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Роберт МИХАЈЛОВСКИ230
ПРИЛОЗИ ЗА УБИКАЦИЈАТА НА СРЕДНОВЕКОВНИТЕ
КРЕПОСТИ НА ПЕЛАГОНИЈА И БИТОЛА
Апстракт: Преку оваа статија, која е посветена на 1000-годишнината од обновата на битолската тврдина запишана врз‘Битолската плоча’
на цар Јован Владислав (1015-1018), авторот се обидува да донесе повеќе
светлина врз средновековните населби Битола и Пелагонија како
продолжение на хераклејскиот град.
Клучни зборови: Обитељ, Пелагонија, Гаврил Радомир, Јован
Владислав, Хераклеја, Вилијам Тирски, Сунгур Чавуш беј.
Следејќи ги истражувањата околу убикацијата на средновековната
Битола, како и комплексот на Хераклеја со тврдината Пелагонија, се развива
една сложенa претпоставкa за епископската населба на реката Драгор.
Според хрониката на византискиот историчар Јован Скилица, при
нападот на византиската војска, во октомври 1014 година, дворецот на
Гаврил Радомир во Битола бил запален, додека тврдината останала
недопрена. Ова укажува дека дворецот на Гаврил Радомир бил одделен од
тврдината и неговата позиција веројатно била кај битолската чаршија и
реката. Оваа локација била на главниот крстопат до реката Драгор, а во
близина на Јени џамија и црквата Свети Димитрија, во јадрото на старата
населба. 231 Но, идеалната стратешка позиција на дворците или кулата на
царот Гаврил би биле на местото од денешниот Безистен, или пак во
составот на денешниот чаршиски комплекс. При реконструкцијата на
битолскиот Безистен, во 1965 година, е утврдено дека во источниот дел
имало темели од постара градба, која е можеби постарата безистенска
зграда изградена во петнаесеттиот век од османскиот везир Давуд Паша
Узунчаршили, но која можеби била изградена врз остатоците на
некогашниот дворец на Гаврил Радомир.232

230

Dr. Robert Mihajlovski, La Trobe University, Melbourne, r.mihajlovski@latrobe.edu.au
R. Mihajlovski, ‘Byzantine seals unearthed by the archaeological excavations at the Yeni
mosque’, Journal of the Australian Early Medieval Association, vol. 6 (2010) 41-51.
232
Р. Петкова, ‘Битола во XIV и XV век‘, Битола низ вековите , том 3 (2000) 21-25; R.
Mihajlovski, ‘Circulation of Byzantine seals as a contribution towards the location of Medieval
Bitola’, Niš i Vizantija XIV, June 3-5, 2015, 574-587; Idem., ‘Heraclea, Pelagonia and medieval
231
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Поголемиот број на битолските манастири и цркви биле вон
градските ѕидишта, од десната страна на Драгор, каде била локацијата на
битолската ‘Варош’, но, исто така, и на левата страна на реката кон
улицата ‘Илинденска’, којашто била една од главните градски артерии.
Дел од подградието било и кон Ат-пазар, а под него е сочуван топонимот
на месноста Шехералти. Самата крепост ја опфаќала денешната стара
чаршија од Безистенот до зелениот пазар, од „Ленски Мост“ до улицата
Филип Втори, каде била влезната порта, до ширината каде некогаш беше
џамијата Сунгур Чавуш беј. Поради тоа, на таа локација била најдена
мермерната плоча на Јован Владислав, и таа не е донесена на ова место
како што се претпоставува од повеќето истражувачи.233 Може да се
претпостави дека овде се наоѓала една од влезните порти во тврдината на
Јован Владислав, бидејќи, пред уривањето на овој дел од чаршијата за да
се изгради станбен комплекс, веќе постоеше улица со чаршиски згради
кои го следеа профилот на средновековната градска тврдина234. Џамијата
Сунгур Чавуш била преизградена во 1435 година и била лоцирана стотина
метри кон север, крај Дрвениот (долниот) пазар и Овчкиот пазар.235Според
Bitola: an outline of the‘ Heraclea ecclesiastical history
Archaeologica Balcanica, vol. III, 433-454.
233

(6th-12th century)’, Folia

И. Микулчиќ, Средновековни градови и тврдини во Македонија, кн. 4, Скопје
1996, 139-142; К. Аџиевски, Пелагонија во средниот век, (од доаѓањето на
Cловените до паѓањето по турска власт), Скопје 1994, 52-53; Е. Манева,
Прилог кон решавање на убикацијата на средновековниот град Битола,
Историја, том XXII/2, Скопје 1986, 267-274; С. Тодоровски, Археолошки наоди
од среден век во ареалот на Битола, Скопје 2002, 27-28. Р. Михајловски, Градот
Битола/Манаст’р по османското освојување во 1385, Патримониум. Мк; Во 1385
градот е завземен од османската војска на Тимурташ Паша. Според Хаџи Калфа,
тврдината е разрушена. Првобитната џамија на Сунгур Чавуш е подигната од
остатоците на постара градба. Не располагаме со извештај од археолошките
испитувања направени во 1956 година.
234
Овие хипотези се поткрепени од разговорите со постарите битолчани, но и од
моите скромни спомени од чаршијата пред модернизирањето на овој дел од
градот во седумдесеттите години. На теренот на Зелениот пазар може да се
забележи дека главната артерија север-југ која минува низ пазарот ненадејно
завршува како недовршен ќорсокак поради новоизградениот станбен блок на
улицата Филип Втори, но е очигледно дека оваа артерија води кон другата страна
каде некогаш била лоцирана џамијата Сунгур Чавуш беј. Денес тука е парк со
тревник помеѓу станбени згради. В. Кочанковска, Морфолошка еволуција на дел
од центарот во Битола 1927-1993, Културно наследство, том. 30-31 (2004/2005)
253-259; З. Алтипармаков, Н. Георгиева , Стара битолска чаршија, историско
урбан развој, урбано архитектонски карактеристики, ( Z. Altiparmakov, N.
Georgieva, Le Vieux Bazaar de Bitola, Histoire du developpement
urbain,
Caracteristiques architecturales et urbain), Битола/Bitola 2013.
235
Р. Михајловски, Неколку османлиски споменици од Битола, Културно
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тоа, тврдината на Јован Владислав би требало да се бара во основите на
комплексот на старата чаршија, додека плочата на Јован Владислав била
веројатно поставена на влезот во тврдината, близу до локацијата на
Сунгур Чавушовата џамија, што укажува дека овие објекти се историски
поврзани помеѓу себе.236 Главните градски пазари како што биле Овчки,
Дрвен, Житен, Зелен, Ат - пазар и Ленски пазар ги опкружувале ѕидините
на битолската тврдина, како што било вообичаено во средновековието.
Веројатно, најзаштитениот пазар бил Житниот. Самата сочувана урбана
структура на битолската чаршија има средновековен карактер, покрај
реката и на главната градска раскрсница каде се крстосувале главните
патни артерии: Виа Егнатиа, која доаѓала од југ и одела кон запад по
долината на реката Драгор, потоа патиштата за Прилеп и Мариовската
висорамнина. 237 (Слика 1)
наследство, 26-27, (2001) 68-69, заб. 20, 21; К. Томовски, ‘Џамии во Битола’,
Годишен зборник на Техничкиот факултет, Скопје 1956/57, 52. Мал број на
податоци од археолошките ископувања на џамијата Сунгур Чавуш е сочуван.
При нејзиното рушење пронајден е мермерниот блок со натписот на Јован
Владислав употребен како влезен праг, но свртен од долната страна што го
запазило од уништување. При ископувањето биле пронајдени темели од помал
објект, како и неколку предмети од христијанско потекло, на кои денес им нема
трага. Види: Тодоровски, op. cit.,104, заб. 306. Според овие скудни податоци,
овде бил некој поранешен објект кој бил прв оспособен за најстарата џамија,
позната поради староста како Ески, или Атик џами, ‘Стара’џамија од времето на
султанот Мурат II (1421-1451). Но, исто тука и била влезната порта во тврдината
на Јован Владислав, со манастир во близината кој се споменува во преданијата на
М. Цепенков, но и кај Мехмед Тефик и кај Јован Хаџи Васиљевић. Види: М.
Цепенков, ‘Како презеле Турците град Битола’, Преданија (ред. К. Пенушлиски),
книга 7, Скопје 1972, 219; М. Тефик, Кратка историја битољског вилајета,
Браство, том XXVII, (превод Г. Eлеэовић), Београд 1933, 213; Ј. Хаџи
Васиљевић, Град Битољ, из дела: 'Кроз стару Србију и Маћедонију', Београд
1911,19-20; Р.Михајловски,‘Преглед на христијанската историја на Пелагонија и
архиерејите хераклејско-пелагониски до 1767 година’, Прилози на Друштвото за
наука и уметност-Битола, бр. 54/55, (1993) 8-9.
236
Неколку хронолошки показатели за фазите на џамијата на Сунгур Чавуш беј:
Тврдината со влезната порта на цар Јован Владислав, според натписот на
плочата, била обновена во 1017 година, додека според легендите запишани од
Цепенков, Тефик, и Хаџи Васиљевиќ, имало манастирска црква на местото од
Ески џамија до четрнаесеттиот век. Првата фаза на Ески џамија е по
освојувањето во 1385 година кога била адаптирана во џамија врз постари
темели, додека последната фаза е во 1435 година со обновата на Ески џамија од
Сунгур Чавуш беј.
237

K. Belke, ‘Roads and travel in Macedonia and Thrace in the middle and late Byzantine
period’, Travel in the Byzantine world, Papers from the Thirty-four Spring symposium of
Byzantine studies, Birmingham, April 2000, Ashgate 2002, 73-76.
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Во 2004 година, под надзор на археологот Гордана Филиповска
Лазаровска, се извршени заштитни археолошки ископувања, при што на
локалитетот западно од пазарот беа најдени масивни основи од ѕидови кои
уште повеќе ги потврдуваат горенаведените претпоставки.238 Веројатно
тука некаде завршувале градските ѕидини или постоела поголема градба
во склоп на фортификацијата. Но, треба да се земе предвид дека често
деловите од тврдините во средновековието биле градени од земјени
насипи и дрвени палисади со кули. Во своите записи за градот Битола,
Марко Цепенков опишува дека ѕидовите биле од ‘штици вапцани со
железна боја’,239 што укажува дека утврдувањата биле често од дрвени
палисади во комбинација со земјени насипи. Поважните одбранбени
делови, како влезните и аголните кули веројатно биле од камен.240
За подобра одбрана околу ѕидините и палисадите се одржувале
ровови со вода, или се користеле природните речни текови. Ова укажува
дека на северната страна на чаршијата во средновековието имало канал со
вода, за кој пишува и Цепенков во преданието „Како презеле Турците град
Битола“. Според записите од локалното предание запишан од Цепенков,
низ градот минувал еден воден ракав на реката Драгор, којшто доаѓал од с.
Магарево и минувал кај Кривата воденица, па продолжувал низ горниот
дел на градот и чаршијата.241 Во османскиот период овде минувал водовод
или канал кој ги снабдувал со вода џамиите Исакије, Сунгур Чауш, Хајдар
кади и главните амами и чешми во овој дел на градот.

238

Изразувам благодарност до колешката Гордана Филиповска Лазаровска за
информациите околу двата печати пронајдени во Јени џамија и за археолошките
наоди од Зелениот пазар. R. Mihajlovski, ‘Circulation of Byzantine seals as a
contribution towards the location of Medieval Bitola’, Niš i Vizantija XIV, June 3-5,
2015, 574-587. Од сите овие печати особено е значаен печатот на царскиот
куратор Петар протоспатариј кој се наоѓа во музејот во Јанина, и каде се
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година, кога византиската администрација ја презела Битола со преминот Ѓавато.
239
М. Цепенков, „Како презеле Турците град Битола“, Преданија (ред. К.
Пенушлиски), книга 7, Скопје 1972, 219.
240
Микулчиќ, op. cit., 70-71. Таков е случајот со локалитетот на „Кале Баир“ каде
утврдувањето околу црквата е подигнато од земјен насип со палисади. Според
начинот на кој е изведено утврдувањето, изгледа како воен аул или како
средновековен манастир. Аулите биле воени логори заградени со земјени насипи
и дрвени палисади каде луѓето живееле во шатори, а коњите паселе наоколу. Од
времето на кнез Борис почнале да се градат цркви во овие места. Вакви аули
имало во Дебреште кај Прилеп и во Равен, на Брегалница.
241
Исто, 220. Сепак, Цепенков во своите записи не бил сигурен дали бил тоа
воден тек кој дотекувал од кај Кривата воденица и го снабдувал градот со вода,
или пак тоа бил еден ракав на реката Драгор.
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Името на средновековниот град, Обитель, освен како манастирско
братство, има и неколку други значења во црковно-словенскиот јазик, а е
сочувано и во старорускиот. Може да означува и епископија, или област
потчинета на епископот, но може да означува и парохија и живеалиште.242
Уште во времето на побожниот цар Петар (927-965), на оваа локација била
основана манастирска заедница (како продолжение на хераклејскиот
манастирски епископат кој бил запишан во олтарот на царската базилика
Свети Ахил, Преспа во единаесетти век) за дејства против богомилското
верување кое имало голем замав во овие области.243
Во патописот на Вилијам Тирски, пратеник на ерусалимскиот крал
Амалрих, пишува дека Вилијам се сретнал со византискиот император
Мануил Комнен во 1153 година, во пелагонската провинција, во градот
Битола, (In provintia Pelagonia, in civitae quae vulgo dicitur Butella).244
Според описот, средбата се одиграла во локацијата на средновековната
Битола, којашто во овој период е епископско седиште во провинцијата
Пелагонија.245 Во овој период византискиот административен центар и
епископското седиште се наоѓаат во Битола, еден мал утврден град и
Варош.
Византиската воена база на Комнените под името Пелагонија треба
да се разликува од хераклејскиот утврден акрополис, но и од
средновековната градска крепост на Битола. Темелите на оваа
фортификација се денес сокриени во локацијата каде беше поставен
военниот радар на гарнизонот на Југословенската народна армија. Овој
рид го носи името Кодру (Codru- топоним кој на тракиски - влашки јазик
значи плоштад, но и шума, рид)246 и доминира над ридот Тумбеки (Тумбе
Кафе) и остатоците на Хераклеја Линкестис. Во османскиот период ова
242

И. И. Среэневскйи, Материалысловаря древне-русскаго яэыка по писменным
памя тикамь, т. 2, Санктпетербург 1895, 511; С. Романски, Имената на някои
македонски градове, Битоля, Македонски прегледь, кн. 4, София, 1929, 63-70.
243
D. Obolensky, The Bogomils, a study in Balkan Neo-Manicheism, Twickenham
1948, 112; R. Mihajlovski, ‘Bogomils on the Via Egnatia and in the Valley of
Pelagonia: Geography of a Dualist Belief’, Byzantium, its neighbours and its cultures:
Diversity and Interaction, XVIIth Biennial conference, 20-21 July, 2012, Macquarie
University.
244
E. Babcock and A.C. Krey (translated by), A History of Deeds done beyond the sea,
by William Archbishop of Tyre, vol. II, New York 1943, 347-349.
245
T. Tомоски, Градиштето на средновековната Пелагонија, Македонија низ
вековите, градови, тврдини, комуникации, Скопје 1999, 40.
246
Codru на влашки јазик значи плоштад, шума и доаѓа од латинската именка
Quadrum, -i- плоштад. Oxford Latin Dictionary, (ed, by P.G.M. Glare), second
edition, volume II, M-Z, Oxford 2012, 1686. Овој плоштад е вештачки зарамнетиот
дел
на
ридот
кој
бил
заштитен
со
ѕидини.
Види:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Romanian_words_of_possible_Dacian_origin.
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место беше познато и како „Табије“ – (Tabiye, топоним кој на турски
значи тврдина),за што пишува битолскиот османски историчар Мехмед
Тефи247. Во деветнаесеттиот век камениот материјал од тврдината бил
употребен за изградба на масивните воени касарни, военната школа и
џепането, како и за околните лозја. Веројатно и џепането било дел од
византискиот комплекс. 248(Слика 2)
Според записите на византискиот хроничар Никита Хонијат, може
да се претпостави дека на овој рид јужно од Битола била сместена воената
база, како и ловџискиот камп на византиските императори, Алексиј I
Комнен, Јован I Комнен и Мануил I Комнен. На византиските императори
овој воен пункт им служел за разузнавање на движењето на
непријателските војски. Од околината се вршело регрутирање на војници,
а за потребите на војската се собирало жито, добиток и фураж.
Византискиот император со свитата ловел дивеч низ планинната Баба,
југозападно од Битола.249
И византологот П. Магдалино пишува за важноста на пелагонискиот воен камп при владеењето на византискиот император Мануил
Комнин, кога патниците од Западна Европа патувале по Виа Егнатија
преку Драч, Пелагонија и Солун, за Цариград. Амбасадорот на Фредерик
Барбароса, монахот Вибалд од Стабило, ненадејно починал во Пелагонија
во 1158. Во преписката тврдината на Пелагонија е наведена како ‘castro
Pelagoniae’.250
Со векови, ова воено утврдување, заедно со градот Хераклеја
Линкестис, било снабдувано со стариот римски водовод кој доаѓал од
планината Неолица.251 На некои места се сé уште видливи и темелите од
247

М. Тефик, Кратка историја битољског вилајета, БраствоXXVII, (превод Г.
Eлезовић), Београд 1933, 212.
248
Самата позиција на џепането (барутаната) и неговата архитектонска
поставеност има постари архитектонски основи кои би требало археолошки да се
испитаат, со валидни сонди и истражувања. A. Brooks, Castles in Northwest
Greece: from the early Byzantine period to the eve of the First World War,
Huddersfield 2013, 130-135. Хераклеја и византиското воено утврдување
Пелагонија имаат сличности со утврдувањата во Никопол во грчкиот дел од
Епир.
249
Choniates Nicethas, Historia Corpus Fontium Historiae Byzantiniae, vol. XI/2,
Berolini i Novi Eboraci 1975, 69; Deeds of John and Manuel Comnenus by John
Kinnamos, (transl. Ch, M. Brand) New York 1976, 99-100.
250
Fontes rerum Byzantiniarum, fasc.1et 2, ed. W. Pregel, (St Petersburg 1892-1917,
repr. Leipzig 1982) 315-316; P. Magdalino, The Empire of Manuel I Komnenos, 11431180, Cambridge 1993, 137.
251
Последните теренски рекогносцирања на колегата Зоран Алтипармаковски од
битолскиот музеј го потврдуваат постоењето на оваа тврдина која во јужниот дел
има бедемски ѕид со повеќеаголни кули. Му благодарам за исцрпниот разговор.
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полигоналните одбранбени кули, коишто со натамошни археолошки
ископувања треба археолошки да се истражат. Позицијата на тврдината
Пелагонија на зарамнетиот горен дел од овој рид била од стратешко
значење, бидејќи ги надгледувала населбите на Битола, Хераклеја и патот
Виа Егнатија кој минувал во подножјето на ридот. Тука бил сместен и
военниот логор со многубројната војска, бидејќи Пелагонија била важна
логистичка база на Западната византиска тагма.252
Како заклучок останува дека тврдината Пелагонија со византискиот
воен камп била воена база на Комнените, додека Хераклеја со својот
акропол се одделена фортификациска целина. Битолската градска тврдина
на реката Драгор со епископско-административната населба имаат
посебен карактер и тие се основата на денешниот град. Тие, во одделни
историски услови, имале разновидно црковно, административно и воено
значење.

Tреба да се спомене и римскиот водовод кој доаѓал од планината Неолица и ги
снабдувал Хераклеја и тврдината со вода. Р. Михајловски, Ј. Розпендовски,
Јустинијанска епископска фонтана од Хераклеја Линкестис, Macedoniae Acta
Archaeologica, vol. 20 (2012) 406-407.
252
Пелагонија била империјална воена база, но и кај Кипсела и Сердика биле
воени логистички центри на западната византиска армија. Со воените центри
Битола и Софија тоа продолжило и во османскиот период. Византискиот
историчар Никита Хонијат ја споменува Пелагонија како военна база на
Комнените. P. Magdalino, The Empire of Manuel I Komnenos, 1143-1180, Cambridge
1993, 166, заб. 226, 196.
Овој текст е посветен на 1000-годишнината на битолската плоча на царот Јован
Владислав.
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