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РИМСКИ ПРОТЕКТОРАТ РИМСКИ ПРОТЕКТОРАТ 
ВРЗ МАКЕДОНИЈАВРЗ МАКЕДОНИЈА

Подготвила: Жаклина Митевска во 
соработка со проф. д-р Ванче Стојчев

По поразот во битката кај Пидна (јуни 
186 г.пр.н.е.) римскиот војсководец Па-
ул, во согласност со тогашната римска 
по ли тика за Истокот, во име на римскиот 
на род и Сенатот, на Македонците им 
"пода рил" слобода, а десетте легати ис-
пратени од Се натот требало да ги ут вр-
дат законите и да нокот. Со оглед на тоа 
дека Римјаните пре зеле мерки против 
военото и економското обновување на 
Македонија, подарената сло бо да всуш-
ност била воведување рим ски про тек-
торат врз неа, но без воена окупација. 
Овој протекторат на Македонија й бил 
даден затоа што не постоеле услови за 
приклучува ње на новоосвоените те ри-
тории кон римска та држава. Римјаните 
вовеле годишен данок од 100 та ланти; 
пренесување на македонското крал ско 
богатство во Рим (по ова жителите на Рим 
биле ослободени од плаќање данок); за-
брана за користење на рудниците за 
злато и сребро (отворени од Римјаните 
во 158 г.пр.н.е.), "доброволно" зами ну-
вање (закана со смрт) на угледните Ма-
кедонци со машки де ца постари од 15 го-
дини и др. За Маке донците најтешко би-
ло делењето на Маке до нија на четири 
дела, со забрана за меѓусеб на трговија и 
женење. Во 167 г.пр.н.е. на последниот 
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сос танок на видните Македонци во Ам-
фипол, Емилиј Паул им ги соопштил 
поделбата и другите мерки. Поделбата 
на Македонија била извршена во след-
ните гра ници: првиот дел ја зафаќал 
територијата ме ѓу реките Струма и Мес-
та, на север до гра ницата со Тракија, а на 
југ до Егејското Мо ре. На оваа територија 
била додадена Бисалтија, која се наоѓала 
западно од Струма. Гла вен град на овој 
дел бил Амфипол. Вториот дел го за фа-
ќал просторот меѓу реките Аксиј (Вар-
дар) и Струма, со исклучок на Бисалти ја. 
Во негов состав влегувала и Па јонија, 
која се наоѓала источно од Вардар. Гла-
вен град бил Тесалонике (Со лун). Третиот 
дел го зафаќал просторот ме ѓу реките 
Аксиј и Пенеј. Северна граница на овој 
дел била планината Бермион, а главен 
град Пела. Четвртиот дел го сочинувале 
те ри ториите на поранешните области 
Еордаја, Линкестида и Пелагонија. Цен-
тарот бил во Пелагонија. Незадо вол ство-
то на Македонците под римска власт 

постојано се зголемувало. Дваесет го-
дини по поразот на Персеј и по по дел-
бата на Македонија, Македонците кре-
нале востание под водство на Андриск, 
кој се прет ставувал како Филип, син на 
Персеј. Лажни от Филип Андриск бил на-
емник во војската на Деметриј I (Си рија). 
Војниците барале од Деметриј да го 
врати лажниот Филип на ма кедонскиот 
престол или да абдицира во не го ва ко-
рист. Деметриј, кога видел дека нас та-
ните можат да добијат неконтролиран 
те к, го затворил лажниот Филип, а потоа 
им го предал на Римјаните. Римскиот Се-
нат му дозволил да се движи само во два 
града во Италија. Меѓутоа, во 150 г.пр.н.е. 
лажниот Филип успеал да побегне во 
Милет, од ка де отишол кај тракискиот 
крал Терес, женет за сестрата на Персеј, 
со кого во 149 г.пр.н.е. заедно нападнале 
некои римски едини ци во Македонија, 
но биле одбиени. Лето то 149 г.пр.н.е. лаж -
ниот Филип добил помош од тракискиот 
крал и повторно вле гол во Македонија, 
при што македонското население го до-
чекало воодушевено и во по голем број 
му се придружило. Со нив лажниот Фи-
лип ја победил римската војска кај Одо-
мантика, близу реката Струма, а по тоа во 
Пела се прогласил за крал. Во 148 
г.пр.н.е. војската на лажниот Филип побе-
дила уште една римска легија, а во таа 

битка загинал и римскиот петор. По тој 
пораз Рим јаните испратиле нови сили 
во Македонија, предводени од Метел, 
кој со помош на пер гамскиот крал Атал II 
успеал да ги победи силите на лажниот 
Филип, кој побегнал во Тра кија, каде што 
собрал нова војска. Лажниот Филип бил 
предаден од тракиските донасти и во 
синџири однесен во Рим, каде што во 
146 г.пр.н.е. Метел прославил триумф. 
По заду шувањето на востанието на лаж-
ниот Фи лип (Pseudo-Philippos), Маке дон-
ците ја изгу биле и внатрешната само-
стојност и во 148 г.пр.н.е. Македонија до-
била статус на рим ска провинција, прва 
римска провинција на Балканскиот По-
луостров. По неуспешниот обид за осло-
бодување од римскиот протекторат, ста-
нала главна воена база за римските ос-
војувања на север кон Трибалите и Ме-
зите и на исток кон Тракијците. Поради 
таквото воено стра тегиско значење, Рим-
јаните во 40-тите години од II век ја пре у-
ре диле и ја доградиле праста рата тр гов-
ска и културна сообраќајница и според 
ра ководителот на работите Егнатиус би-
ла наречена Виа Игнатиа. На тој начин 
Ма кедонија, покрај военото, го зголе-
мила и своето економско и културно зн-
аче ње за римската држава. По завла ду-
вањето на Рим со Македонија, таа како и 
целиот Балкан станала дел од Римската 
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импе рија. Со поделбата на Римската им-
перија на Источно и на Западно римско 
царство Македонија влегла во состав на 
Ис точ ното римско царство, односно Ви-
зан тија. Во IV и VI век се интензивирале 
до селувањата во Македонија. Настанало 
мешање меѓу античкото македонско и 
новодоселеното население и се формирал 
македонски народ во средниот век. Како 
први политички творби се појавиле скла-
виниите. Но, сè до Самуил во Македонија 
не била формирана држава. Во средниот 
век, прв македонски војсководец бил 
Ме тодиј, крстено име му било Михаил, 
роден во Солун. Методиј, како постар 
син на со лунскиот друнгар Лав, според 
византиски обичаи, бил одреден да го 
следи животниот пат на татко му, кој бил 
командант на поморските сили во Со-
лунската тема. Неговиот помал брат Кон-
стантин (Кирил) бил насочен кон  научна 
кариера. Сво ите воени подвизи Методиј 
најверојатно ги покажал на боиштата во 

североисточна Ма кедонија, во борбата 
меѓу Византијците и Бугарите. Во прилог 
на тоа се и вес тите од т.н. "Вистинска по-
вест за Кирил и Методиј", од кои се до-
знава дека Ме тодиј уште во времето на 
императорот Тео фил "станал познат во 
царскиот двор" во Ца риград со неговите 
воени подвизи. Затоа Тео фил го повикал 
во Цариград од каде што по извесно 
задржување го испратил да дејству ва 
"како војсководец во пределите кои се 
гра ничеле со бугарскиот народ", за таму 
да фор мира кнежевство и да ја штити Ви-
зантија од бугарските напади. Со тоа кне-
жевство Методиј управувал 10 години и 
тоа 45-55 година на IX век. Воените по д-
визи на Методиј особено дошле до из-
раз во време на владеењето на импе ра-
торот Михаил III, кога тој како мало летен 
владеел со помош на регенти. Тогаш Ме-
тодиј бил удостоен со војводски чин, а 
по тоа назначен за управител на кне жев-
ството. Во врска со тоа во Методиевото 

панонско житие пишу ва: "Нај после кога 
царот дозна за неговата бистри на, му 
даде да управува кнежев ство, како да 
предвидуваше, би рекол јас, де ка ќе го 
испрати за учител на Словените и прв 
архиепископ, за да ги изучи сите обичаи 
и по малку да навикне на нив". Овие 
вести ги потврдил и авторот на Мето-
диевото проложно житие кога истакнал 
дека "Царот го имаше секогаш пред себе 
и кога беше на 20 години го постави за 
кнез на Словените". Досега со сигурност 
не се утврдени граници те на Мето дие-
вото кнежевство. Според раз лич ни по-
датоци тоа се протегало во Струм јан-
ската склавинија, во други се наведува 
де ка било на територијата на Тесалија, 
во Со лунската тема, во Епир или во об-
ласта Ви тинија во Мала Азија. Засега нај-
точни се податоците дека Методиевото 
кне жевство ги опфаќало струмичко-
брегалнич ките краишта, кои биле тесно 
поврзани со Со лун и кои му служеле ка-
ко одбранбен појас. Веројатно неговата 
военоуправна об ласт т.е. тема имала 
повеќе области, со ог лед на тоа дека 
темите по хиерархија биле составени од 
друнгеријати, а тие од капетании, кли-
сурии, дукатии и архонтии. Поради тоа, 
можно е да управувал и со некоја ар-
хонтија и во Мала Азија. Методиј својата 
десетгодишна воено управувачка деј-
ност ја вршел меѓу Струмја ните и ја поч-
нал кога имал 20 години. Методиј е ро-
ден во 825 година и не бил многу постар 
од братот Константин. Се спомнува дека 
во периодот на владеењето со Струмја-
ните, Методиј создал и свое семејство, 
бидеј ќи при заминувањето од кнежев-
ството оставил жена и деца. Методиј бил 
поставен за воен управ ник на Струм-
јанското кнежев ство, со цел воено да ги 
организира Струмја ните за одбрана од 
агресивните Бугари. Покрај военото ор-
ганизирање и одбраната од Бугарите, 
Методиева та мисија имала задача да ги 
привлече Слове ните кон Византија. Тие 
немале моти ви да се борат за интересите 
на Византија. Поради тие причини Ме-
тодиј се соочил со низок морал, недис-
циплина и немотивира ност кај словен-
ската војска. Сè тоа го натерало сестрано 
изградениот и проверен вој сководец 
Методиј да состави и да донесе за кон со 
кој би ја отстранил недисциплината кај 
словенската војска. Преку овој закон 
требало на војската да й се наметне ви-
зантиската црковна-политичка идео ло-
гија, спо ред која византискиот импе ра-
тор по Божја волја стои на чело на це-
лиот христијански свет, а потоа да се 
засилат и материјалните инте реси кај 
војската. Така се дошло до идеја Методиј 
како  кнез да го создаде т.н. "Закон суд-
нии лјудем". Тој, пред сè, бил наменет за 
одржување на дисциплината кај нерегу-
ларната словенска војска, поради што С. 
Троицки го нарекол "Воен судбеник". Тој 
закон бил напишан на словенски јазик 
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(продолжува)
Картите се од книгата "Воена 

историја на Македонија" од проф. 
Ванче Стојчев

со грч ки букви, поради што, според Тро-
ицки, претставува не само прв судбеник, 
туку и првенец во севкупната словенска 
ли тература. Во исто време со овој закон 
Ме тодиј ги регулирал односите во вој-
ската. Всушност,  владеејќи со сло вен ско-
то кнежевство на територијата на Ма-
кедонија, тој формирал македонска вој-
ска и сите односи во неа ги регулирал со 
Закон. Според тоа, Воениот законик пре т-
ста вува прв правен акт, со кој била фор-
мирана првата регуларна македонска 
вој ска. Таа новоформирана македон ска 
војска имала задача да го спречи навле-
гувањето на бугарската војска во Солун. 
Во тоа време византиската војска била 
ангажи рана на исток во војни со пер сис-
ката војска. Покрај прашањата од воен 
аспект, За конот регулирал и проблеми 
од областа на црквата. Така, и дисци пли-
ната во војската се регулирала со помош 
на црквата. Со тој Законик Методиј пред-
видувал и покрстување на Струмјаните 
кои сè уште не биле христијанизи рани. 
Се предвидувале остри санкции за оние 
кои нема да се покрстат. Со тоа се зго-
лемувал авторитетот на христијанската 
црква, а пре ку неа на Словените им се 
наметнувала ви зан тиската црковна по-
литичка идеологија и најстрого ја каз ну-
вал недисциплината кај нерегуларната 
војска. Тој, со цел да ги спречи само во-
лијата и да го засили борбениот морал, 
една глава во Зако нот посветил на рас-
пределбата на "пленот" освоен во борба. 
Пропорционално со делот на учесниците во 
борбата се определувал и делот за оние 
кои останале во логорот. Тоа значи дека 
соодветен дел би добиле и ранетите, 
инвали дите и сите кои придонеле во по-
бедата. Меѓутоа, и покрај сестраното ан-
гажи рање и сите мерки кои ги преземал, 
Методиј не успеал да ги зацврсти визан-
тиските пози ции во кнежевството. Глав-
на при чи на за тоа биле зачестените бу-
гарски осво ју вачки походи. Од друга 
страна, тоа би ло основен мотив визан-
тискиот импера тор да го испрати на пр ос-
ветителска и мисионер ска работа ме ѓу 
Струмјаните и Константин, помалиот 
брат на Методиј, со цел заедно да ја за-
цврстат византиската власт и да ја от-
стра нат бугарската опасност. Својата ми-
сио нерска дејност Константин Филозоф, 
главно, ја извршувал меѓу Словените по 
текот на реката Брегалница во средината 
на IX век. Оттука таа негова прва држав-
на дејност во науката е наречена Бре гал-
ничка мисија. За време на извршувањето 
на Брегалничка та мисија Константин Фи-
лозоф, со помош на Методиј, во 855 го-
дина ја создал првата азбука - глаго ли-
цата. Без оглед на сестраното воено, ди-
пло матско, црковно и културно анга жи-
рање на браќата Методиј и Кирил и ан-
гажирањето на византиската власт, Бу-
гарите сепак успеале да ја завладеат те-
риторијата на Методиевото кнежев ство 
уште во 50-тите години на IX век. Во тоа 

време со Бугарите владеел кнезот Борис 
(852-889). Неговиот период на вла деење 
бил испол нет со крвави и бес по штедни 
судири меѓу Бугарија и Византија и со 
чести промени на бугарската и на ви-
зантиската власт. Освоју вањата на ца рот 
Борис во североисточна Ма кедонија би-
ле олеснети и поради зафатенос та на 
Византија во борбите со Арабите во Ма-
ла Азија и во Египет, како и со заче сте-
ните внатрешни судири во борбата за 
власт. Во таква состојба, кон крајот на 
855 година, Ме тодиј го напуштил своето 
кнежев ство и се повлекол на планината 
Олимп во Мала Азија, каде се замонашил. 
Основ на причина за Методиевото на-
пуштање на Ма кедонија било бугарското 
завладување со неј зините територии. 
Од истите причини Маке донија ја напуш-
тил и Кон стантин Филозоф во 855 година 
и се вратил во Цариград. Во 862 година, 
мо равскиот кнез Ростислав упатил мол-
ба до визан тискиот император Михаил 
III да му испрати два мисионера, а бра-
ќата Кирил и Методиј прифатиле и ја из-
вршиле и таа должност. По освојувањето 
на Методиевото кнежевство Борис ги 
освоил Охрид ската и Деволската област, 
со што голем дел од Македонија ставил 
под своја власт. По не говата смрт во Бу-
гарија на власт дошол Си меон (893-927), 
кој успеал да завладее речиси со цела 
Ма кедонија. За време на неговото вла-
деење границата меѓу Бугарија и Ви зан-
ти ја минувала на 20 километри северно 
од Со лун. По смртта на Симеон во 927 го-
дина запреле бугар ските освојувања во 
Македонија, бидејќи новиот бугарски 
владетел Петар (927-969) склучил мир со 
Византија, задржу вајќи ги притоа сите 
освоени македонски об ласти. Византија 
била принудена официјал но да ги при-
знае сите бугарски освојувања во Ма-
кедонија, а Петар за цар на "Бугарите" во 
Македонија. Потоа територијата на Ма-
кедонија била поделена на неколку вое-
но -ад минис тративни единици - комитати. 
На нив но чело се наоѓале управници - 
комити, кои во свои раце ја имале ци-
вилната и воената власт. Тие му биле пот-
чинети на бугарскиот владар. Коми та-
тите имале и дру ги органи, послушни и 
извршни, кои вршеле воени и цивилни 
должности и кои ја спроведувале бугар-
ската власт во Македонија. Еден таков 
комитат станал и брсјач киот кнез Ни ко-
ла. По навлегувањето на Бугарите во Ма-
кедонија положбата на населението ста-
нала многу тешка. Склавиниите кои па д-
нале под бугарска власт биле во не из-
весна состојба. Другото население мо-
рало да й се потчини на ви зантиската 
власт. Меѓутоа, и покрај тоа што под 
бугарска и византиска власт маке дон-
ските склавинии ја изгубиле неза вис-
носта, тие сепак задржале извесни еле-
менти на самостојност, бидејќи повеќе 
ги по читувале своите племенски ста ре-
шини откол ку туѓата власт. Благодарение 

на зачуваната племенска самоуправа, 
синовите на комитот Никола, коми то-
пулите Давид, Мојсеј, Арон и Самуил 
можеле да кренат едноподруго две во-
станија и да ја урнат бугарската и ви-
зантиската власт во Македонија и да со з-
да дат нова моќна македонска држа ва на 
Балканот, односно Самуиловото цар ство. 
Македонското население обе ди нето во 
склавинии како кнежества ус пеа ло до 
средината на IX век да се одр жи и да 
зачува извесна самостојност. Кнежев-
ствата официјално престанале да пос-
тојат от како Византија во Маке донија 
формирала но ви админи стра тивно-те-
риторијални единици - теми. Офи  ци-
јалното заедничко име за сите жители на 
Ви зантија било името Ромеи. Меѓутоа, 
стреме жот на македонскиот на род за 
самоуправа бил спротивен од ин те ре-
сите на империјата. Со соз дава њето на 
темите се создало двозначење во однос 
на името Македонија. Некои ав то ри под 
тоа име ја подразбирале ви зантиската 
тема Македонија, чии гра ни ци ги по ста-
виле во областа на Западна Тракија и на 
северо источна Македонија, а други го 
разбирале класичното исто риско етнич-
ко географско име Македо нија. Коми-
топулите Давид, Мојсеј, Арон и Самуил 
поттикнале две востанија, во 969 и во 
976 година. Во "Историјата" на Јован 
Скилица, што се сме та за најдобар извор 
од тој период, се наве дува де ка ко ми-
топулите воделе две востанија, во 969 г. 
против Борис и Роман, сино ви на бу-
гарскиот владар Петар и во 976 година  
против Византија. Самуил (976-1014) бил 
мирољубив, но енергичен човек. Додека 
византиската војска се занимавала со 
борбите на исток, тој го освоил целиот 
запад и не само Македонија, туку и Тра-
кија, околината на Солун, Тесали ја, Гр-
ција и Пелопонез, покорил многу твр-
дини, а главна меѓу нив била Лариса, чие 
население го преселил во внат решноста 
на Бугарија. Моштите на Свети Ахил од 
Лариса ги пренел во Преспа. Од нај-
способното население на цела тери то-
рија изби рал борци за својата војска. До 
крајот на X век Самуил ја проширил сво-
јата власт на бугарска, српска, хрватска, 
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 тери-
торија тој се прогласил за цар и бил кру-
нисан од римскиот папа. На почетокот 
пре столнина на не говата држава била 
Преспа, а потоа Охрид, кој воедно ста-
нал и центар на Охридската архиепи-
скопија.


