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Стјепан АНТОЛЈАК

МАКЕДОНСКАТА СРЕДНОВЕКОВНА ДРЖАВА

Македонската средновековна држава, ко ja е позната уште 
и како Самуилова држава и царство, по основоположникот на 
царската династија, всушност претставува синтеза на македон- 
ските склавинии, кои како независни или полузависни словен
ски кнежевства егзистирале од крајот на VI до средината на 
IX век. Во овој временски период биле поставени здрави теме- 
лина изградувањето на македрнската државност и формирање- 
то на македонскиот народ. Од средината на IX век кота Маке
донка потпаднала под византиска и бугарска власт, македон- 
ските склавинии иако ja загубиле својата независност зачувале 
значителна внатрешна самоуправа. Сето тоа пак овозможило 
кон крајот на 60-те години на X век териториите на бившите 
македонски склавинии да се претворат во јадро на новосозда- 
дената македонска држава.

Во средината на 60-те години на X век дошло до изостру- 
вање на византиско-бугарските одиоси. Во 965 година византи- 
скиот император Никифор II Фока (963—969) го нарушил до- 
говорот за мир со Бугарија, склучен во 927 година, и во 967 го
дина ги нападнал пограничните бугарски територии. Меѓутоа, 
иако успеал да освой неколку погранични тврдини, бргу увидел 
дека војната со Бугарија ќе биде долготрајна и исцрпувачка. 
Затоа се одлучил да побара сојузник. Таков1 нашол во лицето 
на киевскиот кнез Свјатослав, кој откако добил 108.000 номиз- 
ми во 968 година ja минал реката Дунав со шеесетилјадна вој- 
ска и ги нападнал подунавските бугарски градови. Погоден од 
тоа бугарскиот цар Петар (927—969) й понудил на Византија 
мир. Императорот Никифор II Фока го прифатил понудениот 
мир и склучил сојуз со Бугарија, зашто се плашел руските вој- 
ски да не продрат длабоко на Балканот и го загрозат и самиот 
Цариград. Како заложници за мирот, царот Петар ги испратил 
во Цариград своите синови Борис и Роман.

Војната меѓу Византијците, Бугарите и Русите во Поду- 
навјето влијаела во Македонија да се создадат поволни ус лови
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за кревање на ослободително востание и отстранување на бу- 
гарската власт. Непосредно по смртта на Петар (30. I 969 г) си
новите на кнезот Никола, комитопулите (младите кнезови) Да
вид, Мојсеј, Арон и Самуил кренале востание против бугарска- 
та власт и за кратко време ослободиле голема територија во 
Југозападиа Македонија. Средиштето на ослободителното вос
тание го сочинувала територијата околу градот Преспа т.е. на 
бившата склавинија „Берзитија“, ко ja се простирала меѓу градо- 
вите Велес, Прилеп, Битола, Преспа, Охрид, Кичево и Дебар. 
Оваа територија се претворила во јадро на новосоздадената сло- 
венска држава во Македонија, чијашто престолнина стакал гра
дот Преспа, ко] се наоѓал на островот Ахил на Мала Преспа.

Широките размери што ги зело востаничкото движење во 
Македонија, како и новата руска опасност во Подунавјето, би
ле причина Византија да ги врати во Преслав синовите на по- 
којниот цар Ποΐар, Борис и Роман. На чело на испразнетиот 
бугарски царски престол дошол Борис II (969—971). Тоа со на- 
гласеност го истакнал и Јован Скилица, кога навел дека визан- 
тискиот император Никифор II веднаш по смртта на царот Пе
тар ги ослободил од заложништво неговите синови Борис и 
Роман и ги испратил во Преслав за „да го зачуваат татковото 
царство и да ги спречат комитопулите понатаму да напредуваат",

Иако од расположливите изворни податоци не е можно 
со сигурност да се утврди територијата што била опфатена во 
рамките на Македонската држава во првите години на нејзи- 
ната егзистенција, сепак со сигурност треба да се смета дека 
таа освен Југозападна Македонија опфаќала и друга области 
од Македонија. До 976 година нејзините граници допирале дури 
до Серез и горниот тек на реката Струма. Уште од почетокот 
на чело на државата стоеле четворицата браќа — комитопули, 
значи постоело четиривластие (тетрархиja). Поради недостиг на 
сигурни извори во науката сеуште останало отворено праша- 
њето околу потеклото на комитопулите Давид, Moj се], Арон и 
Самуил. Вестите од совремеииот ерменски писател Стефан Та- 
ронски, наречен уште Асохих или Асолик, засега единствено но- 
директно говорат во прилог на ерменското потекло на Самуил 
и неговото семејство.

Додека комитопулите во Македонија ja проширувале и 
зацврстувале својата држава, во летото 969 година кнезот Свја- 
тослав повторно го нападнал Подунавјето, придобивајќи ги на 
своја страна како сојузници Печенезите и Унгарците. Византи- 
ско-бугарските сојузнички војски биле немоќни за да го спре
чат продорот на тристаилјадната руско-печенешко-унгарска вој- 
ска кон Тракија. По освојувањето на Преслав заробеници на 
Свјатослав станале и царот Борис II и брат му Роман. Во екот 
на овие судири бил убиен императорот Никифор II Фока и пре- 
столот во Дариград го зел неговиот убиец Јован Цимискиј (969
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—976). Во пролетта 971 година тој успеал да го протера кыезот 
Свјатослав1 од Балканот и да го ослободи од руското заробениш- 
тво Борис II и неговото семејство. Наскоро киезот Свјатослав 
бил убиен од Печенезите, со што Византија се ослободила од 
нова руска опасност на Балканот. Императорот Јован Цимис- 
киј cera можел полесно да се пресмета со Бугарите. Уште во 
971 година тој го симнал Борис II од царскиот престол во Пре
слав и заедно со неговиот брат Роман ги однел како заробеници 
во Цариград. Пред собраните цариграѓани Јован Цимискиј му 
ги симнал на Борис II царските знаци (златната круна, тијара
та и црвените чизми), со што ставил и крај напостоењето на 
Првото бугарско царство. Со тоа Бугарија била претворена во 
обична византиска провинција. Во 971 година истата судбина 
ja доживеала и Србија.

Македонската држава ко ja и по 971 година продолжила 
да егзистира морала да ja признае врховката власт на Византи- 
ja. Ерменското потекло на императорот Јован Цимискиј и на 
Самуиловото семејство најверојатно влијаело тие да останат на 
власт. Со иегова дозвола Самуил заедно со еден од браќата во 
973 година дури заминале на дворот на германскиот владетел 
Отон I во Кведлинбург, заедно со другите европски владетели 
да му ги честитаат велигденските празници и го удостю] ат со 
подароци. Престојот во Кведлинбург „првенците“ на Македон
ската држава го искористиле за извојување на меѓународно при
знание за својата држава.

Во 976 година само што умрел императорот Јован Цими- 
скиј и на власт во Византија дошол Василиј II (976—1025) на
сел ението од провинцијата Бу гари ja се кренало на востание про
тив наложената византиска власт и се ставило под власта на ко- 
митопулите Давид, Mojcej, Арон и Самуил, кои во меѓувреме 
од својата држава ja отстранил е наложената врховна власт на 
Византија. Југозападна А^акедонија и натаму останала средиште 
тта осетно проширената Македонска дрлсава. Таа уште истата 
година била претворена во монархи]а. Имено, во рок од 6 ме- 
сеци биле убиени тројцата Самуилови брака Давид, Mojcej и 
Арон. Давид бил убиен во месноста „Убави Дабови", меѓу Пре
спа и Костур, од некой ,,патници Власи"; Mojcej загинал во бит- 
ката против Византијците кај Серез, а Арон бил убиен од Са
муил во околината на Разметаница, зашто со помошта на Ви- 
зантија се стремел за себе да ja приграби сета власт. Заедно со 
него било ликвидирано и цел ото негово семејство. Единствено 
од Самуиловиот син Таврило Радомир бил спасен синот на Арон 
Јован Владислав. На тој начин Самуил станал единствен вла
детел на целата Македонска држава. Инаку, уште додека биле 
на власт четворицата браќа — комитопули од Цариград, без 
знаење и дозвола од Византија, тајно избегале Борис II и брат 
му Роман, со цел да ги отстранат од власта Самуил и негови-

27



те брака. Меѓутоа, комитопулите го оневозможиле остварува- 
њето на нивната замисла. Борис II кој бил облечен во ромеј- 
ска облека бил убиен уште на границата, а Роман, ко] се про- 
влекол, бил поставен за управител на градот Скопје.

Како самодржец (монарх) Самуил успеал да создаде то
нема и добро извежбана војска. Кичмата на неговата многуна- 
родносна војска ja сочинувале македонските војиици. Пешади- 
јата и коњаницата биле двата основни родови војска. Како го
лем и способен војсководител и стратег, Самуил успеал да из- 
гради мошне способен воек кадар, кој бил оспособен за воде- 
ње на одбранбеиа и офанзивна војна. Според вестите од Георгиус 
Монахус Континуатис, како пешаците, така и ковьаниците биле 
облечеии ,,цели во железо". На горниот дел од телото војни- 
ците носеле кошула од железо, на главата шлем во различии 
видови, а под брадата се спуштал панцир.

Главного наоружување на Самуиловата во] ска се состое- 
ла од долго копје, со знаменца или висулки и меч. Покрај тоа 
вој ската била снабдена и со големи лакови со стрели, како и 
штитови, кои имале елипсовидиа или округла форма. Исто та
ка коььите биле со полна коњска опрема. Во составот на вое- 
ната опрема спаѓале и големиот бро] знамиња, трубите, трум- 
бетите и разни друга инструменти.

Како „генијален војсководец“ и стратег, Самуил низ це- 
лата своја држава га утврдил градовите и изградил мрежа од 
попатии тврдиии, оошто се обезбедил од ненадејпи напади на 
византиската војска. На тој начин тој уште од почетокот се 
определил да води офанзивна војна против Византија, која, по- 
ради зафатеноста во сузбивањето на внатрешните побуни и на 
боиштата на Исток, cè до почетокот на XI век била принудена 
главно да води одбранбена војна против Самуиловата држава. 
Според вестите од Летописот на Поп Дукљанин (XII век), Са
муил си поставил за цел да го уништи византиското господство 
на Балканот и создаде „кралство на Словените“. Како негов* прв 
поголем воен успех се смета освојувањето на Лариса во 985 го
дина. Следната година то] извојувал уште една голема победа 
над војските на Василиј II. Во битката кај Трајановата порта, 
која се одиграла на 17 август 986 година, Василиј II не само што 
бил катастрофално поразен, туку едвам се спасил од боиштето. 
Охрабрен од големата победа, Самуил кон крајот на 986 или 
почетокот на 987 година презел поход против Дукља.

Откако бил натеран да се предаде кнезот Владимир бил 
испратен во прогонство во Преспа. Тука тој бил оженет за Са
муиловата ќерка Косара, и вратен во Дукља за да владее како 
вазал на Самуил.

По освојувањето на Дуюъа, Самуил го продолжил походот 
кон Далмација и т.н. загорски краишта. Без да успее да го ос
вой градот Улцињ, Самуил го продолжил патот по Далмација
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при што особено настрадале Котор и Дубровник. Самуиловиот 
победоносен поход по Далмација се одвивал cè до градот Задар. 
Како резултат на овие завладувања во рамките на Македонска- 
та држава биле приклучени покрај Дукља и Травунија, Захум- 
ље, Босна, Рашка (Србија) и дел од Далмација, како и дел од 
Албанија заедно со градот Драч. Во почетокот на 90-те шдини 
па X век Самуил се обидел да го освой и Солун, но во тоа не 
успеал. Во рамките на осетно проширената Македонска држава 
во овој период веќе се наоѓале: цела Македонија без Солун, Дук- 
ља, Србија, Босна, дел од Далмација, Албанија, поголем дел од 
Бугарија и дел од Грција. На тој начин Самуил ja постигнал 
својата цел: да создаде едно големо „словенско кралство".

Кон крајот на X век огромната Самуилова држава била 
претворена во царство. Прогласувањето на Самуил за цар било 
извршено во градот Преспа, каде имал изградено царски двор- 
ци и величествен храм во кој биле поставени и моштите на 
св. Ахил, донесени од градот Лариса. Царска круна добил од 
римскиот папа Григориј V (996—999). Прогласувањето на Саму
ил за цар било извршено во присуство на папските пратеници, 
кои му ja  докеле круната во Преспа. Тогаш, царот Самуил со 
папска дозвола ja  издигнал и Македонската црква во ранг на 
архиепископија. На тој начин градот Преспа, покрај државно, 
станал и црковно седиште на Самуиловото македонско царство.

На таквиот потез на Самуил Византија веднаш реагирала. 
Императорот Василиј II откако склучил договор за мир со еги- 
петскиот калиф Ал-Хаким, започнал да води офанзивна војна 
против Самуиловото царство. Во 1001 година Василиј II со го
лема вој ска преку Солун продрел во Јужна Македонија и ги 
потчинил градовите Верија (Бер), Сервија и Воден. Следната 
година ненадејно се појавил на Дунав и го опсадил градот Ви- 
дин. По освојувањето на овој значаен воено-стратегиски центар, 
Василиј II се спуштил кон Македонија и во 1004 година со из 
дајство го освоил градот Скопје. Со тоа на Василиј II му било 
олеснето навлегувањето во внатрешноста на Македонија. Од по
четокот на XI век, како што соопштува Јован Скилица, Василиј 
II почнал „секоја година“ да навлегува во внатрешноста на Ма- 
кедонија по царскиот пат кој ja поврзувал Струмица со дру- 
гите македонски градови. Откако утврдил дека Василиј II обич- 
но навлегувал во Македонија низ таканаречените Кимба Лонгу 
и Клидион, царот Самуил решил да го прегради достапот на им
ператорот во овие тесиини. На најтесното место во т.н. Клучка 
клисура, каде се доближуваат планините Огражден и Беласица, 
Самуил изградил дема (преграда) и на неа поставил посада. Ис- 
товремено по тесните долишта распоредил војска. Kora во ле- 
тото 1014 година Василиј II преку реката Струма се упатил по 
нејзината десна притока Струмица, го нашол патот за градот Ст
румица затворен. Откако неговиот војсководач Никифор Кси-
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фија по заобиколен пат ja поминал планината Беласица и зад- 
грб ги нападнал македонските војници што ja  заштитувале де- 
мата, ка 29 јули 1014 година дошло до жестока битка меѓу вој- 
ските на Василиј II и Самуил во подножјето на планината Бе
ласица, по која е наречена Беласичка битка. Оваа битка била 
катастрофална за царот Самуил. Му биле убиени голем број вој- 
ници, а заробени околу 15.000. И самиот Самуил одвај се спасил 
кога неговиот син Таврило Радомир го качил на својот кон. и го 
префрлил во Прилеп. Василиј II бруталко се однел спрема за- 
робените Самуилови војници. Наредил да бидат ослепени оста- 
вајќи секој стоти едноок, да ги одведатдо iïhbhhot цар во При
леп. Кога царот Самуил ги видел осакатените војници — се вели 
во изворите — добил срцев напад и умрел на 6 октомври 1014 
година.

Императорот Василиј II ja  дознал веста за смртта на сво- 
јот голем непријател, царот Самуил, во градот Мосинопол. То- 
гаш презел нова офанзива против Македонската држава, на чие 
чело на 15 октомври 1014 година дошол Таврило Радомир. Toj, 
според вестите од Јован Скилица, бил многу похрабар од Саму
ил, но по својата мудрост и разумот далеку заостанувал од сво- 
јот татко. Откако го напуштил Мосинопол императорот Василиј 
II навлегол во вкатрешноста на Македонија и ги изгорел двор- 
ците на Таврило Радомир во Битола. Истовремено била испра- 
тена вој ска за освојување на тврдините Прилеп и Штил.

Во екот на разгорот на македонско-византиската војна би
ле освоени и голем број друга тврдини и градови, меѓу кои бил 
и Меглен. Истовремено Василиј II презел акции за ликвидира- 
гьето на царот Таврило Радомир. Во тоа успеал кога го нагово
рил неговиот братучед Јован Владислав подмолно да го убие, 
во август или септември 1015 година. По убиството на Таврило 
Радомир во ПетрискО', престол от го зел Јован Владислав и вед- 
наш му испратил писмо на Василиј II со кое му ja  искажал 
својата верност и покорност. Но, откако Василиј II се уверил 
дека писмото на Јовак Владислав е л ажно и подмукло ja  про
должил војната против Македонската држава. Во есента 1015 
година Василиј II го освоил и подградието на Охрид, кој град 
најверојатно од почетокот на XI век станал ново државно и 
црковно седиште на македонските цареви. Охридската тврдина, 
во која се наоѓале царските дворци, била несовладлива. По крат
ко задржување во Охрид, Василиј II се повлекол од градот и 
во јануари 1016 година се вратил во Цариград.

Кон крајот на 1016 година, откако извојувал повеќе побе
ди на боиштата на Исток, Василиј II се вратил во Цариград и 
веднаш потоа заминал во поход кон Триадица (Софија). Притоа 
бил опсадек Перник. Но неуспевајќи да го освой овој добро ут- 
врден град се вратил во Мосинопол. Во пролетта 1017 година 
Василиј II повторно подрел во внатрешноста на Македонија.
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Тогаш бил нападнат и градот Костур, но откако не успеал да 
го освой се вратил назад освојувајќи притоа повеќе попатни твр- 
дшш. Мегу нив била и тврдината Сетина, која заедно со Бито- 
ла важеле за покретни престолниии на Самуиловото царство. 
Царот Јован Владислав кој се наоѓал во близива не се осудил 
да интервенира. Битката кај Сетина била една од пресудните 
битки за Македонската држава. Јовак Владислав бил немокен 
да влезе во отворена војна со Византија. Toj напаѓал само во 
заседи. Негова единствена поголема акција бил опсадата на гра
дот Драч, кога во битката за освојување на овој град загикал, во 
јануари или февруари 1018 година.

Иако Јован Владислав ги оставил зад себе сопругата Ма- 
рија и шест синови и шест ќерки, сепак никој од синовите не 
бил прогласен за цар. Тоа му ja  олеснило задачата на Василиј 
II за дефинитивно пресметуванье со Македонската држава. Кон 
крајот на февруари или почетокот на март 1018 година, Василиј 
II го напуштил Цариград со цел да ги потчини остатоците од 
Самуиловото царство. Во Мосинопол тој бил дочекак од прате- 
ниците на градовите Пелагонија, Мороздвиз и Лишъан, кои го 
известиле за доброволното предавање на нивните градови. Од 
Мосинопол Василиј II се упатил кон Серез, каде бил дочекан 
од управителот на Перник заедно со 35 управници на тврдини, 
кои исто така доброволно му се потчиниле. Во Серез пристиг- 
нал и струмичкиот управител Драгомуж, кој покрај градот Ст- 
румица му го предал на Василиј II и Јован Халдиа, кого што 
Самуил го ставил во затвор и останал таму цели 22 години.

По предавањето на Струмица, Василиј II веднаш зами
нал кон овој град, каде бил пречекан од охридскиот архиепи
скоп Давид, кој му предал писмо од царицата — вдовица Ма- 
рија, со кое таа пудела услови за предавство на својата држава. 
Во Струмица иристигнал и топархот Богдан, кој му ги предал 
„тврдините од внатрешноста“. Заради таквиот чин, како и Дра
гомуж, и тој бил удостоен од императорот со патрициска титула. 
Од Струмица Василиј II се упатил кон градот Скопје, каде го 
поставил за стратег-автократор Давид Аријанит. Потоа импера
торот се вратил назад и преку Штип и Просек, каде од населе- 
нието бил „со молитви и химии поздравей" свртел „на десно" 
и пристигнал во Охрид, каде исто така „целиот народ го прече- 
кал со борбени песни, со ракоплескање и весели извици", изве- 
стува Јован Скилица. Овојпат Василиј II ги нашол отворени 
портите на Охридската тврдина при што дошол до ризниците 
на македонските цареви во кои нашол огромно богатство: кру- 
ни од бисери, од злато исткаени алишта, голема количина злат- 
ни пари и др. Сето ова богатство го разделил како плата на сво- 
ите војници.

Откако го назначил Евстатиј Дафномил за управител на 
Охрид Василиј II се вратил во својот логор, каде ги примил ца
рицата Марија заедно со 3 синови и 6 ќерки, бидејќи во Mery-
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време тројцата нејзики синови се засолниле во планината Тмор 
(Томор во Албанија). Исто така таасо себе ш  донела и незаконо 
родниот Самуилов сиы, како и 5 синови и 2 ќерки од Таврило 
Радомир. Во мегувреме на Василиј II му се предале и велможите 
Несторица, Зарица и Добромир. Набрзо потоа решил е да му се 
предадат и избеганите синови на Марија. Василиј II ги примил 
во градот Девол, удостојувајќи ги притоа со високи титули. На 
тој начин кок крајот на 1018 година завршила македонско-ви- 
зантиската војна и бил ставен крај на Самуиловото царство.

Во почетокот на 1019 година императорот Василиј II три- 
умфално се вратил во Цариград, носејќи ги со себе царицата 
Мари ja* ко ja  уште пред тоа во Костур ja удостоил со титулата 
зости, Самуиловите ќерки заедно со другите членови од маке
донского семејство, како и голем број претставници на аристо
крату  ата.

По ликвидирањето на Македонската држава Македонија 
била уредена како обична византиска провинција, со што за ма- 
кедонскиот народ започнал период на долготрајно визактиско 
господство.
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Stjepan ANTOLJAK

THE MACEDONIAN MEDIEVAL STATE

S u m m a r y
In 969 as a result of the Uprising ot the Komitopuli David, Mojsej, 

Aron and Sauilo, duke Nikola's sons, the Bulgarian authority in Macedonia 
was ruined and the foundations of the new Slavic state in the Balkans 
were set up. The Macedonian, which to the founder of the king's dinasty 
Samuilio, was aslo called the Samuilo State. The centre of the state was 
on the territory of the former sklavinia Bersitia. The centre bf the state 
became the town )of Prespa. The state was headed by the four brothers-ko- 
mitopuli; which means that four men were on the throne. In 971 Byzantium 
had ruined the First Bulgarian kingdom i made Bulgaria in an usual Bi- 
ziantian province. The same happened to Serbia, toioi. The komitopuli in 
Macedonia acknowledged the supreme authority of Byzantium and went 
on with governing thieir state as vassals of the emperor John Cimiski. After 
his death (976) the comitbpuli arlaised a second uprising, this time against 
the Bizantian authority. The Uprising was sucessfull and the Macedonain 
state got its independence agiain and as such a state it had existed up to 
1018. After the murder of the three Samuiloi brothers in the course of 976, 
Samuilo became the only one govierner. He created a big army which con
tributed him to have successfull wars in the Bialkans extending a lot of 
the territory of his state. Towards the lend of the X Century the Macedonian 
state became a powerfull Balkan kingdom. The king's crown was sent to 
Sauik> in Prespa by the Roman pope Grigorij. From the beginning of the 
XI century Byzantium began an offensivewar againts the Samuilo's kingdom. 
Up to his death (1014) Samuilo very successfully had rejected the friquent 
attacks. During the rule of his followers Gavrilo Radomir (1014—1015) and 
Jovan Vladislav (1015—1018) Bizantium caused a failure in the Macedonian 
state, which contributed to ruin it very quickly 1018 nd t|o turn Macedonia 
in a simple Bizantium Province.
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