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Бранко ПАНОВ
МАКЕДОНСКИТЕ ГРАДОВИ ВО XI-XII ВЕК
На територијата на Македонија уште за време егзистенцијата
на македонската средновековна држава (969-1018) осетно бил зголемен бројот на градовите1. Тогаш покрај утврдените градови биле изградени и мноштво попатни тврдини кои ги штитиле пристапите кон
нив12. Таквата засилена градителска дејност на македонските цареви
Самуил (976-1014), Таврило Радомир (1014-1015) и Јован Владислав
(1015-1018) се должела на продолжителната Македонско-византиска
војна, која влијаела македонските градови да израснат и се оформат
како типични средновековни градови-тврдини.
Расположливите изворни податоци, како и зачуваните остатоци
од градски ѕидини и тврдини, јасно сведочат дека градовите во Македонија во овој временски период биле градени на непристапни места
(брда и сл.) со цел да се заштитат од ненадејни напади на непријателите. Таков случај бил и со град от Преспа, кој станал државно и
црковно седиште на Македонското Самуилово царство. Toj бил изграден на островот Ахил на Мала Преспа, со што им пружел безбедност
на членовите на царското семејство3. На тешко пристапно место бил
изграден и град от Охрид, кој од самиот почеток на XI век станал
нова престолнина на значително проширеното Самуилово царство.
Според вестите од Јован Скилица, „градот Охрид лежел на високо
брдо, непосредно до големо езеро, од кое истечува реката Дрим течејќи кон север, потоа завива кон запад и се влива во Јонското (Јадранското) Море“4. Како метропола (μητρόπολη)5 на Македонската
држава, градот Охрид во овој период израснал во вистински средно1 Опстојно за тоа, види: С. Антољак, Средновековна Македонија, т. I Скопје
1985, стр. 524 и сл.
2 Грчки извори за българската история, VI, София 1965, стр. 285 и сл.; Сп.
и Б. Панов, Средновековна Македонија, т. III, Скопје 1985, стр. 428 и сл.
3 X. Андоновски, Дали е пронајден гробот на цар Самуил.- 36. Илјада години
од востанието на комитопулите и создавањето на Самоиловата држава. Скопје 1971,
стр. 193-197.
4 Грчки извори, VI, стр. 291.
5 Византијски извори за историју народа Југославије, III, Београд 1966, стр. 128.
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вековен град. Toj бил комплексно така оформен што се состоел всушност од два територијално споени делови: тврдина, (κάδτρον) која
претставувала акропол, т.е. внатрешен град, и подградие, т.е. надворешен град. Двата дела заедно пак ja сочинувале целата град ска на
сел ба, која најчесто била означувана како полис (πόλις)6. Акрополот
на Охрид, е познат како „Самуиловата тврдина“, и бил изграден над
самата населба (подградието) и бил добро утврден. Во него биле сместени царските дворци (τα βαδίλεια τπτν βαδιλέων ίδρυντο)7 и просториите на војската. Toj бил опкружен со дебели ѕидини, зајакнати со
кули, кои ги издржале нападите на византиската војска cè до 1018
година8. Исто така и подградието на Охрид било опкружено со дебели
ѕидини кои на поопасните места биле зајакнати со кули. Покрај црковните згради, некой изградени уште во времето на Климент Охридски9,
во подградието биле сместени живеалиштата на населението на градот
Охрид, меѓу кои имало и голем број раскошни куќи чиишто остатоци
се видливи и денес101. Во 1015 година императорот Василиј II (9761025), како што соопштува Јован Скилица, го освоил подградието на
Охрид, но останал кратко време во него, зашто внатрешниот град
(акрополот) и натаму останал неосвоен. Дури во самиот крај на 1018
година во него влегле војските на Василиј II и притоа ги ошьачкале
царските дворци. Во ризниците на македонските цареви Василиј II
пронашол „многу пари, круни од бисери, од злато исткаени алишта
и 100 кентенарии ковани пари од злато; сето тоа тој го истрошил за
исплата на својата војска“11. Императорот Василиј II тогаш најверојатно ja освоил и старата македонска престолнина Преспа, зашто до
почетокот на 1019 година, кога тој триумфално се вратил во Цариград, ги заробил сите членови од македонските царски семејства и
ги изградил одбранбените тврдини Василида (BasiXiôa) и Констанцион
(Κονδτάντιον ), првата на блиската планина што се наоѓа меѓу Охридското и Преспанското Езеро, а втората на самиот брег на Преспанското Езеро1213.
Освен градовите Преспа и Охрид, кои важеле за постојани пре
столнини на Македонската држава, македонските цареви имале изградено свои царски дворци и во Битола и Сетина , а што говори
6 Б. Панов, Средновековна Македонија, III, стр. 727 и посочената таму лите
ратура.
7 Грчки извори, VI, стр. 287. Сп. и С. Антољак, Средновековна Македонија,
I, стр. 510.
8 Б. Панов, Средновековна Македонија, III, стр. 726 и сл.
9 Д. Коцо, Климентовиот манастир Св. Пантелејмон и раскопката при Имарет
во Охрид. - Годишен зборник на Филозофскиот факултет во Скопје, кн. 1 (1948), стр.
129-184; истиот, Нови податоци за историјата на Климентовиот манастир Св. Пантелејмон во Охрид. - Годишен зборник на Филозофскиот факултет, кн. 19 (1967), стр. 245255.
10 Ив. Снегаров, Град Охрид; София, стр. 42; сп. и А. Дероко, Средњевековни
градови у Србији, Црној Гори и Македонии. Београд 1950, стр. 195
11 Грчки извори, VI, стр. 291.
12 Грчки извори, VI, стр. 292; В. Prokić, Zusätze in der Handschrift des Johannes
Skylitzes Codex Vindobonensis hist, graec. LXXIV. Münches 1906, S. 34, № 47. Сп.: T.
Томоски, Белешки за некой месности во Македонија во почетокот на XI век.-36. Илјада години од востанието на комитопулите и создавањето на Самоиловата држава. Скопје 1971, стр. 208-211.
13 Византијски извори, III, стр. 112, 122.
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дека овие градови важеле како помошни престолнини, слично како
што било и во другите средновековни држави14.
Инаку, слично како градот Охрид и другите поголеми македон
ски градови располагале со свои акрополи (внатрешни градови), кои
најчесто биле градени на највисоките места на брдата. Со таков акропол, на пример, располагале Солун, во кој за време на опасност се
засолнувале сите граѓани15, потоа Прилеп16, Серез17, како и други ма
кедонски градови18. Инаку, карактеристично за некой македонски гра
дови е и тоа, што некой подградија (надворешни градови) поради оддалеченоста од акрополите останале неутврдени со ѕидишта и кули.
На пример, таков е случајот со Штип, чиешто подградие било доста
оддалечено од „Исарот“, каде што бил изграден внатрешниот град19.
Голем број од утврдените македонски градови и попатни тврдини биле разурнати од Византијците уште додека се водела Македонско-византиската војна. Не бил мал бројот и на оние кои биле разур
нати по ликвидирањето на Самуиловото царство 1018 година и по претворањето на Македонија во обична византиска провинција.
Уште пред да се врати во Цариград во почетокот на 1019 го
дина, императорот Василиј II наредил, како што соопштува Јахја Антиохијски, да бидат разурнати низ Македонија голем број утврдени
градови и попатни тврдини, за да не постанат тие упоришта на македонскиот народ за пружење на отпор, против наложената византиска
власт. Во оние пак што биле оставени биле сместени византиски гарнизони и биле назначени „управници од Ромеите“20. Тогаш, според
вестите од Михаил о Деволски, биле разурнати и ѕидините на Охрид,
зашто Василиј II се плашел дворците на македонските цареви „да не
станат големо жариште на побуна“21. Нешто подоцна (1073 година)
биле уништени дворците на македонските цареви и во Преспа, кога
бил ограбен од наемниците Алемани и Франки и величествениот храм
св. Ахил22. Инаку, уште кон крајот на 1014 година Василиј II ги „из
горел дворците на Таврило во Битола“23, а во 1018 година биле ликвидирани и оние што се наоѓале во Сетина24.
За време на долготрајното византиско владеење (1018-1204) покрај големиот број новоизградени градови во Македонија, биле обновени и разурнатите ѕидини на повеќе градови. Причина за тоа биле
14 С. Антољак, Средновековна Македонија, I, стр. 506 и сл.
15 Грчки извори за българската история, VIII, София 1971, стр. 21.
16 Ibid., 203-204.
17 Ibid., 274.
18 Ibidem.
19 У. Иванов, Северна Македония. София 1906, стр. 200; В. Недков, Историскоурбанен развој на Штип. - Зборник на Штипскиот народен музеј, IV-V. Штип 1975,
стр. 69 и сл.; Т. Томоски, Средновековни градови во Македонија меѓу реките Вардар,
Брегалница и Лакавица. - Годишен зборник на Филозофскиот факултет, 4(30), Скопје
1978, стр. 278 и бел. 40-50; 280; С. Лишев, Българският средновековен град. София
1970, стр. 17-18.
20 В. Р. Розен, Император Василий Болгаробойца. С. Петербург 1883, стр.
110; Г. Г. Литаврин, Болгария и Византия в XI-XII вв. Москва 1960, стр. 255.
21 В. Prokić, Die Zusätze, S. 37, № 69.
22 Византијски извори, III, стр. 185-186.
23 Ibid., 112.
24 Ibid., 122.

29

зачестените напади и завладувања од страна на Печенезите, Куманите, Норманите, Србите и други византиски непријатели. Новоизградени градови, на пример, биле Мороздвизд и Малешево во Брегалничката облает, кои според вестите од хрисовулите дадени на Охридската
архиепископија од Василиј II биле опкружени со голем број села25.
Значајни податоци за овие градови, а и за повеќе други македонски
градови ни оставил географот Идриси во делото „Географија“, напи
тано кон средината на XII век26.
Според вестите од Идриси, градот Мороздвизд (Фурмиздус)
претставувал „многуброен град (расположен) на врвот на една планина (височина)“. Околу него се наоѓале лозја и богата обработливи
ниви. Исто така и соседниот град Малешево (Маласува) бил располо
жен „на една планина“ во чијашто околина имало „прекрасни градини“ и се одгледувале разни земјоделски култури. Според Идриси, и
градот Струмица (Устурниса) бил расположен на „една планина“, во
чијашто близина се наоѓало богато поле и многу лозја и градини.
Мошне „голем и познат град“ бил и Мелник (Загурија), кој бил рас
положен покрај богато поле и голем број села. На „една мала плани
на“ се наоѓал и убавиот град Серез (Сарае), кој бил опкружен со
„изобилии природни богатства“. Мошне „убав, великолепен и пријатен град“ бил и Битола (Бутили). Исто така, на високи брда се наоѓале и градовите Воден (Будијана), Лерин (Ахерлин), Полог (Булугу),
Костур (Касторија), Кавала (Ахристубулис), Охрид (Ахрида) и др2 .
Вестите од Идриси иако се мошне кратки претставуваат драгоцени извори за следење на развојот на македонските градови во периодот на византиското владеење. Нивната веродостојност во многу нешта ja потврдуваат и другите расположливи извори од овој период.
Така на пример, соопштението на Идриси, дека градот Охрид бил
„великолепен град, со многубројни згради и опширна трговија“, како
и тоа дека „тој бил расположен на една убава планина (брдо)“ во
близината на „големо езеро“28, го потврдуваат и вестите од писмата
на охридскиот архиепископ Теофилакт, напишани кон крајот на XI
и почетокот на XII век. Имено, од писмата на Теофилакт Охридски
се дознава дека Охрид во овој период повторно бил претворен во
утврден град најверојатно поради норманските завладувања на Балканот. Тогаш Охрид пак израснал во голем град (πόλις)29, чиишто акропол (κάδτρον) и подградие биле опкружени со дебели ѕидини, зајакнати со повеќе кули (πύργοι)30. За раз лика од акрополот, каде се нао25 С. Лишев, Некоторые вопросы феод алых отношений в Болгарии в X в. и
в эепоху византийского господства.-Византийский временик, 41 (1980), стр. 29.
26 Б. Недков, България и сяседните й земи през XII век според Идриси. София
I960, стр. 5 и сл.

27 Ibid., 37-53.
28 Ibid., 37.
29 Theophylacti Bulgariae archiepiscopi Epistolae, edd. J. P. Migne, PG, t. CXXVL
Paris 1864 (Потаму: Theopxyl.), col. 455, B.
30 Theophyl., 337, C; 516, В. Од остатоците на ѕидиштата и денес сеуште ce
видливи околу 18 такви кули. Вид.: Ив. Снегаров, Град Охрид, стр. 42. Сп. и А. Дероко,
Средњевековни градови у Србији, Црној Гори и Македонии, стр. 195. Од современите
турски извори се дознава дека Охридската тврдина продолжила да егзистира и по паѓањето на Македонија под турска власт во крајот на XIV век. Вид.: A. Стојановски,
Градовите во Македонија од крајот на XIV до XVII век. Скопје 1981, стр. 76.
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ѓале управните згради и просториите на војската, и каде за време на
опасност се засолнувале и град ските „првенци“3132, во рамките на утврденото подградие (надворешниот град) ce наоѓале домовите на охридските граѓани, кои претставувале многукатни згради (πολυόροφα), добропроветрувани куќи (ριπιδτους οίκους), како и ниски дрвени куќички, кои им припаѓале главно на феудалнозависните луѓе3 . За разлика
од сиромаштијата, која живеела во периферијата на надворешниот
град, раскошните домови на „црковните и мирски првенци“ (αρχόντων
εκκληδιαδτικων τε και λαϊκών)35 ce наоѓале во поцентралните квартови
(маала)34, кои биле поврзани со повеќе улици35. Во овој дел на градот
се наоѓале и „многукатните и добро проветрените куќи“ на архиепископот Теофилакт, како и катедралната црква „Св. Софија“36. Во разгледуваниот период градот Охрид располагал и со богата библиотека,
чијшто библиотичен фонд бил збогатуван и со книги набавувани дури
и од далечниот Цариград36. Сето тоа влијаело од крајот на XI век
во Охрид да се одвива богат културен живот, кој доста се одразил и
во забрзаниот развиток на архитектурата и живописот3738. Таквиот кул
турен подем бил обусловен секако и од забрзаниот развиток на охридското стопанство. Имено, во овој период градот Охрид, како резултат
на забрзаниот развиток на стокопаричните односи во Македонија, израснал во развиен занаетчиско-трговски центар. Таков економски по
дем во Охрид и другите македонски градови почнал да се чувствува
по 1082 година, кога Византија за венецијанските трговци широко ги
отворила вратите на македонските градски пазари . Нешто подоцна
за време на преминот на крстоносните војски низ Македонија,
31 Во 1083 година, кога на барање од охриѓаните дошол во Охрид норманскиот
водач Боемунд Тарентски и го освоил подградието, Охридската тврдина и натаму останала под византиска власт. Ана Комнина во својата „Алексиада“ соопштува дека Бое
мунд останал во Охрид „малу време“ и дека заминал за Острово, „бидејќи Ариев ja
заштитувал тврдината“ (Грчки извори за българската история VIII, Софијл 1971, стр.
46). Тогаш, како и за време на преминот на крстонисците од I крстоносен поход во
1096 и 1097 г., во охридскиот акропол се засолнил и самиот охридски архиепископ
Теофилакт, кога, како што истакнува во едно свое писмо, и „онемел“ поради отсуството на писма од неговите пријатели и потчинети епископи (TheophyL, 324, C-D-325,
A-В); сп. и Ф. Успенский, Образование Втораго Болгарскаго царства. Одеса 1879,
стр. 11 (Приложения); Б. Панов, Средновековна Македонија, II. Скопје 1985, стр. 340
и сл.
32 TheophyL, 445, B-C-D. Куќите на обичните граѓани во овој период изгледале
како колиби направени од исплетени прачки, измачкани со глина и поставени врз мала
основа од камен. Вид.: С. Лишев, Българският средновековен град, стр. 26.
33 Theophyl., 337, D-340, А.
34 Ibid., col. 455, V.
35 Ив. Снегаров, Град Охрид, стр. 12 и сл.; Ѓ. Бошковиќ-К. Томовски, Средновековната архитектура во Охрид.-36. Охрид 1961, стр. 72 и сл. Нешто сличен изглед
задржал градот Охрид и за време на турското владеење A. Стојановски, Градовите во
Македонија, стр 129.
3®Theophyl., 445, С-D . Сп.: Ѓ. Бошковић-К. Томовски, Средновековната ар
хитектура во Охрид, стр. 76 и сл^; В. Н. Лазарев, Живописъ XI-XII веков в Македонии.XIIе Congrès international des Etudes Byzantines, Rapports, V, Belgrade-Ochride 1961,
стр. 114 и сл.; Д. Коцо, Црквата св. Софија во Охрид. - Годишен зборник на Филозофскиот факултет, 2, Скопје 1949, стр. 341 и сл.
37 В. Н. Лазарев, Живописъ XI-XII веков в Македонии, стр. 111-134.
38 И. Сакъзов, Търговията в Македония през VII-XIV век. - Македония, 1ЛУ,
София 1922, стр. 19; Η. П. Соколов, Образование венецианской империи. Саратов
1963, стр. 284 и сл.; С. Лишев, За стоковото производство във феодална България.
София, 1957, стр. 74.
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1096 и 1097 година, за македонските ефтини производи се заинтересирале и трговците од другите италијански градови39. Оттогаш и во градот Охрид почнала да се одвива жива трговска размена40. Сето тоа,
пак, влијаело да се менуваат животните навики на охридските граѓани.
Градската аристократија почнала да носи „попристојна и почиста
облека“ (ίμάτιασελευ εριώτερα και καθαριώτερα)41. Така свечено облечени, охридските „првенци“ го придружувале архиепископот Теофилакт кога одел в црква42.
Економскиот подем на Охрид во овој период доста бил обусловен и од неговата богата околина. Покрај самото Охридско Езеро
биле изградени голем број рибници, кои биле викани „струги“
(δτρούγαις) или „вади“ (διώρυκας). Овие рибници на голем број охриѓани им овозможувале да доаѓаат до богат улов43. Освен тоа, околината на Охрид изобилувала и со мноштво ниви и лозја (άρούραις και
άμπελπτνι)4 . Во близина на Охрид се наоѓале и феудалните стопанства
на охридските феудалци - „кастрините“ (καδτρήνοι), кои во голема
мера своите земјоделско-сточарски производи ги продавале на охридскиот градски пазар45.
Земјоделско-сточарските производи, кои биле пласирани на
охридскиот пазар, како и низ другите градски пазари во Македонија,
во големи количества ги купувале италијанските трговци. Тие посебно
се интересирале за: сурови кожи, добиток, волна, млечни производи,
восок, мед, лен и други производи. Во голема мера овие земјоделскосточарски производи тие ги добивале во размена за разни златни и
сребрени изработки, како и за штофови, платна, фустани и сл4647. Па
рите што се добивале од продадените производи во повеќето случаи
крупните феудалци не ги пуштале во оптек, туку ги чувале во невидливи каси (земјени садови) . На овој начин голем број луге натрупале
„илјадници таланта“48. Мегу таквите богата луѓе спаѓал и охрид скиот
архиепископ Теофилакт, кој се забавувал мерејќи ги секој ден со ве
дра своите златни монета (μεδιμνοις εκμετρειδσαι τούς χρυδινούς)4950.
Него на охридскиот пазар го сметале луѓето за „благат“ . Затоа, со
право овој црковен великодостоинственик бил сметан за претставник
на крупниот црковен земјопосед51. На неговите феудални стопанства,
39 С. Лишев, За стоковото производство
стр. 74-75.
40 Б. Панов, Средновековна Македонија, III, стр. 770 и сл.
41 Theophyl., col. 456, С.
42 Ibid., col. 337, D-340, A.
43 Ibid., col. 448, С. Дека во овој временски период во охридскиот крај бил
доста развиен риболовот, соопштува и географот Идриси (Б. Недков, България и
съседните й земи през XII век според Идриси, стр. 37; сп. и Б. Панов, Средновековна
Македонија, III, стр. 772).
44 Theophyl., col. 445, А.
45 Г. Г. Литаврин, Болгария и Византия в XI-XIII вв., стр. 129 и сл.; Б. Панов,
Средновековна Македонија, II, стр. 108 и сл.
46 И. Сакъзов, Трговията в Македония, стр. 19; С. Лишев, Българскиът средновековен град, стр. 61.
47 Theophyl., col. 388, С.
48 Ibid., col. 372, A-В.
49 Ibid., col. 500, A.
50 Ibid., col. 312, D.
51 Г. Г. Литаврин, Болгария и Византия в XI-XII вв., стр. 80 и сл.
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распрснати низ повеќе македонски области52, зависните луѓе одгледувале „крупен и ситен добиток“53, се бавеле со земјоделска работа итн.
За неговите зависни луѓе тој важел за „богат и силен“54. Голем дел
од своите вишоци ги продавал на пазарот во Охрид55.
На одделните градски пазари освен земјоделско-сточарски
производи биле пласирани и домашни занаетчиски производи, изработувани во градовите и околните феудални стопанства56. Сето тоа, пак,
овозможило уште од XI век македонските градови да постанат средишта на развиена внатрешна и надворешна трговија57.
Трговската размена која се одвивала меѓу градот и селото ja
сочинувала, всушност, внатрешната трговија. Внатрешниот пазар особено почнал да се развива по 1040 година, кога Византија со донесената даночна реформа главните државни даноци (ѕевгологионот, капниконот, еномионот и др.) наместо во натура почнал а да ги собира
од македонските поданици во пари. Тоа од своја страна пак значело
дека започнала една нова етапа во развитокот на феудализмот во Ма
кедонка, зашто бил даден силен замав на развитокот на стоко-паричните односи58. Во повеќето случаи непосредните производители биле
спречувани од страна на феудалните господари да ги носат своите
земјоделско-сточарски производи на пазарот за да ги заменат за пари,
потребни за подмирување на даноците во пари за државата и феудал
ните господари. Зачестила праксата, производите на зависните луге
да ги земаат феудалците и тие да ги разменуваат за пари и ги подмируваат давачките за своите потчинети луѓе. Притоа тие секогаш настојувале да имаат поголема печалба од тоа. На тој начин крупните
феудалци (световни и црковни) истапувале на градските пазари не
како консуматори, туку како доставувачи на земјоделски и сточарски
производи59. Како резултат на тоа во Македонија се зголемил бројот
на таквите феудалци-посредници, кои имале натрупано „илјадници та
ланта, покриени со солзи и болки“, како што сликовито се изразил
архиепископот Теофилакт60. Во XII век со големо количество златни
монета располагале и одделните манастири. Според вестите од Житието на Јоаким Осоговски еден од монасие на овој манастир сокрил
цело „грне исполнето со злато“ (скоудельпикь испольпъ злата)61.
Од крајот на XI век како резултат на отворањето на градските
врата за продор од странаската стока, особено од италијанските гра52
Б. Панов, Средновековна Македонија, II, стр. 98; Г. Г. Литаврин, Болгария
и Византия в XI-XII вв., стр. 80.
э3 Theophyl., col. 449, A-В.
54 Ibid., col. 445, С.
55 Ibid., col, 312, D.
56 Б. Панов, Средновековна Македонија, II, стр. 169 и сл.
57 Ибид., 167 и сл.
58 Грчки извори, VI, стр. 304. Сп.; Г. Цанкова-Петкова, За аграрните отноше
ния в Средновековна България (XI-XIII в.). София 1964, стр. 143 и сл.; Б. Панов,
Средновековна Македонија, II, стр. 201 и сл.
59 Б. Панов, Средновековна Македонија, И, стр. 202-203. Сп. за слични приме
ры во другите византиски владенија: М. М. Фрейденберг, О феодалъной вотчине в
Византии XI-XII вв. Византийский временик, XVIII (1961), стр. 19 и сл.
60 Theophyl., col. 372, A-В.
61 У. Иванов, Български старини из Македония. Фототипно издание. София
1970, стр. 415. Сп.; С. Лишев, За стоковото производство във феодална България,
стр. 69.
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дови, со забрзано темпо почнала да се развива и надворешната трговија. Град от Солун и во овој период станал главен центар за увоз на
странската стока во Македонија. За тоа доста придонесувал и панаѓурот, кој се одржувал во чест на св. Димитрија Солунски на 26 октомври62. Вестите од византиската сатира „Тимарион“, кои датираат од
средината на XII век, говорат дека на Солунскиот панаѓур доаѓале
трговци од цела Европа, како и од Египет и од азиските земји. „Сите
трговци-нагласува анонимниот автор - увезуваат направо во древна
Македонија“63.
Странската луксузна стока главно ja консумирале претставниците на феудалната аристократија кои биле од домашно и странско
потекло. Околу градовите тие располагале со крупни феудални сто
панства на кои работеле нивните зависни луге. Европските луксузни
стоки, како и оние од другите континента, тие, главно, ги добивале
за своите вишоци земјоделско-сточарски производи. За такви крупни
македонски феудалци, кои зафатиле силни позиции во самиот град
Охрид, соопштува во своите писма и Теофилакт Охридски. Едни од
таквите тој ги означил како „кастрини Мокренци“, по соседната
облает Мокра каде им се наоѓале нивните феудални стопанства64. Во
рамките на своите феудални стопанства тие располагале со утврден
замок (кмптра)65, каде бил сместен и нивниот апарат на сила (свитата), со кој ги држеле во потчинетост феудално-зависните луѓе66. Сето
тоа, пак, говори дека во овој период и во македонските градови политичкото и економското господство им прилагало на месните феу
далци. Тоа, пак, значи дека во ова време не господарел градот над
селото, туку селото над градот67. Во прилог на таквата констатација
говорат и вестите од писмата на Теофилакт Охрид ски кои се однесуваат на градот Охрид и неговата околина. Имено, во едно од околу
130 зачувани писма архиепископот Теофилакт истакнува дека во
Охрид во негово време постоел „совет на општина“ (τπτν της βουλής
μερτιτν) кој се грижел за редот во градот, а пред кој полагал сметка
и самиот тој68. Тоа пак говори дека во свој македонски град тогаш
постоела извесна градска самоуправа, поставена врз аристократска
62
Вид.: Р. А. Наследова, Иоанн Камениата, Взътие Фессалоники.-Две визан
тийские хроники X века. Москва 1959, стр. 215, бел.7.
Гръчки извори за българската история, X. София 1980, стр. 101-102.
64 Theophyl., col. 337, С; 484, С Сп.: Г. Г. Литаврин, Болгария и Византия в
XI-XII вв., стр. 268 и бел. 77; Б. Панов, Средновековна Македонија, III, стр. 777,
како и наведената литература во бел. 268.
65 Вид.: Ф Успенский, К истории крестянского землевладения в Византии.ЖМНП, ч. CCXXV (1883), стр. 64-65; Г. Г. Литаврин, Болгария и Византия XI-XII
вв., стр. 239 и сл.
66 Б. Панов, Средновековна Македонија, II, стр. 156.

67 А. П. Каждан, Город и деревня в Византии в XI-XII вв.- XIIIе е Congrès
international des études byzantines. Ochride 1961, str. 43..
68 Theophyl., col. 516, Б. Ф. Успенски no споредувањето на Минјевото издание
со Ватиканскиот ракопис го исправил зборот βουληδεως со βουλής (Ф. Успенский,
Образование Втораго Болгарскаго царства, стр. 32, бел. 1). Ваквата исправка подоцна
ja прифатиле и Г. Цанкова-Петкова, За аграрните отношения в Средновековна България (XI-XIII), стр. 116; Р. Катичић, Теофилакт Охридски. - Византијски извори за
историју народа Југославије, III, Београд 1966, стр. 292, бел. 189; Б. Панов, Городское
самоуправление в Охриде во время Алексия I Комина. - Actes du XV Congrès interna
tional d’études byzantines. Athènes 1981.

34

основа. Ваквата градска самоуправа во Византија не била характери
стична само за погодемите градови69. Преку градскиот совет охридски
те „првенци“, меѓу кои предначеле претставници на крупната македонска земјовладетелска аристократија, т.е. „кастрините“, доста се
мешал е во управата на град от. Тие освен во свои утврдени замоци
во околината на Охрид живееле и во самиот град во раскошни домови.
Со двајца такви видни охриѓани Теофилакт дури остро се судрил70.
Во овој временски период световните феудалци толку многу зајакнале
во охридскиот крај што биле во состојба дури да го отстрануваат од
своите „господарски владенија“ охридскиот архиепископ да го собира
црковниот данок-канониконот71. Утврдувајќи се во своите феудални
замоци тие со измама го отстранувале „како некоја река“ од своите
поседи дури и византискиот император72. Сето ова, пак, водело кон
засилување на феудалниот сепаратизам, кој особено дошол до израз
во Македонија кон крајот на XII век. Во прилог на тоа говорат и
вестите од житието на Таврило Лесновски. Од овие изворни податоци
се дознава дека на подрачјето на Овче Поле месниот кнез Михаил
(Михаилъ кпазъ) располагал „со добро изградено владение во својата
држава“ (добра оустроаваше владеше и держави и своеа) и дека бил
нападнат од овде населениот печенешки во дач Мавраган, кој распола
гал со свои „дворци“ (въ палати Мавраганови)73. Во соседство на кнезот Михаил живееле и други месни кнезови, кои, заедно со црковни
лица, го посетувале Лесновскиот манастир (кпази пришедше монастр
Лёсповски сотворйша бдепе)74 Исто така и вестите од житието на Јоаким Осоговски говорат дека во средината на XII век во областа Овче
Поле во Осоговската планина владееле тројца браќа-феудалци (велможш три брат1а) од кои секој располагал со сопствени земји (иже
шбладахоу землею тою) во кои никој не смеел да му се спротистави75.
Како резултат на засилениот феудален сепаратизам некой од
крупните феудалци се претвориле во самостојни феудални владетели
во пооделните македонски области, загосподарувајќи притоа и со утв
рдени градови и тврдини. Таков бил случајот и со крупниот феудалец
Добромир Хриз, кој кон самиот крај на XII век се осамостоил во
градот Струмица и соседната тврдина Просек и создал свое „независно
кнежевство“. Во рамките на Хризовото феудално кнежевство биле
приклучени и некой други соседни градови и тврдини, а што му овозможило на овој моќен самостоен феудален владетел на Македонија
69 Вид.: А. П. Каждая, Город и деревня в Византии XI-XII вв., стр. 37 и сл.;
Д. Ангелов, История на Византия, II, София 1963, стр. 195-196; Г. Г. Литаврин, Визан
тийское общество и государство в X-XI вв. Москва 1977, стр. 125.
70 Theophyl., col. 433, D; 456, C-D-457, A.
71 Ibid., col. 518, А. Сп.: Г. Г. Литаврин, Болгария и Византия, стр. 361; Д.
Ангелов, История на Византия, II, стр. 136; Г. Цанкова-Петкова, За аграрните отно
шения в Средновековна Бэлгария, стр. 135.
72 Theophyl., col. 316, А.
73 Й. Иванов, Български старини из Македония, стр. 398-399.
74 Ibid., 398.
75 Ibid., 395 и сл. Сп.: С. Лишев, За стоковото производство във феодална
България, стр. 66 и сл.; Г. Г. Литаврин, Болгария и Византия, стр. 132, 246; Г. ЦанковаПеткова, За аграрните отношения във Средновековна България, стр. 48.
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успешно да се одупира на нападите на византиската војска cè до 1202
година76.
Само две години по ликвидирањето на Хризовото феудално
кнежевство, крстоносците, учесници во Четвртиот крстоносен поход,
го освоиле Цариград и на местото на ликвидираната Византиска империја ja формирале Латинската империја. Со тоа настапила нова етапа во развитокот на македонските градови.

Branko PANOV
THE MACEDONIAN TOWNS IN XI-XII CENTURY

Summary
During the period of the existence of the Macedonian state (969-1018), there were
numerous fortified towns and medieval fortresses on the territory of Macedonia. After its
liquidation at the beginning of the Byzantine rule in Macedonia by order of Basil II the
fortified walls of many towns had been destroyed, among which was the town of Ohrid.
The Samuil’s palace was also destructed with the aim to prevent it in becoming bastions
against the Byzantine rule.
At the beginning of the mid-XI century the rapid develpoment of stock-money
relations in Macedonia brought about the rapid development of the Macedonian towns, that
were shaping into real medieval towns, i.e. trade-craft centres. Trade had especially deve
loped in the XII century. The town of Salonika became the main import and export trade
centre of Macedonia in this period. Such a development of the Macedonian towns in this
period was due to the development of the feudalism in Macedonia, the result of which was
the transformation of many towns into fortified centres of independent Macedonian feudal
rulers by the end of the XII centuryas was the example with the ruler of Strumica and
Prošek, Dobromir Hrs.
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