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UDC 904:711.426 (497.742)

Душко ЦВЕТАНОВ,

1

МОЖНАТА УБИКАЦИЈА НА ПАЛЕОКАСТРО (ТВРДИНА
ИЛИ НАСЕЛБА), КРАЈ МАНАСТИРОТ „БОГОРОДИЦА
ЕЛЕУСА“- С. ВЕЛЈУСА СТРУМИЧКО
Апстракт: Топонимот ,,Палеокастро“ поврзан со манастирот
„Пресвета Богородица Милостива“ во с. Велјуса струмичко, го среќаваме во
пишаните документи од Ивиронскиот манастир на Атон (Света Гора). Точната локацијата на оваа населба, сè уште не и е позната на стручната јавност, како и функцијата на оваа населено место, кое во периодот од кога
потекнуваат и самите документи опстојува како населба (село). Иако, етимолошки, станува збор за нешто сосема друго, ,,Палеокастро“, палео (грч:
παλαιός – стар) и кастро ( грч: κάστρο – замок), стар замок (стара тврдина).2 Во овој труд ќе направиме обид за можната убикација на ова населено
место: со анализа на пишаните извори, рекогносцирање на локалитети кои
гравитираат околу манастирот, како и движните наоди кои ги имаме од
овој крај.
Клучни Зборови: Палеокастро, Вељуса, Манастир „Богородица Милостива“, Струмица, Алексиј I Комнен.
Од суштинско значење е постојниот податок дека царот Алексиј I
Комнен, навистина го посетил манастирот „Богородица Милостива (Елеуса)“
во населбата (селото) наречена „Палеокастро“ крај Струмица пред 1106 година, поради што тој дури го изразува со восхит сеќавањето за впечатоците
од оваа своја посета: ,... а сега, откако моето царство го виде (манастирскиот храм) и разбра дека Богородица навистина е милостива кон човечкиот
род, смета дека е неопходно да го направи поклонението во манастирот. Кога ја виде немаштината и благочественоста на старите монаси, како да не
биде моето царство подарежливо кон овој манастир и како да не појави поголема наклоност и честољубие кон него. Во грамотата од 1106 година не е
прецизирана годината на посетата на манастирот од страна на Алексиј I Комнен, ниту пак се споменува годината на неговиот воен поход по чиј повод тој
бил присутен во Македонија, според Петар Миљковиќ-Пепек, е прифатливо

1

Магистер по археологија (докторант по археологија) Душко Цветанов, кустос археолог во
НУ Завод и музеј Струмица, 27 март 2, 2400 Струмица; адреса на живеење „Младинска
95“ Струмица, e-mail: duskocvetanov@live.com. Овој труд е дел од магистратура на Душко
Цветанов, под наслов: ,,Средновековните тврдини и патната мрежа во Струмичко (XI-XIV
век)“ одбранета на Филозофски факултет, насока: археологија, УКИМ – Скопје, 25.6.2012.
2
Љубица Станковска, Средновековниот топонимиски модел во Струмичко, ,,Акта Велјуса’’,
Скопје 1984,142-143.
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дека тоа можело да биде меѓу 1091 и 1094 година, кога императорот Алексиј I
лично ги раководел трите походи против рашкиот жупан Вукан.3 (Сл.1 и 2)
Струмица во средниот век е неодминлива попатна станица на дел од
најмоќните императори, царови, трговци, патеписци, случајни минувачи, како
и добро засолниште за одметнатите властодршци, кои поминале пократок или
подолг период овде. Струмица е град низ кој минувале значајни патни
артерии, кои меѓу другото овозможувале голем и неодминлив брз развој. Лежи покрај доста значаен и комерцијален пат, Константинопол – Сер –
Струмица – Скопје, уште наречен и како ,,Царски пат“. Императорот Алексеј
I, поминувал низ овој пат, во офанзивите против побунетите српски племиња
како и против Норманите, на Боемунд Тарентски.4 Ана Комнина во нејзиното
дело Алексијада ја спомнува посетата на манастирот од страна на својот татко, императорот Алексиј I Комнен, од Солун тој заминал за Струмица и во
таа пригода го посетил манастирот ,,Богородица Елеуса“. Оттаму поминал
близу Слопим (Σλόπιμος, непознато), па низ Валовиште (Βαλαβιστα, тур. Демирхисарско) се вратил во Солун.5
Градот Струмица според изворите за манастирот „Богородица Милостива“, во XI – XII век, бил претворен во седиште на т.н., тема Струмица
(θεμα Στρουμπιτζης). Такви воено-адмистративни единици биле формирани и
во другите соседни области. Во рамките на оваа тема влегувале територии од
поширокото подрачје на градот Струмица.6 Според Елена Арвелер (Helene
Ahrweiler) сите теми во овој период, слични на струмичката опфаќале не повеќе од територијата на еден град, во чии надлежности влегувале и сите села
или населени места кои зависеле од градот. Овие теми биле создавани најмногу заради потребите поврзани со оданочувањето. Поради тоа Арвелер ги
нарекува ,,фискални” теми и притоа набројува преку 30 вакви единици.7
Во архивата на манастирот Ивирон во Атон (Света Гора) се зачувани
неколку документи, кои се однесуваат на манастирот „Богородица Милостива” (`Ελεούσα). Манастирот е основан во 1080 година од страна на монахот
Мануил, на почетокот тој бил доста беден. Подоцна по неколку последователни дарувања од страна на византиските императори Алексиј I Комнен, Јован
II Комнен и Мануил I Комнен, тој добил земјена сопственост и зависни села3

Документи на манастирот „Богородица Милостива”/ Acta monasterii Eleusae, ГИБИ, VII ,
София 1968, 81–82; Петар Миљковиќ-Пепек, Велјуса–манастир Св.Богородица Милостива
во с.Велјуса крај Струмица, Скопје 1981, 36.
4
Душко Цветанов, Средновековната патна мрежа во Струмичко (XI–XIV век), Зборник на
трудови, Струмица 2014, 141, 164.
5
Ана Комнина, Алексијада / Alexias, София 1972, 120; Васил Златарски, История на
българската държава през средните векове. Том II. Блгари под византиско владичество(1018-1187). София 1934, 242–243.
6
Бранко Панов, Струмица и Струмичката област во средниот век (VI – XI век), ,,Акта Велјуса”; Скопје 1984, 68–69; Документи на манастирот „Богородица Милостива”, op.cit.,, 81, 84,
86–88.
7
Ирена Стефоска, Струмица и Струмичко во средновековието (VI – XIV век), Скопје 2011,
118.
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ни. Од првата повелба издаден од страна на императорот Алексиј I во 1085
година, се гледа дека Манастирот, иако се наоѓал во Струмичката епархија не
бил обврзан да се потчинува ниту на Струмичкиот епископ, ниту пак на Охридскиот Архиепископ. Манастирот имал автономен статус потврден со империјален декрет, во Типикот составен за неговите потреби. Во првата половина на XIII век манастирот преминува во сопственост на атонскиот манастир
Ивирон, затоа документите се зачувани во неговата архива. Од овие документи добиваме податоци за: феудалната сопственост, за статутот на одделните категории на селани, за различните даноци, за размерот на земјата со која стопанисувале селаните и др. Во овие документи среќаваме многу имиња
на луѓе, села, реки и месности.8 П.Миљковиќ-Пепек сметал дека манастирот
„Богородица Милостива“ станал метох на Ивирон во времето на бугарскиот
цар Иван Асен II, додека Приредувачите на збирката манастирски документи
од Дамбартон Оукс, укажуваат дека Манастирот, секако, ја изгубил независноста пред 1250 година.9
На неколку места во документите за манастирот „Богородица Милостива“ го среќаваме топонимот, Палеокастро ( Παλαιοκαστρου ), како и постари топоними кои може да ги ставиме во конотација со христијанството, сите
тие места гравитирале околу самиот манастир:
„Пресвета Богородица Милостива“ во близина на селото наречено Палеокастро (...υπεραγιας Θεοτοκοι της `Ελεουσης έγγυς που του χωριου του
λεγομένου Παλαιοκαστρου ...) Друг хрисовул на блажениот цар, господарот
Алексиј Комнен, издаден во 1106 година. 10
„Пресвета Богородица Милостива“, изграден над селото Палеокастро (...υπεραγιας Θεοτοκοι της `Ελεουσης, τη ανωθεν του χωριον
Παλαιοκαστρου ιδρυμενη...). Во Практикот за предавање на 12 ѕевгаратни
парици, подарени преку хрисовули, со нивната сопствена земја, издаден во
јули 1152 година.11
Во истиот тој практик, Палеокастро се спомнува уште еднаш,
односно земјиште во атарот на селото, месност именувана како Понтикоеклесија (Ποντικοεκκλησιον),истото ова земјиште било дел од селото Палеокастро,
не било обработувано, а државата немала никаков доход од него. Топонимот
Понтикоеклесија упатува на место што потекнува од некоја ранохристијанска

8

Документи на манастирот „Богородица Милостива” op.cit.,, 79; Ирена Стефоска, op.cit.,,
264; Маја Ангеловска-Панова, Типикот во Византија: Монашки устав или животен предизвик
?”, Зборник на трудови, Струмица 2014, 122.
9
Ирена Стефоска, op.cit.,, 220.
10
Документи на манастирот „Богородица Милостива”,op.cit.,,81-83; Петар Миљковиќ - Пепек, (1981) op.cit.,, 256.
11
Документи на манастирот „Богородица Милостива”,op.cit.,,86; Петар Миљковиќ - Пепек,,
(1981) op.cit.,, 273.
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црква.12 Етимолошки зборот може да го расчлениме Ποντικι (глушец) –
Εκκλησιων (црква),13 или во превод значело ,,црковен глушец”.
Императорот Алексиј II Комнен на манастирот му подарува
земјиште кај месноста Крстовица (Κριστοβιτζης), од петстотини модии. Податоците ги добиваме од копијата од прототипот на хрисовулот од блажениот
цар, господарот Алексиј Комнен, издаден во 1085 година.14
Селото Палеокастро се среќава и во подоцнежните документи
од византиска провиниенција, како на пример во нецелосниот Практик за
имотите на манастирот Ивирон во Струмичкиот крај од 1320 година.15
Обидувајќи се да ги убицираме овие места, кои со текот на времето ги
видоизмениле, или целосно ги промениле своите имиња, ќе дојдеме до значајни податоци за самата функција и значење на овој доста значаен микрорегион и неговата поврзаност на глобален план. Неслучајно селото кое се наоѓало до манастирот го добило името Палеокастро, дали сеќавањата на месното население допирало за постоење на тврдина на оваа место, која најверојатно било во функција до неодамна, а самите бедеми наѕирале над околните
ридови и немо прозборувале за тврдината која го заштитувала овој дел од
Струмичката котлина. (Сл.3)
L.Petit смета дека Палеокастро се наоѓа на високо место над с.Велјуса
во подножјето на планината Еленица каде имало и остатоци од тврдина. За
разлика од него, Милетич дошол до заклучок дека замокот „Палеокастро“ се
наоѓа малку по на исток поблизу до Струмица. Според мислењето на L.Petit
оваа тврдина сигурно лежела на патот кој поминувал низ најгустиот дел на
планината Еленица и ги поврзувал радовишките и тиквешките краишта со
Струмица.16 Истото го потврдува и архимандритот Герасим (струмички егзархиски епископ), спомнува дека преку селото Велјуса постои пат, кој поминува низ планината Еленица, покрај с. Липовик (радовишко) и влегува во
Радовишката каза, тој пат бил на Тиквешани кои доаѓале за Струмица.17
Според мислењето на Милетиќ, кој вели дека тврдината Палеокастро е
пооддалечена од денешното село Велјуса и се наоѓа „малку по на исток“ поблиску до Струмица, тој го подржува и фактот дека стара Струмица според
преданијата се наоѓала на местото на денешното село Баница.18 Единствена
тврдина која се наоѓа на овој простор помеѓу селото Велјуса и Струмица е
тврдината „Кулата“ (Кулите), која се наоѓа во подножјето на планината Еле12

Документи на манастирот „Богородица Милостива” op.cit.,, 93; Петар Миљковиќ - Пепек,,
(1981) op.cit.,, 280.
13
Љубица Станковска, Љубица Станковска, Средновековниот топонимски модел во Струмичко, ,,Акта Велјуса’’, Скопје 1984,143.
14
Документи на манастирот „Богородица Милостива”/ op.cit.,, 81; Петар Миљковиќ-Пепек,
(1981) op.cit.,, 255.
15
Ирена Стефоска, op.cit.,, 289.
16
Бранко Панов, Средновековна македонија том 3, Скопје 1985, 434 – 435.
17
Лубомир Милетичъ, Струмишкитѣ манастирски черкви при с. Водоча и с. Велюса, Македонски преглед II, София 1926, 41.
18
Ibid, 45. fig. I, II.
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ница, на едно мало ритче, на околу 2,5 km југоисточно од селото Велјуса.
Овој локалитет „Кулите“ е на нешто повеќе од 1 km северозападно од денешното село Водоча. Според површинските наоди тврдината има подолг хронолошки распон, најверојатно била користена во хеленистичко, римско и
доцноантичко време. Истата се простира на едно високо ритче со зарамнето
плато, издолжено во правец север–југ, на кое на јужната страна се наоѓаат остатоци од бедем и една одбранбена кула. Според Јован Ананиев платото што
е обградено со бедем изнесува 60 X 40 метри, и во него се среќаваат фрагменти од керамички садови, според кои може да се заклучи дека тврдината
била во функција најверојатно од IV век пр.н.е. до IV век од н.е.19
Околу 2,5 km северно од манастирот „Богородица Милостива“, т.е. 1,2
km северозападно од денешното село Седларци се простира локалитетот
,,Градиште”. Според А.Керамитчиев станува збор за утврдена населба од доцноантичко време.20 На еден висок рид, на плато на врвот, според големината
и положбата на оваа градиште најверојатно претставува фрурион, мала попатна тврдина, која го контролирала патот кој водел преку планината Смрдеш, поврзувајќи ја струмичката котлина со долината на реката Крива Лакавица. Ова се двете најблиски тврдини кои гравитираат околу манастирот, а се
познати за стручната јавност. Но сепак овие тврдини се доста оддалечени од
самиот манастир и не соодветствуваат со податоците што ги имаме за Палеокастро.
Податоци за постоење и функционирање на тврдини во Средниот век
во струмичко, 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 Скилица. Имено,
тој наведува дека во близина на Струмица се наоѓаат тврдините „Мацукион“
и „Термица“.21 Покрај овие две тврдини, постоеле и други кои ги чувале влезовите во струмичко или стоеле покрај значајни комуникации. Можеби дел од
овој систем на тврдини кои ги изградил Самуил во струмичко, била и тврдината „Палеокастро“. Сепак, временски, освојувањето на Струмица од страна на Василиј II (1018 година) и изградбата на манастирот „Богородица Милостива“ (1080 година), се во краток период. Можеби сè уште во колектив-

19

Археолошка карта на Република Македонија II, МАНУ Музеј на Македонија-археолошки
оддел, Скопје 1996, 405.
20
Ibid., 404.
21
Бранко Панов, (1985), op.cit.,, 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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ната меморија на населението од Палеокастро останал споменот за тврдината
која најверојатно била во непосредна близина.
Од споменатите документи гледаме дека „Палеокастро“ се споменува
како селска населба (χωριον Παλαιοκαστρου) близу до манастирот „Богородица Милостива (Елеуса)“, а не како тврдина. Остаток од името Палеокастро е
денешниот топоним, а наедно и локалитет „Кастровица“, кој претставува
средновековна населба на 1,5 km северно од с.Велјуса, по површината на нивите на простор од (800 Х 500m) се наоѓаат фрагменти од керамички садови,
питоси, покривни ќерамиди и друг градежен материјал.22 Етимолошки овие
две имиња се многу блиски, „Палеокастро“– „Кастровица“. Во вториот хрисовул на блажениот император Алексиј I Комнин (1081–1118) во кој се вели
дека манастирот е близу до селото, наречено Палеокастро. Другиот извор е
„практиката за предавање на дванаесет ѕевгаритни парици, што биле предадени преку грамотите заедно со соодветната земја“; во кој извор се спомнува
дека манастирот Богородица Милостива е изграден над селото Палеокастро.
Денешниот локалитет „Кастровица“ навистина се наоѓа под самиот манастир,
сметам дека нема сомневање, Палеокастро во XI-XII век е средновековна населба, но не и тврдина, но сепак не може да ја исклучиме и можноста
претходно на овој простор дека имало тврдина, за да се префрли самиот назив
Палеокастро подоцна во населбата.
Друг локалитет од тој период во близина на манастирот е лок. „Чука“
што, всушност, претставува доцноантичка и средновековна населба, на околу
500 метри јужно од денешното с.Велјуса, односно југоисточно од манастирот,
на површина од околу 100кв.м., се наоѓаат фрагменти од керамички садови,
питоси и градежен материјал.23 На самиот влез во с. Велјуса, десно од самиот
пат крај месноста ,,Динко“ – КП 3270, се откриени неколку случајни наоди,
типичен средновековен накит од XI до XII век, две белегзии: тордирана и
лентеста, и еден прстен.24 Со тоа може да се заклучи дека просторот околу денешното село Велјуса, како и инцидентни наоди од полниот среден век (XI–
XIV век) внатре во селото, укажуваат дека населбата Палеокастро и денешното село Велјуса, е истата населба, која во еден временски период го променила своето име.
Другите два топоними кои ги спомнавме претходно: Крстовица (Κριστοβιτζης) и Понтикоеклесија (Ποντικοεκκλησιον), укажуваат на поранешно постоење на ранохристијански сакрални објекти во непосредна близина или на
истото место на манастир „Богородица Милостива“ изграден подоцна. За тоа
е потврда и откриената камената пластика. Вѕидан во подножјето на црквата
на северната страна, пред западниот влез, се наоѓа дел од архитрав откршен
на двете страни. Не знаеме од која градба потекнува овој елемент.25
22

Археолошка карта на Република Македонија II, op.cit.,, 404.
Археолошка карта на Република Македонија II, op.cit.,, 404.
24
Според кажувањата на Ване П. Секулов, виш кустос од НУ Завод и музеј – Струмица.
25
Виктор Лилчиќ, Македонскиот камен за боговите, христијаните и за животот по животот, Том I, Скопје 2001, 450 – 451, Т.IV.111.
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Во текот на конзерваторско-реставраторските работи (1969/70 година),
покрај западната фасада од ексонартексот се пронајдени и извесен број мермерни фрагменти, од кои некои припаѓале кон првобитната велјушка црква
од XI век (1080 година), а други на некој ранохристијански објект што постоел во дворот на манастирот, или, пак, се донесени од соседната околина.
Петар Миљковиќ-Пепек, овие фрагменти ги сместува во широки хронолошки
граници меѓу VI – IX век. Што се однесува до нивното потекло, дека овие делови можеби припаѓале на палеовизантиска сакрална градба која постоела
претходно во дворот на манастирот, не се исклучува и можноста да биле пренесени од соседната околина.26
За рановизантиските импост капители најдени покрај западната фасада
на егзонартексот, Снежана Филипова дава попрецизна и потесна датираност,
ги сместува во V век. Пронајдени се 4 фрагменти од меноа изработени врзано
со импост капители.27 (Сл.4) Петтиот импост капител не е изработен врзано
со меното и има карактеристични трапезоидни површини по должината. На
предната страна е декориран со грчки крст со проширени краци.28
Мермерната парапетна плоча била најдена вградена во подот на
наосот. Плочата е декорирана со централна осумстрана розета впишана во
круг, од кој лево и десно (но не на иста височина) се изработени два крста со
постаменти. Од едниот е зачуван само постаментот. Крстовите лежат врз бршленови лисја што поаѓаат од јазолот под кругот со розета. Вториот крст што
не е зачуван можеби бил помал.29 (Сл.5) Аналогиите на мотивот укажуваат на
VI век: парапетна плоча од базиликата во Суводол, Битола и од Малата базилика во Хераклеја, Битола.30 Спомената камена пластика, датирана во V-VI
век, како и старите топоними кои асоцираат на христијанство, се доволна
потврда за постоењето на ранохристиајнска црква во близина на манастирот
Богородица или на истото место, а со тоа и на опстојувањето на населба, а
можеби тврдина во доцната антика во овој крај.
Тешко може да се даде сигурен одговор на прашањето за потеклото на
неколкуте пронајдени ранохристијански фрагменти на декоративна камена
пластика. За постоењето на некакви профани или сакрални градби во дворот
на црквата, денес делумно не упатува и текстот од Типикот на основачот Мануил, каде во врска со изградбата на црквата тој вели дека неа ја изградил од
основа, но дека порано ова место на кое го градел манастирот било урнатина
26

Петар Миљковиќ-Пепек, (1981) op,cit.,. 138- 139, fig.23, T.38,39; Снежана Филипова,
Архитектонска декоративна скулптура во Македонија 5-6 и 11-12 век, Скопје 1996, 41-42.
27
4 импост капители, од кои двата на предната страна се декорирани со латински крст со
проширени краци изведени од двојна лента, со означено крукче на пресекот на краците. Капителите имаа исти димензии, карактеристични трапезоидни површини по должината на
страните. Другите два капители сврзани со меноа се без декорација, немаат карактеристични
трапезоидни површини по должината; Снежана Филипова, op,cit.,. 42, Т.LXXVII, fig.1-4,
T.LXXVIII, fig.1-4.
28
Ibid, 42, T.LXXVII fig.4, T.LXXVIII fig.5.
29
Ibid, 42, T.LXXIX fig.2, T.LXXX fig.3.
30
Ibid, 42, T.LXXIX fig.1,3, T.LXXX fig.1,2.
159

НУ Завод и музеј Битола

Зборник на трудови бр. 18

и непогодно место во темата Струмица што се наоѓало во близина над селиштето Палеокастро.31 Од овде може да си го поставиме и прашањето дали на
денешната местоположба на манастирот „Богородица Милостива“ постоела
тврдина која во налетот на императорот Василиј II била до темел уништена,
во иднина одговорите ќе ги бараме и во можноста за археолошки истражувања во манастирот „Богородица Милостива“, алка која сè уште недостасува.
Од ова село, подоцна, било создадено и денешното село Велјуса, наречено според името на манастирот „Богородица Милостива (Елеуса)“ – Велјуса. За идентификацијата на Палеокастро со Велјуса, односно дека се работи
за иста локација со две именувања, за тоа може да послужат и турските пописни дефтери од XVI век, во рамките на Струмичката нахија, се споменува
селото Велјуса, забележано под името Велјуса (Велуша) речиси на истото
место каде што се наоѓа Палеокастро– североисточно од Струмица. Селото
Велјуса постои и денес.32 Во турските пописни дефтери селото Велјуса е една
од најнаселените населби во Струмичката нахија, веднаш по градот Струмица. Овој прираст не е случаен, имајќи го предвид континуитетот на живеење на овој простор, како и значајната местоположба на населбата.
Во колективната меморија кај населението од овој крај најверојатно се
одржало сеќавањето за ,,старата тврдина”, наречена „Палеокастро“. Дали во
периодот кога бил изграден и самиот манастир во XI век, сепак, се гледале на
терен остатоци од тврдина. На истото место или во непосредна близина од самата тврдина била подигната населба која со истото име опстојувала сè до почетокот на XIV век, кога за последен пат населбата се спомнува со името Палеокастро.
Резиме:
Убикацијата на топонимот Палеокастро (Παλαιοκαστρου), населба
или тврдина, веќе еден век го побудува интересот на стручната јавност.
Поврзувајќи го оваа населено место со еден од најбитните културни споменици во Република Македонија, манастирот „Пресвета Богородица Милостива (`Ελεούσα)“ само по себе го дава и значењето на населбата. Локацијата на оваа населба, сè уште не е позната. Во периодот од кога потекнуваат и самите документи од Ивиронскиот (светогорски манастир) опстојувало како населба (село). Иако етимолошки станува збор за нешто сосема
друго, ,,Палеокастро“, палео (грч: παλαιός – стар) и кастро (грч: κάστρο –
замок), Стар замок (стара тврдина). Можеби тоа е една од тврдините кои
се наоѓаат северно и јужно од манастирот, кои сепак не се толку близу и не
кореспондираат со изворите, или пак денешниот археолошки локалитет
Кастровица, средновековна населба во непосредна близина од манастирот,
етимолошки најмногу соодветствува со Палеокастро. Дали во периодот кога бил изграден и самиот манастир во XI век, сепак се гледале на терен ос31
32

Петар Миљковиќ-Пепек, (1984), op,cit., 41.
Ирена Стефоска, op,cit., 289.
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татоци од тврдина. На истото место или во непосредна близина од самата
тврдина била подигната населба која опстојува со истото име сè до почетокот на XIV век, кога се спомнува за последен пат населбата со името Палеокастро.
Summary:
The ubdication of the toponym Paleocastro, the settlement or a fortress,
draws the attention of the interest of the experts for one century. Connecting this
settlement with the most important cultural monuments of the Republic of
Macedonia, the Holy Mother of God Merciful (`Ελεούσα) monastery gives the
meaning of the settlement by itself. The location of this settlement is unknown.
From the time when the papers originate from the Iviron (Athos monastery), it
survived as a settlement (village). Аlthough etymologically is about something else,
,,Paleocastro”, paleo (παλαιός – old) and castro (κάστρο – castle), Old castle (old
fortress). Perhaps this is one of the fortresses that are north and south of the
monastery, which are still not that close and are not correspond with the sources,
or the archaeological site Castrovitca, a medieval settlement near the monastery, it
corresponds the most to Paleocastro. Whether in the time when the monastery was
built, still the remains of the fortresses are seen. On the same spot or near the
fortress a settlement was built which has the same name until the beginning of 14
century, when the settlement with the same name was mentioned for the last time,
Paleocastro.
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Слики:

СЛ.1. Манастир пресвета Богородица Милостива во с. Велјуса
Струмичко (фотографија: Душко Цветано).
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СЛ.2. Христос Емануел, Велјуса, XI век
(фотографија: Веселин Ристов).

СЛ.3. Карта, локација на Манастирот пресвета Богородица
Милостива - с. Велјуса Струмичко (изработил: Душко Цветанов / графички
дизајн: Тиме Гарванлев).
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СЛ.4. Рановизантиски импост капител од околинана на Манастир
пресвета Богородица Милостива - с. Велјуса Струмичко, V век.

СЛ.5. Рановизантиска парапетна плоча вградена како сполија во
подот на црквара пресвета Богородица Милостива - с. Велјуса Струмичко,
VI век.
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