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ЗА САМОСТОЕН ЗА САМОСТОЕН 
МАКЕДОНСКИ НАРОДМАКЕДОНСКИ НАРОД

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

Создавањето на Самуиловата држава 
за ис торијата на маке донскиот народ 
има исклучително големо зна че ње. Со 
неа и со мешање то на античките Ма ке-
донци и Словените би ле воспоставени и 
темелите во конституира њето на ма-
кедонскиот народ како самостоен и не-
зависен. Предностите и значењето кои 
ги носат економските потен цијали и 
воено- стратегиската положба која ја по-
седува Ма ке донија му овозможиле на Са-
муил да завла дее речиси со целиот Бал-
кан. Во времето на создавањето на маке-
донската средновековна држава наста-
нале про мени и во Византиската импе-
рија. На нејзино чело дошол импе ра то-
рот Василиј II (976-1025), за кого се смета 
дека е припадник на македонската ди-
настија. Во периодот од 970 до 1018 го-
дина, односно за 40 години пос тоењето 
на македонската средновековна др жа-
ва, речиси постојано траела македонско-
византиската војна, во која се воделе 13 

Самуиловата моќна држава и силна војска почивале 
на те мели кои трпеливо и мајсторски ги поставил 
и ги изградил "народниот водач" и "генијални от 

стратег", исклучителниот државник и вешт дипломат 
Самуил. Овој владетел, со вое ната и дипломатската 
способност, успеал да ја про шири својата држава. 
Но, наспроти својот воен потенцијал, не успеал да 

ја пос тигне животната цел: сосема да ја уништи 
Византиската империја на Балканот, потоа да ги 

ослободи сите нејзини народи од дес потската власт на 
Ромеите и да ги соедини во своето кралство, со центар 

во Македонија.

големи битки и повеќе помали во ору-
жени судири. Остварувањето на својата 
стратегиска воено-политичка задача, од-
носно соз давањето силна самостојна 
држава, Самуил ја почнал веднаш по за-
владувањето на Ви зантија со источ ни те 
делови на Бугарија. Битката во кли су ра-
та Суци кај Траја новата порта се во дела 
на 17 август 986 го ди на. Учесниците за-
бел ежале дека оружјето на Самуило вата 
војска било многу поквали тетно, се на-
ведува дека се случило чудо, дека неј зи-
ните стрели биле посил ни од визан тис-
ките копја. По поразот на Ви зан тиј ците 
хроничарите индиректно и слико вито 
го исмеале Василиј II, во чии вој ско во деч-
ки способности се разочарале, на веду-
вај ќи дека "лавот трепери од сред бата 
со мла дите елени". Откако се спасил и 

кога пристигнал во Филипопол (Плов-
див), Василиј II фи зички се пресметал со 
оние за кои сметал дека извршиле пре-
давство, а потоа, со оглед на тоа дека 
немал сили за реванш, продолжил за Ца-
риград. По овој пораз во Византија пов-
торно пламнала граѓанска војна. Василиј 
II се обидел преку своето пратеништво 
да склу чи мир со Самуил, но сепак до тоа 
не дош ло. Внатрешните судири ја зафа-
тиле речи си целата византиска терито-
рија, но во Ца ри град, во Силистрија и во 

Солун и натаму имало силна војска ло-
јална на царот. По раз бивањето на ви-
зантиската војска Самуил го продолжил 
освојувањето на Бугарија, па до 987 го-
дина излегол до Црното Море, со што би-
ла остварена неговата стратегиска цел 
на исток. По обезбедувањето на тилот 
од се вер, Самуил ги продолжил походите 
кон југ. Во 989 година ги освоил важните 
тврдини Верија (Бер) и Сервија (Сел фи-
џе), а во 995 го дина ја зазел и тврдината 
Драч, со што ја проширил македонската 
држава до Јадранското Море. Македон-
ската војска која ја создал и со која ко-
мандувал Самуил во својот состав имала 
припадници речиси од сите балкански 
народи. Најбројни и главни раководни 
и ко мандни места зазеле Маке дон ци-
те, а врхо вен командант бил кнезот, по-
доцна царот Самуил. Центарот на моќ-
ната средновековна македонска др жава 
и Главната команда на сил ната ма ке-
донска војска биле во Преспа. Самуил 
бил врховен заповедник, односно гла-
вен стратег. Лично ја предводел војската 
ре чиси во секоја позначајна битка, стра-
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теги јата ја разработувал на местото из-
брано за битка и откако ќе ги соберел си-
те потребни податоци за противникот. 
Пред секоја бит ка водел вешта воена 
дипломатија, склучу вал мировни спо-
годби, сојузништвата ги зацврстувал со 
бракови. Ги поткупувал истак натите вој-
сководци на противникот. На тој начин 
повеќе византиски војсководци преми-
нале во војската на Самуил, барал со-
јузници, а цело време ги вежбал, ги во-
ору жувал и ги подготвувал воените сили 
за да ја оствари од лучувачката победа 
на бојното поле. Поради таквиот однос 
во раководењето и во командувањето 
современиците, особено противниците 
го нарекле "Самуил итрецот".

Организацијата и формацијата на Са-
муиловата војска биле слични на ви зан-
тиски те. Според родовскиот состав, Са-
муиловата војска била профилирана од 
два рода - пе шадија и коњаница. Покрај 

овие родови, Са муил имал и телесна гар-
да или стража, смес тена во посебен ло-
гор, секогаш поставен близу неговиот 
дворец или непосредно во негова бли-
зина, за време на воените похо ди или на 
бојното поле. Бидејќи располагал со раз-
виена опсадна техника, се верува дека 
Самуил имал и инженерци. Од посебните 
вооружени формации, покрај телесната 
гарда, располагал и со добро обучена 
извидница, и тоа како "поткажувачи" и 
ка ко "сопатници", односно формации 
кои имале задача да от криваат, како и 
такви кои требало да го следат непри-
јателот. Иако Самуил владеел со некои 
градови на Јонското, на Црното и на Јад-
ранското Море, тој не располагал со 
флота. На почетокот неговата војска би-
ла органи зирана по десетински систем, 
односно по групи од по десет луѓе кои, 
во зависност од потребите, се зголе му-
вале во поголеми дру жини, во комархии 

и во комесии. Повеќе такви формации 
создавале друнгерија, односно архон ти-
ја, што била највисока воена фор мација. 
Врховен заповедник на војската бил Са-
муил, а пониските команданти се нареку-
вале архонти, друнгери, комеси, ком тар-
хи итн. Комесите биле началници на шта-
бови и, главно, ја вршеле логистичката 
работа.

Самуиловата војска била вооружена 
со разновидно оружје. Тоа било слично 
на византиското. Меѓутоа, Самуиловите 
вои ни имале и автентично оружје, од-
носно развивале и свое оружарство. Си-
те војници, покрај заштитната опрема, 
носеле и дол го копје со знаменце или 
висулка. Поретко во опремата биле вклу-
чувани мечот, со различ ни должини и 
форми, како и лакот и стрелата. Исто вак-
во вооружување имале и припад ниците 
на пешадијата и на коњаницата. И во од-
нос на облеката Самуиловата војска би-
ла опремена слично како византи ската. 
Војниците носеле горен дел, кој бил кра-
ток, а панталоните биле со тесни нога-
вици. Обув ките им биле направени од 
дебела кожа, цвр сто припиени на потко-
лениците. Како заш тита имале кошула 
плетена од метална жи ца, а покрај тоа 
имале и метален оклоп, од носно панцир. 
Главата ја штителе со шлем со разно вид-
ни облици, а под брадата се спуш тал ме-
тален панцир. Од заштитната опрема се 
истакнувал штитот, кој имал елипсовид-
на или кружна форма. Коњите, исто така, 
имале комплетна украсна и заштитна 
опрема. 

Подготовките за битката кај Беласица 
Самуил ги почнал во согласност со де-
фан  зивната стратегија. Тој се одлучил да 
поста ви бедем (дема) во Клучката кли-
сура, таму каде што Беласица и Ограж-
ден најмногу се доближуваат, каде што 
теснината е најголе ма и каде што со по-
мали сили може да се по беди и посилен 
непријател. Одбраната била утврдена, 
односно бедемот бил поставен кај село-
то Градешница (денес на територија на 
Република Бугарија, десеттина кило мет-
ри од тромеѓето на границите меѓу Ма-
кедонија, Гр ција и Бугарија). На тој про-
стор падините на Беласица и на Ограж-
ден се мошне стрмни, ридовите високи, 
свиоците чести, како сама та природа да 
сакала да создаде затворена клисура, по-
годна за заседа и за најголемо из нена-
дување. Византискиот император Васи-
лиј II дол го време ја очекувал приликата 
да му се ре ваншира на Самуил за ката-
строфалниот по раз. Неговиот план пред-
видувал навлегува ње во Пелагонија, во 
срцето на Македонија и, таму, на ши-
рокото поле, да ја разбие Са муиловата 
војска. Следниот потег бил постапно ос-
војување на попатните тврдини, со што 
требало да се предизвика распаѓање на 
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маке донската држава. До средината на 
јули 1014 година, демата во Клучката кли-
сура веќе би ла направена, одбраната по-
ставена, а силите распоредени. Василиј, 
по стариот обичај, трг нал од Серското 
Поле кон централна Маке донија, а патот 
го водел кон Клучката кли сура. Во ме-
ѓувреме, Самуил го испратил вој водата 
Несторица да го нападне Солун. Но, тука 
веќе подготвен го чекал Теофилакт Во-
танијат со синот Михајло и тие со силна 
војска ја разбиле македонската војска 
пред водена од Несторица. Во таа борба 
загинале многу македонски војници, а 
голем број биле заробени. Потоа Вота-
нијат и неговиот син Михајло, со голема 
војска, се упатиле кон војската на Ва си-
лиј II. Во тоа време, односно во втората 
половина на јули, Василиј веќе при стиг-
нал во Клучката клисура и бил многу из-
ненаден од итрината на Самуил, кој ве ќе 
го поставил бедемот. Неколку пати се 
оби  дувал да ја разурне демата и секогаш 
дожи вувал неуспех. При нападите имал 
голе ми загуби. Ниту засилувањето со вој-
ската на Вотанијат не можело да по мог-
не, бидејќи во клисурата можеле да напа-
ѓаат само во коло ни, а со тоа станувале 
живи мети на Самуи ловите стрелци. По 
неколкуте безуспешни напади, Ва силиј 
ги собрал своите војсководци, со цел да 
го организираат повлекувањето на ви-
зан  тиската војска. На тој состанок плов-
дивски от стратег Никифор Ксифиј му пр ед -
ложил на Василиј II оригинален план. 
Според него, императорот со глав ните 
сили требало да ги продолжи на падите 
на Самуиловата одбра на, а Кси фиј, со 
дел од византиската војска, да ја за оби-
коли Беласица и зад грб да ги на падне 
бранителите. Планот бил усво ен. Тогаш 
Никифор Ксифиј избрал физич ки по-
подготвени, поиздржливи и повешти 
бор ци и тргнал во заобиколка од јужната 
страна на Беласица. Кога дошол до се-
лото Шугово (денес во Грција), се иска-
чил до единствени от превој на Беласица, 
наречен Коларов Врв, а потоа се спуштил 
во Струмичко Поле и по стариот пат 
(денес се вика Подгорски) се упатил кон 
Клучката клисура. На 29 јули 1014 го ди-
на, Ксифиј пристигнал во близина на 
утвр де ната одбрана и со големи викот-
ници извр шил силен јуриш во грбот на 
Самуиловата војска. Во исто време, на-
пад извршил и Ва силиј. Настанала па-
ника и хаотична состој ба. Македонската 
војска се нашла меѓу две византиски вој-
ски во најголемиот теснец на Клучката 
клисура. Во тој метеж многу Са муилови 
војници побегнале, според Георгиус Мо-
нахус Континуатус 160.000 биле убиени, 
а од 14.000 до 15.000 биле заробени. Са-
муил едвај успеал да се спаси, и тоа бла-
годарение на неговиот брз коњ и на син 
му Гаврил Радомир, кој со својата храб-

рост и јунаштво успеал, совладувајќи ги 
противни ците, да се пробие до татко му, 
го качил на коњ и го пренел во Прилеп. 

Дваесет и осум години по ката стро-
фалниот пораз кој го доживеал на 17 
август 986 година, кај Траја новата порта, 
со победата кај Беласица на 29 јули 1014 
година, Василиј конечно успеал да му се 
одмазди на Самуил. Охрабрен од голе-
мата победа, Василиј ја освоил, а потоа ја 
разурнал тврдината Мацукион, по што 
се упатил кон тврдината Тер мица (Бан-
ско), која не успеал да ја освои. Потоа 
продолжил кон тврдината Струмица. Таа 
тврдина се наоѓа на ридот кој денес стру-
мичани го викаат Маркови Кули или Ца-
реви Кули. Околу неа биле изградени 
вое ни кули и други објекти за одбрана. 
Таму се спасил мал дел од Самуиловата 
војска, на која й се придружил и Гаврил 
Радомир. Ва силиј не успеал да ја освои 
тврдината, па ја опседнал Струмица, 
прет поставувајќи дека утврдената вој-
ска, кога ќе ја потроши храна та, сама ќе 
се предаде. Додека траела опсадата Ва-
силиј го испратил солунскиот дукс Вота-
нијат со дел од војската да го расчисти 
патот кој ја поврзувал Струмица со Со-
лун. Тој пат, подоцна наречен Солунско 
џаде, водел од Скопје, преку Велес, Стру-
мица, Дојран, по текот на Вардар, до Со-
лун. Василиј плани рал во Солун да ја од-
мори својата војска и да се подготви за 
нови освојувачки походи.

Заминувањето на Вотанијат го забеле-
жале македонските војници и го извес-
тиле Гаврил Радомир. Тој одлучил да се 
од мазди за поразот кај клисурата и ус-
пеал незабеле жливо својата војска да ја 
извлече од твр дината и кај селото Кос-
турино поставил за седа. Таму, при вра-
ќањето, војската на Вота нијат била изне-
надена и целосно разбиена, а Гаврил Ра-
домир лично, со своето копје, го про бо-
дел Вотанијат. Овој настан охрабру вачки 
одекнал во Струмичко и предизвикал 
неповолен одраз врз плановите на Ва-
силиј. Огорчен поради загубата на сво-
јот војсково дец, Василиј ја повлекол оп-
са дата на тврди ната и почнал да прави 
злосторства низ Стру мичко. Особено 
сви репо се одмаздил над за робените 
око лу 15.000 Самуилови војници. Наре-
дил на сите да им се извадат очите, а на 
секој стоти војник му оставил по едно 
око за да ги води ослепените македонски 
војници до Преспа, во престолнината на 
Самуил.

Изнемоштениот и ранет цар Самуил 
од Прилеп заминал за Преспа, каде што 
ги лекувал раните и очекувал попријатни 
вести. Два месеца по поразот кај Бела-
сица, на по четокот на октомври, осле-
пената морничава колона пристигнала 
во Преспа. Кога Самуил ја видел својата 
војска, сите одбрани мажи кои го носеле 

од победа во победа, со кои поминал од 
Трајановата порта до Задар и Босна, од 
Сава и Дунав до Пелопонез и до Јонското 
Море, кои сега како живи трупови стое-
ле пред него, го слушале а не можеле да 
го видат, останал погоден од глетката. 
Тој очај, нивниот водач царот Самуил, не 
можел да го издржи. Паднал во бессоз-
нание. Долго го освестувале со вода и 
билки, му давале мед и шеќер, но за скр-
шеното срце на големиот воин немало 
лек. Храбриот цар не можел да ја издржи 
глетката. По два дена неговото срце пре-
станало да чука. Така, на 6 октом ври 
1014 година, македонскиот цар Самуил 
умрел од срцев удар. Во меѓувреме, по 
опус тошувањето на Струмичко, и откако 
народот го за вил во црнина и жалост, Ва-
силиј II заминал да ја освои тврдината 
Мелник. Но, бидејќи за злосторствата бр-
зо и да ле ку се слушало, мелничани без 
борба му се предале на Византиецот. По-
доцна Ва силиј II заминал за Мосино пол 
каде што на 24 октомври бил из вес тен 
дека Самуил ум рел и дека за на след ник 
го одредил својот син Гаврил Ра до мир. 
Според пишувањето на Скилица, Гав рил 
"по снага бил многу поси лен од татка си, 
но по памет и разум многу по слаб од не-
го". Иако одамна војувал по крај својот 
татко и бил втор по ранг во др жавата, се-
пак воената стратегија, од носно вештина-
та на војувањето Гаврил не успеал да ја 
со влада доволно добро за да може да му 
се спро тивстави на ис кусниот Василиј. 
Самуиловата моќна др жава и силна вој-
ска се базирале на те мели кои трпеливо 
и мајсторски ги по ставил и ги изградил 
"народниот водач" и "генијални от стра-
тег", исклучителниот државник и вешт 
дипломат Самуил. Со вое ната и дипло-
мат ската способност тој владетел успеал 
да ја про шири својата др жава. Но, на-
спро ти својот воен потен цијал, не ус пе-
ал да ја пос тигне животната цел: сосема 
да ја уништи Византиската империја на 
Балканот, потоа да ги осло боди сите 
нејзини народи од дес пот ската власт на 
Ромеите и да ги соедини во своето крал-
ство, со центар во Маке донија. По про-
паѓањето на Самуиловата држава во Ма-
кедонија настапил долго вековен период 
во кој имало повеќе обиди за создавање 
самостојна држава, но тие биле неуспеш-
ни. Со Македонија, покрај Византија, во 
одредени периоди владееле Србија и 
Бугарија, а по битката на Марица во 1371 
година со Македонија завладеала Ос-
манлиската империја. 


