениците. Во 1915 – 1925 година, по 
повод 900 – 910 годишнината од смртта на светителот во манастирот „Св. 
Наум“, српскиот крал Александар I Караѓорѓевиќ подигнал камбанарија 
со параклис посветен на св.Јован Владимир. При конзерваторски зафат 
во месец јули 2015 година во камбанаријата од црквата „Св. Богородица“ 
Перивлепта во Охрид, откриено е ѕвоното од параклисот на кој стои 
следниот натпис: 
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„КАДА КРАЉ АЛЕКСАНДАР И КРАЉИЦА МАРИЈА ПРВИ ПУТ 
ПОСЕТИШЕ СТАРОДРЕВНИ ГРАД ОХРИД И ЈА САМ ПРВИ ПУТ 
ЗАЗВОНИЛО 22 МАЈА 4 ЈУНА 1925 ГОД СЛАВЕЋИ БОГА И ЊЕГОВОГ 
УГОДНИКА СВЕТОГ КРАЉА ЈОВАНА ВЛАДИМИРА ПРИЗНАТОГ 
ЗА СВЕТИТЕЉА ОД ПРАВОСЛАВНИХ ХРИШЋАНА КАТОЛИКА И 
МУСЛИМАНА“
 Потврда наоѓаме и во материјалните, единствени остатоци во 
Охрид– животот со дел од светите мошти и литијскиот бајрак со икона 
на св. Јован Владимир. Веднаш по преземањето на престолот, во есента 
1015 година, Василиј II презел поход против Јован Владислав и се упатил 
кон Охрид. Императорот успеал да влезе во градот, но не и да ја заземе 
тврдината на врвот на ридот– акрополот.
 Византиската војска, оставена во заднина кај Битола, била 
разбиена и Василиј II брзо го напуштил градот. По ова Јован Владислав 
презел зафати за обнова и за зајакнување на тврдината. Изградил нови 
одбранбени кули, а траги за тоа наоѓаме во натписот со глинени плочки, 
на јужната страна, кон езерото, на кулата, кај таканаречениот Бакалов 
мост, на која во два реда се чита МАИ2 ИВАН, 1-1-, кое може да се 
протолкува како година 1016/17. 
 Во февруари 1018 година, при обидот да го заземе Драч, загинал 
Јован Владислав. Искусниот император, Василиј II побрзал да ја искористи 
состојбата и тргнал во поход, со крајна цел - Охрид. Градовите еден по 
еден се предавале на византиската власт и се спасувале од разурнувања.
 И Охрид се предал без борба. Тука била сопругата на Јован 
Владислав, царицата Марија, заедно со целата царска лоза, која му ги 
отворила на императорот царските дворци. Василиј II, конечно влегол 
и во тврдината-акрополот, над градот и тука ја нашол царската ризница, 
богата со пари, круни опточени со бисери, облеки извезени со злато, како 
и 3 200 килограми ковани пари од злато, со кое ги дарувал војниците.
 Пропаѓањето на државата и потпаѓањето под византиска власт, 
несомнено се најсилен и неоспорлив аргумент, дека градот Охрид е 
престолнината на државата на царот Самуил и неговите наследници и 
дека случувањата се кон, за и во Охрид.
 Сите големи настани од постоењето на државата и патријаршијата, 
крунисувањата, царските погребувања, интригите на наследниците, 
насоката на византиските воени походи, предавањето на државата и 
царската ризница, се наведува на заклучокот дека, Охрид бил центарот на 
средновековното македонско царство и духовно седиште на независната 
охридска патријаршија. Овој центар не треба да се бара на друго место, 
а времето ќе покаже дека во Охрид сè уште има многу камчиња за 
откопување, кои ќе го потполнат мозаикот на нашето минато. 
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oHrID In tHe tIMe oF KInG SAMUel

Summary
 
 This year we mark the 1000 years of the Belasica battle, a battle that 
is the end of the reign of the medieval Macedonian ruler King Samuel. The 
great number of scientists about the period of Samuel’s state agree to the 
fact that around the year 1000, Ohrid became the throne of Samuel and the 
seat of the Patriarchate. Where exactly started the uprising of duke Nikola 
and his sons David, Aron, Moses and Samuel, we have no precise data, but 
analysing the events, we conclude that the aim had always been Ohrid. Ohrid 
had all the preconditions to become a capital of the kingdom. Historic sources 
speak that Samuel in Ohrid built a splendid temple. Where this temple was 
located, science has not managed to find the answer. After building the new 
temple, Ohrid diocese was elevated to the level of Patriarchate, and Samuel 
was enthroned a king. Since this time are perhaps the two crosses, made of 
ceramics, symmetrically placed on one of the towers of the city citadel. The 
long dispute between the two kings, Basil II and Samuel, ended on the Belasica 
mountain on 29 June 1014. Samuel was defeated and retreated to Prilep, while 
Basil II blinded the captured soldiers of Samuel. After this, on 6 October 1014, 
Samuel died. The king’s throne was inherited by his son, Gabriel Radomir, 
who was an experienced and proven military commander, but he failed to 
reveal the intentions of his cousin, Jovan Vladislav, about the taking over of 
the throne. After almost a year’s rule, Gabriel Radomir was killed, and Jovan 
Vladislav proclaimed himself a king. In order to be certain on the throne, he 
prevented the possible obstacles. Jovan Vladislav called Samuel’s son-in-
law, the duke of Duklja Jovan Vladimir, to come and immediately after he 
arrived he was killed. In the autum of 1015, Basil II took a military action, 
and succeeded to enter the city of Ohrid but failed to take over the fortress at 
the top of the hill – the acropolis. After that Jovan Vladislav took actions for 
renewal and fortification of the fortress. In February 1018, at the attempt to 
take over Drach, Jovan Vladislav was killed. Basil II eventually entered the 
fortress above the city and here he found the king’s treasury. The fall of the 
sate and the submission to Byzantine rule, are undoubtedly the strongest and 
undisputable argument that the city of Ohrid was the capital of the state of 
Samuel and his heirs and that all the events were towards, for and into Ohrid
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Сл. 1 Панорама на Охрид

 
Сл. 2 Југоисточната страна на стариот дел од Охрид

 
Сл.3 Охридската катедрала Св. Софија

ПРИЛОГ
фотографии
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Сл.4 Месноста Сараиште

Сл.5 Орнаментика – крст
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Сл.6 Долна порта

 
Сл.7 Челна порта
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Сл.8 Горна порта

 
Сл. 9 Св. Богородица – Челница
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Сл. 10 Остатоци под денешната црква Св. Богородица – Челница

 
Сл. 11 Остатоци под денешната црква Св. Богородица – Челница
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Сл.12 Утврдувања од времето на Јован Владислав

 

Сл. 13 Натпис со името на Јован Владислав
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М-р ДУШКО ЦВЕТАНОВ 
НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Струмица

ВОЕНО - СТРАТЕГИСКОТО ЗНАЧАЊЕ НА СТРУМИЧКАТА 
ОБЛАСТ ЗА ВРЕМЕ НА ЦАР САМУИЛ (X – XI ВЕК) 

 Поволната геостратешка положба на средновековна Струмица, 
заедно со тврдините кои гравитираат, како и значајните патишта коишто 
минувале низ неа, биле главните причини таа да стане еден од најзначајните 
центри во овој дел од Балканот. Струмица е град низ кој минуваат значајни 
патни артерии, кои, меѓу другото, овозможувале голем и неодминлив брз 
развој во средниот век. Како значаен патен јазол градот имал три основни 
излеза: на југ за Солун; на север за Штип и Скопје; и на исток за Сер и 
Константинопол. Сето тоа ќе го согледаме и од историските настани во 
почетокот на XI век, коишто ќе бидат спомнати во трудот. Струмица не 
останала настрана од самите збиднувања кои го одбележале тој период, 
одиграла клучна улога во одбраната, односно уништувањето на една од 
двете супериорни сили кои во преодниот период X-XI век опстојувале 
на Балканот, а, меѓу другото, на овој простор ги одмериле своите сили, 
одлучувале за хегемонската надмоќ во овој дел од Европа. Некои настани 
сами по себе имаат големо значeње за светската историја, за подемот и 
падот на некои од најмоќните европски империи. Битката кај Беласица 
(Клуч – Клаидон - Κλειδίου), во непосредна близина на Струмица, на 29 
јули 1014 година, несомнено е една од нив.
 Струмица е важен дел од севкупната слика на средновековниот 
Балкан. Тоа го согледуваме и од самата поставеност на градот, во центарот 
на триаголникот што го образуваат главните центри на моќ во овој дел: 
Солун, Серез и Скопје. Поставеноста на Струмица во овој триаголник на 
комуникации и овозможувало во полниот среден век да го изживее своето 
златно време како регионален воено-адмистративен центар и седиште на 
епископија, доста значајната по ранг (Сл.1). 
 Податоци за овие доста значајни збиднувања за светската историја 
добиваме од византискиот хроничар Јован Скилица, кој претставува главен 
извор за Самуиловата држава. Од хрониките дознаваме дека Струмица ја 
управувал Драгомуж (Δραγομούζος) и дека во нејзината тврдина имало 
концентрирано голем број војници. Од истиот извор дознаваме дека тој 
стоел на чело и на повеќе тврдини во областа Струмица. Тврдини коишто 
во 1018 година ги предал на Василиј II и добил чин патрициј. Некои 
од тврдините со кои управувал Драгомуж, се именувани и од самиот 

УДК 355.43(497.742)”9/10”
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Скилица. Имено, тој наведува дека во близина на Струмица се наоѓаат 
тврдините Мацукион и Термица.1 Овие две тврдини, најверојатно лежеле 
покрај главниот пат кој од Сер доаѓал за Струмица. 

Сл.1. Карта, Геостратешка положба на Струмица на Балканот.
Изработил: Душко Цветанов / Графички дизајн: Тиме Гарванлиев).

 
 Струмица со својата околина била опфатена, како што сведочат 
изворите, во посебна воено-адмистративна единица, на чие чело, како 
што рековме, стоел Драгомуж. На струмичкиот управител му биле 
потчинети сите началници на околните тврдини. 
 Во почетокот на XI век императорот Василиј презел голема 
офанзива против Самуил, кој, пак, обрнал специјално внимание на 
одбраната на градот Струмица и неговата област. Покрај утврдувањето 
на градот и околните тврдини, тој изградил прегради по патиштата, 
распоредувајќи, исто така, на овој терен и големи воени сили. Причината 
1Бранко Панов, Средновековна Македонија, Мисла, том 3, Скопје 1985, 427-430.; Васил Златарски, 
История на българската държава през средните векове,том I. История на Първото българско царство. 
Част II. От славянизацията на държавата до падането на Първото царство (852—1018), Наука и 
изкуство, София 1927, 698-717. 
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поради која Самуил и давал големо значeње на Струмичката околија 
била таа, што од кај реката Струма, Василиј почнувал, по обичај, „секоја 
година“ да навлегува во централен Балкан по т.н. Царски пат, кој водел по 
текот на р.Струмица (Сл.2).2 Поради немоќта на Самуил да се соочи во 
директен судир со Василиј II, почнал да практикува своевидна герилска 
војна, односно напади на ромејската војска во опсади кои биле правени 
со прегради на самите патиштата.
 Во овој период Струмичката област била погранична помеѓу 
двете империи. Природната граница ја образувале планините: Огражден, 
Беласица и Плавуш, а на достапните премини биле поставени палисади 
кои биле направени со дрвени прегради и земјени насипи. Една палисадна 
преграда била поставена на јужниот влез, т.е. комуникацијата Солун – 
Струмица, а другата на источниот влез, комуникацијата Сер – Струмица. 
Во овој навидум комплексен систем покрај палисадите, вклопени во 
ридестите предели на Струмичко, исто така и постојните тврдините кои 
опстојувале и во минатите векови, го сочинувале Самуиловиот лимес.

Сл.2. Карта, Беласичка битка – (Battle of Kleidion), 29 јули 1014.
(Изработил: Душко Цветанов / Графички дизајн: Тиме Гарванлиев).

 По паѓањето на Струмица не поминало многу време до 
капитулација на Самуиловата држава, затоа со право некои научници 
2Бранко Панов, op.cit., 484-487. 
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сметаат дека во Струмица, всушност дошло до решавачкиот– клучен 
судир. Уште пред да ги напушти освоените територии, императорот 
Василиј наредил во овие краеви да се разрушат сите тврдини и градови 
кои можеле да станат повторно средиште на отпор против ромејската 
власт. Оваа одлука погодила поголем број тврдини во Македонија. Во 
оние што ги оставил, известува Јахја Антиохиски, Василиј назначил 
„управители од Ромеите“. На овие управници тој им доделил и големи 
воени сили, со што насекаде воспоставил трајна и стабилна власт.3

 Стратешки гледано, државата на Самуил претставувала систем 
на поголеми крепости (кастрони), опкружени со поголем број помали 
тврдини и стражи (фруриони), коишто им помагале на првите во 
одбраната. Големите крепости (кастрони) во следните векови ќе израснат 
во „вистински“ градови, а тоа значи дека покрај самата воена тврдина 
(акропол, цитадела, горен град) ќе се формира и цивилна населба 
(подградие, варош, емпориони) со стопански делови. Покрај воената и 
цивилната власт тука ќе столуваат и црковните старешини.4 Таков е и 
примерот со Струмица и Струмичко, т.е. со тврдината Цареви кули - и 
тврдините коишто гравитираат околу неа во истиот регион.
 Во периодот на раното средновековие (VII – X век) кај нас, без 
исклучок, биле користени доцноантичките крепости. Меѓу нив најдобро 
зачувани биле оние од VI век. При повторното користење на некоја од овие 
тврдини, тие требало прво да се расчистат од шут и од дивата вегетација и 
да им се обноват дрвените порти. Оштетените места на обѕидот можеле со 
едноставна техника на сувоѕид во кусо време и со минимален труд да бидат 
закрпени.5 Таков е случајот и со доцноантичките тврдини во Струмичкиот 
регион, кои ги имаме доста на овој простор, локалитети кои до денес го 
имаат задржано името „градиште“, кое во повеќето случаи се однесува на 
тврдина. Врз основа на ова можеме да констатираме дека нивниот број 
е повеќе од 20 тврдини,6 распоредени по околните ридови. Добар дел од 
овие тврдини биле користени со делумни поправки и кон крајот на X 
и почетокот на XI век од страна на цар Самуил. Освен користењето на 
доцноантичките тврдини, односно нивното реконструирање или делумно 
поправање, во средниот век сепак се градело, но не со тој интензитет и 
квалитет. За обемот на градителските потфати доста причини се јавиле 
како пресуден фактор.
 Струмица за време на Самуил, најверојатно била еден поголем 
кастрон во кој имало сместено војска, како и управниот апарат на чело 
3Ibid., 433-434. 
4Иван Микулчиќ, Средновековните градови и тврдини во Македонија, МАНУ, Скопје 1996, 39-40. 
5Ibid., 68. 
6Според податоците од Археолошката карта, како и моето лично рекогносцирање на дел од нив; 
Археолошка карта на Република Македонија II, Музеј на Македонија - Археолошки оддел, Скопје 1996, 
400-416. 
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со Драгомуж, односно централната тврдина во овој регион која ги 
координирала сите воено–стратегиски активности. Со неодамнешните 
археолошки ископувања на локалитетот Цареви Кули, покрај 
средновековните бедеми, беа откриени, на неколку позиции, и контури на 
доцноантичка тврдина, која со определени интервенции била користена 
од Самуил. По нејзиното освојување, односно доброволното предавање 
од страна на Драгомуж во 1018 година, Василиј бил немилосрден спрема 
оваа тврдина, целосно ја разурнал. Иако со археолошките ископувања 
овој период не е доволно застапен, односно е сведен на многу малку 
движни наоди кои укажуваат на активности во овој период,7 сепак сметам 
дека тврдината Цареви кули била дел од неколкуте неосвоиви тврдини на 
Самуил во Струмичкиот регион.
 Струмичкиот крај, исто така, бил погоден од таквата политика 
на Василиј и овде биле разурнати до темел околните тврдини, кои ги 
опслужувале дефанзивните потреби на Самуил. Од достапните изворни 
податоци не може да се види дали тогаш биле разурнати и ѕидините на 
градот Струмица, како што бил случајот со Охрид и другите градови во 
Македонија. Доколку биле разурнати ѕидините на Струмица, тие секако 
биле обновени кон крајот на XI век и почетокот на XII век, кога поради 
норманските завладувања на Македонија, повеќе околни градови одново 
биле утврдени, т.е. во периодот на владеење на Комненовата династија во 
Византија.8  
 Првата доцноантичка тврдина на локалитетот Цареви Кули се 
гради, најверојатно, по Готско-херулската наезда во 280 година, кон 
крајот на III и почетокот IV век, односно во времето на римските цареви 
Диоклецијан и Константин. Многубројните наоди од тоа време, а посебно 
на некрополата Јужен Рид, добро ни го илустрираат ова време. Од оваа 
тврдина засега имаме сочувани неколку фрагменти на бедемско плато на 
северозападната, југоисточната страна и јужниот влез. Покрај бедемите 
беа пронајдени и неколку питоси за чување житарки, голем број движни 
наоди итн.9 
 Југозападно од Струмица, на само 6 км воздушна линија, се наоѓа 
тврдината Василица, која претставува висока крајпатна стража (φρούριον), 
во најтесниот дел на клисурата на Дервенска Река, односно 3,5 км северно 
7Според кажувањата на археологот Зоран Рујак, на лок. Цареви Kули се откриени околу дваесеттина 
монети (анонимни фолиси), како и керамика типична за тој период.
8Како што рековме, кон крајот на XI век Византија се ангажирала и во утврдувањето на градот Струмица. 
Тоа, најверојатно, било извршено во почетокот на владеењето на Алексиј I Комнен (1081-1118), кога 
византиските владеења во Македонија биле изложени на нормански и српски упади. Во 1083-1084 година 
постоела голема опасност од навлегувањето на Норманите, предводени од Боемунд Таренски, да продрат 
во струмичкиот крај, затоа што веќе претходно ги имале запоседнато и ограбено соседните области. 
Бранко Панов, op.cit., 490-498.
9Зоран Рујак, Цареви кули, На патот на предците, НУ Завод за заштита на спомениците на културата и 
Музеј Струмица, Струмица 2007, 13-15.
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од с. Костурино, 1 км на југ од с. 
Раборци. Низ неа поминува патот 
Струмица-Валандово-Солун 
(Сл.3). Станува збор за долг рид 
со зарамнет врв, чиишто страни 
паѓаат во претходно спомнатата 
река и во Маркова Река на запад. 
Висок е 220 м над реките, т.е. со 
590 м надморска височина, со 
голема прегледност над патот низ 
теснецот. Првото детално мерење 
на оваа тврдина го извршил 
Виктор Лилчиќ.
 На врвот лежат остатоци 
од цврсто обѕидие, градено во 
доцноантичкиот период. На 
северната страна се гледаат 
остатоци од две фази на градење 
(од доцниот IV и VI век). Кастелот 
на Василица имал функција на 
висока стража, чијашто посада 
можела да го блокира патот во 
споменатата клисура. Самата 
позиција на крепоста, како и 

шесткилометарската оддалеченост од Струмица, биле премногу значајни 
за овој град, токму тука можел да се задржи секој непријателски напад од 
југ (Сл.4).10

 Затоа Василица била запоседната и во средновековието. Според 
Иван Микулчиќ, Западната кула, чија големина (12 х 10-7 м) и форма не 
се вообичаени во антиката, била обновена и користена во подоцнежните 
векови. Меѓу движните археолошки наоди се гледаат парчиња од 
средновековна црепна и од глеќосана византиска трпезна керамика.11 
 Василица како попатна стража, која го чувала влез од југ кон 
Струмица, има целосна контрола на Стариот пат, кој се наоѓа западно од 
неа, како и над клисурата на реката Тркајна, која се наоѓа источно од неа, 
10Укрепениот простор е со димензии 152 х 38-25 м. На трите агли бил зајакнат со три издадени кули. Еден 
внатрешен ѕид го дели просторот на два дела. Долж јужната страна на кастелот се потпирала станбена 
тераса голема 0,7 хектари и подѕидана од југ со ѕид од камен, без малтер. На неа се гледаат голем број 
парчиња од доцноантичка грнчарија, питоси и тегули, како и ретки хеленистички фрагменти: Археолошка 
карта на Р.Македонија, op.cit., 408, Иван Микулчиќ, op.cit., 316. fig. 149. 
11Името Василица, несомнено потекнува од името на некогашниот кастрон Василида (номинатив: 
Василица). Името на соседната Маркова Река и името Маркови Кули, како второ име на истата крепост, 
се топоними настанати на крајот од средниот век, во турско време, а одразуваат сеќавања на старата 
крепост. Иван Микулчиќ, op.cit., 316.

Сл.3. Карта, 
Патна траса Струмица – Дојран – Солун.

(Изработил: Душко Цветанов / Графички дизајн: 
Тиме Гарванлиев).
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ако евентуално била патно користена, иако оваа траса не била користена 
некаде до средината на XX век, кога е пробиена, и денес овде се наоѓа 
модерниот магистрален пат Струмица - Валандово. Доминантната 
положба на тврдината Василица, со нејзината највисока надморска 
височина, во голем дел овозможува голема прегледност на сите страни. 
Има прегледност на патот кој доаѓа од Струмица, исто така и на патот 
кој од Штип преку реката Крива Лакавица поаѓа во подножјето на селата 
Рич – Белотино – Попчево. Покрај овие патни правци, Василица го 
контролира и влезот од југ, односно патот кој доаѓал од Солун – Дојран 
– Струмица, кој од Валандовската Котлина се издига во атарот на село 
Костурино. Оваа тврдина имала целосна контрола и прегледност на сите 
патни правци кои поминувале јужно од Струмица. Иако во турскиот 
период оваа тврдина ја губи својата функција, сепак овој предел истотака 
и за Турците бил доста значаен и клучен, имајќи го предвид значењето на 
патот кој од Солун за Струмица минувал одовде. За тоа зборува и самото 
с. Костурино, кое во турскиот период се спомнува како дервенџиско село, 
поради значењето на патната траса која поминувала низ него.12

Сл.4. Тврдина Василица, с.Костурино – Струмичко (поглед од с.Попчево).
(фотографија: Душко Цветанов)

 
 Во продолжение за значењето на тврдината Василица, односно на 
пределот во кој се наоѓа таа, можеме да спомнеме еден историски извор 
од Скилица. По самото разбивање на Клучката дема и преземањето на 
тврдината Мацукион, Василиј II го испратил солунскиот дук Теофилакт 
12Душко Цветанов, Средновековната патна мрежа во Струмичко (XI-XIV век), Зборник на трудови, 
НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Струмица, Струмица 2014, 161-162. fig.6.; 
Александар Стојановски, Дервенџиството во Македонија, ИНИ, Скопје, 1974, 214-215.
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Вотанијат со војска да ги премине ридовите крај Струмица, да ги 
изгори демите по патот и да направи прооден пат за императорот да се 
повлече во Солун. Кога пристигнал на местото, Вотаниjат без пречки бил 
пропуштен од локалните стражи да влезе внатре; сепак, кога побарал да 
се врати повторно кај царот, откако ја исполнил заповедта, тој паднал 
во поставената, во истата област, заседа и бил пречекан тајно во една 
долга теснина. Тоа сигурно бил тесниот премин меѓу Беласица и Плауш 
Планина. Кога влегол во теснината заедно со својата единица, опкружени 
од сите страни и опсипани од височините со камења и стрели, без да 
може да ги заштити некој поради теснина и непреодноста на местото, 
самиот паднал убиен, без да може да се одбрани, откако Гаврил Радомир 
го прободел во стомакот со копје, а голем дел од неговата единица била 
уништена.13 Самата конфигурација на теренот на овој планинско-ридски 
крај, допуштала патот да биде изложуван на неочекувани напади во тесните 
и непреодни клисури. Најверојатно Вотанијат настрадал во опасните 
теснини меѓу Струмица и Костурино, места кои важеле за најопасни. 
Скилица спомнува дека преградите се наоѓале во непосредна близина 
на градот.14 Токму во овој ридест предел јужно од градот Струмица се 
наоѓа и самата тврдина Василица. Можеме да претпоставиме дека овде, 
најверојатно, во тој период Самуил имал концентрирано војска, која 
излегла од тврдината и го изненадила одредот на Вотанијат. Од ридестиот 
предел тврдината речиси и да не е забележлива. 
 За точната локација каде биле поставени палисадите, можеме да 
издвоиме неколку локации, коишто можеле да бидат преградени. Една од 
тие локации е тесната клисура на реката Тркајна, на трасата с.Костурино 
– Струмица, веднаш по минувањето на претходно именуваното село, 
на модерниот регионален пат, источно од тврдината Василица. Другата 
локација, западно од тврдината Василица, на старата патна траса с. 
Костурино – с. Раборци, која до почетокот на минатиот век била активна, 
односно самиот пат серпентински се спушта во атарот на с. Раборци. 
Како последна можна локација ќе го посочиме Валандовско Брдо, како 
тешко прооден и недостапен предел.
 Во дефанзивната функција на јужниот влез во Струмичко, покрај 
палисадите кои, најверојатно, ги имало на неколку позиции, сигурно биле 
искористувани и позициите на околните тврдини, макар и во функција на 
обични набљудувачници. Западно од денешниот модерен пат познат како 
Валандовското Брдо, се наоѓа доминантна тврдина која, најверојатно, го 
контролирала Стариот пат. Локалитетот е познат под името Вестерно–
Раброво. Оваа тврдина, според движните наоди, била во функција уште од 

13Васил Златарски, op.cit., 698-699.
14Бранко Панов, op.cit., 450-451. 
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раната антика.15 Овде ќе ја спомнеме и тврдината, т.е. локалитетот Исар–
кула, кој лежи 0,8 – 1,3. км од Валандово,16 а кој директно комуницира со 
тврдината Вестерно.
 Скилица спомнува дека тврдината наречена Мацукион се наоѓала 
близу Струмица,,…φρούριον το καλούμενον Ματζούκιον, τη Στρουμπιτζη 
δέ προσεγγιζον…“.17 Меѓу другото тој го опишува патот низ кој поминал 
императорот Василиј за да го нападне Самуил: од Сер до Валовишта 
(Демир Хисар), Рупел, по долината на р. Струмица па до Клаидон. 
Откако Василиј II ја разрушил демата кај Клуч, се спуштил да ги следи 
војниците кои бегале кон Струмица. Според народното предание, кај с. 
Мокриево (Струмичко) се судриле двете војски, судир во кој учествувал 
и цар Самуил заедно со неговиот син Гаврило Радомир, откако излегле 
од Струмица и се упатиле да им помогнат на разбеганите војници. 
Самуил тогаш претрпува голем пораз во кој паднале многу жртви, а 
поголем број биле запленети. По разбивањето на Самуиловата војска, 
Василиј се упатил кон Струмица, по самиот пат тој успеал да ја освои 
попатната тврдина Мацукион, која, најверојатно, се наоѓа под падините 
на планината Беласица, во самата близина на градот Струмица.18 Оттаму, 
покрај подножјето на самата Беласица, тој се упатил кон Струмица.
 Каде со точност поминувал овој пат? Речиси со сигурност 
може да ја оцртаме неговата траса. Самата конфигурација на теренот, 
пречките, безбедноста, како и самата далечина од една до друга 
точка, се сосема добри фактори да се обидеме што попрецизно да го 
определиме трасирањето на патот по кој се движел императорот Василиј. 
Во овој случај, по минувањето на Клучката Клисура и по влегувањето 
во Струмичкото Поле, патот продолжувал по падините на Беласица. 
Имајќи го предвид мочуриштето кое го зазема централното место во 
Струмичката Котлина, речиси е бесмислено патот да продолжувал по 
средината на истото мочуриште.19 Земајќи го Моноспитовското Блато 
како голема природна пречка во централниот дел на Струмичкото 
Поле, имајќи ги предвид и реките Струмица, Водочница и Тркајна, кои 
во определени периоди во годината често се излевале од коритата и 
поплавувале големи површини од Струмичкото Поле, јасно е дека патот 
морал да поминува неколку тераси повисоко, покрај самите планини, 
во конкретниот случај покрај Беласица. Патот кој поминувал покрај 
Беласица е доста ограничен, на север од самото Моноспитовско Блато, на 
југ од високите планински масиви на Беласица. По оваа траса се движеле 
15Според рекогносцирањата извршени од Виктор Лилчиќ, како и на претходната тврдина Василица.
16Иван Микулчиќ, op.cit., 165-168. fig. 39-40. 
17Бранко Панов, op.cit., 433-434.; Гръцки извори за Българската история VI, БАН, София 1965, 285. 
18Васил Златарски, op.cit., 693-698. 
19Душко Цветанов, op.cit.,149.; Ѓорги Иванов, Моноспитовско Блато-последното мочуриште во 
Македонија, Струмица 2008, 7. 
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ромејските војски предводени од Василиј. Поради ограничениот простор 
доаѓале во непосреден контакт со самите попатни тврдини, а со тоа и 
до дирекни судири.20 На овој потег од Клуч до Струмица денеска има 
археолошки остатоци од поголем број тврдини, од кои дел се застапени 
и во Археолошката карта на Република Македонија. Тоа се локалитетите: 
Градиште (Старо Коњарево); Пирго (Мокриево); Градиште– Калари 
(Банско); Градиште (Свидовица) и Падарница (Струмица) (Сл.5). Овие 
се тврдините кои досега ѝ се познати на стручната јавност.21 Сите овие 
тврдини опстојувале во различни периоди, а, најверојатно, дел од нив 
имале активности и во периодот кој е предмет на ова истражување.

Сл.5. Карта, Тврдини по патната траса Сер – Струмица.
 (Изработил: Душко Цветанов / Графички дизајн: Тиме Гарванлиев).

 Ако ја земеме предвид примарната цел на Василиј– побргу да ја 
уништи државата на Самуил, а наедно и можноста да го заплени или во 
директен судир да го убие Самуил, тешко би поверувале дека тој би губел 
време со освојување на попатни тврдини, ако самите не биле директни 
пречки на неговиот пат. Василиј знаел дека Самуил не бил доволно моќен 
во директен судир да се соочи со него, дека е принуден на герилска војна, 
на поставување на пречки и изведување ненадејни напади.
 Тврдината, најверојатно се наоѓала на т.н. Подгорски пат, кој ја 
поврзувал Струмица со селата од Подгоријата, т.е. со оние што лежеле 
во подножјето на планината Беласица.22 Изгледа дека Мацукион се 
20Душко Цветанов, op.cit., 149-150. fig.1.
21Археолошка карта на Република Македонија II, op.cit., 400 -416.; Иван Микулчиќ, op.cit., 313-315, fig. 
148. 
22За некои од ’подгорските’села може да се тврди со сигурност дека постоеле во овој период. Имено, за 
тоа зборуваат податоците од некои српски повелби од XIV век. Во нив се споменуваат селата Банско, 



210

наоѓала помеѓу селата Старо Коњарево и Банско, затоа што таа паднала 
под ромејска власт веднаш по Беласичката битка во 1014 година, додека 
тврдината Термица (с. Банско) останала неосвоена, според достапните 
извори, дури до крајот на 1015 година.
 Знаејќи дека до скоро немаше истражено ниту една тврдина во 
подножјето на Беласица– а дел од нив веќе ги посочивме во овој труд– 
долго време не можевме да тврдиме со целосна сигурност која од нив би 
можела да биде Мацукион. Во 2011-2012 година беа извршени сондажни 
археолошки истражувања на локалитетот Пирго,23 локалитет кој се наоѓа 
југоисточно од селото Мокриево. Истражувањата беа предводени од 
археологот Зоран Рујак. Иако тие траеја сосема кратко, беше откриена 
и истражена една централна кула со маркантни димензии. Најверојатно 
со самата кула немало други придружни објекти, но тоа досега не 
е забележливо поради густата вегетација и столетните дрвја кои се 
простираат на овој простор.
 

Сл.6. Можна реконструкција на кулата – лок. Пирго, с.Мокриево – Струмичко.
 (Скица: Душко Цветанов / Графички дизајн: Тиме Гарванлиев).

Габрово, Борисово, Макриево, Мокрени и др., што не ја исклучува можноста дека тие постоеле и во 
поранешниот период: Бранко Панов, op.cit., 149-168. 
23Етимолошки гледано, зборот „пирог“ на грчки: Πύργος, во превод кула.
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 Кулата е со квадратна основа со димензии 10,65.м на 10,65.м. 
Ѕидовите се ѕидани во масивен емплектон, со огромни камења кои ги 
формираат самите лица на ѕидот и со полнеж со поситни камења и малтер. 
Дебелината на ѕидот е приближно 3 м. Дел од основата на кулата била 
поставена на самата карпа, а нејзината најголема сегашна височинска 
зачуваност е околу 6 м. Таа до неодамна била многу позачувана од 
состојбата што ја имаме денеска– ако го земаме предвид и податокот од 
самите селани, кои тврдат дека оваа кула била извор за камења, на еден 
начин каменолом од кој тие собирале камења со кои ги граделе нивните 
куќи и штали. Според должините на основата на кулата, со сигурност 
може да кажеме дека височината била најмалку двапати поголема од 
основата, некаде над 20 м, а самиот влез на самата кула се наоѓа на 5-6 м 
од подното ниво (Сл.6). Причината за овие маркантни димензии на кулата 
е, како што рековме претходно, пристапниот терен. Оваа кула имала, пред 
сè, офанзивна функција, односно брзо да дејствува според потребите на 
самиот Подгорски пат, кој е на околу 400 м од кулата, а меѓу другото да 
одолее на напади, но не и во конкретниот случај кога Василиј нападнал 
со огромна војска.
 Според начинот на градење оваа кула, најверојатно била изградена 
во доцната антика, еден вид фрурион, т.е. набљудувачница која го 
обезбедувала патот. Знаејќи дека голем број од тврдините кои ги користел 
самиот Самуил претставуваат доцноантички тврдини кои биле делумно 
обновувани, стојам на мислењето дека оваа кула била употребувана 
од страна на Самуил и, најверојатно, е тврдината Мацукион, која била 
освоена во 1014 година од страна на Василиј II и веднаш потоа разурната.
Од самиот историски извор дознаваме дека во оваа кампања на Василиј 
во Струмичкиот регион паднала само тврдината Мацукион, додека 
тврдината Термица и самата Струмица вешто одолеале на ромејските 
напади. Ако претпоставиме дека, всушнoст, локалитетот Пирго – 
с.Мокриево е тврдината која ја бараме. Фактот што оваа кула е осамена, 
без други придружни дефанзивни елементи, како и нејзината положба 
на доста благ терен, сето тоа придонело таа многу лесно да падне во 
оваа офанзива. Додека другите тврдини кои се наоѓале на патот на 
Василиј, одолеале на неговите напади; такви се, како што рековме, 
Термица и Струмица, кои заземаат доста недостапни положби, а наедно 
претставуваат и комплексни утврдувања.
 Овој простор околу тврдината, според кажувањата на археологот 
Зоран Рујак, бил активен и продолжил да опстојува во подоцнежните 
периоди. На тоа укажува присуството на средновековни движни наоди. 
Нејзината активност продолжила сè до турските освојувања на овие 
краеви кога, најверојатно, и самата кула била повторно разурната.
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 По смртта на Самуил во 1014 година, на престолот доаѓа неговиот 
син Гаврило Радомир. За време на едногодишното негово владеење, 
градот Струмица и поголем број тврдини од Струмичката област се 
наоѓале во рамките на неговата држава. Кон крајот на 1015 година, кога 
власта ја презел Иван Владислав, императорот Василиј се обидел да ја 
освои оваа важна воено-стратегиска област. Тогаш тој го испратил во 
овој крај војсководачот-патрициј Давид Аријанит (Δαυίδ Ἀριανίτης) , кој 
успеал да ја освои само, блиската до Струмица, тврдина Термица, ...τό 
φρούριον Θερμιτζα κατονομάζεται.24 
 Уште во 1896 година струмичкиот егзархиски архимандрид 
(поточно митрополит) Герасим, по исцрпното проучување на старините 
во Струмичко, во објавените „материали по географията – струмишко“ 
се изјаснил дека с. Банско, положено во подножјето на Беласица, два 
и пол часа на југоисток од градот Струмица, го добило своето име по 
минералната бања, чијашто вода е лековита, особено за ревматизам. 
Според Герасим, Банско во минатото било прочуено и по големиот Летен 
панаѓур. Тука во старо време имало манастир и две цркви. До селото има 
остатоци од тврдина која се наоѓа на еден врв на планината Беласица и 
тоа место го носи името Калеери.25

 Првите детални мерења на оваа тврдина, односно локалитетот 
Калеери, ги направил Иван Микулчиќ, и истите ги објавил во неговото 
дело „Средновековни градови и тврдини во Р.Македонија“. Тврдината за 
која претпоставуваме дека е Термица, лежи на јужниот дел од с. Банско, на 
падините на планината Беласица, на 540 м надморска височина, односно 
се издига 250м високо над Струмичкото Поле и има многу стрмни падини 
што паѓаат во две паралелни, длабоки, поројни долини (Сл.7). Едно 
сосема тесно седло од југ го дели од повисокиот терен. Врвот му е тесен, 
зарамнет и населуван во минатото. Одозгора има преглед на поголемиот 
дел од Струмичкото Поле. На 0,8 км североисточно од градиштето, во 
подножјето избива термална вода. Денеска тука се наоѓа термалното 
лекувалиште, хотелот „Цар Самоил“.26

24Локацијата на оваа тврдина со целосна сигурност не можеме да ја потврдиме, иако за оваа проблематика 
имаат пишувано повеќе историчари и археолози. Прв за тврдината Термица пишува бугарскиот историчар 
Васил Златарски, кој по значението на името, ја убдицирал тврдината над с.Банско, југоисточно од градот 
Струмица, во подножјето на Беласица, каде што и денес се наоѓаaт остатоци од тврдина, а пак самото 
место тој навел дека се вика „Калери“, а исто така во самата близина на оваа тврдина се наоѓа термата со 
топла вода: Васил Златарски, op.cit., 717.; Иван Микулчиќ, op.cit., 313-315, fig.148. 
25Бранко Панов, op.cit., 427-430.
26Уште во антиката околу врвот на градиштето било подигнато цврсто обѕидие. Се гледаат два ѕидни 
појаси, внатрешниот ѕид граден со малтер затвора простор од 240 х 50 м (1 хектар). Според начинот на 
градба, обѕидот потекнува од IV век, со голема обнова од VI век. Тоа го потврдуваат и ситните наоди на 
овој простор. На северниот крај, разголен од спомнатиот пат, се среќаваат парчиња од хеленистичка и 
доцноантичка грнчарија. Најдени се и монети од IV век. Кај термалните извори е откопана величествена 
бањска градба (балнеум) со повеќе засводени простори од IV век, обновени во VI век. Високо врз 
нејзините урнатини во турско време била изградена бања од ист карактер и по неа местото го носи името 
до денес: Иван Микулчиќ, op.cit., 313-315; Археолошка карта на Република Македонија II, op.cit., 401. 
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 Иако оваа тврдина според начинот на градење– како и движните 
наоди– укажува на доцната антика, сепак треба да го имаме предвид и 
фактот дека токму тие доцноантички тврдини, делумно закрпувани или 
со мали интервенции доградувани, кон крајот на X и почетокот на XI 
век, биле користени од Самуил. Иако не ни е познато ова ѕидање, тоа 
наведува дека поправките на старите обѕидија биле изведени во техника 
на сувоѕид, без малтер, зајакнати со дрвени греди, органски материјал 
којшто не се задржал до денеска.
 Веројатно поради самите термални извори, старата крепост била 
користена со извесни обнови и во средниот век.27 Самото место денес е 
обраснато со густа вегетација и е непреодно, а шумскиот пат кој поминува 
дирекно низ средината на самата тврдина, во голем дел ги уништил 
објектите кои се наоѓале во самата внатрешност.
 Оваа тврдина, за којашто зборуваме, а наедно претпоставуваме 
дека е тврдината Термица,  се наоѓа покрај еден од двата патни 
краци кој, покрај подножјето на планината Беласица, односно јужно од 
течението на реката Струмица, ги поврзува двата значајни средновековни 
центри Струмица и Сер.

Сл.7. Тврдина Термица ?, с. Банско - Струмичко.
 (фотографија: Душко Цветанов)

 
27Речиси 1000 парчиња, најдени во 1956 година, сега во Музеј Струмица (Јован I Комнен, Манули I, 
Андроник I, Исак II Ангел, бугарски и латински имитации на Мануил I ); Иван Микулчиќ, op.cit., 313-314.
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 Не случајно оваа локација била избрана за подигнување на тврдина. 
Нејзината положба, односно доминантноста и тешката достапност, 
како и директната визуелна комуникација со тврдината Цареви кули 
на само 11,5 км оддалеченост– сето тоа укажува на нејзиното значење. 
Пристапот до оваа тврдина е ограничен од север и југ, односно на југ од 
Моноспитовското Блато, а на север од планината Беласица. Само еден 
делумно тесен коридор поминува во правецот исток - запад и обратно, 
односно самата патна комуникација која претходно ја спомнав. 
 Немаме историски извори за некои активности во полниот среден 
век на овој простор, како и доволно археолошки истражувања подоцна; 
како наследство останале Римската терма и една средновековна црква. 
Се смета дека таа била посветена на светите Четириесет Севастиски 
маченици. Временски, црквата, според архитектонската градба и 
живописот, припаѓа на XII и XIII век, а била доградувана и во турскиот 
период.28 Но сепак, иако не е истражувано живеењето во населби на овој 
простор, самата црква, како и средновековната остава која претходно ја 
спомнавме, се доволен доказ за активностите во XII и XIII век, додека 
во XIV век самото село Банско е спомнато во повеќе пишани извори на 
српските и локалните самостојни владетели.
 Во овој краток осврт за средновековните тврдини и палисадите 
кои биле ставани во дефанзивна функција на Самуиловиот лимес, даваме 
придонес за потврдување на оваа доста значајна воено-стратегиска 
област, покрај детерминирањето на можните тврдини кои ги искористил 
Самуил и нивното значење во овој преоден период на епохи. Струмица со 
тоа го навестува своето значење во наредните векови кои доаѓале– како 
регионален, цивилен и црковен центар во овој микрорегион.

28Археолошка карта на Република Македонија II, op.cit.,402; Aлександар Цицимов, Мермерната олтарна 
преграда во црквата Св.Четириесет Севастиски маченици во Банско, Зборник на трудови, : НУ Завод 
за заштита на спомениците на културата и Музеј Струмица, Струмица 1989, 101-115; Коцо Димче, Петар 
Миљковиќ – Пепек, Новооткриената црква на локалитетот Св.Четириесет во селото Банско, Зборник 
на трудови, НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Струмица, Струмица 1989, 65-99.
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MIlItAry-StrAteGIC SIGnIFICAnCe oF tHe StrUMICA 
AreA In tHe tIMe oF KInG SAMUel (X – XI CentUrIeS) 

Summary

 In this study we analyze the defence system of Samuel within the 
Strumica area, a defence system upon which he relied in his campaign against 
Basil II. From the accessible historic sources we can learn that Strumica with 
its surroundings was encompassed into a separate military-administrative 
unit, which played an important role in the decisive clash between the Balkan 
hegemons of that time. In this study are given the possible fortifications that 
Samuel used in this area: their locations, temporal frames and functions. In this 
defence system were certainly incorporated the palisades, which were built 
on the very roads. For the realization of this goal we have used: analysis of 
the accessible historic sources, reconnaissance in the south-east region of the 
Republic of Macedonia, etymologic connection, as well as the archaeological 
explorations that have been conducted in the past years in the Strumica region.
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ПРЕДАНИЈА ЗА ЦАР САМУИЛ

 Предмет на нашето истражување се историските преданија 
и преданијата за места посветени на трагедијата на цар Самуил и на 
неговата ослепена војска. Македонските народни преданија заземаат 
важно место во целокупниот фонд на нашето народно творештво. 
Македонските народни преданија отсекогаш го привлекувале вниманието 
на народните творци. Нивното присуство до наше време, поаѓајќи од 
длабоката древност, па се до наше време, сведочи за една благородна и 
привлечна тематика, која се пренесувала од поколение на поколение. Тие 
се посветени на разни историски настани и историски личности коишто 
се случувале и дејствувале на тлото на Македонија низ изминатите векови. 
Посебно место во тој контекст му припаѓаат на историските преданија, 
кои во нашите македонски специфични услови на постоење, при немање 
пишана историја, го заменувале историското паметење и знаење, го 
граделе и го чувале националниот идентитет и верската припадност 
на нашиот народ. Ја кодирале народната историска меморија за својата 
татковина и за својот народ во името на сопствената иднина. Преку 
преданијата народниот творец на свој начин ги изложувал историските 
настани и личностите поврзани со нив. Тие сведочат дека нашите 
творци се стремеле да најдат одговор за сите појави поврзани со својата 
околина и пошироко и на свој карактеристичен начин да ги објаснат и да 
ги поистоветат со соодветни историски моменти и историски личности 
од општонароден или од локален карактер, или случки од секојдневниот 
живот.
 Како составен дел на историските преданија, се преданијата 
за места како едни од најстарите и најраспространетите видови на 
македонското народното творештво. Во нив се наоѓаат важни извори за 
локалната историја. Во науката, а и во секојдневниот јазик се нарекуваат 
упгге топонимски преданија или преданија за локалитети, односно за 
места и легенди. Терминот легенди, употребувајќи го за преданијата е 
погрешен, но тој, сепак, е присутен во научната јавност, која е подалеку 
од фолклористиката и во секојдневната комуникапија.
 Историски преданија за цар Самуил се среќаваат во ограничена 
бројка, додека преданија за места поврзани со неговото име и со трагедијата 
на поразот и ослепувањето на неговата војска кај македонскиот народ 
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заземаат значајно место во нашето усно творештво. Во македонската 
фолклористичка наука на преданијата за цар Самуил, речиси, не му е 
посветено никакво внинание. Тука, главно, мислиме на собирачката 
дејност. Од тоа произлегува дека тие не претставувале интерес за нашите 
познати собирачи на народното творештво од XIX и XX век. Ва наше 
време, иако имаше голем зафат собирачката дејност, тие, исто така, 
останале надвор од интересот на фолклористите, иако се знаеше дека на 
терен постојат преданија за цар Самуил. За тоа сведочат повеќе записи на 
љубители на фолклорот од својот регион и објавувани од нив во скромни 
и аматерски зборници.1 Без оглед на тоа, тие носат своја тежина. Поради 
немање соодветен теренски материјал, се разбира, не можеше да се 
очекуваат соодветни научни трудови посветени на оваа проблематика.
 Во изминатите години беа публикувани неколку зборници со 
необјавени народни преданија и преданија за места. Тука би го спомнале 
зборникот „Македонски народни преданија”2 во кој се поместени и голем 
број преданија за места. Исто така, би го спомнале и скромниот зборник 
„Македонски преданија за места”3 каде дадовме и една посеопфатна 
анализа на овие видови народната проза и соодветна нивна класификација, 
која се потпира на проучувањата на месните преданија, како од странски 
автори, така и од наши. Во 2000 година беше објавена и студијата под 
истоимениот наслов од Валентина Миронска-Христовска.4 За жал, како 
што нагласивме, во наведениве изданија не се среќаваат преданија за цар 
Самуил. Затоа, пак, во наше најново време се појавија во страниците 
на интернет и во дневниот и периодичниот печат како македонски, така 
и бугарски. На проучувањето на историските преданија му е посветен 
монографскиот труд „Македонски народни преданија”.5

 Основната содржина на преданијата за места се состои во 
објаснувањето на потеклото на името на соодветното место: град, село, 
држава, планина, езера, река, извор и сл. Тие се дел од локалната историја 
на народот, кој го објаснуваат потеклото на имињата на местата на свој 
специфичен начин. Основни црти на преданијата во фолклористиката се 
сметаат: повикување кон минатото, повикувањето кон вистинитоста на 
потеклото на името и приклучувањето кон даденото место или објект.6  
1На пример: Кајдамов, К., Дојрана, Скопје 1982. Преданието Беласица Планина, 64-66. Или истиот автор: 
Македонски легенди и преданија, Скопје 2003. Преданието Од вади очи - Водоча, стр. 80-83.
2Македонски народни преданија, Подготвил Танас Вражиновски, Институт за фолклор “Марко Цепенков”, 
- Скопје, Македонско народно творештво, Народни преданија, Книга I, Скопје 1986, 5- 227.
3Вражиновски Т., Македонски преданија за места, Институт за фолклор “Марко Цепенков” -Скопје, 
Библиотека на списанието “Македонски фолклор”, 8, Скопје 1979, 7-69.
4Миронска-Христовска, В., Македонски преданија за места, Институт за македонска литература, Скопје 
2000, 5-191. 
5Вражиновски Т., Македонски историски преданија, Институт за старословенска култура, Матица 
Македонска, Скопје, 1992, 5-317. 
6Соколова В., От ипах славянских топонимических преданий, Македонски фолклор, III, 5-6, Институт за 
фолклор, Скопје 1970, 43. 
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 Во однос на нивната жанровска припадност, како што нагласивме, 
му припаѓаат на групата историски преданија. Тоа произлегува од нивниот 
стремеж да дадат објаснување на историјата за создавање на дадениот 
објект кој е предмет на преданието и добивањето на неговото име. Како 
основа за создавање на преданијата за места според уверувањето на 
народот, послужиле вистински настани, но честа причина за нивното 
создавање биле и самите имиња, односно народот барал начин како да 
го објасни даденото име. При нивното создавање се користени и оппгги 
мотиви, односно меѓународни, кои се поврзувале со објаснувањата 
на имињата на разни места, познати кај повеќе народи. Некои автори, 
истражувачи на преданијата за места нивното создавање го поврзуваат со 
следниве три објаснувања. Всушност овие објаснувања претставуваат и 
една општа класификација на преданијата за места:
 1.Потекнуваат од имињата на месните жители- првонаселени 
владетели и други историски лица, кои вистински или, кои само според 
народните претстави се поврзуваат со определени места или, пак 
наместо на имињата на овие лица се укажува на нивната припадност, на 
општествениот слој, занимањето, националноста и сл.
 2. Одразуваат исторски настани, со познати историски лица или со 
локални настани и обичаи.
 3. Потекнуваат од зборови, изречени од некоја личност на местото 
што е предмет на преданието.7 
 Преданија за цар Самуил наоѓаме во сите три групи. Пред да 
пристапиме кон нивното разгледување, сакаме да нагласиме дека во 
немање на објавени народни преданија за цар Самуил, ние ги користевме 
објавените преданија на интернет и во некои наши и бугарски весници 
и списанија. Вака објавените преданија немаат изградено некоја фабула, 
туку само имаат кратка информациска содржина. Од своја страна, тоа 
влијае и врз нашиот пристап во проучувањето на преданијата и отсуство 
на определена научна анализа. Со тоа сакаме да укажеме дека во многу 
работи нашиот прилог трпи и во прв ред има описен карактер. Една од 
основните слабости на објавените преданија на интернет и во дневниот 
печат, покарај отсуството на вистинска фабула не е прикажан изворот.
 Поаѓајќи од ваквата класификапија среќаваме само неколку 
историски преданија, кои се однесуваат на животот на царот Самуил. И 
тоа се многу мал број преданија. Ке разгледаме некои од нив.
 а) Борба за власт меѓу цар Самуил и неговиот брат. 
Селото Покрвеник своето име го добило како резултат на борбата за 
престолот меѓу цар Самуил и неговиот најмлад брат. Во оваа борба 
Царот го убил својот брат. Местото каде паднала крвта од убиениот 
7Соколова В., Типывост очнославянских топонимических преданий, “Славлнски фолклор”, Москва, 
1972, 208.
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било покриено со крв, односно покрвавено место. Народот селото го 
нарекол Покрвеник.8 Ова предание е изградено врз основа на два мотива: 
првиот, борбата за власт меѓу браќата, и вториот потеклото на името на 
селото Покрвеник. 
 б)Тајната љубов меѓу цар Самуил и Билјана. Онаа Билјана 
која е воспеана во познатата народна песна Билјана платно белеше.
Во сајтот: Историја и култура на Бугарија, се објавени две варијати 
на преданието. Според првата варијанта, цар Самуил бил вљубен во 
убавата Билјана, со која тајно се среќавал покрај изворите на езерото. По 
наредба на сопругата на царот Агата, по потекло Гркиња, некој 
човек поставен од неа ја застрелал девојката и таа се парализирала. 
Билјана не сакала во таква состојба да ја види царот и се засолнала 
во пештера. Кога го открил местото каде што се наоѓа Билјана и во 
каква состојба е таа, тој се расплакал. Преданието објаснува дека 
точките кои ги има охридската пастрмка се царевите солзи, кои 
капеле во езерото. Според втората варијанта кога разбрала Агата 
за љубовта меѓу нејзиниот сопруг и Билјана ги испратила своите 
двајца браќа да ја убијат. Кога ја виделе тие убавината 
на девојката, се откажале од убиството. Агата тогаш ја 
испратила Билјана во една пештера во Галичица, каде што му 
родила син на царот Самуил.9 Поврзувањето на цар Самуил со Билјана од 
песната е изум на народната фантазија, така што таа нема основа.
 в)Богатството на цар Самуил. За скриеното богатство на 
цар Самуил постојат најмногу варијати од кои некои се изградени врз 
основа на меѓународни мотиви. Нив ги среќаваме кај нас и во Пиринска 
Македонија. Своето богатство, според едно предание, Царот го скрил во 
Охрид по поразот кај Беласица и тоа во охридската тврдина и на неколку 
други локалитети. Неговото богатство изнесувало околу шест товари, 
односно шест тони злато.10 Во сајтот посветен на Преспа, е објавено 
предание за скриеното богатство на Царот во островот Голем Град. 
Според преданието, до богатството никој не може да дојде, бидејќи него 
го чуваат змиите кои живеат таму.11 Во весникот Македонска нација од 20 
октомври 2009 година е поместена варијанта на ова предание, кое не се 
разликува воопшто од погорното.12 Во блогот посветен на Марко Крале, 
се зборува за богатството на Царот во Островот, кое го чуваат змии исто 
така. Змиите на островот биле намерно донесени од царот Самуил за да 
8Како народот ги чувал сеќавањата за цар Самуил и за битката на Беласица, Свидовица е спомен за 
вдовиците, Трпејца за војничката трпеза. Во весникот „Дневник Online”, од 25.7.2014 година.  
9Легенди за Билјанините извори, www. history.rodenkrai.com (5 март 2012).  
10Самуил закопал шест товари злато во Охрид. www.Ohridlive.com (петок, 7 април 2009). (петок, 7 април 2009). 
Богатството на цар Самуил спие во подземните пештери на Островот, www.Ohridon.com/m-na-
slovna/10892.html 
11Prespa: Legendi. cdnh.ii.edu.mk/multimedija 2008/prespa/prespa/legendi.html 
12С.Д., Преспа, Македонска нација, среда, 20 октомври, 2009, www.mn.mk/kultura/664. 
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го чуваат неговото скриено богатство.13

 Во сајтот на OhridON, исто така, е објавено предание за скриеното 
богатство на цар Самуил во подземните пештери на островот Голем 
Град. Според преданието, богатството е скриено во ковчези преполни 
со злато, дијаманти и скапоцени камења. И во ова предание се зборува 
дека Царот бил многу мудар па го скрил на сигурно место каде направил 
влезови во подземниот лавиринт, така што никој да не може да дојде до 
него.14 Во бугарскиот весник Монитор е објавено предание за скриеното 
богатство на царот Самуил, кое изнесувало девет товари. Според 
преданието, богатството го скрил самиот владетел на сигурно место за 
да не биде украдено од постојаните напади на непријателот. Најверојатно 
тоа е скриено во тврдината на цар Самуил, која се наоѓа меѓу планините 
Беласица и Огражден, во така наречената Кључка Клисура.15

 Општо за сите овие преданија е ослепувањето на војската на цар 
Самуил. Исто така, општо е и безупепшото трагање по богатството на 
цар Самуил. Секако, во овие преданија преувеличено е богатството на 
Царот.
 Мотивот за скриено богатство од владетели или други лица е 
познат меѓународен мотив кој се среќава во фолклорот на повеќе народи. 
На пример, за скриено богатство во бугарските преданија се зборува за 
царот Иван Шишман и Инџе војводата.16 За скриено богатство се зборува 
и во нашите преданија објавени од Марко Цепенков, застапени во 
мотивот пропаднати градби, односно манастири и цркви во земја со сето 
свое богатство. И тука богатсгвото го чува демонско суштество.17 Исто 
така и мотивот на чување на богатство од змии е познат меѓународен 
мотив кој го среќаваме во повеќе преданија и во приказните. Во случај 
некој да посегне по богатството тоа се претвора во змија или смок.
 Како што нагласивме, најмногубројни се преданијата за места 
сврзани со цар Самуил и со неговите ослепени војници. Во споменатиот 
наш труд „Македонски преданија за места” дадовме една доста опширна 
класификација на месните преданија врз основа на нивната основна 
тематска градба и врз основа на објектот што послужил за создавање на 
преданија. Се трудевме да опфатиме што повеќе видови преданија кои се 
среќаваат кај нас, и тоа: 1. преданија за населени места (градови, села, 
населби); 2. преданија за тврдини, калиња и кули; 3. преданија за цркви, 
манастири, џамии, теќиња; 4. преданија за мостови; 5. преданија за водни 
13Golem grad, Prespansko Ezero. http:/ /www.golem grad.4t.com/ 
14 Bogatstvoto na car Samuil spie vo podzemni pe{teri na Ostrovot?! www. ohridOn.com/m-na-
slovna/10892.html 
15Raskopaha Petri~ zaradi devette tovara na car Samuil. www. monitor.bg (2.3.2014).
16fragnews.bg (4 oktomvri 2014).
17 Cepenkov M., Makedonski narodni umotvorbi, vo deset knigi, Predanija, kniga sedma, Insti-
tut za folklor, Makedonska kniga, Skopje 1972, 157-158. 
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површини (езера, реки, извори); 6. преданија за планини; 7. преданија за 
камења; 8 преданија за гробишта; 9. преданија за кладенци и чешми; 10. 
преданија за други места, на пример дрвја и сл.18

 Поаѓајќи од вака групираните преданија, може да определиме 
во кои од овие групи среќаваме преданијата поврзани со цар Самуил. 
Според тоа, може да издвоиме неколку групи:
 а. Преданија за потеклото на името на села, поврзани со ослепените 
војници:
 - Селото Асамати. Според жителите на селото името на нивното 
село значи еднооки, добиено по ослепените војници на царот.
 - Селото Болно. На местото на сегашното село Болно, престојувале 
ослепените Самуиловите војници на лекување. За таа цел била создадена 
болница во месноста Милошоец. По болните војници (или по самата 
болница) селото било наречено Болно.
 - Селото Долно Дупени. Дел од ослепените војници со дупки по 
лицата престојувале на местото на кое потоа било основано селото Долно 
Дупени, а името го добило од дупените лица на војниците.
 - Селото Роби, своето име му го должи на заробените војници на 
цар Самуил од Византијпите, кои ги претвориле во робови.19

 - Селото Слепче. Ослепените војници на цар Самуил се повлекле 
кон Преспа преку Беласица. Најпрвин поминале преку селото Слепче, 
Прилепско. Оттука настанало и името на селото.
 - Селото Слепче. Ослепените војници се задржале во конаците 
на манастирот „Св. Јован Крстител“ кај Демир Хисар. По ослепените 
војници селото го нарекле Слепче. Ридот кој се наоѓа спроти манастирот 
го носи името на царот Самуил.20

 - Селото Добрско, Разлошко (Пиринска Македонија). Според 
преданието, кое е објавено во бугарскиот весник Стандарт од 15 
септември 2008 година, ова село го основале ослепените војници на 
цар Самуил. Откако тие пристигнале тука очите ги миеле од изворот кој 
се наоѓа на сретсело. Ослепените очи им погледнале, благодарение на 
лековитата вода на изворот.21 
 Според едно друга варијанта на преданието, дел од ослепените 
војници тргнале од планината Беласица кон Рилскиот манастир за да 
бараат исцелување од моштите на св. Иван Рилски. Ослепените војници 
18 Vra`inovski T., Makedonski predanija za mesta, Institut za folklor „Marko Cepenkov“, 
Skopje 1979, 9. 
19 Za nevedenive predanija vidi vo Istoriskiot бlog: Eftimovski I., Prespanski legendi i pre-
danija povrzani so carot Samoil. www.Istoriski.com/prespanski-legendi-i-predanija-povrzani-so-carot-
-samoil (Apr 6 2014). 
20Za navedenive predanija vidi: Svidovica e spomen za vdovicite, Trpejca za vojni~kata trpeza. 
„Dnevnik online“, 25.7.2014. 
21Legendi za car Samuil v Dobъrsko, Standartъ, петък, 15 septemvri, 2006, paper.standartnews.
com 
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се задржале во Добрско да преспијат покрај изворот, а утрото ги фатил 
тежок сон. Поради тоа тие решиле да останат подолго во селото. Раните 
ги миеле од водата во изворот и почувствувале дека болките многу бргу 
им поминале, а на некои им се повратил видот. Во овие преданија е 
присутен мотивот за лековитите својства на некои води. Постои упгге 
едно предание, кое во почетокот е идентично со погорните. Ќе се 
здржиме на вториот дел од преданието. Откако на ранетите војници им 
се залечиле раните тие пролетта тргнувале да бараат храна, односно да 
просат, а зимата повторно се враќале во селото. Кога тука го употребуваме 
зборот просат, не мислиме во вистинската негова смисла. Војниците биле 
добри пејачи и музиканти. Се зборува дека некои од нив биле од личната 
гарда на Царот, кои свиреле во борбите за да го кренат борбениот дух на 
војниците. Тие оформиле група, односно школа на слепи пејачи, кои се 
хранеле како улични музиканти, свирејќи главно на гусла. Тие останале 
да живеат во Добрско и создадле свои семејства. Месното население се 
смета за наследници на ослепените војници. Според едно друга предание 
од овој крај, само еден од војниците бил надарен гуслар од ослепените 
војници на цар Самуил. Тој пеејќи песни и свирејќи го поддржувал 
духот на војската пред тешките борби. Имено, тој почнал да учи некои 
од ослепените војници, гледајќи во тоа излез од нивното просење и од 
сиромаштијата. Околу овие ученици подоцна се присоединувале и други 
слепи лица кои немале музички дарби. Селото Добрско ја имало улогата 
на центар на епската традиција во Пиринска Македонија.22 Веројатно 
овој центар одиграл своја улога и во другите делови на Македонија. 
Школата на слепи пејачи и музиканти опстојувала до 30-тите години 
од минатиот век и била една од попознатите на Балканот. Исто така, се 
смета дека уличните музиканти создале свој таен просечки јазик за да се 
разбираат меѓу себе. Во селото до денес се зачувани некои зборови кои 
не ги разбираат дојденците од други места.23 Во литературата посветена 
на слепите профци-гуслари се зборува и за Битолскиот центар, односно 
школа, според кои почетоците треба да се бараат во првите десетилетија 
на XI век, односно во ослепените војници на царот Самуил.24 Александар 
Стерјовски, кој ги проучвал детално профците-гуслари, е на мислење дека 
Добрската школа му конкурирала на Битолскиот центар. Профците биле 
вечен и препознатлив знак на Битола низ целиот Балкан. Профштвото во 
Битола се сметало за особен занает, а тие што го практикувале помеѓу 
себе користеле таен „профчки“ јазик.25 Профчки центар создаден од 
22 Gad`ev Z., Dobъrskata pev~esko izpъlnitelska {kola - legendi i deйstvitelnost, Bъlgarski 
folklore, XIII, br. 2, BAN, Sofiя 1987, 65. 
23Koba~ev P., Samuil, 24 ~asa. bg www.24chasa.bg (18.1.2014).
24Sterjovski A., Prosjacite - guslari (Prilog kon homerovskoto pra{awe), Matica makedonska, 
Skopje 1999, 145.
25На истото место, 147.
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ослепените војници на цар Самуил имало и во Прилеп.26 Се претпоставува 
дека таков центар бил создаден и во Велес.27 Охрид претставувал еден од 
најзначајните профчки центри, кои го основале најверојатно ослепените 
војници на Царот.28 Такви центри имало и во други делови на Македонија.
 б) Преданија за езера. Постои само едно предание во 
повеќе варијанти за потеклото на името на езерото Преспа. Царот 
Самуил имал ќерка која се викала Преспана. Таа по смртта на татко 
си живеела во селото Царев Двор и била надалеку позната по својата 
убавина, мудроста и храброста. За нејзините доблести слушал 
некој си дворјанин, а според друга варијанта и царот Василиј. И 
едниот и другиот решиле да ја побараат раката на Преспана и дошле 
во Царев Двор. Таа не сакајќи да се ожени за нив, се фрлила во 
езерото и се удавила. По нејзиното име езерото Преспа го 
добило своето име.29 И овој мотив е меѓународен. Во нашите 
преданија постои преданието за името на езерото Дојран. 
Девојката Дојрана, позната по својата убавина, не сакајќи да стане жена 
на Турчин се фрлила во езерто и се удавила. Оттука настанало и името на 
езерото Дојран.30

 в) Преданија на места каде што се наоѓал имотот 
на цар Самуил, односно каде тој одморал со својата војска. 
Такво е преданието за селото Царев Двор кај Ресен. За негово 
време тука постоел царски дворец.31

 г) Преданија за места од изречени зборови:
 - Градот Охрид. Војниците на цар Самуил, враќајќи се од една 
тешка битка, изморени и истоштени, качувајќи се по ридот ги извикувале 
следниве зборови: „Ох, риде, ох риде”. Со поврзување на двата збора, се 
добило името на градот Охрид. 32 Според едно предание забележано од 
нас, зборовите „Ох, рид” ги изрекол царот Самуил. 
 - Селото Водоча. Ослепувањето на војниците се случило кај ова 
село во струмичкиот крај, а неговото име произлегло од зборовите „вади 
очи”.
 - Селото Свидовица. Во борбите со Византијците сите мажи 
од ова струмичко село погинале. Останале да живеат само нивните 
вдовици. Од зборовите „свите” и „вдовици”, произлегло и името на 
селото Свидовица.
26На истото место, 158.
27На истото место, 181. 
28Vra`inovski T., Ubavinite na Makedonija niz predanija i legendi, Matica makedonska, Skop-
je, 1995, 57-58. 
29Eftovski I., cit. Prilog 
30www. Forum.idividi.com.mk 
31Личен запис 
32Za navedenive tri predanija vidi: Svidovica e spomen za vdovicite, Trpejca za vojni~kata tr-
peza. „Dnevnik online“, 25.7.2014.
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 -Селото Колешиено. Византијската војска на ова место кај 
Струмица го извршила колежот на војниците на цар Самуил. Од зборот 
„колеж”, потекнало името на селото Колешино. Такви преданија има и за 
некои други села, главно во Струмичко. 
 Разгледувајќи ги посочените преданија за цар Самуил и за 
трагедијата на неговата војска, може да заклучиме дека тие се настанати 
на местата каде што тој владеел, престојувал и војувал. Тоа е Република 
Македонија (Преспа, Охрид, Струмичко, Демир Хисарско, Прилепско и 
сл.) и во Пиринска Македонија (Разлошко, Петричко, Добрско). Во други 
региони на Бугарија не се среќаваат, што значи дека тој не претставувал 
интерес кај народните творци. Според тоа, тие се од локален карактер и 
се сведоци за Самоиловото владеење и за поразот на неговата војска на 
планината Беласица. Без оглед на фактот што, главно, имаат информативен 
карактер, тие се дел од локалната историја на посочените места. 
Имињата на селата на највпечатлив начин ги расветлуваат злосторствата 
на Византијците извршени врз нашиот народ. Овие преданија сведочат 
дека нашите народни творци се стремеле да најдат одговор за сите појави 
поврзани со својата околина и на свој карактеристичен начин да ги обајснат 
и да ги поврзат со соодветни историски моменти и историски личности 
од општонароден или од локален карактер, или случки од секојдневниот 
живот. Тие вечно остануваат во народната меморија на нашиот народ, 
бидејќи отсликуваат едно од најтрагичните времиња на нашиот народ, 
односно трагедијата на времето, која имала сериозни последици во 
развојот на идните историски случувања во нашата татковина.
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leGenDS oF KInG SAMUel

Summary

 To the legends of King Samuel almost no attention is given in the 
folklore collections. There are a few published legends by some local devotees, 
and these usually refer to legends of the names of settlements. In the last 
years more legends appeared on the Internet. In our article we mainly use 
these legends, but they are quite modest in their nature. yet, they give certain 
information about the King himself and about the tragedy of his army. Namely, 
this tragedy and its consequences, above all the blinding of the soldiers 
contributed to naming many settlements in the Republic of Macedonia and the 
Pirin part of ethnic Macedonia, where very frequently there are met legends 
about King Samuel. I consider that in the future more space and attention 
should be given to the publishing and studying of these legends.
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СВЕТИ ЈОВАН ВЛАДИМИР ВО МАКЕДОНСКАТА 
НАРОДНА ТРАДИЦИЈА

 
Во народната традиција на југозападниот регион на Македонија 

развиен е култот кон светиот великомаченик кнезот Јован Владимир. 
Историските извори сведочат дека тој бил кнез на областите Зета и 
Далмација, во еден период влегол во судир со царот Самуил при што бил 
заробен. Додека бил во затвор во него се вљубила ќерката на Самуил, 
Теодора Косара, по што бил оженет со неа и вратен на престолот. Но 
подоцна, починал царот Самуил, на 6 октомври 1014 година, а царскиот 
престол го наследил син му Гаврил Радомир. Но, неговиот братучед Иван 
Владислав, (син на Арон, братот на Самуил), со поддршка на византиското 
раководство и со измама го убил и му го презел престолот. Плашејќи 
се од освета на Јован Владимир, но и од неговото легитимно право на 
наследство, Иван Владислав решил да го ликвидира. Преку охридскиот 
архиепископ Давид го поканил божем на договор. Јован Владимир 
се сомневал во чесните намери на својот роднина, но му поверувал на 
црковното лице и ја прифатил поканата. Но, веднаш по доаѓањето бил 
убиен. Во неговото житие се вели дека бидејќи убиецот не можел да го 
пресече Јован Владимир му го понудил својот меч велејќи му: „Сакаш да 
ме убиеш, брате, но не можеш. Еве ти го мојот меч! Готов сум да бидам 
убиен, како Исак и Авел!“1 
 Во „Пролошкото житие“2 се вели дека св. Јован потекнувал 
од некое село со име Владимирово и дека оттука го зел прекарот и се 
наименувал Владимир. Уште се вели дека татко му се викал Немања, а 
мајка му „Ромејката Ана, од царски род“. Во ова житие се раскажува дека 
тој од мал светел „со добрини и милости, пости бдеења и милостивости, 
кој стана уште од дете, чиста и света посатка и куќа на Светиот Дух...“ 
Во ова пролошко житие уште се вели дека со ќерката на царот Самуил 
го ожениле неговите родители, што не одговара на историската вистина. 
Уште се раскажува дека живеел доблесно, правел богоугодни дела, и 
дека по смртта на неговите родители ја засилил верата ставајќи учители 
и проповедници што ги враќале народите во православието. Изградил 
манастири, цркви и прифатилишта и болници. Еднаш му паднало на 
1Жития на светиите, Софија, 1991.
2Христо Меловски, Москополски зборник (Пролошки житија на светци), Скопје, 1996.
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ум во тие диви места со дрвја и реки, со густи шуми, да изгради дом 
на трисуштинскиот Бог. Додека со придружбата јавал низ шумата и 
видел орел што на грбот имал просветлен крст. Тоа, всушност, бил 
ангел Господов кој крстот го поставил на местото каде што требало да 
се изгради црквата. Тогаш слегол од коњот, му се поклонил на крстот и 
наредил да се изгради црква во која доаѓал да се моли седумпати на ден. 
Неговата сопруга се посомневала „да не оди кај друга жена“ и затоа го 
набедила кај нејзиниот брат, кој му станал непријател и барал начин да 
го убие, како што се вели во житието, за да стане наследник на неговото 
царство и за да ги зацврсти ересите, зашто бил прикриен еретик. Ова 
пролошко житие уште раскажува дека кога по еден воен поход св. Јован 
Владимир се враќал бил пресретнат од братот на жена му кој се обидел 
да го убие. „... среде нападот го извади мечот и го извлече и му удри 
еден меч, но залудно се измачи, бидејќи на вториот пат, праведниот му го 
даде својот кралски меч и му вели: „Земи и за вистината и православието 
отсечи ја мојата глава. Готов сум како втор Исаак и Авел да се жртвувам 
за признавањето на Христа и за верата на Христа.“ Тогаш безмилосниот 
го удри со меч, и глеј чудо, како го обезглави ја грабна со своите раце 
светата му глава и штом слезе од царската мазга со златните узди, светиот 
Јован само трчаше. Јавачот пеејќи и славејќи го Бога, велеше: „Се 
задоволив со она што ми се рече дека одиме во куќата на Бога и друго, 
патем.“ Војниците гледајќи го овој подвиг се зачудија, заплакаа, заредија, 
се кубеја и потрчаа да го зграбат подмолниот убиец, но тој веднаш 
побесне во чудовиште големо и го јадеше своето месо и кога виде светот 
излегоа свештеници и архиереи, големци и архонти да го пресретнат 
преспокојниот цар, таткото на сираците и заштитникот на вдовиците, го 
придружија до кај дојде и слезе од коњот на ова место и со своите раце 
ја понуди сопствената глава велејќи: „Господе, во твоите раце го оставам 
мојот дух.“ Тогаш се слушнаа псалми од небото и се наполни местото со 
духовна мелодија и го погребаа ова најдевствено царско тело оние што 
се најдоа Архиереите, Иереите, војската и сиот народ. Многу сираци и 
сиромаси редеа бидејќи останаа без еден таков заштитник и помошник. 
Многумина сакати и болни целувајќи ги само светите мошти добиваа 
оздравение. Потоа тој, убиецот и брат на жена му одвај се одделил и 
бесен, по кажувањата на многумина ги кажуваше своите лошотилоци. 
А неговата прелукава сопруга, причина за убиството, жената-кралица 
многу си размислуваше, се покаја, солзи лееше и липајќи жално редеше, 
барајќи прошка за лошото што го поттикна и што го стори. Откако го 
закопаа телото на тој најборбен маченик, изградија еден чудесен храм, 
тоа е овој што од старост и земјотреси беше сотрен.“ 3

 
3Христо Меловски, цит. дело.
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 Очигледно многу нешто во житието отстапува од историската 
вистина. Прво неговата жена Косара не го предизвикала убиството и св. 
Јован и не бил убиен од братот на сопругата, туку од нејзиниот братучед. 
Но, сепак житието содржи многу историски податоци и легендарни 
додавки. Во житието уште се вели дека во спомен на неговото упокоение 
секоја година се одржувал голем панаѓур, дека многу болни нашле 
исцеление, дека многумина се обидувале да ги однесат светите мошти, 
но во тоа не успевале.
 Сведоштвата зборуваат дека св. Јован Владимир е погубен на 22 
мај (стар стил) во 1016 година во Преспа.4 Потоа неговата сопруга телото 
го однесла во неговата земја, го погребала во црквата во која и таа го 
завршила животот во пост и молитви. Од моштите на светецот течело 
миро, се случувале чуда и се лекувале болни. Според некои преданија 
моштите на светецот се наоѓаат во Елбасан (Албанија).
 Култот кон свети Јован Владимир бил мошне популарен и 
распространет и во Охридско. Во составот на манастирот „Свети Наум 
Охридски‒ Чудотворец“ имало камбанарија што го носела името на 
свети Јован Владимир. Според преданието дел од моштите на свети Јован 
Владимир тука биле донесени од Елбасан. Народот ги бакнувал, а потоа 
биле заѕидани во темелот на црквата..
 Ликот на свети Јован Владимир е присутен и во охридскиот 
живопис. Насликан е со светите Седмочисленици, потоа со св. Марена и 
сл.5

 Поради силниот култ во Охридско се раскажувале многу преданија 
за овој светител. Во преданијата се вели дека Иван Владислав сакајќи да 
ги прикрие своите намери и да не биде откриен дека стои зад убиството 
на Јован Владимир поставил заседи на повеќе места по патот што водел 
од Зета кон Охрид, (една таква заседа имало и кај манастирот „Свети 
Јован Бигорски“) со цел да го убијат при патувањето. Но, војниците што 
го очекувале кралот забележувале околу него придружба со војници кои 
имале крилја, а во рацете држеле бајраци. Знаејќи дека тоа се Божјите 
ангели што го чуваат, заседите се разбегувале и кралот пристигнал во 
Охрид. Кога пристигнал во местото што се викало Преспа, влегол во 
црквата да се помоли. Во тоа време Иван Владислав, изненаден што 
кралот не бил убиен по патот, многу се налутил и испратил војници 
веднаш да го убијат во црквата. Кога Јован Владимир забележал како 
војниците ја опколуваат црквата се помолил, го подигнал крстот и на 
присутните епископи и монаси кои требало да бидат гаранција за неговата 
безбедност им рекол: „Молете се за мене, господа мои, а овој свет крст 
4Христо Меловски, цит. дело.
5Цветан Грозданов, Јован Владимир и претставите на Седмочислениците во македонската уметност од 
XVIII-XIX век, Уметноста и културата на XIX век во западна Македонија, Скопје 2004.
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заедно со вас нека ми биде сведок дека недолжно умирам.“ Бакнувајќи 
го крстот се збогувал со епископите и уплаканите, излегол од црквата, 
војниците на Владислав го совладале и му ја отсекле главата. Епископите 
го погребале телото во истата црква, а Господ за да ја објави неговата 
светост направил мноштво чуда над гробот, при што болните наоѓале 
исцелување. Над гробот ноќно време се гледала Божествена светлина, 
како да горат безброј свеќи.6

 Следејќи ги најновите сознанија, како и преданијата за свети 
Јован Владимир можат да се прецизираат повеќе сознанија за светителот. 
На тој план значајни сознанија нуди книгата „Свети Јован Владимир“ од 
авторот Миле Миќуновиќ, според која свети Јован Владимир е убиен во 
Охрид кај црквата „Света Богородица-Челница“. Според некои историски 
извори во неизвесен период од своето постоење градот Охрид се викал 
Преспа, па оттука забуната дека светецот е убиен во областа Преспа. 
Натаму, во црквата „Св. Богородица–Челница“ по убиството на св. Јован 
Владимир не се служеле никакви служби, особено не се венчавало и не 
се крштевало.
 Според преданието, мртвото тело на св. Јован Владимир по 
убиството е однесено во областа Дебарца, во близина на селата Белчишта 
и Песочани, каде што имало изградено 30 до 40 цркви. Овде се издигале 
тврдини на Церевладимировиот град наречен Београд или Белград. 
Телото на св. Јован Владимир било погребано во манастирот што го носел 
името „Свети Јован Крстител“, а по пет години телото било однесено во 
Елбасан и погребано во манастирот „Шин Ѓон“ – „Св. Јован“. Според 
преданието телото на светителот го пренесла неговата жена Косара, која 
во манастирот се закалуѓерила и тука починала. Тука е и погребана.7

 Култот кон свети Јован Владимир многу бил распространет и во 
Голо Брдо, област населена со Македонци, по делбите на Македонија, 
останат во Албанија. „Во некои села многу се раскажува за св. Јован 
Владимир, во чиј манастир кај Елбасан оделе луѓето од Стеблево, 
Себишта, Гиневац, Клењ, Борово, Окштун и Забузун. Во тој манастир се 
одело на 22 јуни, потоа во есен и во зима, а покрај православните оделе и 
муслимани. Свети Јован, кого на арбанашки начин го викаат Шин Ѓон, го 
сметаат за чудотворец. Еве што се раскажува за него:
 Св. Јован бил владар и зет на некој цар. Потоа го наклеветиле кај 
тестот дека е женскар. А тој бил светец. Тестот се налутил и тргнал со 
војска на него. Го нашол на Кафа Сан меѓу Струга и Елбасан. Ја извадил 
сабјата, но сабјата не можела да го пресече. Свети Јован му ја дал својата 
сабја и со неа неговиот тест го исекол. Со отсечената глава што ја носел 
во рацете одел св. Јован до местото каде што сега се наоѓа неговиот 
6Миле Д. Миќуновиќ, Свети Јован Владимир, Охрид, 2012, 21.
7Миле Д. Миќуновиќ, Свети Јован Владимир, Охрид, 2012, 64.
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манастир, а каде што имало еден даб. Кога св. Јован дошол до него 
дабот му се поклонил и тука Владимир паднал. Потоа тука е подигнат 
манастирот. Уште, се раскажува дека за време на Втората светска војна 
Италијаните сакале да го однесат кивотот на св. Владимир, но не можеле 
да го кренат.8 

Како и да е може да заклучиме дека ликот и делото на кнезот 
св. Јован Владимир оставил длабоки траги во колективното паметење 
на македонскиот народ. Особено во западна Македонија каде што 
тој еден период живеел и дејствувал и каде што бил погубен. Многу 
нешто од неговото житие влегло во народното предание, но и многу 
нешто од народните легенди нашло место во неговото житие. Впрочем 
преплетувањето на историските и легендарните содржини во житијата е 
вообичаено.

Marko Kitevski, professor PhD
Institute of Macedonian literature – University of Sts. Cyril and 
Methodius, Skopje
 

Saint John vladimir in the macedonian folKlore 
tradition

Sumary
 
 The person and work of duke st. Jovan Vladimir left deep traces in the 
collective momory of Mcedonian people, particularly in western Macedonia 
where he spent a period of his lifetime and where he was killed. Many elements 
from his life entered into the folklore tradition, but also many elements from 
the folklore legends found their place in his life story. The interweaving of 
historic and legendary content is quite common in the lives of the saints.

8Д-р Миленко С. Филиповиќ, Голо Брдо, Скопље 1940, 81.
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Проф. д-р ВЕРА СТОЈЧЕВСКА АНТИќ
Филолошки факултет „Блаже Конески“, Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ – Скопје

КОН ЖИТИЕТО НА СВЕТИ ЈОВАН ВЛАДИМИР

 Во големите освојувања на царот Самоил влегува завладувањето 
на кралството Дукља, раководено од кралот Јован Владимир. Овој 
средновековен владетел доживеал да биде канонизиран и популарен 
светител. Ова му се случува и на српскиот владетел Стеван Немања, 
по неговата смрт. Во секој случај Житието на свети Јован Владимир 
ги бележи средновековните настани на Балканот на своевиден начин, 
разбирливо со задолжителните белези од хагиографските списи.
 Историската вистина ја потврдуваат повеќетомните истории 
во Србија, Македонија, Хрватска, Црна Гора.1 Според „Летописот на 
попот Дукљанин“ таткото на Владимир, Петрислав, владеел со Дукља во 
последните децении на X век.2 Покрај Фердо Шишиќ за истиот Летопис 
објави книга Владмир Мошин.3 Мошин е дециден дека Летописот е важен 
историски извор и настанал во 1148-1149 година. Смета дека Дукљанската 
хроника е напишана со цел да се возвеличи Дукљанската држава. Неговиот 
четврти дел го смета за вистински Дукљански летопис. Пишуван е врз 
база на историски и хагиографски текстови. Историчарите Јован Зонара, 
со основа на Историјата на Јован Скилица, истакнал дека комитопулите, 
браќата Давид, Арон, Мојсеј и Самоил во 969 година дигнале востание 
во Македонија. Новиот цар на Бугарија Борис II, окупиран со војните 
крај Дунав, не можел да го спречи формирањето и проширувањето на 
Македонската Држава. Комитопулите се прошириле сè до градот Серез 
и реката Струма. Во неа влегла територијата на склавинијата Березитија, 
исполнета со богомили и се смета дека со комитопулите се бореле и 
богомилите, кои пак и од страната на цар Самоил не биле протерувани и 
уништувани.
 Овој настан, како и походите, подеднакво ги предаваат 
историографите на средниот век. Меѓутоа, кога ќе се осврнеме врз 
изворната граѓа ситуацијата се менува. Имено, и верзиите на Житието 
на св. Јован Владимир, како и создадената легендарна граѓа, не се 
согласуваат во определени правци. Во секој случај народните преданија 
1К. Јиречек, Историја Срба, Београд, 1952; Тибор Живковић, Портрети српских владара; Група автори, 
Историја на македонскиот народ, Т.1, Скопје, 2000.
2Фердо Шишиђ, Летопис попа Дукљанина, СКА, Београд-Загреб 1928.
3Vladimir Mošin, Letopis popa Dukljanina, Zagreb 1950.

УДК 27-36:929 Владимир, Ј.,св.
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и легенди израснуваат повеќекратно во околината на местата каде што 
живеел Владимир. Така на пример, во врска со неговиот посмртен култ 
се јавуваат повеќе толкувања. Имено, настанува братоубиствена борба. 
Самоил го убил брата си Арон. Ароновиот син Јован Владислав го убил 
Самоиловуиот син Гаврил Радомир, кој го наследил татко си Самоил. 
Владислав со измама го повикал Владимир во Преспа, ветувајќи му 
гостопримство. Прво како покана му испратил позлатен крст, како 
добар христијански потег дека е добронамерен. Меѓутоа Косара го 
предупредувала да се чува. Владимир му одговорил дека подобро е да 
се прати дрвен крст, зашто на таков крст бил распнат Исус Христос. 
Владислав го послушал и како покана му пратил и дрвен крст. Планот на 
царот Владислав успеал, соработниците го убиле на 22 мај 1015 година, 
пред црквата. На Владимира му ја отсекле главата, но во тој момент 
„Владимир се наведнал и ја зел во рацете главата и ја однесол во црквата“. 
Во истата црква крај Преспанското Езеро бил погребан Владимир. 
Бидејќи на неговиот гроб се случувале чуда Владислав се уплашил од 
неговата светост и ѝ дозволил на Косара да го пренесе телото во Краина, 
во црквата „Пречиста Богородица“. Во рацете го држел дрвениот крст, 
со кој Владислав го поканил во Преспа. Косара се замонашила во 
истата црква, а била погребана по смртта крај нозете на Владимир.4 Во 
врска убицирањето на местото Краина во науката се појавија повеќе 
определби. Покрај областа Краина во Дукља, крај Скадар, за која говорат 
повеќе научни пера, Љубинка Басотова одбрани теза дека месноста се 
однесува на местото Крани во Преспа, зашто во летните месеци телото 
на Владимир не би можело да се префрли лесно до Дукљанска Краина.5

 Како што понапред нагласивме, во однос на соопштенијата во 
житијата нема потполна согласност. Според едни истражувачи вестите 
за св. Владимир најрано се извлекуваат од Летописот, кој е датиран во 
XII век, a според други истражувачи веќе имало проширени светителски 
вести во народот. Се смета од други научници дека Летописот настанал 
врз основа на најстарото незачувано Житие на св. Владимир. 
 Најнова пообемна студија за свети Владимир издаде Миле Д. 
Миќуновиќ во 2012 година.6 Интересно е неговото почетно објаснување. 
Откако бакнал дел од моштите на свети Јован Владимир, во соборниот 
храм во Тирана, почувствувал сознание дека треба да тргне по трагите 
на светоста на Светителот. Усполнувајќи го тоа свое чувство се родило 
и споменатово дело, во кое се изнесуваат неговите истражувачки 
4Вера Стојчевска Антиќ, Средновековна книжевност, Житието на Светиот маченик Јован Владимир, 
Институт за македонска книжевност, Скопје, 1997. 
5Љубинка Басотова, Летописот на попот Дукљанин како извор за македонската средновековна историја, 
Споменици за средновековната и поновата историја на Македонија, т. 5, Институт за истражување на 
старословенската култура, Прилеп 1988, 123-231, 216-220.
6Миле Д. Миќуновиќ, Свети Јован Владимир, Битола, 2012.
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потфати. Целиот тој материјал е документиран со фотографии, кои ни ја 
пополнуваат претставата за неслучајниот култ за свети Владимир. 
 Според зачуваните преданија и легенди начинот на убиството на 
дукљанскиот крал во Преспа, на безочен подмолен начин, предизвикува 
втора легенда, според која преобразениот починат Владимир во форма на 
ангел му го одзел животот на неговиот убиец– кралот Владислав. 
 И во историските податоци за бегството на Јован Владимир во 
планинските предели пред наездата од Самоиловата војска, се вплетува 
легендата дека таму, на планината Облик, Владимир со вончовечки 
способности, со силата на својата светост, успеал да го уништи силниот 
отров што го поседувале бројните змии на планинските падини, кои 
претставувале опасност за човечкиот пристап.
  Помеѓу Бар и Улцињ живее предание за Владимировиот крст 
кој се чувал во селото Големо Микулиќи, на височина од 1593 метри. 
Интересно е дека истражувањата на Миќуновиќ откриваат зачувана 
следна традиција. На Тројчиден, православното население, исто така и 
католичкото, како и муслиманското, го носеле крстот заеднички до врвот 
на планината Румија. Самиот крст е дрвен, опкован во позлатено сребро, 
со слики од Исус Христос и евангелистите. Се смета дека е тој истиот 
крст што му го испрати царот Владислав на Владимир, за да го довлече 
до Преспа. Според преданијата крстот бил задржан во Краина, кога 
телото на Владимир било пренесено во Драч. Крстот ги обединил трите 
вероисповеди со желба за „заеднички бериќет“.7 Се смета дека на врвот 
на Румија, Јован Владимир имал подигнато црква „Света Троица“, која ја 
урнале Турците.
 Свети Јован Владимир се смета за заштитник на градот Бар. На 
празникот од Светителот голема церемонија од почитувачи на свети 
Владимир од парохискиот дом со икони и барјаци, пристигнуваат до 
црквата „Пресвета Богородица“ и се враќаат до Парохискиот дом. На 
централниот плоштад се издигнува статуата на светителот во бронза 
висока 4 метри.
  Неспорен е фактот што култот на свети Јован Владимир е 
забележлив и неодминлив и во Македонија. Српскиот епископ Николај 
Велимировиќ пишува за свети Наумовиот параклис со камбанарија.8 
Соопштува дека градбата била подигната во 1925 година во „Свети 
Наум“– Охрид. Проектант на камбанаријата бил архитектот Момир 
Коруновиќ (1883-1969). На параклисот името на Владимир е озаглавено 
како „српски крал“. На ова, нагласува Миќуновиќ, „не се реагирало од 
страната на македонскиот народ“.9 Но, сојузните органи на СфРЈ во 1950 
7Види: Миле Д. Миќуновиќ, 114-115.
8Епископ Николај, Охридски пролог, Охрид, 2009.
9Види: Миле Д. Муќуновиќ, 127.
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година го срушиле објектот, а остана импозантната камбанарија.
 Интересно е да се одбележи дека паралелно со објектот во „Свети 
Наум“, бил подигнат параклис „Свети Јован Владимир“ во струшкто 
село Подгорци. И во ова село српското влијание било видливо. И во 
случајов параклисот се подигнувал со уверение дека се слави српски 
крал. Темелникот на храмот бил поставен на 4 јуни 1925 година.10 Ова 
е и единствена црква во Македонија, што му е посветена на свети Јован 
Владимир. На денот на Светителот на црковната служба доаѓаа бројни 
верници од соседните села, но и од Струга и Охрид, а во 2010 година 
присуствувале и црногорски верници.
 Во самиот град Охрид и во неговата поширока околина свети 
Владимир е чествуван и омилен светец. Историчарот на уметноста од 
Охрид Гоце Ангеличин-Жура во согледувањата што ги дава за манастирот 
„Свети Наум“ говори и за престолните икони, во кои се наоѓаат ликовите 
на света Марина и на свети Јован Владимир.11 На оваа икона свети 
Јован Владимир има кралска круна, а ликот му е светителски, смирен и 
продуховен, а иконата поседува уникатни вредности.
 Свети Јован Владимир заедно со свети Наум Охридски се 
насликани во тремот на црквата „Свети Никола“ во Москополе. За 
разлика од свети Наумовата претстава, во случајов свети Јован Владимир 
во левата рака ја држи сопствената глава.
 Зографот Константин во XIII век насликал неколку иконостаси 
крај Охридското Езеро. Христофер Жефаровиќ ја познава Охридската 
диецеза и го вклопува одлично и ликот на свети Јован Владимир, во 
својот познат опус. Ангеличин Жура ги оценува и другите претстави 
на Светителот. Во црквата „Света Недела“ во селото Слатино, тој е 
насликан со свети Климент Охридски, заштитникот на Охрид. Во црквата 
„Пресвета Богородица“ во селот Гари, синот на зографот Дичо, Аврам 
Дичов насликал икона свети Климент Охридски и свети Јован Владимир. 
Свети Јован Владимир е насликан и во „Седмочислениците“ во црквата 
„Св. Никола Геракомија“ во Охрид, дело на Дичо Зограф од 1862 година. 
Во истата црква се наоѓа и иконата на св. Јован Владимир, во десната 
рака– крстот, во левата– главата. Во сликата на „Седмочисленици“ го 
среќаваме и во црквата „Успение на Пресвета Богородица“ во Каменско 
Охрид од XIX век. Ликот на Светителот се наоѓа и во црквата „Св. Врачи 
Кузман и Дамјан“ во Охрид. Исто така, во црквата „Св. Георгија“ во 
Струга е насликан неговиот лик, над композицијата „Седмочисленици“. 
Во фрескописот на црквата „Успение на пресвета Богородица“ во село 
Дрслајца Струшко, во фрескописот е насликан свети Јован Владимир. 
Во црквата „Свети Никола“ во Вевчани е насликан Светителот. На икона 
10Р. Наумовски и П. Аврамовски, Црквата Свети Јован Владимир, Охрид, 2009.
11Гоце Ангеличин Жура, Христијански храмови и свети места во Охридско, Охрид, 2007.
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од ресенската црква „Свети Ѓорѓи“ го гледаме Успението на св. Јован 
Владимир и свети Наум од 1867 година.
 Интересни уметнички дела со ликот и претставата на свети 
Јован Владимир се среќават и на други места во Република Македонија, 
што говори за еден регистриран значаен култ, кој е жив и денес. Вакви 
претстави се среќаваат во ресенското село Јанковец, во „Богородица 
Пречиста Кичевска“, во дебарското село Рајчица. Пожарот од 2009 
година ги уништил сликите на фрескописот во Бигорскиот манастир– 
на св. Јован Владимир и Стеван Дечански, но е зачувана иконата со св. 
Владимир, св. Наум и св. Климент, како и иконата „свети Јован Владимир 
и царица Косара“.
 Развиениот култ на свети Јован Владимир, кој се согледува во 
уметничките претстави во Република Македонија, како и од неговото 
житие кое било познато и како онароден текст во Македонија, говорат 
за животворниот дух на Светителот, како најочевиден пример на 
христијански владетел, кого го овековечува култот како светител. Во 
рамките на Охридската архиепископија се овековечил како канонизиран 
светител. Неговото пишано житие станало добро прифатено четиво во 
Охридскиот круг, како што го запишал охриѓанецот Јонче П. Снегар 
пред еден и половина век: „Ете така напишал Јонче П. Снегар. Пред 
стоипедесеттина години, во едно од многуте житија разбирливи за 
своите охриѓани, своите сограѓани а секако и за потребите на Охридската 
црква... И на крајот од житието се потпишал: „Ова се написа от мене 
Јонче П. Снегар„. Секако, ова е само делче од опширното житие со кое 
се послужил, напишано од китијскиот (критски) митрополит Кузман.12 
Во случајов византиските извори расветлуваат добар дел од историјата 
на царот Самоил, Јован Владимир и Косара, како што се тие уредени 
од Георги Острогорски и Фрањо Баришиќ.13 Во 1967 година се појави и 
делото на Славко Мијушковиќ за летописот на поп Дукљанин.14 Старата 
средновековна историја привлекува внимание, несомнено, и денес. 
Очевидно е дека овде недостигаат и редица други важни прашања кои 
се засегнати во посочените текстови, но не наидуваат на комплексни 
заклучоци.

12Иван Снегаров, Жития на народни светии, писани на охридско наречие съ грцко писмо.
13Вуизантијски извори за историју народа Југославије, т. III, Београд 1966, фототипско издање Београд 
2007.
14Летопис поп Дукљанина, Титоград, 1967.
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toWardS the life of Saint Jovan vladimir

Summary
 
 Although the very written account of the life of saint Jovan Vladimir 
exposes certain controversial events, it still remains a rare source about the 
medieval events in general at the Balkans.
 The interest about the history of King Samuel’s invading, about his 
daughter Kosara and his son-in-law Jovan Vladimir do not cease. In this respect 
about the cult traces the best example is provided by the newest work by Mile D. 
Mikjunovikj “Saint Jovan Vladimir”, where the long-term studies bring him to 
facts about their cult started in Zeta (Duklja), continued into Prespa and Ohrid, 
Elbasan and Tirana, Serbia and Bosia and Hercegovina, and remaining deep traces 
into today’s Montenegro. In this text we stop particularly onto his saint’s hallo that 
is also deservedly preserved in the Republic of Macedonia.
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ЕРЕМИТСКОТО МОНАШТВО ВО XI ВЕК 
ВО ПЕРИОДОТ ПО ПОВТОРНОТО ВЛАДЕЕЊЕ НА ВИЗАНТИЈА 

СО МАКЕДОНИЈА

 Процесот на канонизација на светителските култови во 
Македонија, согледан во хронолошкиот развој од ранохристијанскиот 
период и глобално до крајот на XII век, нуди сознанија за еден динамичен 
развоен процес во кој се бележи утврдување на ранохистијанските 
култови од една страна, и значително збогатување со нововоспоставените 
општохристијански и локални светителски култови, од друга страна. Она 
што се нуди како податок е разновидниот развоен процес при канонизација 
на светителите, во кој се вршат спојувања на светителски култови 
од различни периоди, со нагласен однос кон сопствените/локалните 
светителски култови. Во процесот на восприемањето на христијанството 
како официјална религија, сред Јужните Словени од вонредно значење 
се јавува потребата од прифаќање и развој на христијанската култура. 
Така, во однос на афирмацијата на младата словенска христијанска 
заедница голема улога имало воспоставувањето на култот на светителите, 
при што, на наш терен, се забележува негување, како на подалечните 
општохристијански култови востановени во ранохристијанскиот (I-VI 
век) и рановизантискиот период (VI-VIII век), така и развој на култот 
кон месни светители– лица христијани кои живееле и дејствувале 
на определена балканска територија. Прашањето за канонизација на 
словенските светители е од исклучителна важност при фаворизирањето 
на словенската духовна средина сред христијанската општост, а во 
тој контекст е и потребата од согледување на нејзиниот придонес за 
словенската културно-просветна и национална афирмација, особено во 
периодот на Самуиловото царство и непосредно по неговото повторно 
завладување од страна на Византија (1018 г.).
 До периодот на создавањето на Охридската архиепископија (во 
историската литература позната и како патријаршија), во времето на 
владеењето на цар Самуил (976–1014), црквата во Македонија најнапред 
била под јурисдикција на Бугарската патријаршија, основана од 
бугарскиот цар Симеон (893–927), но без согласност од цариградскиот 
патријарх. Цариградскиот синклит ја признал како таква во времето 

УДК 271.2-558.7:27-36”9/11”
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на царувањето на Петар (927–969).1 Тоа е веќе период на целосна 
христијанизација на македонскиот терен. Притоа, не располагаме со 
конкретни податоци за бројот и за седиштата на епархиите на теренот на 
Македонија, но индиректно и по други поводи се регистрираат седишта 
на епархии и митрополити во поголемите градови, какви што биле оние 
во Воден, Меглен, Серез, Охрид, Скопје, што од своја страна зборува за 
организиран црковен живот во овие предели. 
 Во процесот на продолжителните борби водени од страна 
на Самуил во периодот од 963-та па некаде до 985-та година, со 
востановувањето на седиштето на политичката власт, а во согласност со 
востановената практика центарот на македонските епархии да им биде 
онаму каде што е управата на владетелот, во овој случај Преспа (островот 
Аил), станал седиште на митрополитот, на кого му биле потчинети 
епархиските архиереи од македонските епархии. Според тоа, црквата 
во Македонија во тој период станала митрополитска.2 Оваа Самуилова 
црковна институција најверојатно била автокефална уште во периодот пред 
префрлувањето на нејзиното седиште од островот Аил во Охрид, за што 
во науката се изнесени и некои основни изворни докази3: 1. Испишаните 
епископски центри врз архиерејските престоли во катедралниот храм 
„Св. Ахил“ од 986/990 година4, 2. Археолошките истражувања од 1989 
година на Самуиловиот катедрален храм во Преспа5, 3. Сигилионите 
(грамотите) на Василиј II и 4. Содржината на подоцнежната преписка 
меѓу царот Калојан и папата Инокентиј III6. Подоцна, кога Самуил ја 
пренел својата престолнина во Охрид, некаде околу 990 година, таму се 
преселил и врховниот црковен поглавар. На тој начин Охрид станал, за 
прв и последен пат, црковен центар и престолнина на едно царство што 
траело само до 1018 година.7 
 Во својата држава Самуил ја фаворизирал положбата и улогата на 
црквата. Иако со сигурност не може да се каже дали Самуил ја прогласил 
Охридската архиепископија (патријаршија) самоиницијативно или со 
благослов на Римската црква, во периодот на Самуиловото владеење таа 
имала статус на автокефална црква, која не зависела ниту од Цариград, 
1Славко Димевски, Историја на македонската православна црква, Македонска книга, Скопје 1989, 80-81.
2Ibid., 81. 
3Петар Миљковиќ-Пепек, Најстарите светителски култови во Македонија, темели на самостојна 
Самоилова црква и автокефалноста на Охридската архиепископија, во Зборник Музеј на Македонија 
(Археолошки, етнолошки и историски), нова серија бр. 1, Средновековна уметност, Скопје, 1991, 11.
4Н. П. Милюковъ, Християнские древности западной Македонии, Известия Рус. Археол. Института въ 
Константинополь, IV/2 1899, 47; A. Grabar, Deux temoignages arhiologiques sur l'autocephalie d'une eglise: 
Prespa et Ochrid, ZRVI, VIII, 2, (Melange G.Ostrogorski 2), Београд 1964, 163-168.
5N. Moutsopoulos, Η βασσιλικη του αγιου Αχιλλειου στιν Πρεσπα, А, В, Г, Thesalloniki, 1989.
6Иван Дуйчевъ, Преписката на папа Иноконетие III с Българите, Годишникъ на Софийския университет, 
Историско-филологически факултет, София 1942, XXXVIII.
7Историја на македонскиот народ, Институт за национална историја - Скопје, НИП „Нова Македонија“, 
Скопје, 1969, книга прва, 132.
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ниту од Рим. Сепак, поглаварот на Охридската црква најверојатно бил 
потврден од папата Гргур V (9. V 996 – 18. II 999), од кого и Самуил ја добил 
круната. Прашањето за автокефалниот статус на Самуиловата црковна 
институција повеќепати е поставувано заради проблемот од недостаток 
на директни изворни податоци, а поради канонот со кој се предвидувало 
обезбедување на сопственото архирејство со поддршка и согласност од 
друга надлежна вселенска црква. Од индиректните податоци, како што 
е втората грамота (сигилиј) на византискиот император Василиј II (976–
1025) издадена во 1020 година8, се добива впечатокот дека Самуиловата 
црковна независност е општоприфатен чин со кој се обезбедувале и 
подоцнежните автокефални права на Охридската архиепископија. Притоа, 
во уредбата на императорот Василиј II се согледува неговото настојување 
и понатаму врз основа и во согласност со определени правни норми во 
однос на црковната организација во Македонија, да воспостави не само 
континуитет со претходните цркви, споменувајќи ги одделно црквите на 
Петар и на Самуил, туку истакнувајќи дека тој како непосредна власт 
над црквата ги сочувува неповредено нејзините права, потврдувајќи ги со 
хрисовули и сигилии. Со своите три хрисовули упатени на име на новиот 
охридски архиепископ Јован (1018–1037), родум од Дебарско, Василиј 
II ја потврдил автокефалноста на Охридската архиепископија, со што ја 
озаконил јурисдикцијата на охридскиот архиепископ речиси на целата 
дотогашна територија на Самуиловото Царство.9

 Со самото потчинување на Македонија под византиска власт, 
византискиот централен апарат уште веднаш ја подредил Охридската 
црква под своја управа, за да може да го зацврсти на тој начин и преку 
црквата своето господство. Охридската црква била рангирана во составот 
на Источната црква како архиепископија. Но, сепак, византиската 
централна власт не дозволила да се распарчи диоцезот на Охридската 
архиепископија, која била третирана како автокефална, иако тоа не значи 
дека таа била независна црква. На тој начин Византија ја утврдила својата 
власт на овој дел од Балканот.10 
 Во овој контекст важно е да се истакне дека Самуиловата 
независна црковна организација, а подоцна и Охридската архиепископија 
своите темели ги базира и врз севкупната Кирилометодиевска и 
Климентова духовно-просвета и културна акција, согледена во напорите 
за организација на монашкиот живот во Македонија и низ активностите 
на Охридската книжевна школа, што во голема мера како квалитет се 
вградиле во ткивото на Охридската архиепископија. Во времето на Самуил 
сите епископски, свештенички, ѓаконски и други помошни служби, биле 
8Грцки извори за българската история, Изд-во на БАН, VI, София 1965, 42-47. 
9Славко Димевски, Историја, 96. 
10Историја..., книга прва, 147.
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исклучиво управувани и организирани од Словени, што е доволен показ 
дека црквата во најголема мера се потпирала врз сопствените словенски 
духовни традиции, писменост и јазик. Општо земено во тој период, 
црквата во Македонија била целосно словенизирана. 
 Во контекстот на изградбата на црковната организација во 
Македонија, интересно е да се разгледа поставеното прашање за 
канонизацијата на светци од словенската средина или непосредно сврзани 
со неа, како под словенска управа на Охридската црква, така и подоцна, 
кога управата преминала во византиски раце11.
 Во поглед на востановување на светителските култови, 
словенските народи ја прифаќале византиската практика и култовите на 
општоприфатените христијански маченици, додавајќи им национални 
белези. Така, развојот на култните облици на Балканот се согледува 
врз основа на три момента: преку римско-византиската традиција, од 
една страна, култното почитување на најзаслужните претци на старите 
Словени уште од прататковината, од друга страна, како и преку улогата 
на книжевното и народното творештво во нивна афирмација.12  
 Христијанската црква канонизирала повеќе светителски 
типови на: маченици, пустиножители, основувачи на манастири, 
свештенослужители итн., што можело да претставува менување 
на карактерот на светителството според социјалната функција на 
светителскиот култ. Во општи рамки, светителскиот тип на маченик е 
заменет со анахорет, а овој со типот на киновискиот монах. Во Византија 
кон крајот на X и почетокот на XI век, во времето на Василиј II, изборот 
на канонизирани светители бил веќе во голема мера извршен, при што 
бил составен и Менологиј со проложни житија за скоро секој ден во 
годината. Тој и за Охридската црква претставувал еден вид образец за 
создавање црковен календар за употреба во нејзината диецеза.
 И покрај обезбедувањето на автокефалните права на Охридската 
архиепископија од страна на Самуил и нејзино организициско дејствување 
во негово време, сепак, се смета дека почетоците на словенската црковна 
организација во Македонија датираат од крајот на IX и почетокот на X 
век во периодот на свети Климентовата и Наумовата духовно-просветна 
акција, кога се создаваат првите форми на монашки живот на бреговите 
на Охридското и Преспанското Езеро. Среде Словените монаштвото се 
ширело заедно со ширењето и утврдувањето на христијанството, како 
рефлексија на силно развиениот монашки живот во Византија. Затоа 
во првите светителски типови во Македонија се огледува византиското 
третирање на светителската популарност и обожување.13 
11Маја Јакимовска-Тошиќ, Црковната организација во Македонија и канонизацина на словенски 
светители, Slavia Meridionalis, 5, Warshava, 2005, 147-164.
12Леонтије Павловић, Култови лица код Срба и Македонаца, Народни музеј, Смедерево, 1965, 7-9.
13Василије Марковић, Православно монаштво и манастири у средњевековној Србији, Српска манастирска 
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 Со воспоставувањето на култовите на св. Еразмо Лихнидски (2 
јуни), на Светите 15 Тивериополски маченици (29 август), како и на култот 
на апостолот Андреј, може да се означи најраната фаза кога македонските 
Словени започнале да ги запознаваат и да ги прифаќаат суштините на 
христијанската вера преку манифестацијата на јавното почитување на 
заслужните христијански маченици и апостоли. Натамошниот процес 
на овој развој бележи уште две мошне значајни фази преку кои се 
согледува збогатување на содржината во процесот на воспоставувањето 
на словенските светителски култови во Македонија. Така, втората фаза 
се поврзува со периодот на севкупната Кирило-Методиевска религиозно-
просветна акција, некаде од пред средината на IX век и особено со 
просветителското дејствување на светите Климент и Наум по нивното 
доаѓање од Моравија во Македонија во периодот 886–916 година и нешто 
подоцна. Кон веќе споменатите ранохристијански светителски култови 
многу бргу се приклучиле и култовите на сесловенските просветители 
Кирил и Методиј, како и на светите Климент и Наум Охридски. 
Понатамошната фаза (трета) на канонизација на светителските култови 
се поврзува со времето на Самуиловата држава (976–1018) и периодот 
потоа со доаѓањето на првиот Грк – архиепископот Лев за поглавар на 
Охридската црква, па сè до крајот на XI век, што може да се обедини 
со една значајна понатамошна фаза (четврта) на појавата и развој на 
словенските локални култови кон светителите-пустиножители, кои 
особено се афирмирале кон средината и крајот на XII век. 
 Во времето на царот Самуил се засилува изградбата на храмови, 
со што се интензивира и пренесувањето и утврдувањето на светителските 
култови на бреговите на македонските езера. На островот Аил во Мала 
Преспа во овој период се подигнати повеќе храмови посветени на св. 
Богородица, св. Никола, св. Горѓи, св. Спас, св. Ахилиј, св. Атанасиј и 
др.  
 По падот на Самоиловата Држава (1018 г.), Македонија повторно 
дошла под византиска власт, која и натаму го интензивирала манастирското 
и црковното градење. Тоа наедно значело инфилтрирање на грчкиот клер 
и монаштво во нашите краишта, особено во XI и XII век. Тоа е периодот 
на владеење на првиот охридски архиепископ Грк Леон, во средината на 
XI век. Како отпор на притисокот што го врши Византија, која владее 
со Македонија и Бугарија, кај словенското население во планинските 
краеви меѓу Косово и Рила се јавува словенска свест.14 Во истото време 
се случува и појавата на анахоретскиот или еремитскиот вид монашки 
живот среде Јужните Словени. Пределот каде што се јавува вистинското 
штампарија, Ср. Карловци 1920, 25.
14Ђорђе Сп. Радојчић, Развојни лук старе српске књижевности, Летопис Матице српске, кн. 385, св. 3, 
Београд 1960, 194.
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словенско монаштво В. Марковиќ го определува „северно од Вардар, 
во Шоплукот, меѓу Вардар, Струма и Морава“. И додека охридското 
монаштво настанало по пат на владетелската иницијатива и според 
својата форма е киновиско, ова монаштво е приватно и еремитско.15 
Така, кај нас доста рано, непосредно по покрстувањето на македонските 
Словени, се создал култ на домашни светители, иако тој, главно, останал 
во рамките на локалното подрачје. Појавата на анахоретското монаштво 
кај нас се толкува како рефлексија на овој вид монашки живот негуван на 
Света Гора сè до 963 година, по кој период се востановило и киновиското 
монаштво. Всушност, во Македонија се бележи едновремено постоење 
на двата типа монаштво, за што наоѓаме потврда и во житијата на 
словенските пустиножители.16 
 Пустиножителите се подвизувале на теренот на североисточна 
Македонија, а како краен резултат на нивните аскетски подвизи се 
согледува афирмацијата на манастирскиот култен облик. Овде, пред 
сè, мислиме на култовите негувани кон св. Јоан Рилски, св. Гаврил 
Лесновски, св. Прохор Пчињски и св. Јоаким Осоговски. Нивните култови 
биле канонизирани од страна на архиепископијата, но главно достигнале 
локална распространетост. Како главни извори за нивното дејствување 
се користат податоците од нивните житија, кои обично не влегувале во 
корпусот на хагиографските зборници од каноничен тип, туку главно се 
распространувале во зборниците со творбите посветени на други локални 
светители. Авторите на овие житијни состави ја познавале шемата на 
литературните житија, но го следеле житиеписниот канон во рамките 
на своите можности. Се стремеле кон остварување на неопходниот 
уметнички израз, и покрај скромната рафинираност што ја поседувале. 
Од друга страна, непосредното влијание на монашката средина, која 
живее со народните преданија за светителските подвижнички подвизи, 
ги збогатува житијните состави со епизоди и детали како социјален одраз 
на претставите за средината и адекватното историско време. 
 Средновековната книжевна граѓа, колку и да се приклонувала на 
идеолошките ограничувања во поглед на изнесените содржини и идеи, 
од друга страна, во голема мера служела и како документ за проучување 
на народната историја, за документирање на специфичниот народен дух 
и националната култура. За нас овде значајна е индикацијата дека овие 
средновековни книжевни текстови, претставени, главно, преку житијата 
и службите посветени на пустиножителите, и покрај тоа што во својата 
основа го следат книжевниот канон, истовремено се и показ за социјалните 
и општествените услови на актуелното време, конкретно за периодот 
15Василије Марковић, Православно монаштво..., 27.
16Маја Јакимовска-Тошиќ, Свети Јоаким Осоговски, Институт за македонска литература – Култура, 
Скопје 1997, 18.
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по византиското завладување на Самуиловата Држава. Во непосредна 
врска со актуелноста на моментот се доведува и воспоставувањето на 
манастирскиот култен облик, кој ја обезбедува прославата на светителот, 
но истовремено е и поткрепа за народниот дух и националната култура, 
особено по обновата на византиската управа и наметнатото византиско 
духовно влијание во седиштето на Охридската архиепископија. 
 Вакви согледби во голема мера содржат и оние форми на народната 
традиција проникнати од религиозни теми и приспособени во поголема 
или помала мера на христијанските канони, кои придонесуваат за ширење 
на култот на светителите сред пошироките народни маси во процесот 
на сочувување на словенскиот дух и словенското самочувство. Притоа, 
присуството на религиозни теми и застапеноста на христијанските 
светители и локалните пустиножители во народната традиција е 
преземено од најразличните библиски, евангелски, хагиографски и други 
легенди. Најнапред, веројатно, книжевните мотиви им се наметнувале на 
народните раскажувачи, кои во содржините на легендите и преданијата 
внесувале елементи главно од житијните текстови, но понатаму од 
народната фантазија се изродиле нови настани и чуда, што нашле свој 
одраз во понатамошните житијни преписи. На тој начин се јавиле нови 
содржински слоеви создадени од народниот творец, кои се пренесувале 
во книжевната традиција од подоцнежниот период.17 
 По XI век чудотворството станало значаен предуслов за 
канонизација. Чудото или „знак“ претставуваат повремен доказ за 
директната божествена моќ во акција, воочлива и необична, кои ја 
манифестираат нумиозната природа на Бога.18 Чудотворството на светците 
биле знак за определена религиозна реалност: од една страна тоа ја 
потврдувало божјата моќ на земјата што предизвикувало воодушевеност 
кај луѓето, а од друга страна било сведоштво за светоста на одбраната 
единка. Чудата се опишуваат и со епитетите ужасно и прекрасно, а 
реакциите на сведоците кои им присуствувале се карактеризираат со 
слични изрази: се чуди, се воодушевува, се ужаснува. Така, моќта на 
чудотворството, како манифестација на божјата милост и потврда на 
блаженството на исклучителната единка, стануваат неопходен услов на 
светителството. Изворната граѓа која настанува во слава на светителите 
(житија, служби, легенди и преданија) дозволуваат нивното светителство 
и чудотворство да се согледаат во еден поширок контекст, историски, но 
истовремено и култен. 
 Во условите на византиското владеење, по падот на Самуиловото 
Царство, на јужнословенските простори како најпогодни места за 
17Илија Велев, Житејните и народните мотивски трансформации што го изразуваат култот на 
пустиножителот Гаврил Лесновски, Македонски фолклор, бр. 47, Скопје 1991, 217.
18J. Hastings, Encyclopedia of Religion and Ethics, VIII, Edinburg, 1958, 676-690.
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духовна, културна и книжевна дејност се откриваат манастирите. Во XI 
и XII век во источна Македонија се воспоставиле култовите на тројцата 
пустиножители, основачи на манастири– св. Јоаким Осоговски, св. Прохор 
Пчињски и св. Гаврил Лесновски19. Во Рилскиот манастир се негувал 
култот кон св. Јован Рилски. Се претпоставува дека за нив веднаш биле 
составени житија, но не се сочувани. Од тој период единствена сочувана 
творба е Народното житие на Јован Рилски. Житијата на споменатите 
светители најверојатно настанале под слични околности– во манастирите 
каде се негувал култот кон соодветниот светец, под непосредно влијание 
на преданијата за него, на кои им се додавани податоци од преданијата 
за местата и настаните од манастирскиот живот. Житијните состави за 
овие светители ни се познати според подоцнежни преписи и преработки. 
Подоцна, во XIV век, монашката средина, која ги третира овие житијни 
состави како „домашно четиво“, нив ги одделила од каноничниот житиен 
тип и не ги вклучила во постојните состави со житијни текстови. Потоа, 
најстарите житија или се губат или се преработуваат некаде до периодот 
на XVIII–XIX век, кога се откриваат во нивните подоцнежни верзии, 
коишто во значителна мера се разликуваат од првичниот текст.20

 Религиозниот култ кон светителите е главниот верски, интегрален 
елемент со кој се изразува почит кон вредностите на сакрумот.21 Нивната 
верска акција се изразува преку повеќе религиозни елементи: молитвата, 
медитацијата, покајанието, исцелителската моќ, чудотворните дејства. 
Затоа и содржините на житијата, но и на народните легенди и преданија 
кои се однесуваат на македонските пустиници се во согласност со 
религиозно-христијанскиот мироглед, но и со голем број примеси од 
народните поимања и претстави поставени во битов амбиент и изкажани на 
едноставен, изворен јазик. Народните легенди и преданија за четворицата 
светители-пустиножители во голем број случаи носат многу заеднички, 
па дури и идентични елементи како одделни мотиви, што одговара на 
нивната еднородна религиозна дејност, на сличниот пат што го изминале 
до посветувањето и моќтта да вршат чудесни дела. Легендите за овие 
четворица јужнословенски пустиножители претставуваат оформени 
творби од манастирски тип, наменети за поширока, социјална и култна 
презентација. Тие го минувале патот од анахоретски кон манастирски 
легенди со тенденциозна, култна цел.22 
19Поопстојно за светителскиот и манастирскиот култен облик на св. Гаврил Лесновски во: Илија Велев, 
Св. Гаврил Лесновски во книжевната традиција, Менора, Скопје 1996; Истиот, Лесновскиот книжевен 
центар, Мисла, Скопје 1997.
20Климентина Иванова, Старобългарска литература. Житиеписни творби, Бълг. писател, София 1986, 17.
21Танас Вражиновски, Културолошкиот аспект во проучувањето на преданијата и легендите за светите 
Климент и Наум Охридски, Во Зборник: Светите Климент и Наум Охридски и придонесот на Охридскиот 
духовен центар за словенската просвета и култура, Скопје 1995, 170.
22Првош Сланкаменац, Легенде о јужнословенским анахоретама, Гласник Скопског научног друштва, 
књ.1, Скопље 1925, 232.
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 Процесот на канонизација на јужнословенските анахорети, 
нивната духовна и чудотворна моќ и изградбата и зацврстувањето на 
нивните култови низ вековите, е од исклучителна важност за афирмацијата 
на словенската културна и духовна средина во средновековието, и 
нејзино прераснување во своевидна национална култура, особено во 
периодите кога народниот дух и националната култура се наоѓаат под 
удар на освојувачите. Преку официјалните книжевни и народните 
состави создавани во слава на светителите анахорети, се врши голем 
придонес во процесот на словенската културно-просветна и национална 
афирмација низ долгите векови на опстанок, поврзани со турбулентни 
историски премрежија, особено согледани низ процесите на заживување 
на автентичното словенско еремитското монаштво во XI век, во периодот 
по повторното завладување на Византија со Македонија, по падот на 
Самуиловото Царство.

Maja Jakimovska – toshik professor PhD
Institute of Macedonian literature, University of “Sts Cyril and Metho-
dius”, Skopje

HerMIt’S MonAStICISM In IX CentUry – tHe PerIoD AF-
ter tHe rePeAteD rUlInG oF tHe byzAntIne eMPIre 

With macedonia

Summary: 
 
 The canonization of south-slavic hermits, their spiritual and miracu-
lous power in the processes of building and strengthening of their cults across 
the centuries, can be seen from the aspect of the exclusive importance for 
the affirmation of the Slavic cultural and spiritual environment in the middle 
ages, through the long centuries of its existence, and growing into a national 
culture. We connect the question of canonization of the saints’ cults with the 
time of Samuel’s state (976-1018) and the period after it, with the arrival of 
the first Greek – archbishop Lev as head of the Ohrid church, until the end of 
XI century, that would unite into a further important phase of occurrence and 
development of the Slavic local cults towards the saints – hermits, which were 
particularly strong towards the middle and the end of XII century, and to which 
also is attached the affirmation of a monastery cult form. 
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Доц. д-р МАРИЈА ПАУНОВА
Филолошки факултет „Блаже Конески“, Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ – Скопје

САМУИЛОВИОТ НАТПИС КАКО НАЈСТАР КИРИЛСКИ 
ЕПИГРАФСКИ СПОМЕНИК ОД МАКЕДОНИЈА

Вовед

 Епиграфските споменици се дел од културниот репертоар на 
Македонија не само во средновековието и во османлискиот период,1 
ами и порано од антиката преку раното христијанство; што значи 
дека епиграфската активност има многувековна традиција на нашиве 
простори. Оттаму, факт е дека е неможно да се зборува за културното 
наследство без вклучување на епиграфските извори.
 Во рамките на досегашните проучувања на историјата на 
културата на Македонија, епиграфските споменици се проследувани 
од различни аспекти во одделни прилози и студии, но недостасува 
синтетичка публикација посветена на кирилското епиграфско богатство на 
Македонија.2 Затоа, систематската обработка на кирилските епиграфски 
споменици преку нивно интегрално изучување како извори за културата, 
за јазикот, за историјата, за книжевноста, итн., се наметнува како 
императив,3 зашто словенската епиграфска активност во Македонија има 
многувековна историја, најпрвин од времето на глаголската традиција 
(глаголските букви на столбовите во манастирот Св. Наум),4 а потоа 
преку кирилските натписи (Самуилов, Варошки и Битолски натпис).5 

1На македонски терен се откриени и суштествуваат епиграфски споменици (доминантно грчки) од 
римскиот период на Македонија, на кои подетаљно се осврнува Бабамова (2005). Оваа авторка ги 
анализира епиграфските споменици датирани според македонската провинциска ера (која почнува 148/7 
год. пред н.е. или античките епиграфски споменици од римскиот период на Македонија).
2Треба да се има предвид дека корпусот на македонските кирилски епиграфски споменици постојано 
се дополнува. Фондот на натписи најмногу се проширува при истражување непознати градби или со 
реставраторско-конзерваторски зафати на познати градби; при ископувања, како и при опишување на 
манастирски ризници.
3На потребата од систематско изучување на записите и натписите во црквите во Македонија, а со тоа и на 
црковнословенскиот јазик на натписите во црквите, пред речиси половина век упатува и Конески (1975, 
54, 71).
4Мошин (1966) зборува за глаголски букви во манстирот Св. Наум. Во овој храм покрај глаголски има и 
кирилски букви, т.е. има паралелно користење на двата графиски система. Глаголско-кирилскиот графит 
го споменува и Мареш (2008, 233-34).
5Од друга страна пак, настанувањето на скоро сите глаголски македонски ракописи се сместува во крајот 
на X или во почетокот на XI век, т.е. во времето на Самуил во рамките на Охридската книжевна школа 
(Асеманово и Зографски евангелие, Синајски еухологиј, Синајски псалтир, Колоцов зборник, Синајски 
мисал (Поп-Атанасов 2014, 21).

УДК 930,2:003.071(497.7)”9/10”
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 Историја на проучување на епиграфскиот материјал од 
Македонија

 Натписите во Македонија пишувани со кирилско писмо, иако се 
куси епиграфски состави, го привлекувале вниманието, делумно или 
целосно, од различни аспекти, не само на домашни, туку и на странски 
автори. 
 Историјата на проучување на македонските кирилски епиграфски 
споменици, во (јужно)словенски контекст,6 започнува во XIX век кога 
и за првпат пред јавноста се претставени Самуиловиот и Варошкиот 
натпис. Имено, најстарите кирилски епиграфски споменици од 
Македонија – натписот на цар Самуил и натписот во Варош, Прилеп, се 
откриени по втората половина на XIX век.7 Сепак, поепохални откритија 
на јужнословенскиот епиграфски материјал настануваат во втората 
половина на XX век.

Досегашни изданија и истражувања на Самуиловиот натпис

 Во оваа прилика, по повод одбележувањето на 1000-годишниот 
јубилеј од битката на Беласица и од смртта на цар Самуил, уште еднаш 
се навраќаме кон Самуиловиот натпис, најстриот датиран кирилски 
епиграфски споменик од Македонија или би се послужиле со зборовите 
на Успенски (1899, 1) словенскиот споменик од првостепено значење. 
Го разгледуваме комеморативниот текст подигнат од непознат автор 
по барање на цар Самуил во чест/за спомен на дел од фамилијата; на 
починатите родители и на најстариот брат Давид. 
 Текстот на Самуиловиот натпис (СН)8 досега е објавуван 
многупати, а постојат бројни студии за него.9 Во поголемиот број од 
прилозите посветени на оваа проблематика објавен е натписот сосе 
расчитување на текстот. Во овој труд нема одделно да ги разгледуваме 
заслугите на секој автор и на секој прилог, туку накусо по хронолошки 
редослед ќе ги апострофираме оние трудови кои на некој начин допреле 
до СН.
 Самуиловиот натпис е откриен во 1888 год., а информацијата 
6Македонските научни работници, Угринова-Скаловска (1975), Бицевска (2003) истакнуваат дека неретко, 
под влијание на општествено-политичките околности, во зависност од освојувачите на Македонија, 
како и од лично убедување на авторот, македонското културно наследство, ракописно и епиграфско, 
било преименувано и било приклучувано кон друга национална рамка. Од тие причини македонските 
епиграфски извори често ги објавуваат и анализираат бугарски, српски и руски научници.
7Григорович (1847) е првиот кој пред повеќе од 150 години ги публикувал словенските натписи од 
Македонија. 
8Во продолжение на трудов за Самуиловиот натпис ќе се користи кратенката СН.
9СН е обработуван од историски апсект, палеографски, со по некој коментар и белешка, ретко критички и 
главно со преземање на сознанијата од претходните изданија.
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за оваа плоча стигнала до Успенски, директор на Рускиот архелошки 
институт во Цариград. Така, тој во 1898 г. направил научна обиколка и 
веќе следната година го издава натписот сосе фотоснимка и расчитување 
со реконструкција на текстот што недостасува, но без пополнување на 
името на мајката на цар Самуил.10 Во истата година на СН се задржуваат 
Флорински, Милетич, Ирчек и Јагиќ. Потоа овој натпис бил во фокусот 
на Трајчев 1923, 1933, Кос 1929, Иванов 1931, Гошев 1961, Kaрски 
1962, Штефаниќ 1966, Мошин 1966, 2000, Ѓорѓиќ 1971, Томовиќ 1974, 
Угринова-Скаловска 1975, Смјадовски 1993, Велев 2008, Овчаров 2009, 
Георгиевски 2001 и 2010. 
 Од претходноизнесеново се забележува дека литературата 
посветена на Самуиловиот натпис и не е така сиромашна. Споменатите 
автори и нивните изданија се прилог, но и појдовна точка за понатамошни 
проучувања на овој натпис. 

Структурно-јазична анализа

 Анализата на Самуиловиот натпис ја правевме според снимката 
на Успенски (1899 г.). Пред обработка на натписот се направи споредба на 
постојниот расчитан текст со приложената фотодокументација. Работевме 
врз текстот од целосниот натпис добиен со реконструкција, зашто иако 
овој текст е фрагментирано зачуван, при тоа не е многу оштетен, и од 
него може да се земе предвид и да подлежи на анализа целиот зборовен 
фонд.11 Така, имајќи го предвид структурно-содржинскиот критериум 
(општи места, loci communes) овој текст е дел од надгробните натписи 
(НН). Всушност, и една од најважните особености во/од стилистиката на 
епиграфската граѓа е користењето определни композициско-структурни 
шеми, користење затврдени, постојани формули и трафаретни изрази 
кои ги следиме врз текстот од Самуиловиот натпис.
 Надгробните натписи соопштуваат за некој починат/погинат и 
се подигнати како сеќавање за него со цел да го овековечат споменот 
за покојниот,12 што значи комеморативноста е во преден план на овие 
споменици. Постојат пократки и подолги надгробни натписи, но 
вообичаено се лапидарни и едноставни со елиптично соопштение (име 
на починат, време на упокојување), но има и порелјефни, поопширни, 

10Во понатамошните расчитувања и донесувања на текстот на овој натпис името на мајката на цар Самуил 
било расчитувано како Марија (Jireček С., Jagić V. 1899, 543) или како Наталија (Карский 1962, 565).
11Во некои од постојните изданија наидовме на правописни грешки, извесни пропусти/неточности при 
расчитувањето, несигурно предадени знаци, но и квалитативни грешки. Грешките не само што можат во 
поинаков правец да ја насочат интерпретацијата, туку неретко и да ја затемнат реалната, објективната 
информација што ја носи изворот и да дадат превртена претстава за значењето на епиграфските 
споменици. 
12Трудот на Šimić (2009) интегрално е посветен на надгробните натписи во Херцеговина.
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особено ако надгробниот натпис се однесува на свештено лице.13 Во нив 
покрај соопштението за смртта (неразгранети биографски податоци), кој 
погинал или починал (името), т.е. генералии за личноста кому е посветен 
споменикот (вообичаено основни - световно или монашко име на лицето и 
поретко негов опис, доблести, служба, род и сл.);14 се соопштува месецот 
и денот на смртта;15 а може да се придружени и со наведување историски 
настан/владетел. Некои надгробни натписи се проследени со фраза во 
која се споменуваат околностите или мотивите за смртта.16 Исто така, 
можно е да има обраќање (на покојникот) до идните читатели, до луѓето 
во манастирот (bratija, ot6ci  и сл.) молба за прошка, но можно е да 
содржат и израз на благослов или благодарност до Бога или пак клетвена 
формула.17 
 Всушност, Самуиловиот е доказ дека споменот за починатиот се 
одбележувал со подигнување надгробен натпис уште од крајот на X век. 
Текстот на СН е поопширен, т.е. станува збор за надгробен текст кој е 
наративно разработен. 

Структурно-содржинско толкување на Самуиловиот натпис18

 
 За разлика од ктиторските натписи, длабењето крст над надгробните 
споменици не било задолжително.19 Крстот е симболично повикување на 
Бога (invocatio symbolica) и го означува официјалниот карактер на текстот 
(на натписот).20 Крстот го симболизира името на Христа и е еднаков на 
зборовите ante omnia Christus.21 Исто така, крстот означува и светост и 
почест.22 Употребата на крстниот знак како симболична инвокација23 ѝ 
претходи на вербалната инвокација и се среќава во СН.
 Вербалната инвокација може/не мора да е составен дел од 
композицијата на НН. Со вообичаена вербална инвокација (повикување 
на светото тројство и поклон/почит кон триличниот Бог) на Света 
13Чигоја (1998, 11, 111).
14Ibid., 143.
15Во некои текстови на надгробни плочи, покрај одбележување датум и епоха има временска ориентација 
според владеењето на некој владетел (Смядовски 1993, 44, 50).
16Sandays (1927, 65). 
17Смядовски (1993, 13, 56-8).
18Конески (1975, 54) посредно упатува на можно третирање на натписите во нашата традиција, и тоа: 
ги има предвид натписите кои ги објаснуваат ликовните ансамбли (сигнатури на фреските, натписи 
над композициите и текстовите на свитоци), покрај ,,ктиторските, надгробните и други со историска 
содржина...
19Ibid., 8.
20Бешевлиев (1981, 43, 125).
21Смядовски (1993, 51). Крстот мошне рано станува составен елемент од декоративните ансамбли на 
христијанските споменици. Најстарите претстави на симболот на крстот во христијанската уметност се 
среќаваат во декoрација на римските катакомби почнувајки од времето на I век, и тоа на епитафи на 
војници како ознака за припадност на христијанската вера (Димитрова 1995, 19).
22Хаджиев (2001, 49).
23Fučić (1999, 22).
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Троица (aizvoleniem6 oca i pospi[eniem6 sina i sv6r[eniem6 sFtago d8ha)24 
започнуваат ктиторските натписи во Македонија, освен постарите каде 
директно се изнесува централната порака, без инвокација (на пример 
ктиторските натписи во црквата „Св. Ѓорѓи“ во Старо Нагоричино и 
ктиторскиот натпис во црквата „Св. Никола“ во Љуботен). Модификациите 
на оваа разгранета фраза се многубројни. За првпат вербалната инвокација, 
и тоа во форма: vV7 Ηm3 wt_6ca i s7Ηna i st_ago do_uha  се употребува во 
Самуловиот натпис, зашто се сметало дека со оваа формула е обезбедено 
оружје под чијашто заштита човек ќе е запазен. Оваа изразна формула 
на побожност, во спомен на Светото Тројство е честа, но во ваква форма 
не само што за првпат се среќава во СН, туку таква останува уникална, 
единствена и неповторена во другите словенски надгробни натписи во 
Македонија (сп. со надгробниот натпис во црквата „Св. Богородица“ 
Перивлепта од 1379 год.: pr5stavi se rab6 bo’iY wstoja..., потоа со текстот 
на надгробниот споменик во манастирот Трескавец од 1362 год.: ouspe 

rab6 b_ei dabi’iv6...).
 Во продолжение се споменуваат имињата на починатите, т.е. кому 
му е подигнат споменикот: 9wt6c08 Η materΗ Η brat98 ... se0 Ηmena ous7p7[9ih7 

ni0kola rab7 b_’Η 9...05 dav97y0d7... и човекот кој го подигнува споменот, т.е. 
споменикот (samoHl7).
 Централниот настан се изложува сосем кратко. Во надгробните 
натписи во Македонија е востановена побожна формула (pr5stavi se 
rab7 bo’ii). Исто така, чести се формулите преземени од византиската 
епиграфика: s6de po+ivaet7/le’it7. Но, необичен е изразот vV7 Ηm3 wt_6ca 

i s7Ηna i st_ago do_uha az7 samΗol7 rab7 b’‚9Η0 polag4 pam3t6 9wt6c08 Η 

materΗ Η brat98 n0a kr_7st5h7 sΗ9h7..., кој ја донесува централната порака 
на СН. За овој израз polagati pam3t6  далечна паралела може да се бара 
во доцнохристијанските натписи (сп. со memoriam facere). 
 Клишето пак az7 rab7 bo’ii  е обичен црковен назив за сите верни 
слуги, т.е. за сите раби христијански.25 Оваа синтагма упатува на лице 
кое е припадник на христијанската религија, додека нејзиното отсуство 
соопштува дека лицето не е христијанин. 
 Датирање на натписот кое (генерално) е оставено за крајот 
на текстот,26 од една страна можело да биде со ден и месец или со 
општо посочување кога се случило дејството. Неретко за поблиското 
определување на времето се користело и ориентирачка хронологија, со 
споменување историски околности, факти, податоци. Во овој текст се 
среќава директно датирање, точно определена хронологија со година и 
24Вербалната инвокација претставува поклонување за почит на триличниот Бог и оддавање благодарност 
за создавањето на храмот.
25За вербална иновокација види: Ћоровић (1910, 26 и 1938, 114-118).
26Сп. Чигоја (1998, 109).
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со индикт: napΗsa 9’e s3 v70l5to ot7 s7tvo9renΗja mir0ou M_ Z _Ff _a Ηn7dΗ9kta 

_x0.

 
Јазични особености на Самуиловиот натпис

 Факт е дека спомениците на епиграфиката се принципиелно 
нови извори за историјата на писменоста и за јазикот, суштествено 
дополнувајќи ги информациите на традиционалните книжевни текстови 
како во областа на палеографијата, ортографијата, така и во јазикот; 
особено во историјата на јазикот.27 
 Досега на оваа плоча и е определувано општествено-културното, 
палеографското, археолошкото, уметничкото значење, потсетувано 
е и на нејзината извонредна важност и вредност од јазичен аспект, но 
сепак исклучена е целосна, детаљна јазична интерпретација. Значи, 
и покрај интересот, и покрај тоа што досега овој натпис бил објавуван 
нееднократно, сè уште не биле предмет на сеопфатна лингвистичка 
анализа. Лингвистичката интерпретација на СН ќе е придонес за науката 
за јазикот, и покрај клишираноста и шематизираноста на епиграфиката 
воопшто, особено ако се има предвид дека станува збор за најстариот 
епиграфски споменик од Македонија и тоа датиран споменик. 
 Јазичната анализа е спроведена на сите рамништа. При 
презентирање на јазичните црти немаме претензии за еден целосен 
научен третман; целта е единствено да покаже влогот и континуитетот 
на охридските јазични традиции на епиграфски терен и евентуалните 
отстапки од нив. 

Правописен и фонетско-фонолошкиот преглед. 

 Набљудуваме стабилен гласовен систем, како поради 
шаблонизираноста карактеристична за епиграфскиот материјал, така и 
поради годината на пишување на текстот - 993 г.
 Од полугласовите се употребуваат двата ера (двоеров правопис)28 
со строго разликување на нивната позиција: vV7, az7, rab7, pam3t6, ot7, 
s7tvo9renΗja, освен во: кr_7st5h7.29 Старословенската вокализација не е 
потврдена.30 Во материјалов, со оглед на хронологијата има илустрации 
27За големиот расцвет на грчката и латинската епиграфика подробни информации објавува Михайлов 
(2012, 69).
28Употребата само на малиот ер е врска со старословенската епиграфика (Пандев 2011, 43).
29Во овој пример можеби се одбележува и затврднување на палаталното р: кr_7st5h7  (Георгиевски 2001, 
100).
30Вокализацијата на еровите, т.е. замената на еровите со полни вокали, е редовна појава не само во 
охридските текстови туку и во другите текстови настанати на пошироката македонска територија 
(Конески 1981, 36). Нејзините почетоци можат да се следат од крајот на X и почетокот на XI век уште во 
најстарите зачуваnи словенски ракописи (Ibid, 36).
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за бележење и за разликување на назалите: Ηm3, pam3t6 (освен во polag4).  
Деназализацијата не е потврдена во овој натпис. 
 Интересна е графемата за јери, составена од голем ер (јор) и од 
i со хоризонтална спојница што можеби упатува на тоа дека е сфаќана 
како два гласа: s7Ηna. Се употребува  5  зад парни меки консонанти (зад 
l, r), доследно на глаголска традиција. Пишувањето на јат е врзано 
за определени лексеми фреквентни во натписите, како на пример во 
лексемата l5to.31

 Прејотираните графеми целосно отсуствуваат; дејотацијата е 
карактеристика на црковнословенската писменост во Македонија pol-

aga4 pam3t6  (сп. со потврдите во Битолскиот натпис: d5laem7 Ywanom, 

stvori veli+ia tvoa, наспрема: vr6hov7njojo, ja’e).32 Во СН се среќава 
нормираната формата ot7: ot7 s7tvo9renΗja mir0ou.

 Книжевната норма го форсира и предлогот v7, иако во книжевните 
текстoви од најстариот период повремено се среќава и рефлексот 8 
од народниот јазик. Замената на предлогот v7 останала непозната за 
иновокациите и при датирањето на СН: vV7 Ηm3 wt_6ca i s7Ηna i st_ago do_

uha; v70l5to. 

Морфосинтаксички обележја. 

 Архаичноста во јазикот на епиграфските споменици, врз примерот 
на натписите, доаѓа до израз во деклинацијата на именките, каде што 
релативно добро се чуваат старите падежни наставки, иако општо земено 
процесот на разложување на деклинацијата и нејзиното движење од 
синтетизам кон аналитизам почнува да се илустрира преку задржување 
на дел од појавите потврдени во деклинацијата на именките, почнувајќи 
од мешањето на основите (именката s7yn7  се јавува со наставка според 
–о-основа по аналогија на именката ot6c6  во истата синтагма: vV7 Ηm3 

wt_6ca i s7Ηna i st_ago do_uha).  Нема потврди кои го илустрираат губењето 
на разликите меѓу палаталните и непалаталните основи; а не се потврди 
употреба на општа падежна форма и сл.
 Традиционалните форми регуларно се потврдени во генитив кај 
одушевените именки од машки род, т.е. во вербалната инвокација како 
дополнување на акузативната синтагма (vV7 Ηm30:33 vV7 Ηm3 wt_6ca i s7Ηna 

31Gabrić-Bagarić (2005, 117).
32Примерот од Самуиловиот е цитиран според Успенскій (1899: 2-3), а примерите од Битолскиот натпис 
според Заимов (1970).
33Зборувајќи за формите на акузатив еднина, нужно е да се споменат тенденциите во старословенскиот 
јазик наспрема оние во црковнословенскиот. Во старословенскиот, според Чешко (1970, 123-125), постои 
традиција за разграничување одушевени/неодушевени именки во образувањето на формите за акузатив 
еднина, и тоа за одушевените акузативот има иста наставка со генитивот, а за неодушевените именки се 
употребува старата форма која се совпаѓа со номинативната. Генитивно-акузативната форма се потврдува 
во поголем број примери кај неодушевените именки isto+nik7, kivot7, kr6st7, mir7, sv5tilnik7 i dr. 
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i st_ago do_uha. Искажувањето на посвојноста со датив е стара црта;34 
потврда следиме од 993 година: ot7 s7tvo9renΗja mir0ou

 Конструкции за индиректен објект се насетуваат во: polag4 

pam3t6 9wt6c08 Η materΗ Η brat980.

 Се следат правилни примери во акузатив за означување време: 
napΗsa 9’e s3 v70l5to, како и скаменетата предлошко-падежна форма за 
означување цел по предлогот vV7 Ηm3 wt_6ca i s7Ηna i st_ago do_uha...
 Постепеното нарушување на синтетичката деклинација се 
следи и преку употреба на предлози со синтетичка форма на именката 
(предлошки конструкции наместо конструкции без предлог). Примери се 
документираат во генитив (ot7 s7tvo9renΗja) и во локатив (n0a kr_7st5h7 

sΗ9h7.

 Од личните заменки е регистрирана единствено канонската форма 
за 1л. едн.: az7 samoΗl7.35 Демонстративната заменка се јавува еднаш,36 
за неа е типично јавувањето во востановени синтагми, карактеристични 
воопшто за епиграфските текстови. Таа се јавува постпозитивно (пред сè 
во косите падежи), и тоа во лок.мн. во СН: n0a kr_7st5h7 sΗ9h7.

 Во СН се засведочени определени и неопределени придавски 
форми: st_ago, но и: rab bS’i. Контрахираните придавски форми се типични 
за македонската писменост. Интересна е паралелната употреба и на 
именски и на заменски форми во рамките на еден ист текст; сложената 
форма се јавува како квалификација на nomina sacra и главно во сакрални 
контексти.37 Мешањето на определени/неопределени придавки во поглед 
на употребата упатува на заклучок дека старата функција на сложените 
форми на придавките почнува да се расколебува. Исто така се забележува 
адјективна употреба и во пре- и во постпозиција. На употребата во 
постпозиција може да се гледа како на одраз на започнатиот процес на 
перспективна промена на позицијата на атрибутот, т.е. од дијахрониска 
постпозиција во старословенскиот/црковнословенскиот кон синхрониска 
препозиција.38 
 Во повеќето епиграфски споменици глаголот е изразен со форма 
на аорист, што според Чигоја (1998, 104), e условено од природата на 
текстот. Во трето лице еднина во прв сигматски аорист е формата: 
napΗsa s3. Потврден e и еден пример во презент во прво лице еднина од 

(Rusek 1964, 143).
34Ibid., 96. 
35Присуството на заменката  az7  упатува на висок и свечен тон, за кој е типична (Gabrić-Bagarić 2005, 
121).
36Kарактеристично црковнословенско обележје на епиграфиката е употребата на показната заменка s6, si, 

se  во сите можни реализации (Ibid., 120).
37За сакрално приспособување на зборовите, ако тој збор служи за одредени духовни содржини наспрема 
природно опуштање на изразот, ако се зборува за профани работи, т.е. разликување на јазикот со кој се 
пишува во зависност од материјата за која се пишува, Грицкат (1975, 30).
38Миовски (1996, 102).
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несвршениот глагол polagati: az7 samoΗl7 rab7 b_ ‚9Η0 polag4 pam3t6, како 
и една партиципна форма во генитив множина: Ηmena ous7p7[9ih7 наме-
сто ous7pВ7[9ih7. Повратната заменка како дел од лексичката форма на 
глаголот се употребува постпозитивно (napΗsa 9s3). Според правилата на 
словенската синтакса s3 e пред глаголoт, ама во старословенскиот многу 
почест тип е со заменката во постпозиција, веројатно под влијание на 
византискогрчкиот јазик.39 

Заклучок

 Самуиловиот натпис е еден фрагмент од епиграфското богатство 
и наследство на Македонија којшто покажува и докажува дека и покрај 
епиграфската клишираност и општите места, сепак во епиграфските 
споменици се пројавува и индивидуалност, елементи и форми кои 
подоцна воопшто не се среќавани во композицијата на надгробните 
натписи од Македонија, како на пример инвокацијата vV7 Ηm3 wt_6ca  ..., но 
и синтагмата polag4 pam3t6.
 Од јазично гледиште Самуиловиот натпис не внесува значајни 
корекции поради својата лапидарност, но, сепак, во разгледаниот 
епиграфски текст покрај тоа што се зачувани некои постари книжевни 
форми, обележја на книжевниот јазик, внимание привлекуваат отстапките 
во деклинација (мешање на именката s7yn7 со ot6c6, појавата на посесивен 
датив, двете предлошко-падежни форми), потоа, паралелната употреба 
на определени и неопределени придавски форми.
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Samuel’S inScription aS the oldeSt cyrillic 
ePIGrAPHIC MonUMent FroM MACeDonIA

Summary:

 In this article is observed Samuel’s inscription as the oldest Cyrillic 
epigraphic monument from Macedonia. We dwell on the structure and content 
characteristic for tombs, and we make a linguistic interpretation of the text 
from Samuel’s inscription. We assume that the language analysis may give an 
answer to many questions both of graphic and of linguistic nature, especially 
if we bear in mind that in the text and the language of the text is reflected an 
early period of the Slavic literacy in Macedonia.
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noteS on tHe CUlt oF St. JoHn VlADIMIr 
(HIStorIoGrAPHICAl reSeArCHeS)

  The historical story about the just and pious ruler who suffers martyrs’ 
death with faith in Christ and of his honorable and salutary cross draws  the 
attention not only of the faithful in the Middle Ages - inflaming their imagina-
tion with a sincere hagiography full of Christian virtues - rather than later and 
the interest of researchers, literary historian and medievalists who early by the 
late XIX century showed interest in the study of literary and historical sources 
devoted to the Doclean ruler and saint -Prince Vladimir.
 Medievalist in searching for documentary evidence provided quite 
credible biography of the ruler, revealing more medieval historical sources, 
domestic and Byzantine primarily of hagiographic nature, as well as records in 
the form of a chronicle notes. At the same time warned of the un-sustainability 
of the later legends and traditions that are devoid of historical truth, which are 
widespread in the later history of the cult of St. John Vladimir.
 In many previously written studies and articles dedicated to Prince 
Vladimir of Doclea, historians have given their views and observations, and 
the latest releases of key historical sources are only confirmed once again all 
the complexity of creation and nurturing the cult of this saint, who in the late 
Middle Ages became one of the most respected and widely, glorified from 
Elbasan and Ohrid and Voskopoje to Muzakija and Durres in the west of Buda 
and Vienna in the north of Thessaly in the south, Mount Athos and Rhodope 
Mountains in the east.
 Newest critical edition by Popa Dukljanin, accompanied by exten-
sive and scholarly commentaries, once again confirmed that the cult of Saint 
Vladimir established at the end of XI century, a period when he made his 
hagiography, which accounts for the largest part of the XXXVI chapter of this 
historical writings known as Gesture Regnum Sclavorum or Bars’ Genealogy.1

1Gesta Regnum Sclavorum, I–II, пр. Д. Кунчер, Т. Живковић, Београд 2009, I, 125–139; II, 262–271; In 
this book is noted and commented all the relevant literature up to year 2000. After this will occur few more 
studies and contributions dealing with the problem of this document as well as the other early sources from 
the XI century. Cf. S. Trajković-Filipović, Saint Vladimir of Zeta Between Historiography and Hagiography, 
MA.Thesis in Medieval Studies, 2012; Budapest Central European Universitty; Idem, Inventing a Saint's Life: 
Chapter XXXVI of the Annals of a Priest of Dioclea, Revue des Etudes Byzantines 71(2013),Bruxelles 2013, 
259-276; S. Pirivatrić, Emperor’s Daughter in Love with a Prisoner: Comparing the Stories of Skylitzes and 
Anonymous Presbyter Diocleae, Byzanz und das Abendland; Begegnungen zwischen Ost und West, Budapest, 
ed.in E.Juhász, Budapest 2013, 273-283.

УДК 27-36:929 Владимир, Ј., св. 
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Author of this release persuasive touches the very core of the historical cir-
cumstances that led to the beatification of Doclean rulers who died a martyr at 
the beginning of XI century. This process began in the mid-eleventh century, 
during the reign of King Mihailo, when creating a realistic historical and po-
litical basis which will later when his successor king Bodin lead to the final 
rounding process of the statehood and independence of the church, which will 
result with the establishment of the Archdiocese of Bar and, of course, the 
beatification of Prince Vladimir, the founder and patron saint of the Doclean 
independent dynasty rulers.2

 To this act has greatly contributed the transfer of his relics from Pres-
pa, the place where they rested after his martyr’s death, and where they have 
already shown signs of holiness in the Church of St. Mary of Krajina, near 
Skadar Lake, which is done on request and for his life loyal wife Kosara. 
Later, after his death, Kosara’s body will be laid in the church of the Virgin 
of Krajina, beside the beloved husband. On the transfer of the relics of Saint 
Vladimir from Prespa in the vestibule of the church of Virgin of Krajina speaks 
the hagiography of Saint Vladimir stored in the aforementioned file by Popa 
Dukljanin.3

 The cult of Saint Vladimir from the church of the Virgin of Krajina, 
Östros and Lake Skadar in time spreads to the realm of medieval Doclea, of 
which Dukljanin himself speaks. Traces celebrated and respect of his cult is 
noted in the area south of Lake Skadar, in the coastal parts of the medieval 
Svač, close to the river Bojana and Ulcinj. From the rich archives of the Do-
clean-Bar diocese for us is extremely important one single document, in form 
of report, which in 1703 made Vicko Zmajević, than Archbishop of Bar.4  In 
which he is citing his observations from the parish visitations to Svača, in the 
village Suma Zmajević notes the old Catholic church dedicated to the holy 
king Vladimir, who was then still in use, although it has already been broached 
time and partly damaged.5 In historical documents from the first half of the 
XV century, in 1405 and 1426 a place is noted nearby Ulcinj called Saint 
Vladimir.6

 Significant historical events that have occurred at the beginning of the 
XIII century, that began with the transition of Constantinople in the hands of 
the Latin at 1204.g. and the establishment of the Latin empire in the east, and 
at west once complete Byzantine Empire marked the beginning of a long and 
dynamic period of constant political and military conflicts, as well as signifi-
cant ecclesiastical disputes that have forever changed the political and eccle-
siastical history of the Balkans. In Epirus and Thessaly ascended Michael I 
2Gesta Regnum Sclavorum tom II, 264–268.
3Ibid, tom I, 138–139
4I. Jovović, Prilozi za istoriju barske nadbiskupije, Bar 2012, 227, 241–242.
5Idem, op. cit., 242.
6Ibid, loc., cit.
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Angel Duka who in a short period as a despot and a ruler managed to extend 
the boundaries of his newly created despotate and establish its authority in the 
area of   Northern Epirus and in coastal parts of southern Albania.7 Then this 
energetic ruler undertake a major military campaign in the north, take away 
the Venetians strategically important coastal city of Durres (1213), and dur-
ing the next two years, overwhelmed and coastal parts Doclera with Shkodra, 
Ostros, Krajina and in the hinterland, probably at the church of the Virgin in 
Durres. About this act, which was to leave a trace in the history of the Church 
Archdiocese of Bar and Durres archbishopric, contemporary sources almost 
do not speak. But soon after that, in late 1215, Michael I Angel Duka dies in 
Berat, killed in a conspiracy by his soldiers.8

 How was accepted and how it has developed a cult of St. Vladimir in 
Durres whose domicile, local surrounding  and traditions already celebrated 
several saints of  ecumenical significance (St. Astius of Durres and St. Asti. 
Euplos)  we do not know.9 But some later sources testify to the mid-fourteenth 
century St. John Vladimir was celebrated as the patron saint of the city of 
Durres.10 Traces of former respect of this saint as the patron of the city of 
Durres, which is certainly an echo of the former tradition, we find in literary 
and religious books and services from the XVIII century.11

 Important information on the veneration of the cult of St. Vladimir in 
the diocese of the Bar archbishopric at the late XIII and the early XIV century, 
as well as the existence of his hagiographies which served the high clergy and 
priests, gives the document Gesture Regnum Sclavorum. Recent research of 
historical records has led to important discoveries and has delayed until now 
generally accepted, but highly uncertain based chronology, showing that this 
code was written by then bishop Rudgera between 1298 and 1301 in Bar.12

 This only confirms that the memories of the cult of St. Vladimir were 
alive, and that he was glorified and early fourteenth century, that there was 
even than written hagiographies which Rudgera is familiar with, which parts 
he uses and integrates into his document file, and recommends that the faith-
ful, if they want to know more of the life and miracles of this saint to read his 
book, i.e. the hagiography.13

7D. Nicol, The Despotat of Epirus, Londan 1957, 37–39; Г. Острогорски, Историја Византије, Београд 1969, 
396–406;  A. Ducellier, La façade maritime de l' Albanie au moyen age, Durazzo et Valona du XIe au XVe siècle, 
Thessaloniki 1981, 149–151, 160–161.
8К. Јиречек, Историја Срба, књ.1, пр. Ј. Радоњић, Београд 1952, 167.
9On the portraits of these two saints whos cult spread from the city of Durres, cf. C. Grozdanov, Saint Astios de 
dyrrachion dans la peunture du moyen âge, Ellhnikh Etaireia Slabikwv. Afierwma sth mnhmh tou Swthrh Kissa, 
Qessalonikh, 79–89.
10M. Šufflay, Srbi i Arbanasi, Beograd 1925, 98
11Due attention to this literary service texts was given by the diligent researcher of writings on Vladimir 
and Kosara, St.Novakovič in his, even nowadays capital work,  Cf. Ст. Новаковић, Први основи Словенске 
књижевности међу балканским словенима, Легенда о Владимиру и Косари (културно-историјске студије), 
Београд 1893, 274.
12Gesta Regnum Sclavorum, vol. II, 350–372
13Ibid, vol. I, 139. The authors who made this issue GRS, are convinced that this is the oldest hagiography of St. 
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 The rich literary heritage created in the monastery scriptoria and ec-
clesiastical center of the medieval Balkans, keeps a very important manuscript 
which is important for understanding the cult of St. Vladimir in the XIV cen-
tury. The manuscript books from the collection of the Apostle Stevan Verovič 
written in Church Slavic language, keeps an interesting entry that refers to St. 
John Vladimir on the basis of which it can be presumed that the cult of the 
saint was already known in other Slovenian regions.14

 Not until in the late fourteenth century, we have reliable historical 
sources that speak of Vladimir and the transfer of his relics of the Durres in the 
monastery of St. John near Elbasan. This act of transfer was undertaken by the 
former Arbanasi lord, i.e. the most powerful of the lords who ruled the region 
of Middle Albania, Karlo Topija, an offshoot of the famous Arbanasi family 
Topija, related to the Anjou family from Naples.15

 The donors’ inscription, luckily fully preserved, printed - carved above 
and around the entrance portal in three languages -Latin, Greek and Slavic, 
clearly shows that this happened between 1381 and 1383, when Topija restored 
this monastery is previously destroyed in earthquake and that he brought there 
the shrine of the holy ruler Vladimir.16 This act of transfer of the relics to the 
renovated temple, which now receives the dedication of St. John Vladimir, is a 
crucial moment in the revival of the cult of Vladimir, its preservation and later 
spread to areas far from their primary cult monasteries in the Skadar Lake and 
Lower Zeta.
 Several centuries later, in 1739, zograf Konstantin Spataraku paints 
the hagiographical icon of St. John Vladimir, and pictures a portrait of Karlo 
Topija, ruler with a crown and a scepter in his hand, standing and pointing to 
its endowment, the church of St. John Vladimir.17 With this the zograf Kon-
stantin gives due recognition to the donor who undoubtedly has the greatest 
credit for the survival and extension of the cult of Saint Vladimir, dedicating 

Vladimir written on Latin language, and that the decisive role in that had the newly formed archbishopric of Bar. 
(cf. op.cit., 264–265.)
14Н. Дилевски, Материали за историята на иконографията от епохата на българското възраждане 
( краят на XVII I– началото и първата половина на XIX в.), Известия на института за изобразителни 
изкуства, кн. 3, БАН, София 1960, 180, n.1. We should be very careful on this, because this manuscript of 
the book of the Apostles is still not completely studied or published, and with that its dating is not scientifically 
confirmed.
15About Karlo Topija and his role in the historical events in the middle and the second half of the XIV century: 
M. Sufflay, op. cit., 42–44, 46–47, 98–99; М.Спремић, Албанија од XIII до XV века, Из историје Албанаца, 
Београд 1969, 35-38; Историја Црне Горе, том II,  Титоград 1970, ( С. Ћирковић ), 17–21, 45–50; И. Божић, 
Албанија и арбанаси у XIII, XIV и XV веку, Глас CCCXXXVIII, Одељење историских наука, књ.3, САНУ, 
Београд 1983, 48–53, 56–58; Р. Михаљчић, Крај српског царства, Београд 1989², 148-152 ; V. Jovović, 
Balšići i albanska vlastela, in. Zbornik, Balšići, editor Čedomir Drašković, Cetinje–Podgorica 2012, 259–270.
16Ст. Новаковић, Први основи Словенске књижевности међу балканским словенима, Легенда о Владимиру 
и Косари, 226–227; Th. Popa, Mbishkrime të kishave në shqipëri, Tranë 1998, 49–52.
17Th. Popa, Piktorët mesjetare shqiptarë, Tiranë 1961, 79; y.R.Drishti, Kostadin Shpataraku, piktori i artit 
mesjetar shqiptar, Tiranë 1992, 33–34, fig.48; Icons from the Orthodox Communities of Albania, ed. A. Tourta, 
Thessaloniki 2006, 139.(E. Drakopoulou)
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to him the just renovated church, which then becomes the new center where 
it is celebrated, nurtured and in subsequent centuries, under the auspices and 
patronage of the Archbishopric of Ohrid, his cult rises and spreads throughout 
the Balkans.
 There is no doubt that the first information and the first contacts with 
the cult of Saint Vladimir Karlo Topija received in Durres, whose lord he was 
with minor interruptions from 1368 to 1387.18 
 In this period he has had enough time to get acquainted with Vladimir’s 
cult, who, as sources record, it was praised and honored as the patron saint 
of the city.19 We believe that all of this share had the uncle of Karlo Topija,  
Domik Topija, vicar of the Benedictine order in Durres, and later the whole 
of Dalmatia, a man of great energy and ambition, skilled, well versed in the 
complex game of Church diplomacy of that time.20 We are convinced that the 
cult of Saint Vladimir was well known from before, from the time when he 
was in Durres court preacher Robert of Anjou, King of Naples, which in the 
mid-fourteenth century dominated Durres and surrounding forts.21

 Karlo Topija, although a Catholic, he had regards for the Orthodox 
population that represented the great majority of the domestic, continental part 
of central and southern Albania, and the monastery he rebuilt was located on 
the premises who were spiritual and ecclesiastical subordinates to the Arch-
bishopric of Ohrid.22 We believe that the restored church was decorated by the 
canons of the Orthodox Church, with frescoes and icons that were designed for 
the new iconostasis. Unfortunately, due to damage and subsequent restoration 
of the church, which in the meantime became the monastery catholicon, from 
its original wall-paintings almost nothing is preserved. Judging by the look of 
the depicted churches in the aforementioned donors’ portrait of KarloTopija on 
the icon from the 1739, it was a church built in a form of three nave basilica, 
with heightened central nave and two entrance doors on the west and south 
sides. Saved west portal was framed by the donors’ inscription carved in Latin, 
Greek and Slavic language. Significant as well, by the west portal, with its 
southern side was carved the family crest of Karlo Topija, very interesting be-
cause of the calling and insertion of the symbols of the Anjou-French kings.23 
The original church built by Karlo Topija was restored around the middle of 
the XVIII century, in completely different historical circumstances.
 Very quickly, just a few years after the building of the monastery of 
St. John Vladimir, in 1383, the Ottomans with victory over Christian lords of 
18и. Божић, op.cit., 50–53; A. Ducellier, La façade maritime de l' Albanie au moyen age, Durazzo et Valona du XIe 
au XVe siècle, 475–485, 490–494, 554–555
19See p. 8
20M. Sufflay, 116–117; И. Божић, op.cit., 51
21M. Sufflay, op. cit.,116
22Ив. Снегаров, История на Охридската архиепископя, том I, София 1995², 336–338,  Ц. Грозданов, Охрид 
и охридската архиепископија во XIV век, Историја 1, год.X, Скопје 1980, 179–183.
23Th. Popa, Mbishkrime të kishave në shqipëri,52
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Albania and Zeta, in the battle of Saurs field near Berat, they occupy the area 
of   middle Albania by the flows of river Škumbija and Cuche, an area where the 
monastery of St. John Vladimir is located.24 Karlo Topija, using the death of 
Balsa II, takes over Durres where he dies in 1387, and few years later, in 1392, 
his son George Topija gives away Belgrade to Venice.25

 How the monastery survived in the new circumstances, and therefore 
the cult of the saint itself, it is difficult to assume as a result of insufficient 
knowledge of the life and history of the monastery in these crucial times of the 
late XIV, XV and XVI century. It should be assumed that it would definitely 
have a positive impact with the establishment of new settlements Neokastro or 
Elbasan, in the middle of the XV century (1466). Soon after its establishment, 
Elbasan became an important administrative center, economically powerful, 
with developed crafts and diversified trade, which will lead to the rapid devel-
opment and the influx of Christian and Muslim population. Over time, as evi-
denced by the subsequent history of St. John Vladimir, especially during the 
seventeenth century, a prominent and wealthy Christians-Vlachos, Albanians 
and Greeks of Elbasan and take care of the monastery and become its major 
donors and contributors.
 Just in the second half of the sixteenth century, we find significant 
information on the celebration of holidays and the cult of St. John Vladimir 
in one Menaion (No. 595) for the month of May from the 1570, which is now 
kept in the National Library in Athens, under the 22nd of May, it is written: 
“This day was the service of St. John Vladimir.”26

This is important to know in behalf of the continuity of the cult of respect 
and in these difficult times of Ottoman administration, when many Christian 
shrines extinguished and with them the tradition of respect and celebration of 
some Christian saints. Fortunately, this has not happened to the cult of St. John 
Vladimir, on the contrary, the next century becomes period in which his cult 
has risen in importance and apparently gets stronger.
        The turning point for the history of the monastery of St. John Vladimir, 
the revival of his cult, occurred during the late XVII century, when in 1690, 
John Pope from Elbasan in Venice prints the Akulutia of St. John Vladimir. 
This event can be considered the beginning of the rise and strengthening of the 
cult of this saint that will mark the entire XVIII and XIX century. In addition 
to the long and short hagiography, in the Akulutia were printed the service to 
the saint, and on the front page in miniature is depicted the image of the saint, 
which will then become absolute prototype for dozens of his portraits created 
24К. Јиречек, Историја Срба I, 319; Историја Црне Горе, књ.2., 48. The battle took place at the 18th of 
September 1385, and in it dies Balsha II, besides karlo Topija the most powerful Christian ruler of that time in 
Albania.
25Ив. Божић, op.cit., 56
26С. Кукјарис, Неколико представа српских светитеља у Грчкој изван Свете Горе, Зборник за ликовне 
уметности, Матице српске 27–28, (1991–1992), Нови Сад 1992, 72.
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during the XVIII and XIX century.27

 The printing of the book was probably driven by one broad spiritual 
and cultural progress involving the diocese of the Ohrid Archbishopric in the 
late XVII century, and its most expressive forms receives in the field of literary 
and artistic creation, but can be also seen in the number of raised and deco-
rated churches, carved iconostasis, painted icons, but certainly according to 
the volume of printed and produced using literary issues, especially Akolitia 
of saints venerated in the local environment, saints celebrated by the Ohrid 
Archbishopric, which was first printed in Venice and Vienna, then from 1730 
Voskopoje and in the monastery of St. Nahum at Ohrid Lake.28

In the foreword to this first, Venetian edition, organizer John Pope says that 
the Akolutia of St. John Vladimir is printed at his own expense, with the in-
tent that it be donated and spread to all the monasteries and churches of the 
Ohrid Archbishopric. This shining example of consciously expressed diocesan 
patriotism undoubtedly contributes to the revival of the cult of the saint and 
its expansion, but now, which is especially important under the auspices and 
patronage of the Ohrid Archbishopric.29

 At the request of Pope John to write the new hagiography of the holy 
patron of the church near Elbasan, responds to this complex work and ac-
cepts it the then abbot of the monastery of St. John Vladamir, Kozma Kitijski, 
former bishop of the city Kitija in Cyprus, at the time of writing of the hagi-
ography a superintendent of the Ohrid Archbishopric.30 Without knowing the 
content of the old hagiography and original data from Vladimir’s curriculum 
vitae, for which he says to have once been described in a large book that was 
eventually lost, Kozma is turning to local traditions and legends of dubious 
values   that were known to him, and prepares a fantastic story with a lot of 
incredible events, devoid of any historical truth, which becomes the basis on 
which evolved summarizing the hagiography of St. John Vladimir.
 On the other hand, it is this amazing compilation, based on unclear 
and unsustainable historical facts, in which Kozma interferes certain events 
and personalities from the Medieval history of the Balkans, will give reason 
27Н. Дилевски, Материали за историята на иконографията от епохата на българското възраждане ( 
краят на XVIII – началото и първата половина на XIX в.), 190–194, фиг.1; Ц. Грозданов, Портрети на 
светителите од Македонија од IX–XVIII век, Скопје 1983, 210–213; R. Vujičić, O kultu i ikonografiji Sv. 
Jovana Vladimira, Гласник одјељења умјетности 29, ЦАНУ, Подгорица 2011, 242–243, sl.1.
28More, Ив. Снегаров, История на Охридската архиепископя, том II, София 1995², 339–364;  D.M.Peyfus, 
Die Drukerei von Moshopolis, 1731–1769, Bundruck und Heiligenverehrung im Erzbistu Achrida, Wiener 
Archiv für des Slawentus und Osteuropos, Band XIII, Wien–Köln 1989, passim; Ц. Грозданов, Свети Наум 
Охридски, Скопје, 1995.
29Ст. Новаковић, op. cit, 238, 248–249; Ц. Грозданов,  Портрети на светителите од Македонија од IX–
XVIII век, 199–202, 214–217.
30This interesting person with an interesting biography in the period from the 1699 to 1694 resumes the duty of 
an superintendent of the Ohrid Archbishopric, due to the illness and weaknes of the Ohrid archbishop German.
In 1694 he withdraws from this duty due to the election of the new archbishop Ignatij. The same year, 1694he 
becomes metropolitan to the city of Durres, and dies while he is on that position at 1702. cf. Ив. Снегаров, op. 
cit., том II, 204, 222–225.



266

later -in the period of romanticism national historiography -various, mostly 
unfounded interpretations on the personality of the Doclean ruler, saint John 
Vladimir.31

 The release prepared by John Pope, fueled, as he himself says, the 
need to find out more about this saint, patron and protector of his fatherland. 
It says that long before that old, original hagiography, which we partly known 
from the writings gesture Regnum Sclavorum by Popa Dukljanin, was lost 
and unknown not only to the monks, but also to a wider circle of believers and 
admirers of the cult of Saint Vladimir. We believe that at the time of renova-
tion and construction of the monastery 1381-1383, Karlo Topija brought with 
Vladimir’s relics also his written hagiography, which was perhaps illustrated 
by- painted on the walls of the renovated monastery catholicon.
 Is this patriotic endeavor by John Pope from Elbasan an isolated event 
and the fruit of his patriotism, or the publishing of the Akolutia should be seen 
as a part of a much broader initiative that may have included the rehabilitation 
and reconstruction of the temple of St. John Vladimir, or taking certain con-
struction and painting works in the monastery St. John Vladimir? In the matter 
of any construction projects within the monastery complex we cannot speak, 
because written records and the records on it are giving no reason for so.
 However, some sources indicate that at the late XVII century occur 
some important developments which undertook the painting of the throne icon 
for the iconostases of the catholicon, work of the monk Constantine,32  so may-
be then, or a little later, in the catholicon will be erected a large multi-storey 
tomb in which was placed the shrine with the miraculous relics of the saint.
 About the appearance of the tomb, which by end of the XIX century 
attracted the faithful and the faithful with its unique appearance, design and ar-
chitecture, we have preserved records that provide detailed description of the 
appearance and form of this, for Christianity at that time rather unusual archi-
tectural creation within the temple itself. It was a tomb over three floors -the 
first floor as a stand rises on four pillars of half a meter in height that stand on 
the floor of the church. On these pillars lean from four sides four semi-circular 
arch, where on top of them there is place for the shrine and for the tomb, where 
the wooden painted shrine was placed. On this octagonal grave, which looks 
like a small temple, there are windows through which one can see the interior, 
because each of the eight sides of the tomb hangs one lantern. Above the shrine 
itself, in addition to these eight-sided and octagonal tomb, rises a four-sided 
dome as a third floor, with which the building ends. All three floors are not 
higher than three meters. On the outer side of the vault and the walls there are 
31The shortcomings of this text, with negative implications in than scientific circles were sighted and critically 
commented and rejected as tendentious also by St. Novakovič, in his capital work on Vladimir and Kosara. Cf. 
Ст. Новаковић, op.cit., 231–284; Н. Дилевски, op.cit., 177–190. 
32K. Naslazi, Disa Konsiderata për piktorin mesjetar Kostandin jeromonaku, Monumentet 2, Tiranë 1989, 67–
71, sl. 3, 5–6.
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lots of pictures and texts related to the history of the saint and his martyrdom.33 
The texts adopted by St. Novakovič, which refers to the inscriptions of the two 
compositions that were painted on the walls of the tomb, they come out from 
the text of his hagiography and the Venetian issue of the Akolutia by Kozma 
Kitijski. All this suggests that the wall-paintings that adorned the walls of this 
tomb date from after the year of 1690 and that the zografs used a text from 
the Akolutia as a text template for iconographic shaping of the depicted cycle 
of Saint John Vladimir. We believe that this was the oldest painted hagiogra-
phy of this saint, which will become iconographic pattern to the painted hagi-
ographical cycles during the XVIII and XIX century.
 During the XVIII century there were a certain building enterprises on 
the renovation and expansion of the church.  To this conclusion leads us the 
old iconostasis, which is now exhibited in the National Museum in Tirana. The 
iconostasis, or rather what was left of it due to the great fire in the church in 
1944, surprises by its size and dimensions; it has once been a long 10 and high 
almost 4 meters. The artistic and formal characteristics of this iconostases con-
tain all the essential stylistic features of carved iconostases from the churches 
of northern Epirus, Muzakia, Voskopoje, Vitkuć, Kastoria, monastery St. Na-
hum, as well as churches and the chapels of Holy Mount Athos from the late 
XVII and XVIII century.
 From the icons that once graced this monumental iconostasis today are 
preserved only a few, and they were dislocated and transferred to the church of 
St. Procopius in Tirana. Those were four throne icons: St. Nicholas, St. Atha-
nasius, St. George and St. Haralampij painted in March and April 1795.34

 There is no doubt that the gesture of Pope John and publishing of the 
Akolutiaa gave significant impetus to all these activities connected not only 
with undertakings in the monastery, but also wider, giving meaning to a large 
swing of cultural and educational development, which then spreads over the 
wider diocese of the Ohrid Archbishopric, and whose achievements are evi-
denced by numerous examples from the field of literature and of course artistic 
activity.35

 This cultural development is one of the most important moments in 
the cultural history of the Balkans late Middle Ages, especially prominent and 
visible in Ohrid and Voskopoje cultural circle, the leading cultural and artistic 
centers- Korča, Elbasan, Voskopoje, Berat.
 With the fall of Moschopolis and surrounding centers during the sec-

33This depiction was brought by St. Novakovič in the book on Vladimir and Kosara based upon a drawings 
and facsimiles which were given to him by one French engineer, who on the request of Novakovič made these 
sketches and notes. . Cf. Ст. Новаковић, op. cit., 223; About the existence of wall-paintings on the walls of the 
tomb also speaks Milan Šuflaj, who probably has witnessed it himself, cf.M. Sufflay, op. cit., 98; Ив. Снегаров, 
op. cit., II, 499.
34Th. Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipërisë, Tiranë 1998, 66–67, No.44–47.
35D.M. Peufus, op.cit., passim.; Ц. Грозданов, Свети Наум Охридски, 67–75.
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ond half of the XIII century, there was a large population displacements from 
these once developed and rich environments that were the main carriers of the 
material, spiritual and the educational and cultural progress of the Orthodox 
population in these areas of the Ottoman Empire, under the spiritual auspices 
of the Ohrid Archbishopric.36 These people were also major donors and con-
tributors to the Archbishopric who maintained close relations with its supe-
riors, especially in the late XVII and the first half of the XVIII century. The 
archbishop Zosima, and after him especially Joasaf -born in Voskopoje at one 
time abbot of the monastery of St. John Vladimir, and after that metropolitan 
of the Archbishopric of Ohrid and Korča- were the main initiators and creators 
of this great and in the history of the Archbishopric last rise, which has revived 
the tradition and the size of the former power. They were the last heads of 
representatives of the local, indigenous parties, who defended the interests of 
the centuries-old tradition of Orthodox people within the Archbishopric of the 
phanariots’ pressures over which the Patriarchate of Constantinople impose 
their interests.37  
 At the time of Archbishop Joasaph (1719-1743) is issued the known 
Akolutija of Voskopoje in which are printed the hagiographies and the services 
of the Slovic saints, celebrated by the Ohrid Archbishopric. Within the Ako-
lutija, in addition to the hagiography of Slovenian teachers Cyril and Method-
ius, their disciples Clement and Nahum and the remaining of the Slavic saints, 
then the martyrs of Tiveriopol, St. Erasmus, martyrs Nicodemus of Elbasan 
(Berat), once again prints the hagiography of St. John Vladimir based on the 
Venetian editions from 1690.
 Emigrants from Moschopolis and the surrounding area, who settled in 
the Danube regions of the Austrian monarchy, used this Akolutia carrying it 
with them, and thereby contribute to the penetration of Vladimir’s’ cult at the 
north, all the way to Buda.38

 In this context it is important to pay attention to another book with 
surviving parts of the hagiography of St. John Vladimir from the National 
Library in Moscow. In fact, these are just a few preserved sheets from the 
collection of Viktor Grigorovich, No.167 (820), at the end of the sixteenth or 
seventeenth century. The researchers who published facsimiles of the original 
written in the Greek language, expressed doubts about the dating of this, we 
think rightly, and proposed somewhat later chronology, dating it at the end of 
the XVII and the first half of the XVIII century.39 With a comparative analysis 
they have noticed certain differences between the text of the Venetian Akolutia 
36On these matters broader Ив. Снегаров, op. cit., 339–364.
37dem, 204–205, 345–347, 357–362.
38С. Петковић, Живопис цркве Успења у Српском Ковину (Ráczkeve–у), Зборник за друштвене науке 23, 
Матица српска, Нови Сад 1959, 48–49, 64–65, сл. 1.
39V. Tapkova-Zaimova, Un manuscript inconnu de la Vie de St. Jean–Vladimir, Etudes Balkaniques 6, Sofia 
1967, 179–189.
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from the1690 and the one on these leaves, which led the authors to express an 
opinion that this is a redaction hagiography of Saint Vladimir, acquired simul-
taneously with the aforementioned Akolutia at 1690.40

  After the printing of the hagiography and the service St. John Vladimir 
in the Akolutija from Voskopoje, which had a great influence on his contem-
poraries and later generations, in Venice 1774 comes to re-release of the Ako-
lutija of John Vladimir, the so-called second Venetian edition, which is in fact 
reprinted text of the issue from the 1690, redacted by John Pope. All this is 
stated in the foreword to this edition, with the addition that this issue was pre-
pared by Gliki.41

 This issue also has the miniatures with the presentation of St. John 
Vladimir, but this time executed by the iconographical template from the 
Stematographia by Hristifor Žefarovič from the 1741.42 
 The forth issue of the Akolutija of St. John Vladimir was issued in 
Venice 1858, on the templates of the issue by Gliki from 1774, and in the ty-
pography of the church of St. George, as is said at the foreword of this issue.43 
The miniature with the presentation of St. John Vladimir in a technique of li-
thography was carved by two known Venetian gravers, Varocci and Karadini.44

 In meantime, the hagiography and the service from the Akolutija will 
be translated at 1802 on church-slavic language, courtesy of the monks from 
the monastery Hilandar, venerable monks Luka and Partenij. The corrections 
were made at the church of St. Spiridon in Trieste, and the costs of the printing 
were taken over by Hadji Teodor Mekša, renowned citizen of Trieste.45

 All this contributed that the cult and the veneration of St. John Vladimir 
spreads throughout the Balkans and that at the period of the late middle ages it 
rises to the rank of the most respected saints. There are not other examples of 
any saint that in the period of two century was printed the Akolutija for four 
times, and his presentations painted in a unique and piercing iconograohy and 
thematic. 

40Ibid, 185, n.7.
41Ст. Новаковић, op.cit., 231–284; Н. Дилевски, op.cit., 185–186
42Н. Дилевски, op. cit., 194–195.
43Ст. Новаковић, op. cit., 244; Н.Дилевски, op. cit., 186;
44Н. Дилевски, op. cit., 195, сл. 3.
45Ст. Новаковић, op. cit., 243–244.
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Проф. д-р Сашо Цветковски
Центар за проучување на културното наследство, МАНУ - Скопје     

РЕЗИМЕ

ЗА КУЛТОТ НА СВ. ЈОВАН ВЛАДИМИР
(ИСТОРИОГРАФСКИ ИСТРАЖУВАЊА)

       Во текстот се проучуваат историските и хагиогравските извори врз 
кои е заснован се гради и развива култот на св. Јован Владимир. Се следат 
фазите во развојот на култот најпрвин поврзан со неговиот манастир „Св. 
Богородица Краинска“ на Скадарско езеро каде се пренесени неговите 
мошти после маченичката смрт во Преспа, составување на постарото 
житие во крајот на XI и неговото интерполирање во делото на Поп 
Дукљанин, Gesta Regnum Sclavorum. Ширење на култот во пределите 
околу Скадар и средновековниот Свач, па се до пренесување на неговите 
мошти во Драч на почетокот од XIII век. Градење на црквата на Св. Јован 
Владимир крај Елбасан и обнова на култот во времето на Карло Топија 
од крајот на XIV.
 Особено е проучен периодот на големиот подем на култот 
во времето на доцниот среден век под покровителство и закрила на 
Охридската архиепископија, објавување на Аколутијата со новото житие 
во 1690 г. во Венеција и Москополе 1742 г., што допринесува за силниот 
пробив на култот и сликаните претстави од Преспа, Корча, Москополе, 
Виткуќи до Музакја на запад, Тесалија и Метеора на југ, до Света Гора 
Атонска на исток и Будим, Мишколц и Виена на север во подунавските 
земји.
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Проф. д-р МАРУЛА НИКОЛОСКА
МИТ Универзитет, Факултет за архитектура – Скопје

ПОТЕКЛО И РАЗВОЈ НА АРХИТЕКТОНСКИТЕ ФОРМИ ВО 
ПЕРИОДОТ ОД IX ДО XIII ВЕК ВО МАКЕДОНИЈА

 Почетокот на развојот се лоцира кон крајот на IX век, кој е период 
на започнување на сè поинтензивното градење на црковни објекти во 
Македонија. Значаен поттик на овој процес секако се Климент и Наум 
и нивните исклучително значајни триконхонлни градби од крајот на IX 
век.1 Охридската архиепископија и царот Самоил се две „инстиуции“ кои 
секако имале потреба и граделе цркви кои достојно ке ги презентираат. 
Таквиот процес секако дава печат на формирањето на средновековната 
архитектура во Македонија и претставува уште една од причините за 
понатамошниот развој на сакралната архитектура, но и разновидноста 
на типолошките решенија. Факт е дека како ктитори на црквите во 
Македонија се јавуваат угледни византиски личности кои директно 
ги пренесуваат цариградските концепти и се еден од начините на 
пренесување на цариградските влијанија. Но, сознанијата за постоење 
на голем број специфичности во оформувањето на архитектонската 
концепција и структура на црквите, исклучителниот број на застапени 
типолошки решенија говорат и за силни локални традиции и специфики 
кои се развиваат во долг временски период на ова подрачје. 

Вовед

 Цел на овој текст е да се изведе општата типологија на 
застапени архитектонски форми во Македонија, во периодот од IX 
до првата половина на XIII век. Проучувањето на архитектонските 
форми, застапеноста и хронологијата на градење на црковни објекти на 
територијата на Македонија во овој период е изведено со примена на 
методот на типолошки анализи. 
 Воопшто, истражувањето на архитектурата и проучувањето 
на страуктурата според методот на типолошки анализи го олеснуваат 
проучување и систематизацијата на појавните форми, односно 
заедничките просторни, конструктивни и функционални карактеристики. 
1Појавата, или можеби развојот на триконхосот во овој период во Македонија без сомнение бил поттикнат 
и од функционални потреби и симболични причини насочени кон просторно единечни структури на 
монументален израз, без разлика колку е голема структурата. Иако со време, овој тип станува поблиску 
поврзан со утврдени слоеви на симболи и мемории – пред сè култот на мртвите и бесмртните божествени 
ликови – мавзолеи, мартириуми, мемории, тој е поврзан и со култот на небеската моќ. 

УДК 726.1.033.1(497.7)”8/12”
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 Дефиницијата на типот ја дал Катмер де Кинси, кој уште во 
почетокот на XIX век заклучува дека типот претставува идеја на елементи, 
кој сам за себе служи како правило– „Типот е предмет според кој секој 
може да замисли и создаде дело кое не мора во се да личи на предметот 
на кој се угледува. Кај типот се е помалку или повеќе неодредено“.2 
Анализите на различните типолошки решенија укажуваат дека постојат 
независни и сложени типови. „Архитектонскиот тип се смета за израз 
на архитектонската идеја што е препознатлива поради некоја константа 
што се забележува во многу примери.3 Така независните типови имаат 
јасни релации на деловите и просторот на објектите, додека сложените 
типолошки решенија се формирани со поврзување, односно додавање 
(адиција) или органско проникување на двата основни типови– подолжен 
и централен план. 
 Архитектонската програма на објектите, односно функцијата (која 
ги подразбира духовните човекови потреби) и просторната организација, 
односно главниот хоризонтален план се елементи за двете основни 
типолошки поделби. Всушност духовните потреби на човекот довеле до 
појавата на сакралната архитектура преку која се искажува почит кон 
определени култови и негување на спомените на определени личности. 
Така, сакралната архитектура е поделена на култна (цркви и др.) и 
меморијална (гробници, мартириуми и др.). Од друга страна основната 
поделба на хоризонталниот план е на: подолжен (лонгитудинален), 
централен план и кобинација на двата основни плана. Типологијата 
според формата на хоризонталниот план е една од најзначајните за 
воочување на настанувањето и развојот на одредена градба и е главна 
определница на овој труд.4

Архитектура во Македонија од IX до XIII век

 Византиската архитектура ја опфаќа територијата на Македонија 
во периодот од IX до крајот на XIV век. Во овој период во Македонија 
можат да се констатираат две подепохи: средновизантиски период и 
доцновизантиски период. 
 Во оваа анализа се вклучени само објектите од средновизантискиот 
период, од кој датираат и најстарите споменици од византиската 
архитектура во Македонија. Доцновизантискиот период, односно крајот 
на XIII век претставува период на промени во просторната концепција, 
2Nadja Kurtović-Folić, Triconch – its origin and place in the development of architectural forms, FACTA UNI-
VERSITATIS, Vol.1, No 4, UNIVERSITy OF NIŠ, NIŠ, 1997, 475 
3Ибид, 475 
4 За типологијата на објектите види и: Jovan Nešković, Tipologija arhitektonskih objekata, Poslediplomske 
studije iz zaštite, revitalizacije i proučavanja graditeljskog nasledja – III kurs, školska 1987/88 godina, Arhitek-
tonski fakultet Univerziteta u Beogradu. 
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без ооглед што останале исти конструктивниот склоп и техниката 
на градање. Се развила силна градителска активност, изразена со 
обновување на старите срушени објекти, а потоа и подигнување на нови 
кои изразуваат други стилски определувања и кои се изразуваат низ 
битно поинаков јазик.5 
 

Анализата на типолошките карактеристики

 Анализата на типолошки решенија во Македонија во еден долг 
временски период – од IX до XIII век, е изведена врз основа на објавениот 
документарен материјал за црквите од овој период во Македонија. 
Врз основа на нивното проучувања изведена е општата типологија на 
црковните објекти во Македонија. Анализата на хоризонталниот план 
на објектите покажа застапеност на голем број различни типолошки 
решенија и нивни варијации. Потребно е да се забележи дека во анализата 
се вклучени и определен број објекти кои иако денес не се наоѓаат на 
територијата на Република Македонија, историски и географски се 
поврзани со процесите на градење на определени типолошки решенија. 
Тоа се црквите „Св. Ахил“ во Преспа, како и неколкуте триконхоси 
изграден во околината на Охрид. Сите анализирани форми се поделени 
на група објекти со подолжен план и група објекти со централен план. 

Подолжен план – трокорабни базилики, еднокорабни цркви
 
5Бранислав Тодић, Старо Нагоричино, Републички завод за заштиту споменика културе, Просвета, САНУ, 
Београд 1993, 35.
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 Трокорабни базилики – базиликалната форма има долг период на 
градење во византиското културно подрачје, која како архаична форма се 
јавува уште во периодот на IX век. Причините за нејзиното продолжено 
градење не се до крај разјаснети, но таа во овој период претставува статусен 
симбол, односно тип на градба која претставува катедрална епископска 
базилика. Секако тоа не се причини за градење на сите базилики во 
Византија, а базиликите како тип на градба се јавуваат и подоцна во 
Македонија, таков е случајот со црквата во с. Манастир. Црквата „Св. 
Ахил“ во Преспа (крај на X век) е трокорабна градба, со троделен олтарски 
простор и галерија над бочните бродови. Проскомидијата и ѓакониконот 
се издвоени во одделни простории, поставени на завршетоците на 
бочните бродови и над кои се изведени куполи со кружни тамбури. 
Бочните бродови имале спратни галерии. Над наосот и нартексот имало 
дрвена кровна конструкција. Особено обележје на црквата претставува 
синтроносот со седиште за архиепископот и епископите6. На оваа група 
припаѓа и црквата во Манастир од 1271г. – трокорабна базилика, со три 
апсиди, полукружни одвнатре и тространи однадвор. Наосот е поделен 
на кораби со масивни столбци, поврзани со лакови. Црквата е особена по 
отсуството на нартекс. Црквата „Св. Никола“ во Крупиште претставува 
базиликална градба, со тространа апсида и предапсидален простор. Не е 
со сигурност утврдено, но според остатоците се претпоставува дека била 
трокорабна базилика со нартекс. Се претпоставува дека била изградена 
во IX-X век, а срушена во XIV или XV век.7 Црквата бр. 1 во Мородвиз од 
базиликален тип изградена најверојатно во X и XI век (постоела до XIII 
век).8 За првобитната црква– базилика од XI век во Старо Нагоричино 
нема доволно податоци за утврдување на нејзината структура.9

 Еднокорабни цркви– застапени во голем број. Во голем дел тие се 
обновени ранохристински објекти, чија обнова главно се датира во IX-X 
век. Такви се црквите на Калата, Керамидница10; Оризари на Масалница11; 
Новоселани на Злетовка.12 Најстарата еднокорабна црква, црквата под 
Јени џамија, датирана во VII век, покажува дека Словените освен тоа што 
обновувале, граделе и нови цркви13. Такви, главно, се и црквите изградени 
6Војислав Кораћ, Између Византије и Запада, одабране студије о архитектури, Просвета, Београд, 1987, 
58; Војислав Кораћ и Марица Шупут, Архитектура византијског света, Београд, 1998, 58.
7Загорка Расолкоска-Николовска, Црквата Св. Никола во Крупиште, (Зборник (1975-1978), Археолошки 
музеј на Македонија, Скопје, 1978), Блага Алексова, Крупиште, Штипско, Археолошки истражувања 
1975, Зборник (1979-1982), Археолошки музеј на Македонија, Скопје, 1983, 88-90. 
8Кирил Трајковски, Истражувања во Мородвис, Зборник (1979-1982), Археолошки музеј на Македонија, 
Скопје, 1983, 137-139.  
9Бранислав Тодић, Старо Нагоричино, Републички завод за заштиту споменика културе, Просвета, САНУ, 
Београд 1993, 25-41.  
10Блага Алексова, Епископијата на Брегалница, Прилеп, 1989, 135.
11Блага Алексова, Епископијата ........, 139-140.
12Блага Алексова, Епископијата ........, 138.
13Темелните остатоци на објекти под битолската Јени џамија претставуваат ѕидови од христијански 
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врз ранохристијански базилики– Црквиште, Демир Капија (IX-X век)14; а 
има и случаи кога овие цркви претставуваат прва фаза на градење, врз кои 
подоцна се градат нови објекти– „Св.Петка“, Побужје (втора половина на 
XII век), „Св. Илија“ над с. Грнчари, Преспа (од прва половина на XIII 
век, обновена во XVI век15), „Св. Никола“-Варош, Прилеп (изградена во 
XII век и обновена во 1298г.). Црквата „Св.Ѓорги“, Курбиново (почеток на 
XII век, 1185/1190г.) претставува една од најголемите еднокорабни цркви 
во Македонија– еднокорабна црква, без нартекс со длабока полукружна 
апсида на исток16. Еднокорабни се и црквите „Св. Никола Чудотворец“ 
во Охрид, со најстар живопис од XI век17 и црква во с. Велмеј, Охридско 
(XIII век18) . Црквите генерално се без нартекс, а на источната страна 
на наосот се појавува пространа полукружна апсида, која од внатрешна 
страна е полукружна, а од надворешна полукружна или тространа. 

Сложени типови

 Преодни– комбинација на базилика со или без купола и впишан 
крст– Црква со впишан крст и купола станува препознатлив знак на 
целокупната архитектура на Византнија во средниот и доцниот период 
на нејзиниот развој. Во склоп на централниот план, византиската 
куполна градба со основа на впишан крст имала долг период на 
развој и синтеза на различни форми. Дел од тој развој секако била 
постепената трансформација на базиликата со вметнување на куполата 
во нејзината просторна структура. Тоа биле т.н. преодни решенија кои 
во Македонија се јавуваат во периодот на IX-X век. Почетокот на овој 
процес во Македонија го означува црквата на Бегов Даб, Каменица, која 
преставува ранохристијанска црква од V-VI век, обновена кон крајот 
на IX и почетокот на X век. Неа ја карактеризира на инвентивен начин 
оформениот внатрешен крстовиден простор, кој покажува тенденција за 
религиозни објекти и градење во 4 фази. Најстарата се датира во VII век и претставува еднобродна црква, 
а следат фазите од XI век, помеѓу XI и XIV век и трета градежна фаза од XV век. Последниот објект 
најверојатно бил разрушен при градењето на Јени џамија (1558/9 г.) - Филиповска-Лазровска Г., Јени 
џамија во Битола, Македонски археолошки преглед, 1, УЗКН, Скопје, 2008, 316,317, Лидија Робева-
Чуковска, Класификација на малтери од археолошки ископувања во уметничката галерија Јени џамија 
Битола, Културно наследство 32-33/2006-2007, НКЦ, Скопје, 2007, 78  
14Блага Алексова, Loca sanctorum Macedoniae, култ на мартириите во Македонија од IV до IX век, Скопје, 
1995, 220- 221  
15З. Расолкоска-Николовка, Црквата св. Георги во Вранештица, Зборник средновековна уметност, бр. 1, 
Музеј на Македонија, Скопје, 1993, 88, Преспа, културно наследство, Друштво за проучување и заштита 
на птиците на Македонија, Скопје, 2002, 68-69  
16Преспа, културно наследство, Друштво за проучување и заштита на птиците на Македонија, Скопје, 
2002, 60-61, Сашо Коруноски, Елизабета Димитрова, Византиска Македонија, Детска радост, Скопје, 
2006, 51.  
17Новооткриен живопис во црквата од XI, XII, XIII, XIV век - Гоце Ангеличин-Жура, Христијански 
храмови и свети места во Охридско. Охрид, 2007, 8. 
18Петар Миљковиќ-Пепек, Една непроучена црква од с. Велмеј, во Охридскиот крај, Зборник (1975-1978), 
Музеј на Македонија, Скопје, 1978, 105-112.
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формирање на крстовиден план (широка полукружна апсида вовлечена 
во источната маса на ѕидот, проширувањата на северниот и јужниот 
периметрален ѕид кои го нагласуваат трансептот пред олтарниот простор, 
со што се формира внатрешен крстовиден простор, нагласен со начинот 
на обработка на подовите на средишниот кораб и трансептот)19. Сепак, 
главна одредница на патот кој водел кон градење на куполниот склоп, 
претставувала изградбата на купола во базиликите, носена на полукружни 
лакови и потпрена на 4 столбци. 

 Најстар пример на ова преодно решение во Македонија е црквата 
од првата фаза на градење во Водочкиот комплекс, изградена во VII-IX 
век изведена врз остатоци од постар објект и обновена во периодот на 
Самоил– крај на X век20. Црквата претставува трокорабна базилика со 
голема купола поставена на 4 масивни столбци. На источната страна се 
трите апсиди, централната широка и длабока и двете мали, бочни. Сите 
апсиди од внатрешна и надворешна страна се полукружни. Куполата е 
голема со дијаметар околу 7м, поставена на масивни столбци. 
 Археолошките истражувања на локалитетот Кале (рид во 
непосредна близина на Битола, средновековен град), открија остатоци 
од претпоставен манастирски комплекс, со базиликална црква– преодно 
решение кон впишан рамнокрак крст и најверојатно петкуполна, 
со нартекс, три апсиди кои од надворешната страна се различни– 
централната е петострана, а двете бочни –тространи, два надворешни 
анекси-северно и јужно и две кули кај нартексот едната има правоаголна 
основа однадвор и кружна внатре, а другата е речиси квадратна, едната 
–кула(веројатно) и другата– скали за галерија(веројатно). Црквата е 
датирана во X или почетокот на XI век. Откриени се и остатоци од т.н. 
внатрешен и надворешен бедем.21 
19Блага Алексова, Епископијата ....., 136-137.
20Петар Миљковиќ-Пепек, Водоча, Републички завод за заштита на спомениците на културата-Скопје, 
Скопје, 1975, 21.
21Г.Филиповска-П.Србиновски, Преглед на археолошките истражувања на средновековниот период 
во Битола– 1978-1981 година, Зборник на трудови 2-3, Завод за заштита на споменици на културата, 
природните реткости и музеј-Битола, Битола 1980/81 година, 113-116. 
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 Развоен пат и преод кон впишан крст со купола, започнат со 
наведените цркви, значаен белег оставила црквата „Св. Софија“ (прва 
фаза: почеток на X век, втора фаза: средина на XI век).22 Таа, во својата 
изворна форма претставувала трокорабна црква со трансепт во средината 
и купола на пресекот на средниот кораб и трансептот, потпрена на столбци. 
Посебно обележје на црквата се 4-те катни капели, „чии корени се во т.н. 
„cross-domed“ цркви, од кои сепак се разликува, а е сличен со поставеноста 
на капелите кај црквите со впишан крст. Таквиот комплекс од 4 капели во 
Византија е познат уште од VIII век, а кај црквите со впишан крст најстар 
забележан пример е од почетокот на X век. „Основата на катното ниво 
...воспоставува релации со најсофистицираните цариградски примери за 
интеграција на просторните сегменти кај црквите со впишан крст“23. Во 
Македонија– 4 капели меѓу краците на крстот во наосот се појавуваат кон 
крајот на IX и почетокот на X век– кај црквата од типот впишан крст– т.н. 
Црвена црква на Кале, Крупиште (обновена ранохристијанска црква од 
V до VI век), а само две капели на западната страна на наосот се јавуваат 
и кај крстовидната црква во Мородвиз и кај триконхолано решената 
црква во с. Злести, Охридско. Најдоцна датиран пример со вакви капели 
е црквата „Св. Пантелејмон“ во Нерези. Кај сите овие цркви, западните 
капели се пристапни од просторот на наосот. 
 Во низата преодни објекти се вклучени уште и базиликата откриена 
под Орта џамија во Струмица датирана кон крај на XI почеток на XII 
век (на постоење на купола упатува начинот на поставување и распонот 
на столбците, а таа е прикажана и на претпоставената реконструкција 
на објектот– подготвена од авторот на текстот за објектот)24. Покрај 
типолошките карактеристики на црквата, треба да се нагласи дека 
синтронос во апсидата и остатоците од фрескоживопис со високи 
уметнички вредности, го потврдуваат нејзиниот епископскиот карактер. 

 Решенија со централен план 

 Типолошките анализи на објектите со централен план покажа 
дека во Македонија се застапени различни решенија, како што се: впишан 
крст (развиен или збиен, со 1 или 5 куполи), слободен крст, цркви со 
кружна основа, триконхоси, четириконхоси. Впишан крст (развиен или 
збиен, со 1 или 5 куполи) – Следењето на цариградската архитектура во 
овој период, како резултат го има градењето на објекти со впишан крст со 
купола. Веќе во периодот од IX-X век во Македонија се јавуваат повеќе 
22Сашо Коруноски, Елизабета Димитрова, нав. дело, 28-34. 
23Сашо Коруноски, Елизабета Димитрова, наведено дело, 28-31.  
24Маргарита Атанасова, Ранохристијанската базилика под Орта џамија, Струмица, Македонски 
археолошки преглед 1, Министерство за култура на Република Македонија, Управа за заштита на 
културното наследство, Скопје, 2008, 210-211.  
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објекти кои се од типот на впишан крст со 1 или 5 куполи.

 Така, кон крајот на IX и почетокот на X век се обновува црквата 
на Кале, Крупиште (Црвена црква, изградена во V-VI век)– тип на црква 
од впишан круг во правоаголна основа со апсида (однадвор тространа), 
со 4 аголни простории со куполи меѓу краците на крстот– двете источни 
со влез од просторот на краците на крстот, а двете западни– од нартексот. 
Централно била куполата, на четвртаст тамбур, краците на крстот биле 
засведени. Постоел и влез на северната страна.25 

 Од истиот период е и црквата „Св. 15 Тивериополски маченици“ 
во Струмица (од крај на IX и почеток на X век)26 е градена според 
цариградските традиции. Изградена врз остатоци од трокорабна 
ранохристијанска базилика, таа претставува тип на впишан крст во 
правоаголен простор. Се претпоставува дека над наосот се наоѓале 
симетрично вкрстени сводови. Во наосот, пред тричлениот олтарен 
простор изведен е дополнителен травеј. Според С. Коруновски, 
„петкуполата структура е помалку веројатна“ и посочува дека најстарите 
сочувани градби од типот на впишан крст исто така потекнуваат од крај 
на IX и почеток на X век27. Само да напоменеме дека на пример, Црвената 
црква на Кале, Крупиште претставува обновена 5 куполна црква.
 Западна куполна црква во водочки комплекс– изградена 1018–1037 
има форма на впишан крст, со купола поставена на 4 масивни столбци, 
без нартекс и дополнителен травеј во апсидата.28 Според Коруновски, 
25Блага Алексова, Крупиште, Штипско, Зборник (1979-1982), Археолошки музеј на Македонија X-XI, 
Скопје, 1983, 93-96 , Звонко Белдедовски, Црвена црква, село Крупиште, Македонски археолошки преглед 
1, Министерство за култура на Република Македонија, Управа за заштита на културното наследство, 
Скопје, 2008. 
26Димче Коцо, Петар Миљковиќ – Пепек, Резултатите од археолошките ископувања во 1973г. во црквата 
„Св. 15 Тивериополски маченици“ – Струмица, Зборник (1975-1978), Археолошки музеј на Македонија 
VIII-IX,, Скопје, 1978, 93-95, види и Б. Алексова, Епископијата на Брегалница..., 127-128. 
27Сашо Коруноски, Елизабета Димитрова, наведено дело, 24  
28Петар Миљковиќ-Пепек, Водоча...., 20-26. 
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овај објект претставува провинциска варијанта и е дело на домашни 
мајстори и покажува дека локалните градежни традиции продолжиле 
и во првите децении на XI век.29 Исти типолошки карактеристики има 
и средната водочка црка изградена кон крајот на XI и почетокот на XII 
век.30 Црквата „Св. Ѓорги“ во Горен Козјак (изградена при крај на IX и 
почеток на X век) припаѓа на типот впишан крст во квадратна основа, со 
трапезоидна издолжена апсида и предапсидален простор. Просторот од 
наосот и нартексот е одделен со трибелион. На јужниот дел на нартексот 
изградена е четвртаста просторија, покриена со купола.31 
 Западната доградба на Климентовата црква на Плаошник повторно 
е претставник на цариградските концепти. Во постарата литература таа се 
датира во IX век, а С.Коруноски ја датира во XII-XIII век.32 Оваа, западна 
црква во основата е изведена како впишан крст со купола, со доминација 
на куполниот травеј, куполата е носена од 4 столбови (цариградско 
влијание). Специфика на оваа црква е фактот дека раздвојувањето на 
просторот на наосот и нартексот е изведено со двокатен трибелион (што 
е ретка појава во византиската архитектура.33 Трибелионот се појавува и 
кај црквата „Св.Ѓорги“ во с. Горни Козјак, Штипско. 
 Црквата „Св. Пантелејмон“ од 1164 г. чиј ктитор бил принцот 
Ангел Комнен претставува впишан крст со пет куполи. Централната 
купола се потпира на масивни ѕидови, при што во аглите на наосот се 
формираат четири простории– источните се пристапни од наосот, додека 
западните се пристапни од нартексот, „што го прави решението на Нерези 
специфично“.34 Специфична, кај ова варијантно решение е појавата 
на четири бочни простори/капели. Две источни капели се пристапни 
од просторот на наосот и две западни од просторот на нартексот се 
појавуваат кај црквата на Кале-Крупиште и кај крстовидната црква во 
Мородвиз35 и двете обновени објекти од V-VI век, кај триконхоналното 
решение на црквата во с. Злести, Охридско.  
 Слободен крст– најголема е црквата „Св.40 Севастиски 
маченици“, Струмица – со основа во форма на слободен, издолжен крст, 
со развиен апсидален простор со синтронос, што упатува на нејзиниот 
епископктер.36 
29Сашо Коруноски, Елизабета Димитрова, наведено дело, 46 
30Петар Миљковиќ-Пепек, Водоча...., 20-26. 
31Б. Алексова, Епископијата на Брегалница....., 146-147. 
32Сашо Коруноски, Елизабета Димитрова, наведено дело, 42-43. 
33Сашо Коруноски, Елизабета Димитрова, наведено дело, 44.
34Сашо Коруноски, Елизабета Димитрова, наведено дело, 36.
35На западната страна на наосот, од двете страни на западниот крак на крстот, формирани се две помали 
простории, пристапни од просторот на нартексот. Црквата е изградена во V-VI век, а во XII век веќе на 
била во употреба, Блага Алексова, LOCA….., , 153, Блага Алексова, Епископијата на Брегалница...., 148-
149; Кирил Трајковски, Истражувања во Мородвис, 1980, Зборник (1979-1982), Археолошки музеј на 
Македонија, Скопје, 1983, 133-141.
36Струмица, културно историско наследство, НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј, 
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 Помали се црквите во Жиганци, Теранци и Мородвиз– сите од 
крајот на IX и почетокот на X век. Црквата во Теранци– претставува објект 
од слободен крст со полукружна апсида од внатрешна и надворешна 
страна, изградена во IX-X век37. Исти типолошки карактеристики има и 
црквата во Жиганци– слободен крст, со издолжена апсида полукружна 
и од внатре и однадвор. Црквата имала купола и два влеза на западната 
и јужната страна38. Црквата во Мородвиз– крстовидна црква од типот 
впишан крст во квадрат, со нартекс и со тенденција кон слободен крст 
(се темели врз ранохристијански традиции39). Четири големи арки ја 
носеле куполата, а куполата била поставедантифи. Апсидата одвнатре е 
полукружна, а однадвор полигонална. Западниот крак од крстот навлегува 
во просторот на нартексот, а од двете страни се офомува по еден мал 
простор (северниот подоцна е преграден)40.
 

 Кружна основа– црква на Клетовник, обновена во IX- X век 
(изградена V-VI век) со наос кој претставува единствен слободен простор, 
со распон од 10,60м. и траги од основи на колони кои веројатно ја носеле 
куполата, со издаден правоаголен простор на запад – е единствен пример 
во овој период во Македонија.
 

 
 
Струмица, Струмица, 2005, 30-31. 
37Б. Алексова, Епископијата на Брегалница....., 150.
38Б. Алексова, Епископијата на Брегалница....., 150.
39Црквата во Орман (5-6 век), црква на Голем град, Преспа (5-6 век)- Блага Алексова, Ранохристијанска 
базилика од крстовиден тип во с. Орман, Скопско, Зборник (1979-1982), Археолошки музеј на Македонија 
X-XI,, Скопје, 1983, 77-81; Вера Битракова Грозданова, Бојан Пупалески, Ранохристијанска сакрална 
архитектура во Преспа, Лихнид 7, Завод за заштита на спомениците....., 31-32.
40Б. Алексова, Епископијата на Брегалница....., 148-149.
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 Триконхоси– Најстари објекти во групата на објекти со централен 
план се триконхоналните цркви. Нивното градење, по градителскиот 
концепт одговара на периодот на обнова, односно периодот на барање на 
нови решенија. 
 На ова типолошко решение припаѓаат црквите „Св. Пантелејмон-
Климентова црква“, Охрид (околу 893г.)41  триконхос од сложен тип. 
Надворешните ѕидови се впишани во квадрат, со централна купола, 
олтарна апсида од надворешна страна е полиаголна и издадена нанадвор, а 
двете помали полукружни олтарни апсиди се дел од полукружните бочни 
апсиди, со мал нартекс, наречен пронаос на западната страна. Црквата „Св. 
Наум“, Охрид (околу 900 г.) има триконхонално решение, наос оформен 
со три конхи. На источниот дел е апсидата– однадвор тространа, а двете 
помали апсиди на олтарниот простор се вклопени во бочните конхи на 
црквата. Црквата во с. Злести42 (IX век) е триконхонално решение, сите 
три конхи од надворешна страна се полигонални, централниот простор 
засведен со купола, нема одвоени простори за ѓаконикон и проскомидија. 
Црквата во с. Злести се одвојува од другите триконхонални решенија со 
бочните простори развиени на спојот на нартексот со наосот, формирани 
со исфрлање на масата на ѕидовите на бочните конхи. Едната е пристапни 
од нартексот, а другата од наосот. 
 Црквата во Винени, Преспа43 (хронолошки блиска до св. 
Климентова црква) има триконхонално решение со централна купола, 
развиен источен апсидален простор формиран предапсидален простор 
со посебно изведена олтарна апсида однадвор тространа, бочно два 
затворени аголни простори на проскомидија и ѓаконикон со апсиди 
полукружни одвнатре, и втопени во хоризонталната ѕидна маса однадвор. 
Однадвор е изразена само една конха, другите се вклопени во ѕидните 
маси. 
 Сроден објект е и црквата во с. Издеглавје44  со необично решение 
со две конхи – на источната, олтарна, со апсида – тространа однадвор 
и една конха на јужниот ѕид – исто полукружна одвнатре и тространа 
однадвор, наос– издолжен правоаголен простор. Треба да се нагласи 
дека од ранохристијанскиот период датира и триконхоналната црква во 
Туденце, Тетовско (втората половина на VI век).45 
 Четириконхоси– претставник е црквата „Св. Богородица Елеуса“, 
с. Вељуса, Струмица46, изградена во три фази: 1080, втора половина 
41Д. Коцо, Климетновиот манастир „Св. Пантелејмон“ и раскопката при „Имарет“ во Охрид, Годишен 
зборник на Филозофскиот факултет, 1 (1948), Скопје, 129-180.
42Исто...., 19.  
43Ц. Грозданов, Свети Наум ....., 30.  
44Ц. Грозданов, Свети Наум Охридски, Скопје, 1995, 30.  
45Виктор Лилчиќ, Ранохристијанска црква, Македонска цивилизација, Скопје, 2003, 75. 
46Д. Коцо, П. Миљковиќ-Пепек, Резултатите од ...., 93-96; Ц. Грозданов, Свети Наум Охридски, Скопје, 
1995, 30.
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на XII век и трета фаза – XIII век - наос со купола и олтарен простор, 
нартекс со форма на збиен впишан крст купола и јужна капела/параклис 
со купола (ѕидана истовремено). Однадвор се изразени три конхи. Наос– 
четириконхонална основа со една олтарна апсида (полукружна и однадвор 
и одвнатре). Композицијата од наосот со купола, нартекс со купола и 
капела со купола го оформува надворешниот доминантен простор со 
три куполи. Изградена по цариградски концепти, како ктитор се јавува 
монахот Мануил (кој во близина на своето епископско седиште Водоча) 
ја изградил во 1080 г., но останува отворено прашањето за спецификите 
во структурата– посебно извдоена капела, големите ѕидни маси на спојот 
меѓу наосот и нартексот47 (место каде концепциски се изведуваат бочни 
капели). 

ЗАКЛУЧОК 

 Анализата на типолошките карактеристики на архитектонските 
форми во периодот од IX до XIII век во Македонија покажаа дека 
анализираниот период е значаен по разновидноста на застапените 
типолошки решенија. Голем поттик во градежната активност на почетокот 
на овој период биле просветителската и градежната дејност на Климент и 
Наум, врз основа на кои се развива троконхоналната основа, застапена кај 
повеќе цркви изградени во Охридскиот крај. Триконхосот во Македонија 
се гради и во ранохристијанскиот период (Туденце, Тетовско), а од истиот 
период е и тетраконхоналната црква на Плаошник, Охрид. Царството на 
Самоил и Охридската патријаршија во Македонија ја донеле можноста за 
интензивирање на градителската дејност. Базиликата, како тип на градба во 
овој период се смета како архаична појава. Нејзиното градење во периодот 
на IX-X век најверојтно се поврзува со нејзината репрезентативност, 
пространост и традиционален белег на архиепископските седишта. 
Царот Самоил изградил две базиликални градби– главниот храм на 
патријаршијата „Св. Ахил“ и „Св. Софија“. Но, „Св. Софија“ била дел 
од монументалната архитектура која ги продолжува траењето на типот 
градби– базилики, сепак по концепцијата била помеѓу традиционалното 
и новото (преод од базиликална градба со купола). Најверојатно најстара 
е базиликата со купола во Водоча, Струмичко од VII до IX век, како и 
базиликата (со купола) под Орта џамија. Од IX-X век потекнуваат и 
базиликите во Крупиште и Мородвиз – места поврзани со Брегалничката 
епископија. Тоа се стари ранохристијански епископски центри каде 
монументалните базилики биле редовно застапена градежна форма. Во 
прилог на ова е и појавата на синтронос во олтарскиот простор. Преодните 

47Сашо Коруноски, Елизабета Димитрова, наведено дело, 48-49.
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решенија секако претставувале експеримент во барање на ново структурно 
решение, и се обележани главно со вметнување на купола во базиликална 
структура. Во периодот на обновување на духовните традиции, изразити 
се и цариградските влијанија– било да се работи за влијанијата преку 
ктиторите од цариградските кругови– Водоча, „Св. Пантелејмон“ и др. 
или преку доминантните влијанијата во конципирањето на формите 
кои ги ширел Цариград континуирано. Таквите влијанија најмногу се 
изразени преку градење на куполни објекти, односно објекти од типот 
на впишан крст. Започнувајќи од базиликата на Бегов Даб, во која се 
искажани тенденции за создавање на впишан крст и базиликите со купола, 
во Македонија се воспоставува и типолошкото решение на впишан крст 
со купола. Тоа говори дека покрај цариградските влијанија на теренот 
на Македонија се распознава и локален развоен пат на формирање на 
типот цркви со впишан крст и купола. Голем број цркви– обновени 
ранохристијански објекти во или изградени нови цркви во IX-X век, 
покажуваат дека типолошкото решение на впишан крст со купола има 
еден континуиран процес на примена и развој на оваа територија. Ова 
типолошко решение е применето и кај малите цркви со форма на слободен 
крст и купола (застапени во ранохристијанската архитектура48), кај 
црквите со правоаголна основа, за подоцна да се воспостави оформеното 
решение на впишан крст со 1 или 5 куполи во речиси квадратна основа. 
 Но, и покрај континуираните влијанија на цариградската 
архитектура, очигледни се новините и спецификите кои се јавуваат 
кај различните типолошки решенија во Македонија. Тие оправдано 
се поврзуваат со локални традиции, мајстори. Такви се спратните 
катни капели во црквата „Св. Софија“, двете кули на двете страни на 
нартексот (ориентални влијанија) и два анекси на источната страна 
(ранохристијанска традиција) кај црквата на Кале до Битола, појавата на 
трибелион меѓу просторот на нартексот и наосот – црквата „Св. Ѓорги“, 
Баргала и западната црква кај светиклиментовиот манастир на Плаошник, 
Охрид (застапен и кај ранохристијанските цркви– Епископската 
базилика во Баргала49, црквите во Каменица, Луковица; ротонда Коњух, 
Кумановско и др.), невообичаено издолжена трапезоидна апсида, појавата 
на кружна основа и др. Во особената концепција на просторот со аголни 
простори/капели со ѕидови одвоени од наосот, оформени се решенија 
во кои западните капели се пристапни од нартексот. „Ваквото целосно 
одвојување на западните капели од наосот го нема во Цариград“50. Сето 
тоа се дел од елементите врз основа на кои истражувачите констатираат 
48Базилика Б, Давина кула, Орман, Чучер, Скопско и Базиликата на месноста Коњушница, Орман, Чучер, 
Скопско - Уметничко богатство на македонија, Македонска книга, Скопје, 1984, 119.
49Звонко Белдедовски, Комплексот на епископск базилика во Баргала, Страохристијанска археологија во 
Македонија, МАНУ, Скопје, 2003. 
50Коруновски С, Димитрова Е., Византиска Македонија..., 36.
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дека архитектурата во Македонија во периодот од IX до XIV век „добива 
извесни општи карактеристики кои се толку изразени што таа достигнува 
и вредност на самостојна архитектонска школа“.51 
 Изведените типолошки анализи на објектите, исто така, покажаа 
процес на интензивно градење или обновување на објекти, што е нагласен 
како процес во IX, X и XI век, додека објектите кои датираат од XII и XIII 
век се во значително помал број.
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orIGIn AnD DeVeloPMent oF tHe ArCHIteCtonIC ForMS 
In tHe PerIoD FroM IX UntIl XIII CentUry In MACeDonIA

Summary

 The development of the sacral architecture is followed through a 
longer period, from IV until XIII century. The applied method of typological 
analyses enabled the division into separate typological solutions, which were 
formed as either independent or complex, with transitional solutions as well. 
This research of sacral buildings showed that in the early Christian period, that 
is in the period from IV to VIII centuries, Macedonia very actively participated 
in the process of forming the early Christian architecture. The lavishness 
and grandeur of the basilicas, which are the basic items of early Christian 
architecture in Macedonia are present in great numbers since the earliest 
period of the forming of the early Christian architecture. The oldest basilica in 
Macedonia dates back to the IV century. As early as the V century the oldest 
type of building with central plan, of the quatrefoil type, was created. Then in 
the VI century there was the famous building expansion which spread across 
all the territories under the rule of Justinijan, including Macedonia. Thus, the 
number of different typological solutions increased. Beside the obligatory 
prevailing of the basilicas, there is also in that period noticed the expansion of 
various types that belong to the central plan – cross-like solutions, bases with 
the foundation of free cross, foundations in circular form, trefoil. This is also 
the period of building the first temples with domes, built especially in the early 
byzantine period. As was the case in the Byzantine Empire, the churches with 
domes have various typological solutions. 
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Универзитет „Гоце Делчев“, Штип

УРБАНИЗАЦИЈА И ФОРТИФИКАЦИЈА НА СКОПСКОТО 
КАЛЕ ВО СРЕДНОВЕКОВНИОТ ПЕРИОД

 Скопското кале во историски контекст на развојот на градот Скопје 
заземало доминантно место, лоцирано на левата страна на реката Вардар. 
Овој урбанистички-фортификациски комплекс содржи богат културен 
слој кој навлегува наназад до периодот на праисторијата. Гледано како 
фортификација во средниот век егзистирала од X век, а според потеклото 
на монументалниот– киклопски ѕид од XI век, просторот се дефинирал 
со оградувањето на највисокото плато на горниот град. Доминацијата на 
овој ѕид се базира на облогата од големите камени блокови, преземени и 
вградeни, од античкиот град Скупи, по земјотресот од 518 г., поставени 
на зачувани стари фортификациски ѕидни остатоци. Во периодот на XII 
век фортификацијата во делот на јужниот и северозападниот бедем се 
обновува со изградба на нови кули1. Во XIV век со реставраторските 
зафати се формира јужната капија и дел од репрезентативна градба во 
северозападниот дел од тврдината.
 Во пред турскиот период во втората половина на XIV век, (1376 
година) постоела поделба на власта на градска која управувала со 
територијата на населбата и управа на тврдината (која се нарекувала 
кула) од страна на воено лице (капетан и сл.).2 Во мирно време кога не 
постоела опасност од напад и освојување тврдините имале минимален 
број војници. Во периоди на потенцијална опасност и одбрана на 
тврдината, просторот бил организиран да може да го засолни поголемиот 
број од населението и да се подготвува за опсадна состојба. Затоа биле 
потребни големи количини прехранбени производи, но и простор каде тие 
се чувале, на безбедно и суво место. Притоа просторот на утврдувањето 
овозможувал подготовка за изработка на ладно оружје и воени машини, 
кои биле неопходни за успешна одбрана на тврдината.
 При големоте опсади според различниот начин на освојување на 
високите ѕидини се практикувале воени методи со кои се оштетувале 
масивните одбранбени ѕидини, а дел од нив ја менувале својата форма 
и цврстина со текот на столетијата. Сепак најголемо внимание се 
посветувало на делот од страна на главната влезна порта, која имала 
1Богоевиќ Л, Османлиските градби во Македонија, Скопје, 222.
2Дероко А., Средњевековни градови у Србији, Црној Гори и Македонији, Просвета, Београд, 1950, 15.
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дополнителни зајакнати бедеми, најчесто со кули, кои овозможувале 
подобра одбрана од нападите.
 Со појавата на огненото оружје се олеснило напредувањето и 
одбраната при борбите врз и во утврдувањата. Притоа за оптимално 
производство, одржување и опслужување на новите топови, пушки 
и други видови оружје со цевки, во утврдувањата се предвидувале 
неопходни простори за нивно опслужување. Во определени утврдувања 
биле градени специјални кули, наречени топовски кули, кои биле со 
помала височина, поцврсто градени, со ориентација на топовите кон 
сите страни. Подоцна се практикувала што помала височина со поголема 
одбранбена карактеристика. Сите овие наведени промени создале нов 
пристап кон утврдените градби, тие го менувале надворешниот изглед 
во функција на приспособување на новите воени техники на средниот 
век, но битно влијаеле и на внатрешната просторна организација на 
утврдувањето со надополнување со нови наменски простории, и начин 
на градење.
 Градбите за живеење во утврдувањата се граделе најчесто од 
дрвени балвани со додатен врзен материјал. Објектите за живеење се 
нарекувале палати, подоцна Турците ги нарекувале конак, но поради 
неотпорниот материјал, од бондручни греди, до денес не се сочувани. 
За определени владетели се граделе главна– донжон кула, која имала 
мали отвори, ниски влезови, со изразен одбранбен карактер. Според 
определени остатоци може да се говори за поголеми простории, кои биле 
во функција на трпезарии или простори за определени собири, со слични 
карактеристики на градбата како и утврдувањето.
 Спроед применатата техника и форма на градбата утврдувањата 
биле едноставни, со тенденција за постигнување на масивност и 
височина. Најчесто каменот се вградувал, а поретко на определени места 
и циглата (за сводови и сл.). Каменот се обработувал само на деловите 
на влезните рамки, прозорците и потенцираните фризови. Системот на 
градење се состоел со две изградени одделни странични лица помеѓу кои 
се пополнувал ситен камен со малтер, зајакнати со вметнати дрвени греди. 
Тие имале функција за зацврснување на ѕидната маса додека се исуши, 
или за заштита од пукање на ѕидовите од деформации или оштетувања, 
односно да ги одржи двете конструктивни страни во една целина.
 Покрај монументалноста на градбата средновековните градови 
имале определени форми со кои се отсликувало чувството за естетика. 
Во градбата естетиката се прикажувала со вметнување на циглата како 
повремен декоративен детал, кај печките, сводовите, премините, рамките 
на влезовите и сл. Внатрешната опрема не се разликувала од онаа во куќите 
од истиот период, каде од дрвото се изработувале столови, троножните 
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столчиња и оние со четири нозе, трпеза, декоративната обработка била 
застапена, особено на највисоките престоли на владетелите. Посебно 
се изработувале столови или клупи добиени со длабење во карпата. За 
спиење се изработувале дрвени кревети или се спиело со постилање 
на подот. Осветлувањето било со свеќи, додека греењето со мангал, со 
дрвен ќумур. Огништата биле најзастапени во просториите, но и кај 
просториите од одбранбените кули каде имало топови.
 Просториите за складирање имале дупки во земјата или во 
карпата, или керамички садови во кои се чувало жито, а се нарекувале 
житни јами. 
 Изградбата на утврдувањата во средниот век е поврзано со 
владетелите кои според своите донесени закони успевале да ги изградат, 
да ги доградат или да ги поправаат овие градби. Овие масивни зафати 
не можеле да се реализираат без работата на народот, каде во определен 
период биле принудени да учествуваат со носење камен, песок, вар 
и други материјали, или преку ѕидање. Ова се интензивирало особено 
во периодот пред пробивањето на Турците на Балканот, каде постоела 
опасност од освојување на утврдувањата.
 По 1392 година Калето го освојуваат Османлиите, кои ја 
поставуваат својата посада во горниот град, додека во подградието ги 
доведуваат своите колонисти. Од овој период Скопје станува линија на 
бедемот од каде се навлегува кон другите балкански области ( Србија, 
Босна и сл.) За големината на посадатa која го обезбедува калето во овој 
период говорат пописните дефтери од XV век. Притоа се споменува 
командант (диздар) и лице кое ја врши исламската дејност. На тврдината 
е забележано големо количество оружје (41 лакови, 15.000 стрели, 
самострели 23, штитови 230, топови 12, топовски ѓулиња 120, пушки 
148, фишеци 4000, кациги 230, определено количество шалитра и сл.), 
што говори за виталната стратешка положба на тврдината.3 
 Во периодот на XV век на линијата на бедемот на средновековниот 
град се надоградува одбранбен ѕид од тврдина, со определен број 
пушкарници, топовски места, кули и сл. Определени кули добивале име 
според нивните градители (Бајрам– пашина и сл.).4

 Во средината на XVII век патеписецот Евлија Челебија го опишува 
Калето како утврден град, изграден од цврста градба со двојни бедеми, 
градска капија, кои се изградени со обработен камен, со светлосен сјај, 
со голема префинетост и уметност при неговата обработка. Се опишува 
како висок утврден град, со бедеми околу градот од педесет аршини, 
опкружен со седумдесет бастиони, со три демир капии кои се свртени 
кон југоисточната страна. Во предворјето имало многу стражари, а од 
3Богоевиќ Л- Османлиските градби во Македонија, 223.
4Evlija C.-Putopis, 295.
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утврдувањето се гледало целото поле.
 На источната, југоисточната и северната страна се наоѓал откоп, 
со стрмни ридови, а пред капијата бил поставен дрвен мост, кој се 
подигал на чекрк. Над капијата на натписот пишувало дека ја изградил 
Мурат син на Мехмед –Хан во 1699-1700 година. Во тврдината се 
наоѓале околу стотина војнички куќи, магацини за жито и магацини за 
муниција. Сепак, капијата со бастионот и градобранот изгледала цврсто 
изградена со уметнички елементи при обработката. Обновата на Калето 
била реализирана по воените судири и пожарот во Скопје од 1689 година
 Во дредината на XVII век според Евлија Челебија Скопското кале 
имало мимар-ага, кој бил одговорен за поправките на тврдината и другите 
објекти во градиот (ановите,амамите, џамиите и сл.)5

 Помеѓу многубројните градби изградени на тврдината, постоела 
и управната зграда и живеалиштето на Хавзи –паша, кој бил последниот 
управник на Скопскиот санџак.6

 Византиско-словенскиот периодот на Горниот град диктирал 
форма на фортификациска градба, со минимални промени во тесните 
историски периоди на средниот век. Во најголема мерка просторот 
и градбите се користеле во воени цели, за сместување на локалниот 
гарнизон. Градбите долго време опстојувале, но биле изградени од 
дрво. Тоа биле бараки за војската и живеалиште на стратегот на горниот 
утврден град. Во овој период се уништени сите градби во средишниот дел 
од градот, а особено северната порта, која најверојатно била вовлечена 
навнатре (од времето на Јустинијан).
 Во турскиот период компактната и монументална градба од 
средниот век, поради изменетите политички услови во турскиот период 
градот го изгубила дотогашното стратешко значење. Во почетокот на 
турското владеење горниот град бил иселен и на негово место поставен 
градскиот воен гарнизон. Тоа подразбирало сметување на турските 
офицери и војници со своите семејства сè до крајот на турската окупација.7

Во XIV век Скопје имал градски кефалија и кефалија на тврдината, се 
споменуваат цркви, палати и дворови.8

 Промена на концепцијата на фортификациската градба била 
забележана со пропаѓањето на средновековните градови. Врз ова 
влијаеле неколку причини- промената на економско општествените 
односи од феудализмот, со слабеење на моќта на феудалците и развојот 
на граѓанството и владетелите, како и доминацијата на развојот на 
огненото оружје, против кого било потребно градење на сосема друг 
5Celebija Е.- Putopisi, 282-283.
6Матковски А. , Ангелакова П., Патувањето на двајца Англичани низ Македонија во 1839, 1842 и 1844 
год, ГИНИ, бр.1, Скопје, 1974, 248.
7Микулчиќ И. Старо Скопје со околните тврдини, Македонска книга, Скопје, 1982.
8Дероко А., Средњевековни градови у Србији, Црној гори и Македонији, 198..
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тип утврдувања.9 Особено после XVI век не се граделе тврдини со 
градителскии фортификациски карактеристики, како во претходниот 
период (среден век). На Балканот поради опасноста од османлиското 
освојување утврдувањата биле најпотребни и продолжиле да опстојуваат. 
Градскиот сталеж во овој период не бил доволно развиен со што имало 
можност да го раздвижи процесот на трансформација на градското јадро 
кон осовременување. Следува освојување од Турците, кога со заземањето 
на градовите од страна на Турците, згаснала потребата од нивно постење 
и немало кој да ги гради повеќе (средината на XVI век). Скопската 
тврдина Турците ја сочувале во функција на подготовка на оружје и како 
гранична линија во понатамошните борби за освојување на Балканот. Дел 
од каменот се користел како градежен материјал од Скопското кале, каде 
биле срушени голем број средновековни кули, притоа се граделе џамии, 
касарни, мостови, кули и сл. Калето се сметало за турска воена тврдина 
со касарна за војската и магацини. Притоа во напуштените градови, оној 
дел кој не го срушиле Турците, народот го употребувал каменот за нови 
градби. Особено се користел обработениот камен, за градење селските 
куќи, воденици и други градби, за потребите на населението.
 Од стратешките точки на утврдувањето потребно е да се спомене 
јужната порта која ја сочинувале две кули, од каде се контролирал влезот. 
Пристапот бил единствено можен од страна на линијата на бедемот и 
со скршнување се влегувало помеѓу две кули, кои во еден период се 
доѕидувале со додатна камена маса. Оваа ситуација во турскиот период 
се менувала, односно се стеснувала или се проширувала. Од предната 
страна бил доѕидуван фасаден слој, додека при пожар во XVII-XVIII 
век таа била заѕидана, а на нејзиното место бил оставен мал премин.10 
Подоцна во доцнотурскиот период кулата од оваа порта била руинирана 
и не бил изграден одбранбен ѕид.
 Надворешниот ѕид на утврдувањето е поставен на сите страни 
освен на западната, каде има голема височина. Замислен е како подѕид, 
каде се гледа само надворешното лице. Тој потекнува најверојатно од 
доцнотурскиот период, додека на североисточната страна се забележува 
опус кој потекнува од ранотурското време. Подѕидот добил на значење 
во турскиот период, кога виталниот градски ѕид ја загубил функцијата, 
кога била изградена испадната порта, а јужно од неа уште една засводена 
порта, која имала мост за премин преку ровот, со што по стратешка 
положба станала главна порта во турскиот период. Овој подѕид немал 
кули, освен кога на југоисточниот дел кулата-топовница била срушена, а 
на истото место изградиле кружна кула со топовски отвори. Подоцна на 
западната страна на јужниот подѕид, каде излегувал бедем кој водел кон 
9исто, 203
10Микулчиќ И., Старо Скопје со околните тврдини, 126.
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долниот град, била изградена мала полукула, за контролирање на јужната 
страна од утврдувањето. На тој начин се контролирал и пристапот од 
најниската точка на јужната страна.
 Во деветнаесеттиот век почнува да се развива општествената 
свест за заштита на фортификациските градби, односно оној дел кој не 
бил уништен во предходните историски периоди.
 Постојаната трансформација на урбанистичко-фортификациските 
карактеристики на тврдината се однесуваат на нејзината примарна 
одбранбена улога, трансформација во определени периоди за станбени 
градби, пренамена за јавни објекти од управен и воен карактер и сл. 
Просторна концепција на тврдината претставува интересен концепт, 
кој преку трансформацијата на градбите, преку нивната конструктивна 
и функционална намена, во различни историски периоди, претставува 
интересна подлога за урбанистички просторно и научно толкување на 
нејзината монументална градба. 
 

Урбанистичко- фортификациски карактеристики на градбата

 Според извршената анализа на сите економски стратегиски 
фактори во периодот на постоењето на Скопското кале, од аспект на 
фортификациските карактеристики во развојот на монументалноста на 
градбата може да издвоиме неколку фази од историските периоди.
 –Во праисторискиот период на површината на Калето се 
откриени неколку градби, кои говорат за постоењето на културна 
историја на доцнонеолитска населба (меѓу 4 и 3 милениум п.н.е.). 
Пронајдени се правоаголни основи на надземни куќи, со ѕидови од 
дрвени греди, со ѕидови со премаз од глина. Површината на населбата 
се наоѓала на поширокото плато, или подоцна само на северното плато 
кое било на повисока платформа. Според најновите истражувања (2007-
12) е пронајдена енеолитска куќа- земјанка, куќа од раното бронзено 
доба и дел од земјен одбранбен бедем од средното бронзено доба. 
Според пронајдениот инвентар се работи за праисториски живеалишта 
од периодот помеѓу 5 и 2 милеиум пред новата ера.11 Формата на 
живеалиштата е од типот на земуница со сламен покрив, а внатрешноста 
со огниште со карактеристични предмети од енеолитска куќа. Според 
согледувањата на археолозите праисториските куќи биле лоцирани и 
на поширокиот простор, на ридестиот терен, и надвор од границите на 
утврдувањето. Според распространетоста на градбите се работи за голем 
број живеалишта, кои се групирани во праисториска населба.
 Десеттиот век претставува период на владеењето на цар Самуил, 
11Според раководителот на проектот проф. д-р Драги Митревски.
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каде Скопје има значајно стратешко место, како утврден град со тврдина. 
Основниот концепт на утврдувањето е поставен и одржуван токму во 
периодот на неговото владеење, што ќе се потврди со тоа што градот во 
сите периоди претставува седиште на голема управна единица. 
 Во Византиско словенскиот период (X–XIV век), според 
условите во кои е формирана и се развива комплексот на градби на 
Калето, претставува период кога е формирана основната концепција на 
бедемската структура. Тоа е потврдено според аналогии на формата на 
кулите со основа во форма на триаголник, поставени на североисточниот 
бедем, со византиска форма, кои се засводени во просторијата. 
Бедемскиот ѕид (киклопски) е дограден со римски сполии и систем на 
градба со предримска класична техника Во северната кула најверојатно 
бил сместен заповедникот на градот, а во определен период бил и затвор. 
Од најзначајните градби е палатата (северозападната сала), поставена 
паралелно на аголот на западниот бедем, кон север.
 Основни правци на движење се поврзани преку доминантните 
влезни порти од север и јужната порта. Внатрешниот простор бил 
исполнет со градби за управниот воен дел, со станови за владетелот и 
определен број членови од високите слоеви на државата. Во пишаните 
документи се споменува постоење на монументална палата, кои биле 
изградени во бондручна дрвена конструкција, со конструктивни елементи 
кои веќе постоеле во византиската градителска традиција.12

 Во овој период (во 1300 година) се споменува долниот град 
каде живеело цивилното население, со станбени објекти– од типот на 
бодручни конструкции со мешан материјал, (ориентален тип населба),13 
во простор утврден со бедеми, во подградието на западната страна од 
тврдината. Овие две целини управниот и станбениот дел биле поврзани 
просторно и со масивните ѕидови– бедеми, за што е потврда и долната 
порта изградена од травертински блокови. Во овој период се исполнува 
внатрешниот простор кој во претходниот период бил празен.
 Во Турски период внатрешниот простор на Калето бил запоседнат 
со градскиот воен гарнизон, со изградба на куќи за офицерите и војниците 
со своите семејства, што доминира се до крајот на турската окупација. 
Притоа објектите се поставувале покрај бедемите, како главната воена 
команда на површината на северозападниот бедем, како и потпрен објектот 
на киклопскиот ѕид од североисточната страна, како и окупираноста на 
просторот на кулите.
 И во овој период главните објекти на турските војсководители 
имале доминантна положба во однос на местото и положбата во просторот 
на Калето и во однос на позицијата кон градот. Во документите, односно 
12Дероко А., Средњевековни град Скопље, САНУ, Београд, 1971, 10.
13Дероко А., Средњевековни град Скопље, 14.
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според натписот на плоча од 1699/1700година, се споменува сарајот 
на Хавзи-паша (резиденција), како последен управник на Скопскиот 
санџак.14 Во него биле сместени покрај воените објекти (магацини, 
барутани и сл.) воена болница и затвор, неколку амбари за чување храна, 
кујна, фурна, бунари, штали. Од сакралните градби постоела џамија и 
турбе.
 Притоа значајна е потенцирањето на двојниот надворешен ѕид- 
бедем со што се формирал меѓу појасот на бедемот, кој ја подобрил 
комуникацијата и пристапноста кон тврдината. Ова е потенцирано со 
затварање на јужната главна порта и нагласување на главниот влез од 
источната страна со подвижен мост, како и дополнителни две порти на 
истата страна- демир порти. Појасниот дел кон бил со различна широчина 
во должина од 300 м, сè до северната влезна порта. На тој начин била 
нагласена комуникациската поврзаност со градот и кон чаршијата, со 
што се намалило фортификациското значење на Калето во турски период, 
стабилен од воена гледна точка за градот и тврдината.
 Постоењето на два појаси на ѕидови е карактеристика на 
византиските тврдини, како на скопската од византискиот период, преку 
рововите кои биле обновени во турскиот период. Со заземањето на 
тврдината од страна на Турците, тие го измениле комплетно нејзиниот лик, 
со функција на воена градба и касарна, притоа користејќи го материјалот 
за друга намена на потребите на градот. Тоа особено се однесува на 
многубројните кули, кои веќе биле изградени, а ја изгубиле функцијата за 
време на турското владеење. Притоа голем дел од внатрешниот простор 
бил пополнуван и израмнуван до височина на бедемите (особено на 
јужната страна), за добивање подлога за нови градби.

ЗАКЛУЧОК
 
 Според сето наведено може да констатираме дека Скопското 
кале претрпува голема трансформација на својата функција, во однос на 
внатрешниот волумен и просторен изглед низ споменатите историски 
периоди. Притоа намената на определени градби според потребите се 
менува, се трансформира и подлежи на корекции на просторната и урбана 
концепција на градбата. Тоа се однесува и на можностите за приоритетни 
правци на движење и пристап од различни страни, најчесто ориентирани 
кон долниот град (до периодот на XIII век) или подоцна кон градското 
јадро и економската зона.
 Според записите може да се констатира урбан третман на 
внатрешниот простор на тврдината. Уште од XI век остатоците говорат за 
14Богоевиќ К.Л., Османлиски споменици во Скопје, Второ дополнето издание, Табернакул,Скопје, 2014, 
400.
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утврден карактер на одбранбените ѕидови, додека внатрешниот простор 
е поврзан со воените дејства на владетелите, кои според средновековните 
утврдени градби, најчесто се лоцирале во една од одбранбените кули. На 
Скопското кале тоа е североисточната кула, каде се откриени простории, 
за кои се смета дека претстојувале владетелите од средновековниот 
период. Додека преостанатиот простор се конципирал со повисоко плато 
на сверната половина, каде биле позначајните градби за воените потреби, 
според хиерархија за воените водачи, и долното плато за војниците со 
понизок ранг. 
 Во периодот на владеењето на Турците, просторот е организиран 
според потребите за сместување на носителот на највисоката функција, 
како и други помошни простории. Најдетални податоци и распоред на 
градбите се забележани на плановите од XIX век.15 Притоа се водело 
сметка за положбата на градбите според определена функција и приоритет, 
со што се поставувале на определена страна на внатрешната површина на 
Калето.(опис на објектите според намена и нивна положба).
 Положбата на влезовите во утврдениот град се јасно дефинирани 
според определена хронологија на развој на градбата. Главниот влез 
на јужната страна постоел додека егзистирала населбата покрај реката, 
со што пристапот бил наједноставен, но строго контролиран со голема 
влезна порта и капија. Во турскиот период кога се намалува стратешкиот 
пристап за одбрана, како мирен период сè до крајот на турското владеење, 
се поставуваат две големи порти на источната страна. На тој начин и 
пристапот и функционирањето на намената на просторот и градбите се 
ориентира кон градот и чаршијата.
 Според изнесеното може да се констатира постоење на урбан 
третман на внатрешниот простор на Калето, каде фортификацискиот 
карактер на градбата, се трансформирал во зависност од значењето на 
утврдувањето во балкански рамки. Затоа се формирани два одбранбени 
ѕида од јужната и источната страна, од каде било најлесно да се пристапи 
според конфигурацијата на теренот. Сето тоа ја потврдува комплексноста 
на градбата во различни хронолошки периоди, со различен интензитет 
на трансформација на нејзината градба и значење во рамките на 
архитектонско-градителските зафати, кои го менувале урбаниот карактер 
на просторот.
 Најновите согледувања за просторот на Калето се поврзани 
со истражувањата во периодот на 2007-2012 година, кога се откриени 
најголем број од остатоците на градби и добиени податоци за културните 
слоеви, со што се дефинираат определени положби на објекти и нивна 
намена. Според теренските сознанија може да се констатира урбан 
15Богоевиќ К.Л., Османлиски споменици во Скопје...,
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контекст на распоредот на градбите во внатрешниот простор на бедемите. 
Распоредот на градбите, го почитува веќе воспоставениот распоред и 
форма на тврдината, притоа со оформен распоред и намена на градбите, 
кои се поврзани помеѓу себе со урбана улична мрежа. Поради сложеноста 
на различните слоеви и периоди на кои им припаѓаат различни остатоци 
од градбите потребна опсежна анализа и научно толкување на различните 
археолошки остатоци за да се оформи целосната слика за урбано 
фортификацискиот карактер на градбата.
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UrbAnIzAtIon AnD FortIFICAtIon oF tHe SKoPJe 
fortreSS in the medieval period

Summary

 The formation of the complex of the Skopje fortress is associated 
with the reign of King Samuel in the 10th century, with a specific fortification 
building style that was developed in the Byzantine medieval period (10th to 
14th century). In the medieval city there were built vital fortification walls 
with Byzantine form, which undergo certain damages because of its dominant 
military position and because it was a fortress with great significance for the 
middle Balkan. In the Turk period the fortress experiences numerous damages, 
an additional fortification wall from the outside, as well a change of the main 
gates from the eastern entrance towards the city and the marketplace. In regard 
to the new research from this period we received a great number of data for all 
of the periods of building and the cultural layers, for the urban and fortification 
concept of the citadel. The urban and fortification transformation of the fortress 
is intense during Byzantine Slav period, as well as during the Ottoman reign. 
This refers to the position and the form of the buildings within the fortress, as 
well as to the form and function of the entrances through the rampart gates.
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СОФИЈА ТРЕНЧОВСКА
СОУ “Димитар Влахов”– Струмица

„СЛАВ ДРАГОТА“ НА ВОЈДАН ЧЕРНОДРИНСКИ И
ПРИЧИНИТЕ ЗА ПОРАЗОТ НА БЕЛАСИЦА

 Познат како драматичар кој „ја препишува“ трагичната историја 
на својот народ, основоположникот на македонската драма Војдан 
Чернодрински, во својата книжевна оставнина има неколку драми со 
историска проблематика. Потпирајќи се врз важни настани од историјата 
на македонскиот народ, Чернодрински ги поставува темелите на 
македонската национална драматика. Поради неминовноста да создава 
во едно драматично време, Чернодрински се одлучил барем тематиката 
на неговите драми да биде искорната од нашето национално минато. 
 Драмите со национална тематика: „Слав Драгота“ (ок. 1920), „Цар 
Пир“ (1921) „Духот на слободата“ (1921) и „Бурите крај Вардар“ (1925) 
настануваат во последните, зрели творечки години на Чернодрински. 
Во многубројните записи за творештвото на Чернодрински никаде не 
се среќава точниот датум кога е напишана драмата „Слав Драгота“ и 
дали таа била праизведувана, но се претпоставува дека тоа може да биде 
периодот кога настанала и драмата „Цар Пир“ (1921). Со овие четири 
драми Чернодрински продира во една друга, историски поткрепена 
проблематика каде што акцентот е ставен врз психолошката драмска 
состојба што се одвива кај ликовите. „Истовремено со овие свои текстови, 
тој ги постави основите на македонската историска психолошка драма...“1

Имено, во драмата „Слав Драгота“ како инспирација е земена Битката на 
Беласица и одбраната на Самуиловото Царство. Во тој контекст, според 
Христо Георгиевски „општата мотивација е подредена на реализацијата 
на актантовата хероика и трагика“.2 Тука трагичниот историски настан е 
земен како подлога за развивање на елементите на драмата. Георгиевски 
на едно место истакнува дека оваа драма на Чернодрински се одликува со 
„посуптилна фабуларно-сижетна конструкција“.3

 Драмата „Слав Драгота“ наликува на една трагична хроника 
во којашто е опишано страдањето на Самуиловите војници и падот на 
Самуиловата држава. Описот на сцените од животот и страдањето на 

1Александар Алексиев, Драмското творештво на Војдан Чернодрински, во: Сто години македонска драма, 
Матица македонска, Скопје, 1992, 108.
2Христо Георгиевски, Историја и поетика на македонската драма, Матица Македонска, Скопје, 1996, 44.
3Христо Георгиевски, op. cit., 44.
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Самуловите војници се доловени преку ликот на протагонистот Слав 
Драгота.
 Историската драма „Слав Драгота“ се одвива во три дејства. Во 
првото дејство се запознаваме со положбата на семејството на Слав 
Драгота кој заминал да ги брани границите на Царството. Во второто 
дејство пак, се развива конфликтот меѓу Слав Драгота и Илјадникот 
кој заседнал во неговиот дом. А во третото дејство се прикажуваат 
последиците од личниот конфликт, што се одразил врз работата на војникот 
кој го напуштил стражарското место. Невнимателноста предизвикала 
пробивање на границите од страна на непријателската војска, којашто 
резултирала со пораз и големи човечки жртви.
 Сценскиот простор во драмата постојано се менува, се оди од 
ентериер во екстериер. Генерално драмата се одвива во два простора: 
домот и бојното поле. Поврзаноста на надворешниот и внатрешниот свет, 
меѓупросторот меѓу домот/собата, и отворениот/надворешниот свет, 
шаторите во коишто се сместени војниците предизвикува доминирање 
на чувството на напнатост и исчекување.
 Експозицијата на оваа драма се одвива во домот на прославениот 
бранител на татковината Слав Драгота. Зборовите на стариот (таткото) 
Драгота дека е чест да се бориш за татковината, даваат стимулативен 
импулс со утешна нота за семејството. Историски информации за 
непријателот на Струма, византиецот Василиј II добиваме уште во првата 
реплика.
 ДРАГОТА: ...Нашата храбра војска стигна на време и го сопре 
непријателот на Струма. Крвожедниот Василиј ќе биде победен и ако 
даде господ нашиот премудар цар Самуил од черепот негов ќе направи 
чаша...4

 Во првата појава од драмата имаме потенцирање на војничката 
идеологија. Перманентно потенцирање на воениот фатализам и 
пожртвуваност имаме во дијалозите со ликовите на стариот Драгота, 
неговиот син Слав Драгота, Илјадникот како и во сцените со другите 
ликови на пожртвувани војници. Преку густите дијалози добиваме 
сознанија кои ја оформуваат карактеризацијата на ликовите, но ни се 
откриваат и принципите на однесување на Самуиловите војници. Според 
нив, војникот треба да се придржува кон воените правила на однесување 
и не смее да го напушти местото на стража, зошто тоа би се сметало за 
предавство.
 Историските податоци говорат дека Самуил бил храбар, вешт 
и мудар војсководец кој се грижел за својата војска и не дозволувал 
отворени напади. Хроничарот на Византија Јован Скилица наведува дека 
4Војдан Чернодрински, Собрани дела, Мисла, Скопје,1976, 75.
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Самуил поради нападите на Василиј II, не бил во можност „на отворен 
простор да постави логор“, ниту пак „можел да му се спротивстави во 
отворена борба“.5

 „Војската ја сочинувале слободните и зависните селани, како и 
жителите на населените градови. Оваа огромна армија била составена од 
пешадија и коњаница“.6

 Чернодрински преку градењето слика за пожртвуваноста на 
јунакот Слав Драгота, сакал да ја потенцира цврстината и стоицизмот 
на Самуиловите војници. Илјадникот воодушевен што се наоѓа во домот 
на стотникот Слав, му раскажува на Драгота за битката кај Трајановата 
порта каде што неговиот син се прославил и царот го наградил со 
почести и чинови. Токму во оваа битка Самуил го поразил Василиј II. 
Била уништена целата византиска коњица и пешадијата, а исто така била 
запленета и царската благајна. Во тој страшен пораз, за малку животот 
ќе го изгубел и самиот Василиј II. Како одмазда за претрпениот пораз, 
Василиј II постојано напаѓал. Во ликот на Илјадникот се забележува 
извесна доминантност, бидејќи тој на Слав му потенцира дека не треба 
да биде заслепен од љубовта кон семејството, туку дека треба да биде 
целосно предаден на долгот кон татковината.
 Сенката на главните историски личности цар Самуил и Василиј 
II постојано е присутна. Во еден момент од драмата авторот се одлучил 
да го појави и да го претстави ликот на царот Самуил кој поминува низ 
толпата народ, качен на алов коњ, заедно со својот син Гаврило Радомир. 
 Имајќи сознанија за правецот на движење на Василиј II, Самуил 
кај теснецот Клуч подигнал тврдина со којашто го заградил преминот. 
Местото каде што се чувала границата била обележана со дрвена ограда, 
камења, карпи или обично тоа бил празен граничен меѓупростор. Јордан 
Иванов во книгата „Беласичката битка“ дава едно објаснување дека 
местото каде што се случила битката е селото Клуч, што се наоѓа подолу 
од струмичкото село Мокриево.7

 Кај Клучката Клисура по долината на реката Струмица меѓу 
планините Беласица и Огражден, Византијците се обиделе по секоја 
цена да продрат. Но, под водство на византискиот војсководец Никифор 
Скифија, Самуиловата војска била нападната од зад грб и поразена. 
Охрабрен од победата, Василиј сакал да го продолжи походот кон 
Струмица, но на местото Чам војсководецот Теофилакт Вотанијат, 
бил ненадејно нападнат од Самуиловите војници и убиен од страна на 
Гаврило Радомир. Како одмазда за убиството на неговиот значаен стратег 
5Срђан Пириватрић, Самуилова држава (обим и карактер), Византолошки институт српске академије 
наука и уметности, Београд, 1997, 120.
6Историја на македонскиот народ, Институт за национална историја/Просветно дело, Скопје, 1972, 49.
7Йордан Иванов. Беласицката битка, 29 юли 1014 г., Известия на Българското историческо дружество, 
кн. З, 1911, 5-6.
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Теофилакт, Василиј ги ослепил запленетите Самуилови војници. 
 Бидејќи драмата се потпира врз историски извори, може да 
зборуваме за еден вид историзација на текстот. Настанот е вистинит 
или историски поткрепен, но ликовите се фикционални. Театрологот Ан 
Иберсфелд вели дека „историзацијата на текстот е таква што повеќе не 
може да се воочи она што во вистинска смисла на зборот значи означувач 
на времето, бидејќи сите текстуални знаци од почетокот до крајот на 
текстот чинат еден систем на информации и показатели, систем кој се 
развива сè до расплетот...“8

 Известување за ситуацијата добиваме преку зборовите на 
другите, иако изјавата е во изместен контекст. Вербалните искази на 
Селанецот и Храноносецот, се стимулатори на сомнежот кој води до 
конфликт. Иако, реално гледано, не постои престап или вина, туку сè е 
базирано врз претпоставка, Чернодрински ја конкретизира причината 
преку инфилтрирање на информации од озборувачите, а засилено со 
дејството на сонот. Во тој контекст, препознавајќи ја затворената драмска 
структира, Фолкер Клоц потенцира дека „затворената драма се занимава 
со внатрешните процеси во човекот“.9

 Во драмата „Слав Драгота“ светлото е фрлено врз внатрешните 
емотивни доживувања на протагонистот Слав. Во ликот на Слав се одвива 
една цела психолошка драма на верување и неверување, претпоставки и 
сомнежи. Исправен пред дилемата дали да се постапи како човек или 
како војник, сепак тој реагира како обичен смртник. 
 Ако според Јан Мукаржовски „преку монолозите добиваме 
сознание за психичката состојба на ликот“, тогаш преку внатрешните 
монолози ја откриваме психолошката борба што се случува во Слав 
Драгота. „Монологот дава еквивалент на психичкото случување во 
неговиот вистински облик, онака како што протекува во длабоките 
слоеви на душевниот живот, на границата меѓу свесното и несвесното.“10 
Во случајов, разрешувањето на конфликтот меѓу сопружниците е 
проткаен со извесна мелодраматичност. Интересно сценско решение е 
криењето на причинителот на проблемот, Илјадникот, кој во заднина го 
слуша обвинението против себе. Иако во ликот на Илјадникот, исто така, 
се водела скриена психолошка борба засилена од внатрешни помисли, 
конфликтната ситуација не достигнува кулминација, бидејќи е прекината 
од веста за пробивањето на границите. Внатрешениот притисок што 
го чувствува Слав, заслепеноста од љубомората кон својата жена, 
придонесува тој да ги напушти воените позиции. Соперништвото 
8An Ibersfeld, Čitanje pozorišta,Vuk Karadžič, Beograd, 1982, 170.
9Folker Kloc, Zatvorena i otvorena forma u drami, Lapis, Beograd, 1995, 26.
10Јan Mukaržovski, Dve studije o dijalogu, во: Moderna teorija drame, prir. Mirjana Miocinović, Nolit, Zagreb, 
1981, 280.



302

во љубовта и чувањето на верноста и чесноста се клучни моменти за 
развојот на драмската ситуација. Од друга страна, присуството на силите 
на копнежот се важен фактор за создавање на понатамошниот ситуациски 
тек.
 Преку протагонистот Слав Драгота, војсководец кому му 
се доверени под команда стотина војници на Самоиловата војска, 
Чернодрински ја потенцира човековата слабост- љубомората. Причините 
за поразот на Беласица коишто ги наметнува авторот во драмата, во голема 
мера не кореспондираат со историските факти. Преку фикционални 
ликови и настани авторот сета вина ја истура врз плеќите на неодговорниот 
војник. Внатрешниот конфликт што се одвива во ликот на Слав Драгота, 
го засилува драмското дејство и нè води до констатација дека дури и 
најмоќните и непобедливите владетели бидуваат поразени тогаш кога ќе 
бидат обземени од своите човечки слабости. Така личниот човечки пораз, 
поминува во историски пораз кој носи далекусежни последици.
 Грозоморниот чин на одземањето на виделото на очите, означува 
одземање на светлината во животот. Љубомората предвреме ги заслепила 
очите на Слав Драгота, а отровните стрели од непријателот го пратиле во 
вечната темнина. Поради своето предавство, Слав не сака да му стават 
надгробен камен, бидејќи смета дека е недостоен син на татковината и 
зашто „Војникот кој го напуштил своето стражарско место е предавник“.11 
Темнината на виделото, темнината на очите, понекогаш значи осознавање 
или себепронаоѓање коешто води кон просветлување на умот. Пламенот 
значаен за зачувување на семејното огниште гори и се распламтува 
само во душите на храбрите, умните и достоинствените. Така водени од 
суетата, низа примери од историјата, но и од животот, докажуваат дека 
во исклучителни моменти може да завладее еден интересен парадокс 
за војувањето: победата лесно може да се претвори во пораз, а поразот 
некогаш да стане победа. 

11Војдан Чернодрински, Собрани дела, Мисла, Скопје, 1976, 103.
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Sofija trenchovska
Secondary Municipal School “Dimitar Vlahov”, Strumica

“SlAV DrAGotA” by CHernoDrInSKI AnD tHe reASonS 
For tHe DeFeAt At belASICA

Summary

 With the help of historic and artistic sources the reasons for the defeat 
at the legendary battle at Belasica are discovered. The reasons for the defeat at 
the Belasica battle which Vojdan Chernodrinski as the founder of Macedonian 
drama imposes in his play “Slav Dragota” are fictional, but are still based on 
well-known motives. Through the main protagonist Slav Dragota, a centurion, 
military commander to whom one hundred soldiers of Samuel’s army are 
given to lead, the author decides to highlight the human weakness – jealousy 
towards the beloved woman, who, on her part, makes him become distant from 
his duty. The inner conflict that is developed in the person of Slav Dragota 
reinforces the plot and leads to the conclusion that even the most powerful and 
invincible rulers get defeated when overcome by their human weaknesses.
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ГЕОРГИ БАРБАРОВСКИ
новинар и писател

ПОРАЗОТ НА САМoИЛ КАКО ПОЕТСКА ИНСПИРАЦИЈА 

 Мојот опит отстапува од научниот дискурс затоа што тој нужно не 
се потпира на историски факти кои, барем за поетот, ја изразуваат само 
надворешната стварност на настанот. Поетската постапка се занимава 
повеќе со духот на нештата поврзани со определени настани, каков 
што е поразот на Самoил во 1014-та. Оттаму, иако насловот на првата 
моја поетска збирка Око и меч (Издавач: Сојуз на литературни дружини 
и клубови на младите од СРМ, библиотека Алфа, објавена 1974 г. во 
Скопје), создадена во 1972-1973 година, недвосмислено сугерира на тој 
историски настан со двата клучни збора – мечот, како главно оружје, и 
окото, како чудовишна цена на еден воен пораз – во суштина во неа е 
ловен одгласот за духот на тоа време. 
 Нема друг ареал во земјава, а колку што мене ми е познато ниту 
во нашето балканско окружување, кој толку да е духовно поврзан со 
еден настан – како што се топонимите на струмичките села со познатата 
битка на Беласица, со поразот на Самoил и со ослепувањето на неговите 
војници. Одејќи по тие топоними, во годините пред да се создаде таа 
книшка, јас имав чувство како да газам по крвта што го одбележува 
патот на ослепените војници, и како да ги слушав машките крици, кои 
доаѓаа – барем мене така ми се чинеше - не толку од нанесениот физички 
бол колку од понижувањето на тие што го доживеале. Се загледував во 
брзаците кај Колешино, Мокрино, Мокриево, Смоларе за да видам некој 
камен со уште неизмиена крвава трага на војниците и се вслушував во 
шумолењето на костените - не ќе препознаам ли крик на некој заскитан 
војник. Тоа за мене беше доволен предизвик и лирски да ги искажам 
своите размисли и гледања и да пресоздадам нови слики за тој настан, 
без да се држам до историските сознанија што беа достапни во тоа време. 
Впрочем, улогата на поезијата никогаш не била таа да истражува или да 
уточнува одделни историски настани, туку да го изрази духот на времето 
во кое тие се случувале. 
 Лириката, пак, навистина понекогаш е израз или одраз на тоа 
што се случило, но не и самиот настан. Таа е она што се исцедило од тој 
настан, таа е есенцијата што се создала во поетот. 
 Раководејќи се од дефиницијата на Милан Кундера дека „лирската 
поезија е тврдина на сеќавањето“, јас одев по струмичките села и ги 
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слушав и запишував верувањата на стари жители кои раскажуваа со таков 
занес како безмалку самите да биле сведоци на тие настани. 
 Воведната песна во стихозбирката Око и меч, Билјана, тематски 
и метрички е продолжение на познатата Билјана платно белеше – 
дванаестерец со ¾ такт. Во мојата песна Билјана исто така го бели 
платното, но околностите се драстично изменети, зашто некој гласник ѝ 
вели: „вапцувај црно платното/Самoил така нарачал“. Еве го целосно тоа 
кусо пеење:
 
 Вапцувај море Билјано
 Вапцувај платно белено
 Не идат млади карвани
 Со рујно вино свадбарско
 Туку ти идат стројници
 Платното да ти купуват
 Гости ти идат војници
 Пред тебе в бол да лудуват
 Вапцувај црно платното
 Самoил така нарачал.

 Овде ќе направам мал отклон за да одбележам колку силна 
провокација за уметникот е темата за Самoил во македонската култура, 
зашто голем е бројот сликари, скулптори, писатели и музичари и денес, 
илјада години по битката на Беласица ги провоцира да создаваат на таа 
тема. 
 Со воведната песна од мојата стихозбирка малку подоцна двајца 
композитори направија музика која јавно се изведува и е ставена на 
носач на звук. Композиторот Запро Запров, на пример, направи музика 
на стихови од две-три пеења од Око и меч, која го следи ¾ такт, а 
мелодиски се потпира на црковно-византиското пеење (Билјана 1014 – 
во интерпретација на Виолета Томовска). Втората композиција на истиот 
текст е на Миле Барбаровски. Тој одбра рубато варијанта (нетактирано 
пеење), а мелодиски го вгради принципот на македонските тажачки. 
(Билјана – во интепретација на Петранка Костадинова, види на youTube).
 Но (да се вратам на поетската постапка во создавањето на 
збирката), во тој своевиден прелудиум на идната поема, јас практично 
сум го ставил и епилогот, па така самиот си го затворив пеењето. За 
создавањето на 18-те други напеви од таа поема посебен поттик ми 
даде една куса белешка што ја прочитав во времето кога, како што веќе 
нагласив, јас самиот си ја треснав вратата истрчувајќи со поентата 
„Самoил така нарачал“. Таа белешка беше поврзана со еден друг колеж, 



307

а имено погибијата на 15-темина Тивериополски маченици, настан на 
кој, како што кажуваше таа информација, единствениот сведок била една 
слепа старица. Белешката тврдеше дека во време на крвавиот настан, 
кога римските војници ја почнале свирепата оргија врз свештениците 
посветени на христијанството, старицата која како и многу пати пред тоа, 
како што си седела на камен во црковниот двор, во еден момент слушнала 
како крај неа, со тап звук паднал некаков предмет. Таа ја испружила 
раката и дофатила човечка рака, уште топла и сета облеана во леплива 
крв. Кога во недоумение си ги допрела челото и слепите очи, в мигот се 
случило чудо: старицата прогледала и го видела стравотниот призор на 
испокланите свештеници, чии делови од телата биле расфрлани насекаде 
низ дворот на црквата.
 Таа фасцинација од времето на раното христијанство – дека 
таква трагедија ѝ го враќа видот на слепата старица, која според мојата 
вообразба, го проколнувала и го молела бога да ѝ го земе видот во замена 
за животот на свештениците - ме водеше во натамошното обликување 
на поемата Око и меч. Јас верував, и уште верувам, дека таа висока цена 
што ја платиле Тивериополските маченици беше клучот што ми ја отвори 
вратата да ја создадам поемата, дека тоа не може да остане без некаков 
вредносен еквивалент и дека таа жртва не била бесцелна. Исто како 
извадените очи на Самoиловите војници. 
 Тогаш, едноставно, јас само ги запишував пеењата за Робово, 
Дабиле, Водоча, Колешино, Костурино, за Охрид, за Преспа и за други 
места низ кои - како што верував, или само така сум сакал - минувале 
ослепените војници.

 Кој ќе ни нацрта
 Црни очи во бели длапки
 Кој ќе ни засади
 Бело борје во црно горје
 Кој нас Самoиле
 Кој ќе ни искове од дрвјето
 Кој ќе ни измисли
 Бело легло црно гробје
 
 Еј реко брзотеко
 На нашите жени перачки
 Кој ќе им донесе
 За огнови суво тревје
 И кој маж в несоне
 Ќе оддели жито од плевје
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 Еј водо студеницо
 Со што во твоето бистро око
 Да го уловам своето
  (Водоча)
  
  или 

 Нè подбраа врзани
 Со нозе камен да кршиме

 Нè подбраа вковани 
 Од буките лулки да бичиме

 Слепи нè подбраа
 На слепите очи да вадиме
   (Робово)

  или

 Слободата нас нè понесе
 До твоите ветришта
 Таа чинам а не жалам
 Измисли вакви гробишта

 Еј море камен бигорлив
 Кој тежината
 Длабоко внатре врежана
 На иднината
 Во песна ќе ја запее

 Тажен Самoиле
 Ако не со ништо друго
 Со нашите коски
 Гробиштата селото го личат
  (Костурино)

 Не случајно во историјата има повеќе победници отколку во 
поезијата. Не само затоа што историјата, како што се верува, ја пишуваат 
победниците, ами повеќе затоа што поетите го ставаат трагичното пред 
хероизмот или пред среќата. Синџирот на среќата е покус од синџирот 
на трагичното. Една трагедија повлекува друга трагедија и македонската 
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историја е голема низа од такви трагедии кои, можеби најмногу придонеле 
со таков изблик да вивне тој поетски творечки дух кај нашиот народ. 
 Верувањата на луѓето поврзани со вадењето на очите на 15-те 
илјади војници, колку и да не е докажливо, толку длабоко е впиено во 
свеста на народот што тоа станува силен вредносен елемент за нови 
уметнички дела.

Georgi barbarovski
Jurnalist and writer - Skopje

the defeat of Samuel aS a poetic inSpiration

Summary

 This work explains the creation of the poetry collection Eye and 
Sword, inspired by the battle at Belasica and by the act of blinding the soldiers 
of Samuel. The belief of the people from the villages situated at the slopes 
of Belasica is so profoundly soaked into their awareness that it becomes a 
valuable element for new works of art. Is the great number of works of art 
created on the topic of the blinding of Samuel’s soldiers a valuable element to 
this horrifying event?
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М-р АНА ВИТАНОВА-РИНГАЧЕВА
СОУ „Димитар Влахов“– Струмица

ЦАР САМУИЛ И МОТИВОТ БЕЛАСИЧКА БИТКА 
ВО СОВРЕМЕНАТА МАКЕДОНСКА ПОЕЗИЈА 

– ДИЈАЛОГ МЕЃУ ИСТОРИЈАТА И ПОЕТИКАТА
 

 На илјадагодишнината од Битката на Беласица и смртта на 
цар Самуил, се иницира прашањето за рефлексијата на овие значајни 
историски настани во современата македонска книжевност. Преку 
уметноста на зборот, македонските поети, прозаисти и драмски автори го 
актуализираат овој настан кој останал длабоко врежан во национaлната 
меморија на македонскиот народ. Овој труд во својот зародиш имаше 
тенденција да ги открие местата во современата македонска книжевна 
оставина, каде историјата станува литература која се чувствува преку 
стихот, се раскажува во прозата или се прикажува во драмата. Нашите 
истражувања почнаа со надеж дека во делата на современите македонски 
автори (поети, прозаисти и драмски писатели) ќе го детектираме мотивот 
за цар Самуил и за Битката на Беласица. Но, на наше големо изненадување, 
наидовме на обемен материјал кој нужно бараше да се постави рамка на 
истражување. Затоа како јадро на истражувачката работа ја поставивме 
современата македонска поезија од повоениот период, па сè до денес.
 Во културната меморија на народите во светот останале врежани 
историски личности кои се издигнале на ниво на симболи и нивната 
судбина се перципира и се доживува како заедничка, колективна судбина. 
Современиот поетски дискурс во својот процес на матурација ги 
минува фазите во кои се потпира на историјата и културната меморија 
на македонскиот народ. ,,Културната меморија и историјата стануваат 
егзистенцијално јадро на новиот дискурс”1 и како такви се вградуваат 
во темелот на современата поетска мисла. Мотивот кој е во фокусот на 
нашето внимание е застапен на секое поле во современата македонска 
книжевност. Најфреквентниот лајтмотив во литературната актива на 
нашите автори, кои го проблематизираат аспектот на ликовите-референти 
е ликот на цар Самуил, историска личност со силна рефлексија во 
македонската уметничка литература. Повикувајќи се на фактографијата, 
но и на народните легенди и преданија за историските личности и настани, 
авторите се посредници во дијалогот меѓу историјата и поетиката, а 
резултатот е самото книжевно дело. Цар Самуил и вистината за него и 
1Borjana Prošev-Oliver, Kulturno pamćenje kao kulturni izazov, http://philologicalstudies.org/dokumenti/2013/
Literature%20in%20intercultural%20context/24.tom2.rub.5%20Prosev%20Oliver.pdf

УДК 821.163.3-1.09
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неговото царство, останале во свеста на Македонецот благодарение на 
усното пренесување низ песните и легендите, но и историските факти 
кои останале запишани во аналите. Надвор од сите различни толкувања 
за личноста на Самуил и неговото царство, за неговото политичко 
влијание и припадност, македонскиот народ изградил култ кон неговиот 
лик, обоен со боите на трагизмот. Македонецот го доживува Самуил не 
само како владетел и воин од едно дамнешно време, туку и како човек 
кој не можејќи да се соочи со болката од ослепувањето на својата војска, 
умира од тага. 
 За Самуил и за Битката на Беласица народот пеел и раскажувал со 
векови, но интересот за нивна реактуализација на книжевен план, започнува 
во првите децении на XX век кога Војдан Чернодрински, ,,човекот на два 
века”,2 ќе ја напише историската драма ,,Слав Драгота” (1921). Силно 
инспириран од историските настани поврзани со Самуиловиот пораз 
и ослепувањето на неговите војници, Чернодрински низ призмата на 
трагиката, го гради сижето за тажната судбина на младиот војсководец 
Слав Драгота. Македонската драмска литература бележи значителен 
број наслови на дела кои како прототекст земаат мотиви од периодот на 
Самуиловото Царство, како на пример: историската трагедија ,,Владимир 
и Косара” (1967) од Стефан Таневски, драмата ,,Леандер и Косара” од 
Петре Бакески, драмата ,,Самуил”(1980) од Ѓорѓи Сталев, ,,Владимир и 
Косара” (1986)  Костадин Кајдамов, како и неодамна објавената драма 
,,Царот Владислав” од роднокрајниот струмички автор Борче Јанков, 
драма која претставува симбиоза на три слоја– историски, психолошки и 
религиозно-филозофски. Историската предлошка целосно кореспондира 
со ликовите, нивните карактери и дејства, а пораката зафаќа чисто човечка 
димензија. 
 Во прозата еклатантни примери се романот ,,Цар Самуил”од 
Драган Ташковски, романот ,,Цар Самуил” од струмичкиот писател Ѓорги 
Стоев, расказот ,,Симеон и Ивец” на Александар Прокопиев, расказ за 
двајцата Самуилови војници кои по поразот тргнуваат секој по својот пат, 
а нивната средба е можност за видување и прошка. Не можеме, а да не го 
спомнеме и творештвото на Блаже Конески со записот во проза Беласица. 
(,,Дневник по многу години”, 1988).
 Светот би постоел и би опстанал и без поетите, материјалната 
страна не му е загрозена, но би бил духовно празен и ,,вечно гладен” за 
убав збор. Поетот е потсвеста на народот, на обичниот човек кој, свесен 
за сè што доживеал останува недоречен, бидејќи не може да ги достигне 
сферите каде поезијата владее со сиот свој раскош. ,,Поезијата ја презема 
улогата на колективна меморија и свесно ги бележи лузните на времето. 
2Миодраг Друговац, Драмите на Војдан Чернодрински, во Војдан Чернодриндки - Одбрани дела, Мисла, 
Скопје, 1992,440
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Писмото како меморија има магиска димензија: го чува запишаното и 
истото го открива во дијалог со соговорниците, читателите, потомците...”3 
Секое пишано дело егзистира во својот затворен свет, секоја песна 
е засебен простор во чии височини се издигнуваат пораките кои, како 
светлината низ прозорското стакло, се прекршуваат и се емитуваат во 
просторот.
 Првите стихови во повоена Македонија инспирирани од 
Битката на Беласица како историски настан, се стиховите од поемата 
Четиринаесет илјади ослепени (1954) на Ванчо Николески, претставник 
на првата генерација повоени писатели за деца. Неодамна починатиот 
македонски филолог и палеолингвист Ташко Белчев, покрај научните 
трудови остави и книжевни дела кои допираат личности и настани од 
поблиската и подалечна македонска историја. Негово дело е и поемата 
Цар Самоил (1963), која од критиката е оценета како поема за деца со 
историско-воспитен карактер. Поема пишувана во духот на народната 
песна, проткаена со епска нарација во која се чувствува лирски набој 
поттикнат од силното патриотско чувство. ,,Дијалогот на современата 
македонска поезија со богатата народна основа и традиција ги прераснува 
рамките на еднолинејното подражавање или лексичко преземање во што 
со право може да се согледа една од суштествените претпоставки во 
создавањето на специфичниот и самостојниот поетски израз на новата 
македонска поезија“.4 Таквиот оригинален и препознатлив поетски израз 
почна да го трасира својот пат со појавата на поетите кои се ослободија 
од грубото напластување стихови оптоварени со патриотизам и почнаа 
да ги градат песните по вертикала, допирајќи ги најдлабоките слоеви на 
фигуративноста на стихот.
 Кога ангажираните стихови почнаа да навлегуваат длабоко во 
порите на поезијата, се појави поетот Анте Поповски кој нè хранеше со 
мислата дека ,,дури и ѕвездите шепотат македонски”, а чија поезија е 
,,поетска митологија на земјата и историјата”.5 Историските неправди, 
тажните судбини на угнетените и обесправените, маргинализацијата 
на т.н. ,,мали народи”, трагизмот на човекот воопшто, тоа се точките 
во неговата поезија кои ги препознава читателот како поттекст. Но она 
што ја прави поезијата на Поповски да звучи и значи со една сакрална 
вдахновеност, се местата каде што стихот ,,распукува” и на виделина, 
како отворен цвет излегува разголена раскошна метафора (Подвлеченото 
е наше, А.В.Р). Мислам на метафората Самуил во поемата Самуил 
(1963) чиста метафора без патетика, глорификација и патриотизмот 
3Лидија Капушевска-Дракулевска, Born to be a poet, born to be –Богомил Ѓузел, во Проговори ли молкот, 
избрано песни од Богомил Ѓузел II, Скопје, 2010, 581-582 
4Милан Ѓурчинов, Оглед за македонската поезија, во „Современа македонска книжевност“, Скопје,Мисла, 
1983, 292.
5Георги Старделов, „Портрети профили“, Мисла, Скопје, 1987, 228.
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како гласноговорник. Во неа е никулецот на каинавелството македонско, 
на себеуништувачкиот порив кој вриел во крвта на Македонецот, на 
проклетството на предавството, но истовремено во неа е коренот, изворот 
и исконот:
 ,,Во ова царство на мажи и без цареви
 Да му се поклонуваат сите на ножот
 В раце што го стегаат овие црни беласици
 И кории;

 Со него сите очи да им се извадат
 .........................................................
 Да остане ова царство пусто
 И само камен
 Црн гол камен да се народи”
 (Самуил)

 ,,Совршените нешта во поезијата не изгледаат необично, тие 
се неизбежни”,6 констатира Борхес, а во поезијата на Анте Поповски 
токму неизбежноста ја прави песната совршена. Стиховите на нашиот 
голем родољуб инспирирани од историјата на неговата сакана татковина, 
едноставно требаше да бидат напишани за да станат наше неизбежно 
четиво. Самуил е метафора за македонскиот трагичен од низ невремето, 
синтагмите : „црн гол камен”, ,,жилав корен”, ,,црна и проклета земја”, 
,,длабок корен”, ,,густи гранки”, ,,луди ветришта и суводолици”, се 
ластери кои се разгрануваат од именската вертикала на песната. Од 
стиховите на поемата силно одекнува одгласот на малиот човек, кој 
заробен некаде во светот на неговиот митски предок, сè уште не може 
да се доброи и да ги преболи ,,сите ориди и сите преспи”. Обраќањето 
кон Самуил во насловот на поемата не е само препишување на име од 
историјата македонска, Самуил прераснува во парадигма за дијалогот на 
Македонецот со историјата која никогаш не била на негова страна. Во 
поемата дише историјата, забревтано и без чист воздух, бидејќи лирското 
јас на поетот ги собира сите на едно место, сите заедно ,,момци, црни 
мажишта, дечишта, чакали и орли” стуткани еден до друг, збиени на 
педа земја, да се пребројат и да направат царство. Поетот употребувајќи 
инвокација ги обединува времињата минати, сегашни и идни, со стихот 
забодува копје во земјата за да го означи центарот на светот, да посади 
семе за да изникне дрво, axis mundi (Oската на светот):
 ,,....Луњи да кршат и да не го скршат
 Земја да се тресе
 И луди ветришта и суводолици
6Jorge Luis Borges, To umiječe stiha, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2001, 8.
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 -тоа да расте над нашата несреќа високо
 -На него да се обесиме!”

 Стиховите на Анте Поповски доени од изворот на македонските 
искони изобилуваат со една поетска густина создадена од зборови, 
подзаборавени, но наши, древни, старословенски. ,,Поезијата на 
Поповски просто води љубов со јазикот..Таа го предизвикува, го 
заведува, го искушува, го обликува, го прави: погорд, поисправен, 
подостоинствен...”7 Всушност, авторот му парира на модерното време, 
но со една силна проникливост и порака дека модерната поезија може и 
треба да се гради на темелот на нашиот чист македонски јазик. 
 Тој пат во поезијата го одеше и Славко Јаневски, кој во книгата 
поезија ,,Евангелие по Итар Пејо”, (1966) храбро се нурна во длабочините 
на црковнословенската лексика. Јаневски допира теми и личности од 
историјата, но не за да ги идеализира, туку да сугерира за она што не 
сме, а сме можеле да станеме. Задирајќи длабоко во лексичките сфери на 
јазикот Славко Јаневски, ,,тој вулкан од фантазија и лексичко богатство“ 
(Б. Конески) го носи читателот до изворот на нашето македонско 
опстојување. Еден згуснат јазичен акварел кој откривајќи се пред 
читателот ги пресоздава боите на јазикот и ја прави песната наметливо 
колоритна. Целта на авторот не е да ја идеализира историјата или да го 
идеализира македонскиот род, напротив целта е да се слушне уште еднаш 
и уште стопати ако треба, дека ехото од минатото сè уште одекнува во 
душите на напатените Македонци. Стиховите од песната Слепци, (1014), 
од стихозбирката ,,Евангелие по Итар Пејо” се рефлексивни стихови со 
силна интимна нишка со корен длабоко во дамарите, каде се раѓа светото 
чувство за припадност кон една нација. Лирскиот субјект не се наметнува, 
само сугерира или опоменува дека не сме се излечиле од слепилото и 
дека еднооките нè носат до работ од бездната. Читателот се соочува со 
судбина слична на неговата, со рани длабоки како и неговите со очи кои 
ги има, но не гледаат:
 ,,Со очи ги напоија своите ками
 солза да не може да розга
 од јами
 слепци повеќе да има Самоиловата Брјачија...” (Слепци, 1014)
 Основниот лајтмотив во песната е ослепувањето како колективна 
болка која и по илјада лета ја тревожи и обеспокојува душата на 
Македонецот. Ослепувањето доживеано како колективна лузна, која 
како длабоко заорана бразда останала врежана во генетскиот код на 

7Кристина Николовска, Каде после последната поезија на Анте?, во „Македонскиот есеј“, НИД ,Микена, 
Битола, 2008,413
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Македонецот и по илјада години ја скомрази неговата душа. Лирското 
јас обраќајќи Ѝ се на земјата ќе ја нарече ,,земјо ништа со преимничко 
име”, ,,земјо трновиден бокор.../ сета си ископано око/ во кое крвав дожд 
паѓа” Не знам дали стиховите: ,,Глаголи ми дали иногда и днес/во оваа 
Македонија/потомок слеп на слепецот се раѓа” се пророчка визија на 
лирското јас или пак очекуван епилог од една трагедија поставена на 
сцената на Балканот. Стиховите на Јаневски имаат моќ да погледнат во 
иднината, тие се пресликуваат од минатото како парадигма и судбина 
тие се ,,едно од највидовитите и истовремено едно од најпотресните 
литературни сведоштва за таа грозна и грозоморна игра со македонската 
национална судбина”.8

 ,,Гледањето – тоа е од најубавите чувствувања на светот, 
светлината – тое е првиот симбол на животот” – кажа во една прилика 
Блаже Конески, тој симбол е често податлив за анализа кај нашите 
автори, кои своите дела ги темелат на живата комуникација со историјата 
и традицијата. Ослепувањето во колективната меморија на македонскиот 
народ се доживува како траума која може да се толкува и како метафора 
од едиповски размери. Слепилото како судбина, како проклетство или 
опомена дека и со едно око можеме да ја поведеме земјата по патот кон 
светлото утре, но тоа слепило нè обележало и како народ. Во македонската 
поезија се среќаваат стихови во кои лирскиот субјект зборува во името на 
Самоиловите војници кои последни ја видоа светлината на царството. 
 Во далечната 1974 година излезе од печат стихозбирката ,,Око и 
меч” на роднокрајниот струмички автор Георги Барбаровски, а првата 
целина насловена, Воини од 1014, претставува еден вид исповед на оние 
кои мораа слепи да му се поклонат на големиот Самуил. Во деветнаесетте 
кратки ,,поетски експонати” како што тогаш ги нарече Гане Тодоровски, 
пишувани во духот на народната песна, се чувствува присуството на 
грозомората од трагедијата пред илјада години. Окото како сетило и 
слепилото како негова противтежа се во постојана потрага по изгубената 
светлина, секоја песна е градена врз основа на поставената антитеза око-
слепило:
 ,, слепи нè подбраа/на слепите очи да вадиме”(Робово), ,,очите в 
неврат се однесени” (15), ,,таповрв меч на окото”(11), за да кулминира 
со една совршена синестезија во стиховите ,,ослепен слепилото им го 
слутам”(13).
 Водата со својата прочистувачка моќ да ги измие крвавите рани 
и да ја врати светлината да не би Водоча: ,, еј водо студеницо/со што 
во твоето бистооко/да го уловиме своето” (Водоча). Обраќањето на 
лирското јас кон читателот во исповедна форма е одлика и на песната 
8Георги Старделов, Славко Јаневски (1920) или на живата стража на духот, во „Потрети и профили“, 
Мисла, Скопје, 1987, 55
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Водоча (Песна за еден војник на Цар Самоил) од Јован Котески 
(,,Пеплосија”1966) во која гласот на Самуиловиот војник е, всушност, 
гласот на напатениот македонски народ. Котески е само уште еден 
глас во ,,македонскиот поетски хор”,9 глас кој во дијалогот со времето 
пронаоѓа соговорник заталкан низ темните сокаци на историјата. И таму 
го пронаоѓа ,,последниот во Водоча, со очи”, Самуиловиот војник, ја 
поетизира неговата судбина, издигнувајќи ја на ниво на општочовечка и 
универзална. Поетските слики во песната се морничави, прелевајќи се, 
го потопуваат брегот на историјата и како бран надоаѓаат до огништето 
каде престојува душата:
 ,,…Oтспроти,
 последниот поглед ми се прикова за оштрицата
 на мечот,
 се припи за врвот од копјето
 и згасна,
 како жарче во полноќно доба што гасне...”
 (Водоча)
 Поистоветување на личната болка со историската, судбини 
толку оддалечени во времето, а толку блиски во суштината, поетовата 
и Самуиловата и една синестезија како врв на меланхолиjата и 
морничавоста:,,..слепата омраза – скротена во слепа сила/ ја приковаа 
во синџири...” Лирското јас на Јован Котески, одејќи низ патешествијата 
македонски во поемата Трагач стаса и до 1014 година, до Водоча и 
војниците. На тој пат низ невремето покрај сите други историски 
личности лирското јас подзастанува и во дијалог со Самуил фрла малку 
светлина врз мрачниот јули 1014 година. Родољубивото чувство се 
препознава во меѓустишието на поемата, иако макрокосмосот е многу 
поширок и попростран. Авторот е во исто време и родољуб, космополит, 
но и потомок растен под дебелата сенка на традицијата, па со клетвата 
како да сака да стави крај на маките:
 ,,…плукнете им в лице на Византијците, 
 на вадиочите, речете им, арем тоа можете:
  “Змиина помајка да ве клука!” 
  (Трагач)
 По друмовите на историјата сè уште стојат засушените, засирени 
крвави траги, авторот распретувајќи ја брише прашината, ги расветлува 
ликовите давајќи им нов израз и полемизира со нив, иронично, подбивно, 
саркастично, но болно. Имагинарните монолошко-дијалошки сеанси 
се среќаваат и во поезијата на современиот македонски поет Радован 
Павловски, кој преку стихот им дозволува на историските личности да 
9Радически, Науме, Поезија на страст и суптилитет, http://jovankoteski.blogspot.com/2008/06/1990_05.html
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зборуваат во името на лирското јас, таква е песната Смртта на Самоил од 
стихозбирката ,,Низ проѕирката на мечот”(1971). Оригиналниот пристап 
на поетот кон историскиот момент силно сраснат со личното субјективно 
доживување, ја прави песната силно асоцијативна и моќна. Ликот на 
големиот владетел, во стиховите на Павловски е донесен на рамниште 
на универзален симбол на човековата трагика. Торжествени стихови 
со призвук на придушен ламент за пропаста на царството и смртта на 
големиот цар:
 ,,…Зашто веста е кобна. Лето е
 Кога секое царство за плодови се граби
 Сега сè е сега-час на плач
 Столетија минаа низ нас..” (Смртта на Самоил)
 При интерпретацијата на стиховите на Радован Павловски 
читателот е обземен од моментот на колективното самочувство и секој 
минуциозен набљудувач ќе го засведочи тоа. Едноставно, реципиентот 
е соочен со една историска епизода која и по илјада години, живо се 
одигрува пред неговите очи, ,,историскиот податок се извишил над своето 
генеричко гнездо, добил универзална сечовечка смисла и значење”.10 
 Цар Самуил како трагична фигури во македонската историја 
беше инспирација за голем број македонски поети и затоа како мотив 
често се среќава во современата македонска поезија. Би го истакнале 
името на Јордан Даниловски во песната Клучење од збирката ,,Коба” 
во која Самуил и Василиј симболично се двете страна на клучалката, 
едниот го бара клучот, а другиот веќе ја отворил вратата за ослепените. 
Роднокрајните автори кои потекнуваат од Струмица и нејзината околина, 
се посебно интересни за анализа бидејќи во своите стихови многу често го 
актуализираат мотивот Самуил. Засилената циркулација на овој мотив на 
просторот околу планината Беласица, можеби би можела да се објасни со 
географската близина на местото каде се одиграла последната битка, но и 
сраснатоста на населението со легендите и песните за Самуил и неговата 
судбина. Во овој контекст би ги спомнале имињата на Васил Дрвошанов, 
Стојче Илиев Балкански, Никола Сарајлија, Петар Бачев, секој на свој 
начин, со автентичен стих му приоѓа на мотивот. Стојче Илиев Балкански, 
автор со обемна книжевна актива во песната Во оваа земја, преку стихот во 
форма на реторско прашање постигнува градација со нагорен интензитет 
кој го достигнува врвот и кулминира во последниот стих:,,.. Дали она 
откај Преспa што ме буди,/плаче Самуило?”(Во оваа земја, ,,Чемери и 
веди”, 2000). Лингвистот и поет Васил Дрвошанов во својата песна Два 
портета, (,,Постапалка”,2001), апострофирајќи ја татковината ќе ja нарече 
,,колевка на Самуил– живот негов”. Особено интересен пример e хаику 
10Милан Ѓурчинов, Предговор во Радован Павловски, Поезија I, Наша книга, Скопје, 1986,26
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поезијата на Никола Сарајлија во стихозбирката ,,Меѓи на сонот”(2009). 
Циклусот Меѓу сонот и ѕвездите во основата го има мотивот родољубие. 
Низ десетте кратки хаику тристишија, авторот во една екстрахирана 
форма ги опева најзначајните историски личности и вистини, а една 
таква вистина е престолот во Охрид. Многупати историјата цртала нови 
меѓи и тромеѓа на поделби на македонската почва, но тоа мало парче кое 
останало, дише и опстојува во меѓупросторот, на границата ,,меѓу сонот 
и ѕвездите”.
 Македонските поети кои проблематизираат теми и личности од 
историјата, на еден совршен начин епската нарација ја трансформираат 
во лирски строеж, со силна семантичка и фонетска основа. Слепилото 
(физичко и духовно), човековиот трагизам и неправдите, се основните 
точки околу кои гравитираат стиховите кои се оддек од едно далечно 
историско време. Непомирливоста и непреболот, не толку поради поразот, 
колку поради пониженоста и заклучувањето на портите од крепоста, 
останаа силна мотивација за генерациите и по илјада години.
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KInG SAMUel AnD tHe MotIVe oF tHe belASICA bAttle n 
tHe ConteMPorAry MACeDonIAn Poetry – A DIAloGUe 

between HIStory AnD PoetICS
 

Summary

 The historic events and persons that have left a deep trace in Macedo-
nian history, have remained stamped into the cultural memory of Macedonian 
people and raised to the level of symbols into which the centuries-old tragizm 
of Macedonians is depicted. Contemporary Macedonian poetry rises as a poet-
ic monument that survived because it was built on the foundations of motives 
and persons who were part of the history of our people. King Samuel and the 
Belasica battle are a powerful inspiration for contemporary Macedonian poets, 
they incorporate these into their poetry by creating verses that are profoundly 
reflexive and metaphoric. Thus composed, their verses remain direct witnesses 
about the centuries-old between history and poetics.
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М-р ДРАГАН ГЕОРГИЕВ 
НУ Музеј на Македонија– Скопје

 
ЕДЕН ЗНАЧАЕН МУЗЕЈСКИ ПРЕДМЕТ 

ОД ВРЕМЕТО НА САМУИЛ
 

 Во Музејот на Македонија, додека беше претставена и 
средновековната историја, своето соодветно место го имаше достојно 
заземено и копијата на т.н. Самуиловата надгробна плоча.*
 Во годината во која се одбележува илјада година од смртта на 
македонскиот средновековен цар Самуил неизбежно се наметнува 
размислата и за овој вреден музејски предмет кој, како современик, 
говори директно за неговото владеење.
 Имено, за време на една работна посета на Националниот 
историски музеј во Софија, во текот на летото 1995 година, успеавме со 
помош на тогашниот директор да го добиеме гипсениот одлив и да го 
донесеме во Музеј на Македонија. 
 По малата интервенција во музејската лабораторија тој беше 
поставен во постојаната историска поставка каде што беше претставен 
за првпат овој значаен и важен музејски примерок пред посетителите.
 Историјата на самата мермерна надгробна плоча започнува со 
нејзиното пронаоѓање во преспанското село Герман, па преку објавените 
мемоари на учесници во нејзиното преземање ја следиме понатамошната 
нејзина траекторија.
 Настаните поврзани со неа, како и разните научни мислења за 
самиот текст, даваат сигурни знаци дека претставува исклучителен 
музејски експонат кој како современик директно говори за времето на 
владеењето на средновековниот владетел Самуил.
 Во македонската историографија преку рефератот на Миливое 
Павловиќ од Белград1 поподробно се запознаваме со овој важен пронајден 
предмет. Сепак, тогаш, и покрај опсежните описи на плочата споменува 
и за копијата во Охридскиот музеј и за копијата на плочата која негов 
колега ја вишол во Софија и дека ,,...не е јасно кога е однесена плочата од 
с. Герман и што станало со неа.”2

1* Во текот на 2001 година во постојаната историска поставка просторот за средновековниот период беше 
пренаменет во Галерија за икони!
 Рефератот е поднесен на научната средба одржана во Преспа од 10 до 15 октомври 1969 година по повод 
1000 години од востанието на комитопулите и создавањето на Самуиловата држава. Види: Миливое 
Павловиќ, Надгробната плоча најдена во село Герман кај Преспа, Илјада години од востанието на 
комитопулите и создавањето на Самоиловата држава, Скопје, 1971, 73-93.
2Исто,77.
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 Сепак, нешто подоцна, преку објавените спомени на дел од 
учесниците на т.н. научни експедиции во Македонија за време на Првата 
светска војна се запознаваме со историјата и начинот на доаѓањето на 
плочата од с. Герман до трезорот на Музејот во Софија, каде што денеска 
е изложена.
 Во предговорот на книгата на Богдан Филов, составителот 
соопштува за испраќањето на ценетиот камен со Самуилов натпис од 
село Герман во Софија, како и грижата околу него.3

 Најцелосни преглед од материјали за самиот чин се согледуваат во 
објавените материјали на научната експедиција сочувани во Централниот 
воен архив во Бугарија кој ги редактирал и објавил Петар Петров.4 

 Имено, со влегување на Бугарија во Првата светска војна и 
брзото заземање на територијата на Македонија тие внеле проект за 
проучување на новозаземените земји во кои Богдан Филов, како директор 
на Народниот музеј во Софија, добил задача да биде одговорен во однос 
на материјалите кои се однесувале на археологијата.
 Според циркуларното писмо од началникот на одговорната 
армија, генерал мајор Константин Жостов, научниците именувани според 
нивната специјалност ќе ја имале целата поддршка од воените власти за 
да го олеснат патувањето на учените потпомогнато со определена сума 
пари за патни трошоци, плаќање водичи, правење фотографии итн.5

 Во екипата која била формирана бил вклучен и Стефан Л. Костов 
етнограф кој во својот Рапорт од 20 октомври 1916 година испратен до 
Штабот на одговорната армија детално известува за прибирањето на 
плочата.6

 Тука тој известува дека добил заповед и заминал на 6 септември 
за преспанското село Герман да ја прибере познатата Самуилова плоча и 
да ја пренесе во Софија.
 Тој веќе бил запознаен со издадената книга од професорот Јордан 
Иванов7 од која ги црпел изнесените податоци поврзани за селото Герман, 
како и за самата мермерна плоча.
 Па така известува дека селото било наречено по цариградскиот 
патријарх Герман од XII век, име кое го имала и малата селска црква. Во 
текот на 1888 година била изградена до неа и поголема црква за која биле 
користени подни плочи од помалата постара црква меѓу кои се наоѓала 
и една со стар словенски натпис. Уште тогаш ресенчанецот Евтим 
3Богдан Филов, Пътувания из Тракия, Родопите и Македония 1912-1916, София, 1993, 10.
4Научна експедиция в Македония и Поморавието 1916, с ставител Петър Хр. Петров София, 1993.
5Исто, 17-18.
6Исто, 290.
7Во популарната книга издадена од професорот Јордан Иванов по своето патување низ Македонија 
1908 година во првото нејзино издание темелно и исцрпно не запознава со оваа мермерна плоча, со 
самиот текст, коментар, размисли и сл.Види Йордан Иванов , Български старини изъ Македония, второ 
допълнено изданне, София, 1931, 23.
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Љапчев го прочитал името на Самуил, а целиот натпис не можел да го 
расчита бидејќи едниот агол на плочата недостасувал. При својата научна 
обиколка во Македонија 1898 година директорот на Рускиот археолошки 
институт во Цариград, Ф.И.Успенски, посакал и ја видел плочата и веќе 
следната година ја публикувал во Известија на споменатиот институт.
 Потоа натписот бил објавен и проширен од многу други и 
исползуван во разни проучувања по словенска палеографија, затоа што 
претставувал најстар датиран кирилски натпис.
 Самата плоча има правоаголна форма долга 125 см, широка 52 см 
и дебела 10 см, тешка околу 150-200 кг, на која се издлабени три крста, а 
во еден од аглите издлабени се во 11 реда кирилски натпис со кој Самуил 
во 993 година им оддал спомен на своите починати родители и братот 
Давид.
 Во својот Рапорт етнографот продолжува и со другите сознанија 
поврзани за самата плоча. Имено, кога станала прочуена во науката 
Грците ја барале, но селаните и свештениците вешто ја криеле. Тие дури 
не се решиле да ја продадат на Успенски, кој им давал 500 наполеони. 
Кога по Првата балканска војна селото попаднало под грчка управа, 
Грците одново ја барале, најверојатно да ја уништат, но не успеале да ја 
најдат.
 Во понатамошното свое известување Стефан Костов известува 
дека недела дена пред него во селото дошол војводата Крсто со неколку 
четници и се обидел да ја земе од црквата за што селаните се вознемириле 
и не го дозволиле тоа.
 Сепак, со своето доаѓање тој успеал да ги придобие откако 
ги свикал свештениците и епитропите да им ја објасни важноста на 
натписот и ги замолил да му ја предадат. Од стравот од селаните и 
реакцијата на грчките црковните лица му го дале клучот од црквата, 
демек тие доброволно да не учествувале во одземањето на плочата. Уште 
ноќта влегле во црквата ја изнеле плочата од олтарот и ја натовариле 
на запрежна кола која ја пренела во Наколец и оттаму со друга кола во 
Битола, па ја однеле во Софија и ја предале на Националниот археолошки 
музеј. Со оглед на временските услови, кои биле извонредно лоши во тоа 
време, не успеал да направи фотографии од самиот терен.8

 Интересно е, исто така, јавувањето од страна на еден друг 
етнограф вклучен при штабот на бугарската армија, кој во својот Рапорт 
една година пред оваа случка известува за Самуиловата плоча.9 
 Имено, на патот за Охрид застанал во град Ресен каде имал 
8Исто, 292.
9Антон П. Стоилов, бил етнограф во Втората армија, со команда за научна цел во Охрид, известувањето 
е пишувано на 12 декември 1915 година. Види: Научна експедици в Македония и Поморавието 1916, 
съставител Петър Хр. Петров София, 1993, 298.
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можност да дознае за судбината на Самуиловиот натпис. Тој соопштува 
дека најгрижливо и тајно се чува од тројца селани во с. Герман на грчка 
територија. Непосредно пред да дојде во градот при кметот Георги 
Татарчев во доверба дошле селаните и му кажале дека чекаат подобен 
момент за да ја пренесат во Ресен да ја заштитат, ако им останело селото 
на грчка територија.10

 Што се однесува до самата копија на Самуиловата плоча таа сè 
уште е сместена во депото на Музејот на Македонија со надеж дека во 
скоро време одново ќе биде презентирана пред публиката кога ќе биде 
прикажано времето на владеењето на македонскиот средновековен цар 
Самуил.
 Во отсуство на други музејски предмети гипсена копија од 
мермерната плоча на Самуиловиот натпис, датиран како најстар пронајден 
кирилски натпис, го заслужува вниманието бидејќи претставува предмет 
кој директно говори за времето на Самуил.

Изглед на т.н. Самуиловата надгробна плоча (копија изработена во гипс) 
во сопственост на НУ Музеј на Македонија, Скопје

10Исто. 298.
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Dragan Georgiev, MA, 
nI Museum of Macedonia, Skopje  

a prominent muSeum item from the time of Samuel
 

Summary 

 In the Museum of Macedonia for the first time there was presented an 
item that speaks directly about the time of the medieval ruler Samuel. This 
oldest Cyrillic inscription is inscribed into the so called Samuel’s grave plate 
found in the village of German, of which we received a plaster copy from 
our colleagues from Sofija. By using published memoirs of participants in the 
events of those times we learn about the way this invaluable object has been 
preserved and arrived to the glass cases of the museum.
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ИВАН КОТЕВ
наставник и фолклорист - Струмица

ЦАР САМОИЛ И БИТКАТА НА БЕЛАСИЦА
ОДРАЗЕНИ ВО ФОЛКЛОРОТ

 Големите личности и настани оставаат силни траги во историјата 
и во меморијата на еден народ. Таков е случајот историскиот лик на царот 
Самоил и со Битката на Беласица, која го означила почетокот на падот 
на Самоиловата држава.1 Незапаметено суровиот чин со ослепувањето 
на Самоиловите војници „... се одразил на легендарниот карактер на 
Беласичката битка, меморирана во византиските извори и во преданијата 
и топонимијата на струмичкиот крај“.2 Би додале: не само на струмичкиот 
крај, туку и низ цела Македонија по просторот каде што се движела 
колоната од ослепените војници на Самоил. Големиот број топоними 
сведочат за страдањата на накажаните синови на Македонија од чии 
длапки место солзи, капело крв. 
 Тоа не бил судар само на две големи и силни војски. Тоа бил 
судир на две концепции, на две идеологии, на два светогледа. Може ли 
еден таков гигантски судир и еден толку суров, крајно нечовечки чин, 
да не се вгнезди во меморијата на народот? Народот, тој вечен и верен 
хроничар на сите збиднувања, ги опеал своите големи синови и настани, 
ги вплел во легенди и преданија, ги отргнал од заборавот и ги сочувал 
за иднината за указ и показ на генерациите кои доаѓаат. Македонската 
историја не е песна, но песната и преданијата се историја. Крвава, од уста 
на уста пренесувана. Кога ќе се судрат желбите и можностите, надежта и 
реалноста, животот и смртта, љубовта од секаков вид и омразата, тогаш 
се раѓа песната, легендата, преданието... А во тие народни рефлексии 
живее споменот за големите личности и настани кои биле судбински 
за нашиот народ. „Колективното памтење... може да се користи за да се 
извлечат одредени заклучоци за тоа како преку усната традиција народот 
се врзувал за историските личности и настаните од историјата што ги 
1Битката на Беласица што се водела на 29 јули 1014 години на подножјето од планината Беласица е 
една од најжестоките битки во нашата историја. Грандиозниот судир завршил со пораз и имал трагични 
последици за Самоиловата војска. Покрај големиот број мртви и ранети, во рацете на Василиј II паднале 
околу 15000 заробени воини. Самиот цар Самоил одвај успеал да се спаси со помош на својот син 
Гаврило Радомир. Заробените воини ги чекала тешка судбина: византискиот имератор наредил да се 
ослепат сите петнаесет илјади заробени кај Беласица, а само на секој стоти да му се остави по едно око 
и така, ослепени, да ги води кај својот цар. А тој, кога ги видел како одат во редица, потпирајќи се еден 
на друг, не можел да ја поднесе таа глетка – страдањето на неговите воини, му се слошило и паднал на 
земјата. Доживеал срцев удар на 6.10.1014 година.
2Историја на македонскиот народ, ИНИ, Скопје, 2008, 107.

УДК 398.2(497.7)”1014”
398.87(497.7)”1014”
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сметал за свои и кои му биле блиски, на тој начин трагајќи по сопствените 
етнички и духовни корени“.3 
 Во нашата усна традиција за Битката на Беласица и кобните 
последици што произлегле од поразот, доминираат историските преданија. 
Тие, на еден само на народниот творец својствен начин, се преточени во 
своевидна хронологија за патот од Беласица до Прилеп, Преспа, Охрид, 
па и подалеку. Во тој дух е и народната песна:
  
  Самуиле, Самуиле
  цар македонски
  оздола иде твојата војска
  право оди кон Охрида,
  право оди кон Охрида,
  кон тврдината право кон тебе.4 
 
 Народниот творец не секогаш гледа она што го пее или раскажува 
да биде точно временски и просторно ограничено. Битно е дека во нив е 
вградено барем зрнце историска вистина. Во случајов, народниот пејач 
недвосмислено кажува една историска вистина:

  Леле, леле, леле, леле
  Самуиле, Самуиле
  целата војска е ослепена...5 
 
 Народните преданија и историските факти и согледби често се 
совпаѓаат, па и надополнуваат. За тоа сведочат голем број преданија од 
Струмичко. Според едно предание, „...големата битка меѓу Самуил и 
Василиј се одиграла на просторот меѓу Клучката Клисура и потбеласичките 
села Борисово и Мокриево, кога во месец јули 1014 година Византијците 
ги нападнале позициите на Самуиловата војска од зад грб.6 Според истото 
предание, „...Самуил, со околу 8000 војници се укрепил кај месноста 
„Пирго“ или „Каљната“ (место со ѕидина) сместена на една доминантна 
височинка над денешното село Мокриево“.7 На ова место, каде и до денес 
месното население, ден по својот селски празник Пантелејмон, се собира 
на општонародна слава, настанала најкрвавата битка во мугрите на XI 
век. Нанесувајќи ѝ тежок пораз по пробивот низ Беласица, Византијците 

3Јован Павловски; Мишел Павловски, Вчера и денес МАКЕДОНИЈА, МИ-АН, Скопје, 2000, 51.
4Илија Ѓорѓев, Под кулите на Струмица, 50 обработени македонски народни песни во „Бе“ и „Це“ штим, 
прво издание, Струмица, 2011, 57.
5Исто.
6Васил Ѓоргиев-Ликин, Културноисториските пројави и процеси во Струмица и Струмичко во XI и XII 
век, Струмица, 2012, 114.
7Исто.
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продолжиле да ја опколуваат главнината на Самоиловата војска, при 
што успеале да заробат повеќе од 14 000 војници. Народното предание 
раскажува дека заробените војници по завршувањето на битката, биле 
одведени во правец на Струмица, а потоа „...кон денешното село Водоча, 
каде што се случило ослепувањето на заробените војници“.8 И во овој 
случај преданието се совпаѓа со историјата. Како и секогаш, и овде, 
во виорот на битката, „...покрај Самоила, како и во многу поранешни 
битки, се нашол син му Гаврило Радомир кој јуначки ги пресретнал 
непријателите и, откако го зел татка си на својот коњ, го изнел од бојот 
и го однел во Струмица Самоила, а потоа неговите луѓе го префрлиле во 
тврдината на Прилеп, од каде што наскоро поминал во Преспа... “9 
 Евидентно е дека трагичниот исход на Битката кај Беласица 
извршил силно влијание врз топонимијата на многу населени места 
во Струмичко. Многу запишувачи на богатата народна традиција се 
произнесуваат потврдно кон овој факт. Така, и професорот Александар 
Стојмилов е на мислење дека овој голем историски настан „...се преточил 
во народната традиција откривајќи како некои села во Македонија 
ги добивале своите имиња мотивирани од дејствата на цар Самуил и 
од Bитката на Беласица“.10 Според народните преданија, повеќе села 
и месности во Струмичко ги добиле своите имиња, а некои дури и ги 
промениле своите постојни имиња.
 Според едно предание, и селото Мокриево го добило името 
според крвавата битка на Беласица на чии северни падими лежи селото. 
Преданието зборува дека за време на македонскиот цар Самоил во 1014 
година „...на падините на старата Беласица, се водела една од најсилните 
борби. Илјадници Византијци предводени од Василиј II јуришале на 
малубројната Самуилова војска. Мртви тела, крв, црвена како вино се 
впивала во македонската земја...На падините на Беласица царувала смртта. 
Старата македонска земја била мокра од крв. Селото кое настанало тука 
е наречено Мокриево, по зборот „мокро“, по аналогија е добиено името 
Мокриево“.11 
 Западно од Мокриево се наоѓа селото Колешино. За топонимот на 
ова село постојат повеќе преданија, но сите се совпаѓаат во едно: името 
на селото е поврзано со страшниот колеж што се случил по поразот 
кај Мокриево. „Кога била заобиколена војската на цар Самоил на овие 
простори, настанал страшен колеж над Самоиловите војници, а и над 

8Според раскажувањето на информаторот Јован Кицев од с. Мокриево (роден 1933 год.), запишал Васил 
Ѓоргиев-Ликин на 12.8.2011 год.
9Д-р Манол Пандевски; Ѓорѓи Стоев-Транката, Струмица и Струмичко низ историјата, Струмица, 1969, 
57.
10Марија Тасев, Како народот ги зачувал сеќавањата за цар Самуил и за битката на беласица, „Дневник“, 
26 јули 2014, 6.
11Апостол Поп-Јовановски, Македонски народни легенди, Скопје, 1986, 68.
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месното население. Потекле реки крв, така што бистрите планински реки 
добиле црвена боја. Во знак на сеќавање на овој крвав настан од нашата 
историја, оваа населба го добила името Колешино“.12 За овој топоним 
пишуваат и други автори.13 
 Источно од селото Колешино се наоѓа селото Старо Коњарево. 
Според едно предание, ова село го добило своето име по неутешното 
плачење, „ревење“ на преживеаните над телата на своите мажи, браќа, 
татковци и синови кои загинале во битката на Беласица. Гласното 
плачење се граничело со коњски рев, па така и селото го добило името 
Коњарево.14 Денешното име Старо Коњарево селото го добило за да се 
разликува од Ново Коњарево, кое е населено подоцна и се наоѓа на мала 
оддалечемност, а е лоцирано на патот Струмица– македонско-бугарска 
граница. Североисточно од Колешино, во близина на Ново Коњарево 
се наоѓа селото Самоилово. Тоа е релативно млада селска населба. 
Формирана е во 1971 година од блиските планински села Бадилен и 
Бајково (кои денеска се пусти), а името го добило по цар Самоил. 
 Интересно е преданието за името на село Василево, населба што 
се наоѓа на десната страна од патот Струмица – Радовиш, само неколку 
километри оддалечена од Струмица. Едно предание „...од подалечното 
минато говори дека ова струмичко село своето име го добило според името 
на византискиот император Василиј II“.15 Имено, според преданието, 
византискиот император поставил логор во близина на селото пред да 
тргне да го изврши најсвирепото злодело во историјата на војните – 
ослепувањето на Самоиловите војници кај селото Милно, (сега Водоча) 
во 1014 година. 
 Селото Водоча се наоѓа на околу 4-5 км западно од градот 
Струмица. Порано селото се викало Милно. Менувањето на името на 
ова село покажува колку силно одекнал големиот и страшен пораз кај 
Беласица. Се создале големи промени во психологијата на нашиот човек, 
се менувала топонимијата, се појавиле етнички празнини. Било страшно. 
И по битката, колежите не престанале. Разулавените византиски војници, 
опиени од победата, колеле, пљачкале, убивале... За името на Водоча, исто 
така, постои предание. И ова предание зборува за битката кај Беласица. 
 По поразот на Самоиловата војска кај Беласица, голем број 
негови војници биле заробени. Дел од заробените војници биле убиени 
на самото место, а дел доживеал уште потешка судбина. Тие, опколени 
со византиски копјаници и коњаници, биле упатени кон селото Милно. 
Византискиот император донел грозна одлука: да бидат ослепени сите 
12Информатор Ристо Димитров, директор на Централното основно училиште „Григор Прличев“ 
Колешино, роден 1937 год. Запишал Иван Котев на 16.6.1998 год. Во с. Колешино.
13Костадин Кајдамов, Дојрана, Струмица, 1982, 67; Марика Тасев, цитираната статија, 6.
14Марија Тасев, цитираната статија, 6.
15Костадин Кајдамов, Дојрана, ..., 50.
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преостанати 14000-15000 војници на Самоил. Никој не очекувал толку 
сурова казна.
 Од блиските честари биле сечени маслинови колови. Зашилените 
колови ги нагорувале во распалените огнови и со нив почнале да ги копаат 
очите на несреќните воини. Пеколни викови ја преплавиле дотогаш 
мирната долина. Овде истекле очите на повеќе од 14 000 војници, луѓе во 
напонот на животот. Крвниците на секој стоти војник оставале по едно 
око за да ги водат ослепените кај цар Самоил.
 Колоната ослепени тргнала водена од полуслепите кон Прилеп. 
Кога ги видел своите верни и до пред некој ден горди и храбри воини 
осакатени, унакажани, ослепени, цар Самоил умрел од жал. Ниту 
неговото големо срце не можело да го истрпи и преболи болот за своите 
војници.
 Во знак на сеќавање на ослепените Самоилови вијници, местото 
го нарекле Вадиоча (вади очи), за подоцна, низ вековите, да го добие 
името Водоча, што го носи и денеска.16 
 И населеното место Свидовица, село што се наоѓа на околу 5-6 
км југоисточно од Струмица, името го добило по битката на Беласица. 
Според преданието кај месното население, во крвавата битка загинале „...
сите мажи и во селото останале да живеат само нивните вдовици. Значи, 
името е спој на зборовите „свите“ и „вдовици“, денес Свидовица.17 
 Јужно од Струмица се наоѓа селото Костурино кое „...името го 
добило по втората крвава битка меѓу војската на Самуил и Византијците 
во Костуринското Поле кое се наоѓа во највисокиот дел на патот помеѓу 
Струмичката и Гевгелиско-валандовската котлина“.18 Според преданието, 
а тоа го потврдуваат и историските факти, Византијците претрпеле 
страшен пораз, а еден од најомилените стратези и војсководачи на 
Василиј II, Теофилакт Вотанијат, паднал прободен од копјето на 
Самоиловиот син Гаврило Радомир. По крвавата битка, целото поле 
било покриено со костури, „... а селото наречено село кај костурите– 
Костурино. Потоа, како одмазда, следува ослепувањето на Самуиловите 
војници кај селото Водоча.19 За овој крвав судир постои и друго предание. 
Според ова предание, императорот Василиј II наредил да се нападнат и 
добро укрепените Цареви Кули над Струмица „... во кои сè уште имало 
Самуилови војници. Но, добро окрепената тврдина византиската војска 
не можела да ја заземе од кај градот. Василиј II му наредил на својот 
помошник, солунскиот стратег Теофилакт Вотанијат, тврдината да ја 

16Кажувањето е запишано од Васил Танев, адвокат од Струмица, инаку роден во с. Водоча, на 18 август 
1978 година во Водоча. Запишал: Иван Котев, фолклорист, Струмица.
17Марија Тасев, цитираната статија, 6.
18Исто, 6
19Исто, 6.
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нападне од југозападната страна, од кај Костурино и Чам-Чифлик“...20 
Меѓутоа, според истата легенда, Гаврило Радомир очекувал таков напад 
и се случила битката во која изгинале скоро сите византиски војници, 
вклучително и омилениот стратег на императорот.
 Ако се следат внимателно преданијата и народните кажувања, 
лесно може да се следи крвавиот и маченички пат на ослепените 
војници. Не е само топонимијата во Струмичко толку силно поврзана со 
судбоносната битка на Беласица и со името на македонскиот цар Самоил.
 Во меморијата на македонскиот народ се сочувани голем број 
преданија за места. Во едно предание се зборува за потеклото на името 
Царев Даб. Иако оваа предание не е поврзано директно со битката на 
Беласица, ќе го спомнавме како показ и приказ дека народот, тој вечен 
и верен хроничар, будно ги следел сите збиднувања на своите големи 
синови, па во тој контекст и на царот Самоил. Имено, меѓу селата Тројаци 
и Царевич покрај старото џаде Прилеп – Велес „...има едно место кое се 
вика Царев Даб. На ова место има еден даб и една чешма. Местото се 
вика Царев Даб зашто тука се одмарал Цар Самуил со својата војска во 
времето кога се повлекувал спрема Прилеп пред византиската војска“.21 
 И името на селото Слепче е поврзано со името и семејството 
на цар Самоил. Имено, ќерката на Самоил, Косара, била голем верник 
и сакала, а и можела да донира средства на манастирите. Меѓу другите 
донации, била донатор на манастирот „Свети Јован Крстител“. Според 
преданието, дарежливата царска ќерка „...во 1010 година дала пари да 
се изгради големиот западен трикатен конак. Тоа се случило... пред 
Битката на Беласица и ослепувањето на Самуиловата војска во селото 
Водоча. Кога ослепените војници се повлекувале кон Преспа преку 
Богомила, најпрво поминале преку селото Слепец, Прилепско, па оттука 
и неговото име Слепец. Потоа на пат за Преспа не само што поминале, 
туку и се задржале во конаците на манастирот „Свети Јован Крстител“. 
По ослепените војници, околното население и селото го нарекло Слепче. 
Посебно интересно е што ридот спроти манастирот го носи името 
Самуил“.22 Народот верува дека ослепените војници ги придружувал цар 
Самоил.
 Војската на цар Самоил била од сите краеви на Македонија. За 
тоа сведочи и името на селото Нестрам, Костурско, во егејскиот дел на 
Македонија. Според преданието на луѓето од ова село, името Нестрам 
го добило по тоа, што ослепените војници на Самоил „...немале срам и 
вршеле нужда секаде по полето“.23

20Костадин Кајдамов, Македонски легенди и преданија, Скопје, 2003, 81-82.
21Македонски народни преданија, подготвил Танас Вражиновски, Скопје, 1986, 135.
22Марија Тасев, цитираната статија, 6.
23Исто, 6.
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 Бројни се легендите и преданијата за царот Самоил и во Преспа.
Според едно предание царот Самоил имал ќерка по име Преспана која 
по смртта на својот татко живеела во крајбрежното село Царев Двор. 
Нејзината убавина, мудрост и храброст биле надалеку познати и за неа 
слушнал еден византиски дворјанин. Тој решил да ја побара раката на 
Преспана, па пратил гласници со скапоцени подароци да ја побараат 
раката на убавата принцеза. Таа ги одбила гласниците со изговор дека 
треба да размисли. Тие се вратиле назад без очекуваниот потврден 
одговор. Не сакајќи да му стане сопруга на противникот на нејзиниот 
покоен татко, таа се фрлила во езерото кое го добило нејзиното име, а 
целата област се вика Преспа.24

 И селото Царев Двор своето име го добило според царот Самуил. 
Тој во оваа населба имал голем имот и царска палата. Името „...настанало 
од зборовите царев и дворец (курзивот мој, И.К.) - Царев Двор“.25 И селото 
Покрвеник кое се наоѓа во подножјето на источните падини на Галичица, 
своето име го добило според цар Самуил. Според преданието „... на ова 
место Самоил во борбата за престолот го убил својот последен брат, 
односно таму паднала крв и местото било покриено со крв – покрвено, 
па народот селото го нарекол Покрвеник.26 
 Во низата села и месности кои името го добиле според најголемиот 
македонски цар е и селото Трпејца кое лежи на источниот брег од 
Охридското Езеро. Според преданието, „...цар Самуил тргнал да го 
освојува охридскиот крај, па војската се префрлила преку Галичица и се 
спуштила во трпејчката рамнина која се шири на запад од селото. Бидејќи 
во тој поход никој не му се спротивставил, царот решил да ја почести 
својата војска и тука за гозба поставил голема трпеза. По таа трпеза и 
селото подоцна е наречено Трпезица, односно од месното население 
приспособено во Трпејца“.27

  Месното население од Асамати го сочувало преданието, според 
кое името значи „еднооки“ и дека било добиено по ослепената Самуилова 
војска чии делови биле доведени и стационирани на повеќе места околу 
Преспанското Езеро, па и на локалитетот на денешното село Асамати. 
Според преданието, ова било последно место каде што престојувала 
македонскиот цар.28

 Според едно предание, селото Герман името го добило по 
поглаварот на Самуиловата Преспанска патријаршија– Герман (Габриел) 
кој по смртта бил погребан во манастирот кој го носи неговото име 
„Св. Герман“. Познато е дека во селото, во 1888 година, е пронајдена 
24Апостол Поп-Јовановски, Македонски народни легенди, Скопје, 1986,126-128.
25Марија Тасев, цитираната статија, 6.
26Исто, 6.
27Исто, 6.
28Исто, 6.
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надгробната плоча на Самоиловите родители – таткото Никола и мајката 
Рипсимија, и братот Давид.29

 Покрај овие, и голем број други села од Преспа своето постоње 
го датираат од времето на Самуил, како Болно, Лавци, Претор, Роби, 
Пустец, Цер и др.
 Во тој контекст би го спомнал и преданието според кое „...
големата камбана во манастирот „Св. Ахил“ ја подигнал македонскиот 
цар Самуил. Камбаната е од бакар, а гласот на овие стари преспански 
камбани се слуша во Ресен и целата Преспа. Според раскажувањето на 
најстарите луѓе од овој крај, на 6-ти октомври 1014 година, преспанските 
камбани сами почнале да ѕвонат. Луѓето биле вчудоневидени. Всушност, 
како што се раскажува, тие ја „почувствувале“ несреќата. На тој ден 
умрел големиот македонски цар Самуил“.30

 Измина еден цел милениум од крвавата битка на Беласица. Многу 
факти и артефакти се затурени, изгубени, многу песни, кажувања и 
легенди се изумени... Но, сепак, гигантската меморија на македонскиот 
народ сочувала доста спомени и факти од тоа време. И кога му било 
најтешко, и кога бил подложуван на најтешки маки и искушенија, нашиот 
човек се храбрел со името на царот Самоил на устата, црпел некоја 
волшебна енергија и сила за да ги истрпи маките, и да одговори на силата 
со сила, па дури во една песна од валандовскиот крај, да испрати порака 
и до Европа, покажувајќи кои сме и чии потомци сме:
  Нека разбере целата Европа,
  Па ако сака и самиот султан,
  Тука живеат само Македонци,
  На царот Самуил славни потомци.31 
 И денеска, по изминатите 1000 години живеат песните, 
преданијата и кажувањата. Никој и со ништо не може да ги избрише, оти 
се доживеани, напишани со крвта на најсилните и најсаканите, па, ако 
сакате, и најмилите синови што ги имала Македонија. Со милениуми, од 
векатума века.

29Апостол Поп-Јовановски, Цитираното дело, 46-47.
30Исто, 199.
31Костадин Кајдамов, Дојрана,...,15.
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teacher and folklorist - Strumica
   

KInG SAMUAl AnD tHe bAttle oF belASICA 
reflected in the folKlore

Summary

 The battle of Belasica and the King Samuel are deeply impressed in 
the memory of Macedonian nation. Both the event and the person of King 
Samuel are incorporated into legends and tales that are told until today all over 
Macedonia. 
 The unequivocally fierce act of blinding Samuel’s soldiers contributed 
that the battle of Belasica remained deeply impressed into people’s 
consciousness. Numerous toponyms testify to the suffering of the blinded sons 
of Macedonia form the sockets of whose eyes insted of tears there dropped 
blood. The tragic outcome of the Belasica battle made a tremendous influence 
on the toponyms of many settlements in the Strumica region. This great historic 
event was distilled into the folklore tradition, revealing the way some of the 
villages received their names, motivated by the actions of king Samuel and the 
battle of Belasica. Many of the recorders of the rich folklore tradition testify to 
this fact. Many villages and areas in the Strumica region received their names 
(Koleshino, Staro Konjarevo, Vasilevo, Kosturino) after the battle, while some 
others even changed their names (for instance, the village of Milno became 
Vodocha).
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ГОРАН ТРЕНЧОВСКИ
НУЦК „Антон Панов“, Струмица

КРАЈОТ НА САМОИЛОВОТО ЦАРСТВО ВО СЕРИЈАТА 
„ЗАЛЕЗ НАД ЕЗЕРСКАТА ЗЕМЈА“

 Имајќи го предвид несоборливиот факт дека за создавање на 
квалитетна и репрезентативна кинематографија е потребна креативнa 
рамнотежа од најмалку три нешта (а тоа се: солидна текстуална предлошка, 
доследна продукциска реализација и објективен критички одглас), по 
многу аргументации, историските теми во Македонија изгледа многу 
ретко се екранизираат. Тука мислам и на оние од поблиското и на оние од 
подалечното минато, изедначени со митот или подредени на митолошко-
реалистично превреднување со извесна историска дистанца.
 Имено, долго време во Македонија имаше филмски теми кои беа 
одобрувани и верифицирани од разни комисии, но имаше и теми кои не го 
минуваа филтерот за дозвола за екранизирање. Една од тие теми секако е 
темата за царот Самоил, неговата појава и годините по неговата смрт. Во 
последно време, Агенција за филм на РМ дава сѐ поголема поддршка на 
теми кои кореспондираат со нашето минато, како проекти од национален 
интерес. Иако таков конкретен филм кај нас сѐ уште не е снимен, за 
поздравување е одлуката да се снима игран филм за царот Самоил.
 Во филмскиот свет одвреме-навреме струи, според мене, една 
збајатена фразеологија при што се спомнуваат некакви мали и големи 
кинематографии. Што всушност значи тоа? Дали со тоа се мерат силите 
на државите со завиден политички, економски или друг моќен предзнак, 
или пак се вреднуваат делата? Зашто – не мора секогаш филмот да биде 
екстра-високобуџетен или поддржан од Еуроимаж, па филмот да влезе 
во светски компетиции, номинации, фестивали. За жал, во низата долги 
години на нашата скудна филмска индустрија, и оние малку проблесоци 
кои заслужуваат внимание, останаа невалоризирани. 
 Во еден од резултатите од меѓународниот симпозиум 
„Кинематографиите на малите народи“ од 1995-та, се постави 
суштинското прашање „Дали големите и малите кинематографии 
зборуваат ист филмски јазик?“1 што отвора проблематика којашто, се 
разбира, го опседнува и филмот, и мора да биде така, зашто се работи 
за најзначајната синтетичка уметност на нашата епоха. Самата културен 
гигант, која сериозно ги загрози другите уметнички жанрови и културни 
1В. „Дали големите и малите кинематографии зборуваат ист филмски јазик“, во: Кинематографиите на 
малите народи, Кинотека на Македонија, Скопје, 1997, 40-53
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појави, таа е возбудена од односите и конфликтите меѓу нејзините гиганти 
и оние што не се тоа.2 
 Дали, според тоа, ние да се однесуваме инфериорно во однос на 
условно кажано поголемите/помоќни држави кои се зафаќаат со вакви 
теми, или пак да им робуваме на исказите, сега е време на сиромаштија, 
за снимање ќе дојдат подобри времиња. Мислам дека не е секогаш 
и токму така. И во најтешките кризни времиња и мигови, некои земји 
разработуваа вакви проблематики и снимаа филмови, па дури и за време 
на бомбардирања, инвазии или друг тип на лоши продукциски услови. 
Затоа сметам дека времето во кое живееме е можеби најподатливо за 
адаптирање на теми и мотиви од нашето поблиско и подалечно минато, 
било тоа да се темите кои се вртат околу оската на Цар Самоил или оската 
на Александар Македонски, поинаку би чекале некои други држави и 
народи да го направат тоа. Зашто, сепак, во светот на филмската уметност, 
постои една друга, неисториска, туку уметничка фикција, зад којашто 
стојат филмските автори – сценаристите, режисерите...
 Главен предмет на ова филмолошко истражување е телевизиската 
драмска серија „Залез над езерската земја“ каде како ликови и 
протагонисти, помеѓу другите, се појавуваат и Василиј II, Фружин, 
Несторица, Скифијас, Константин Диоген, и чиешто дејствие се одвива 
во Охрид и на планината Тимор, а централен предмет на случувањата 
непосредно по катастрофалниот крах на Самоиловата војска, е обидот на 
Фружин да му се спротивстави на Василиј...
 Како дигресија во овој мој реферат, ќе наведам два филмолошки 
примера кои допираат во средновековието, или можеби со атмосфера 
и визуелни компоненти наликуваат на тој период, но сепак како да го 
заобиколуваат тематскиот видокруг за царот Самоил и неговото царство.
 Пример 1: Долгометражниот игран филм ЈАД (од 1975) во режија 
на Кирил Ценевски
 Силен духовен отпор на домородното словенско население 
кон византиската власт и христијанската догма, изразен преку ересот 
на богомилското движење и облиците на самочувствие на народот. 
Одненадеж, се појавува ликот кој го тангира мојот филмолошки дискурс: 
како лик во филмот се појавува еден ослепен Самоилов војник којшто 
живее во манастирот. Понатаму, продолжува сагата за прогони, анатеми, 
убиства, чуми, несреќи... Во вителот низ којшто ја следиме судбината на 
семејството на Аврам, како вековен симбол на човековото опстојување на 
балканските крстопати.3

 Пример 2: Долгометражниот игран филм ТАЈНАТА КНИГА (од 
2006 година) во режија на Владо Цветановски. Авторите на сценариото 
2Нав. дело, 44
3Сп. филмографска информација за филмот на http://www.maccinema.com/Catalog.aspx?p=62
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на овој филм, браќата Владо и Љубе Цветановски и третиот брат 
Јордан Плевнеш, сметаат дека оригиналот на Тајната книга до ден 
денес не е пронајден. Еден запис од каркасонскиот препис слободно 
упатува на можноста дека Тајната книга на богомилите потекнува од 
балканските простори, тука некаде. Обидот да ја пронајдат, да ја одгатнат 
повеќевековната мистерија е и средиштето на ова филмско дејствие.4

 Ако го прегледаме информацискиот сајтот на Кинотеката на 
Македонија5 и ако прелистаме една-две филмографски книги, ова сѐ, 
се на сѐ, само два еклатантни примера за нашава тема, кои заслужуваат 
респект и внимание, но за жал, или филмските критичари мошне остро 
ги нападнале овие два филма, или пак тие неправедно некој сака да ги 
подзаборави. Според мене, филмовите изобилуваат со визуелен корпус 
на решенија и со низа актерски креации. Но некој изгледа сака(л) да ги 
потисне или девалвира.
 Бидејќи филмската уметност во голема мера кореспондира со 
драмската, неодминливо би ги спомнал драмите кои биле вруток на 
инспирација на режисерите, односно на филмските творци. Во овој миг 
ќе ги спомнам драмските текстови „Ивац“ и „Владимир и Косара од 
Стефан Таневски, драмата „Клада“ на Симон Дракул и драмата „Слав 
Драгота“ на Војдан Чернодрински.
 Но, единствената сочувана во телевизиската архива на 
Македонската радиотелевизија, филмска серија која е предмет на моето 
истражување е - ЗАЛЕЗ НАД ЕЗЕРСКАТА ЗЕМЈА според сценарио на 
Томе Арсовски работено по неговата истоимена драма, во режија на 
Благој Андреев.
 Емитувана во понеделнични вечерни термини од 19 февруари до 26 
март 1973 година не само на програмата во тогашната Телевизија Скопје, 
туку потоа и на мрежата на тогашната Југословенска радиотелевизија, во 
оваа живописно снимена филмска серија во шест епизоди, дефилира една 
плејада извонредни македонски актери. Тие актерски имиња од најавната 
шпица, кои секако ја залужуваат нашата почит како гледачи или своевидни 
археолози на аудиовизуелното наследство, се: Дарко Дамевски во улогата 
на Манитат, Вукан Диневски како Василие II, Цветанка Јакимовска како 
Лика, Илија Џувалековски како Кнез Добромир, Илија Милчин како 
Скифијас, Олга Наумовска како Теодора, Петре Прличко како Григориј, 
Ристо Шишков како Фружин, Самоил Дуковски како Аријанит, Чедо 
Камџијаш како Диоген, Душко Костовски како Гаврас, Мите Грозданов 
како Несторица, Тодор Николовски како Петар, Шишман Ангеловски како 
Елемаг, Никола Автовски како Тихона, Ратко Гавриловиќ како Теофилакт 
и други.
4Исто, http://www.maccinema.com/Catalog.aspx?p=688
5В. http://www.maccinema.com/
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Историскиот флешбек, според напатствијата на Лудвик Куба и според 
карактеризациите на Срѓан Пириватриќ, нѐ враќа во добро познатото 
време случување на дејствието на оваа ТВ-серија:
 По смртта на Самоил власта ја презема неговиот син Гаврило 
Радомир, но по низа перипетии и ликвидации, на Василиј му останало 
уште да го скрши отпорот на Фружин, најстариот син на Владислав, и 
на војводите Ивец и Николица. Фружин најпосле му се предал на царот, 
па и како и сите други што постапиле така, добил помилување и титула. 
Ивец кој имал логор во Јужна Преспа и се подготвувал за востание, бил 
намамен и фатен од Византијците, му биле извадени очите и во таква 
состојба бил одведен пред царот и фрлен в затвор. Во меѓувреме бил 
опколен и Николица, и принуден една кобна ноќ да му се предаде на 
царот, а овој го испратил в затвор во Солун. Така, кон крајот на август 
1018 година, царот Василиј успеал дефинитивно да ја покори славната 
Самоилова држава...
 ...Томе Арсовски, секако не без причина, својата драма „Залез 
над езерската земја“ ја посвети на настаните сврзани со распаѓањето 
на Самуиловото царство. Тој заправо го расветлува последниот грч, 
последниот напор да се сочува царството кое што веќе е во агонија, 
барајќи ги истовремено и причините што доведоа од него да не остане 
ни камен. Станува збор за обидот на Фружин, син на Иван Владислав 
да му се спротивстави на Василиј II, кој го порази Самоила, ослепувајќи 
ги не само неговите војници, туку уништувајќи ја и последната трага на 
некогашното словенско царство, кое што во тек на четириесетина години 
успешно, ѝ се спротивставуваше на Византиската империја.6 
 Така, причината на поразот кај Беласица, што помалку или 
повеќе е поткрепена историска вистина, авторот Арсовски не ја гледа 
само во тогашната моќ на византиската империја, туку и во несложните 
сплетки и братоубиствените интриги со кои се зачна и се урна големото 
Самоилово царство. Овој момент посебно го акцентира драмскиот автор 
инсистирајќи од минатото да се извлече одредена дидактичка поука.  
 Сликајќи го мошне пластично и уверливо ликот на Скифијас, 
советникот на Василиј II, кој во свои раце ја држи цивилната управа на 
империјата, Арсовски не ќе ја пропушти можноста да укаже на познатата 
византиска перфидност и лукавост. Всушност, врз махинациите на овој 
искусен и бескрупулозен државник, кој успева без пролевање на крв да 
го победи Фружин, уфрлувајќи во неговиот логор повеќе предавници, 
почива и заплетот на оваа историска драма. Не двајцата војсководци, туку 
двајцата советници, Скифијас и советникот на Фружин, кнез Добромир, 
беспоштедно ривалски војуваат во оваа драма, сѐ до моментот кога 
6Александар Алексиев, „Егзалтирана приврзаност кон животот и реалноста“, во: Томе Арсовски, Залез 
над езерската земја и други драми, Мисла, Скопје, 1974, 407
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Фружин и Добромир ќе мораат да му се покорат на Василиј II.7

 Меѓутоа, според освртот „Егзалтирана приврзаност кон животот 
и реалност“ на Александар Алексиев, авторот дозволил и поголем број 
можеби сосема проѕирни решенија, впечатливи и интересни сами за себе, 
но во својата суштина не толку функционални или недоволно уверливи. 
Арсовски исто така докрај како да не успеал да се ослободи и од еден 
помалку наивен романтичарски однос кон оваа драмска материја, којшто 
најмногу е видлив при конципирањето на свршениците на Фружин и 
Лика.8

 Според мене, улогата на Фружин во четвртата епизода насловена 
како „Престолонаследникот Фружин“ е можеби најсовршено одиграна, 
од страна на нејзиниот сугестивен толкувач, актерот Ристо Шишков. 
Епизодата трае безмалку 35 минути. Алексиев, меѓу другото, смета дека 
„Сето ова најверојатно е отстапка за сметка на вкусот на еден поширок 
аудиториум каков што се телевизиските гледачи, зашто драмата ‘Залезот 
над езерската земја’ беше изведувана како телевизиска серија“, иако 
тоа за нас е симпатична и питка филмска адаптација на драмски текст, 
единствената која ја имаме, а која го обработува периодот по Самоиловиот 
пад.
 Притоа, режијата на Благој Андреев афирмира една реалистична 
филмска постапка, во која се комбинирани искуствата на снимање со три 
или повеќе камери, инсценирање на амбиентите во студио, во контрапункт 
со автентични локации на територијата на Македонија.
 Можеби, гледано од денешен, помодерен агол, оваа играна серија 
и ни делува на места по малку театрално или пак по малку патетично, но 
сепак, таа има свои самосвојни атрибути и ја збогатува нашата филмска 
ризница, фрлајќи свој сноп светлина при осветлувањето на темата за 
Царот Самоил и периодот по неговата детронизација, катастрофа, распад, 
пораз или пак, како што би рекол Блаже Конески, неговото одземање на 
силата.
 Сакале или не, откако ќе го констатираме крајот на едно царство, 
империја или власт, каков што бил случајот со пост-конфликтниот, 
посттрауматски период на храбрата и прека Самоиловата доба, поточно, 
периодот за превласт или за создавање на некои нови, пократко или 
подолго одржливи, фикционални или документаристички, но сепак 
- центри на моќ на пансловенската популација, би сакал да поентирам 
со филозофското или можеби повеќе, метафизичкото гледиште за 
непостоечката вечност.
 Некој рекол, дека вечноста е речиси состојба без иднина... 
Навистина никаде нема помалку иднина отколку во вечноста во којашто сѐ 
7Сп. исто, 408
8Сп. нав. место
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е дадено. Така вечноста почнува да значи многу интензивно доживување 
на сегашното време, што и не е дефиниција која се чини многу нова.9 Тоа 
би значело дека самата сегашност, и самата актуелност, е безвременска и 
обична...
 Вечноста е Ништовност искажана со спротивниот знак, како да 
е нешто позитивно, иако таква позитивност не може да биде навистина 
постоечка, мисловно употреблива.10

 Најпосле, помеѓу двете незамисливости се вовлекува и трета. 
Подвизите на царот Самоил зборуваат за „вечно враќање“, за кружењето 
на светот и сѐ во него, така што постоењето се разрешува со уништување, 
а уништувањето се искупува со ново постоење. Поимот за вечноста на 
Самоилото царство кое за жал, не можело да опстои подолго, се разменува 
и помеѓу своите спротивности и тоа станува мит за вечното враќање. 
Но тоа не е никаков мит, ниту овозможува вредност, ниту пак допушта 
исчезнување. Тоа е гола вистина.
 На тој начин, од емпиријата на уметничкото (пре)создавање на 
историјата произлегува исходот: не може да се медитира чистото време, 
како ни самостојната, победоносна вечност.11
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tHe enD oF SAMUel’S KInGDoM In tHe SerIeS 
“SUnSet oVer tHe lAnD by tHe lAKe”

Summary

 Subject of this filmological research is the TV drama series into 6 
parts “Sunset over the land by the lake” broadcast in 1973 on the channel of 
Televizija Skopje. Tome Arsovski is the screenwriter, Blagoj Andreev is the 
director, and the roles are played by the actors Risto Shishkov, Darko Dames-
ki, Vukan Dinevski, Ilija Djuvalekovski, Petre Prlichko etc. The film series 
is created on the basis of the play of the same title by Tome Arsovski, it is 
shot in black and white technique and is part of our audiovisual treasury. As 
characters and protagonists there appear Basil II, Fruzhin, Nestorica, Skifijas, 
Konstantin Diogen etc. The plot is developed in Ohrid and on the mountain of 
Timor, while the central subject are the events that followed immediately after 
the catastrophic fall of Samuel’s army, i.e. the attempt of Fruzhin to oppose 
Basil...
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